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Po Stalino Mirties Rusijos 
Diktatūra Persitvarko

į Pirmą Vietą Iškilo G. M. Malenkov, Buvęs Dešinioji
Stalino Ranka; Vyriausybėn įėjo Beria, Molotov, 

Bulganin, Kaganovič, kaipo Vice-Premjerai; 
Diktatoriai Šaukia Kraštą Stiprinti Armiją

ir Politinę Policiją

J MIRĖ DIDYSIS LIKVIDATORIUS JUOZAS STALINAS

nybės diktatorių tarpe. 
Stalino lavonas šį pirma

dienį palaidotas Maskvoje. 
Jis padėtas šalia Lenino la
vono laikinai, kol jam bus 
pastatytas gražesnis ir di-

Kovo 5 d. 9:50 vai. vaka
ro (Amerikos rytiniu laiku 
1:50 vai. dieną) mirė Rusi
jos diktatorius Stalinas, tik
rąja pavarde Josif Visario- 
novič Džugašvili. Jis stai
ga susirgo kovo 1 d., o Mas- dėsnis mauzolėjus 
kvos vyriausybė apie jo li
gą pranešė dvi dienas vė
liau ir paskui skelbė tris 
biuletenius apie ligos eigą.
Stalinui susirgus Maskvos 
diktatoriai per dvi dienas 
ruošėsi pasitikti galimus ne
ramumus Rusijoj ir rusų 
pavergtuose kraštuose. Vi
suose satelituose Rytų Eu
ropoje policija ir kariuome
nė buvo įsakytos budėti ir 
būti pasiruošus užslopinti

Stevensonas Siūlo 
Tikėtis ir Ruoštis

A. E. Stevenson, buvęs 
demokratų kandidatas, ke
lionėje į Azijos kraštus, sa
kė apie pasikeitimus Rusi
jos valdžioje, jog reikia ti
kėtis, kad Malenkovas ar 
Molotovas pasuks Rusijos 
politiką taikos keliu. Bet jis 

bet kokį masių bruzdėjimą įtariu Įspėjo neatsidėti ta 
prieš bolševikų diktatūrą.I'iltim:. Reikia ruoštis gali- 
Kai policijos pasiruošimai
buvo padaryti, tada buvo 
pranešta apie diktatoriaus 
liiza.

Po §talino mirties Rusi
jos komunistų partijos cen

ko* o 5 d. visas pasaulis išgirdo neblogą žinią, kad Rusi
jos kruvinasis diktatorius ir daugybės žmonių likvidato
rius Stalinas mirė. Pagal bolševiku pranešimą Stalinas 
sirgo 1 dienas.

McCarthy Sako, Jog 
Nusižudė Nckaltas
Kaymorrd 
Amei ica

Kaplan, Voice 
inžinienus, pe-

Siūlo Tyrinėti Korėjos Karo 
Eigą ir Paliaubų Derybas

įreita savaitę nusižudė Cam- . .... , . c t c
t dge, Mass., nes jį labai Gen Van F*eet Liudijimas Šukele Daug Gmcų^ Sen. Taf- 

; sujaudino senatoriaus Me

tro komitetas išleido atsi
šaukimą, kuriame šaukia 
komunistus prie vienybės ir 
susiklausymo. Rusijos vy
riausybėj įvyko persitvar
kymai.

Stalino vietą ministerių 
pirmininko kėdėje užėmė 
Georgij M. Malenkov, apie 
kuri senai buvo kalbama, 
kaip apie pirmą kandidatą 
į Stalino vietą. Rimčiausias 
jo konkurentas seniau buvo 
Ždanovas, kurį “žydai gy
dytojai” nunuodijo ir paša
lino iš varžytynių. I nau
jai pertvarkytą Rusijos vy
riausybę įėjo keturi vice
premjerai : Lavrenti j 
kuris užima ir vidaus minis
terio vietą (su politine poli
cija), V. M. Molotov, kuris 
perėmė ir užsienių reikalų 
ministeriją, maršalas N. A. 
Bulganin. kuris perima ka
ro ministeriją, ir L. M. Ka
ganovič.

Maršalas Vorošilovas pa
skirtas aukščiausiojo sovie
to prezidiumo pirmininku į 
vietą Šverniko. Višinskis 
pašalintas iš užsienių reika
lų ministerio vietos ir pa
skirtas nuolatiniu delegatu 
Jungtinių Tautų organizaci
joj-

G. Malenkov yra pirmas 
iš dešimties ir kompartijos 
centro komiteto prezidiu
me. Todėl jis ir skaitomas 
įtakingiausiu žmogumi 
Maskvos diktatorių tarpe.

Dėl Stalino mirties Rusi 
jos vyriausybei pasiųsta is 
užsienių daug neširdingų 
užuojautų. Visame laisva 
jame pasaulyje daug įvai
riausių spėliojimų dėl Ru
sijos tolimesnės politikos. 
Daug kas laukia, kad Rusi
joj ix) kiek laiko prasidės 
vidujinės kovos dėl pirme-

Reikia ruoštis
mą pavojų pasitikti. Rusi
jos politika yra paslaptis ir 
tik gerai pasiruošus galima 
bus drąsiau žiūrėti į ateitį.

Malenkovas Tęs 
Bolševikų Valymą

Rusijos gyvenimo stebė
tojai sako, kad po Stalino 
laidotuvių naujas Rusijos 
bosas tęs dar prie Stalino 
pradėtus bolševikų valy 
mas Rusijoj ir rusų paverg
tuose kraštuose. Naujas dik
tatorius skaitomas antisemi
tu, o todėl ir žydų perse
kiojimai greičiausiai bus 
tęsiami.

Savo pirmuose pasisaky
muose Rusijos postalininiai 
valdovai šaukia stiprinti 
Rusijos armiją ir politinę 
policiją, šaukia visus budė
ti ir būti pasiruošus atremti 
bet kokį agresorių. Karin
gos diktatorių kalbos neža
da nei taikos nei ramybės 
pasauliui.

Lenkų Bolševikai 
Gąsdina Daniją

Kovo 5 d. danų Born- 
holm saloje, Baltijos juroj, 
nusileido lenkų lakūnas pa
bėgėlis naujausiame rusų 
darbo lėktuve MIG-15. La
kūnas prašė duoti jam prie
glaudos teisę.

Lenkai pareikalavo, kad 
danai atiduotų jiems pabė
gėlio lėktuvą, bet danai lėk
tuvą padėjo į laivą ir išga
beno į Daniją, kur lėktuvą 
apžiūrinėja anglų ir ameri 
kiečių specialistai. Vaigu
vos atstovas Danijoj grasi
no danams, kad lėktuvu su 
laikymas gali turėti “rim
tas pasekmes”, bet danai 
nekreipė dėmesio į grasini
mus ir lėktuvą nuodugniai 
ištyrinės.

Apie pabėgusį lakūną nie 
ko nepranešama, bet nėra 
abejonės, kad labai dauge
lis lenkų, rumunų, vengrų ir 
kitų pavergtų tautų karių 
norėtų- persimesti į Vaka
rus, jei tik turėtų progos.

Bus Išbandyta
Atominė Kanuolė

(arthv \ ėdamas “Voice of 
America” tyrinėjimas. Sa
vo laiške žmonai inž. Kap- 
iai rašė, kad jis esąs visai 
nekaltas, ber, girdi, kai pra 
dedama ieškoti priekabių, 
tai tas meta šešėli ant visų 
žmogaus praeities darbų ir 
iis negalįs pakęsti nepama
tuotų priekabių.

Sen. McCarthy pereitos 
savaitės gale paskelbė, kad 
is nemanęs šaukti inž. Ka- 

planą atvykti liudyti ir jis 
esąs įsitikinęs, kad tas inži
nierius niekuo nebuvo pra
sikaltęs.

Sen. McCarthy vedamas 
“Voice of America” tyrinė
jimas sukėlė dauk kritikos, 
nes tas tyrinėjimas ne tiek 
siekia surasti netikslumus 
toje propagandos įstaigoje, 
kiek sukelti įtarimų ir žūt 
būt surasti “neištikimų” ir 
senatoriui įtartinu žmonių

Kovo 17 d. ir vėliau-Ne
vados landomajame lauke 
bus daromi atominių ginklų 
bandymai. Pagal Atominės 
Energijos Komisijos prane
šimą bandymų bus visa se
rija. Spauda praneša, kad 
bus išbandyta atominė ka
nuolė. Atominė granata bus 
iššauta iš didžiulės 280 mi
limetrų kaunolės, kuri buvo 
padirbta Watertown arse
nale. Bandymai gal bus ro
domi ir per televiziją, jei 
tą galima bus techniškai at 
likti.

GROMYKO ATVYKO
J NEW YORKĄ

RADO TURTINGAS
NIKELIO ATSARGAS

Kas Dabar Bus 
Kominterno Vadas

tas Siūlo Ištirti Karo Eigą ir Paliaubų Derybas; 
Abejose Partijose Reiškiama Abejonių dėl To

kio Tyrinėjimo Naudingumo; Sako, Kon
gresas Negali Vadovauti Karui

JAPONŲ VADAS

Japonijos ministerių pirmi
ninkas šigeru Yošida diskusi

jose išvadino vieną savo opo
nentą kvailu idiotu. Dėlto 
kilo audra ir parlamentas 
svarstos išnešti Yošidai ne
pasitikėjimą. Ministerių pir
mininkas “kvailą idiotą” at
siėmė. het sukelta audra dar
nenurimo.

Alaskoje ir šiaurinės Ka 
nados provincijoj Yukone 
atrastos turtingos nikelio 
rudos atsargos. Dabartiniu 
laiku nikelio trūksta, nes jo 
daug suvartoja karo pramo
nė. Alaskos ir Yukon ru
dos esančios geros. Atras
ta taip pat ir vario rudos.

Dabartiniu laiku Kanada 
stato apie 90 G viso laisva
jame pasaulyje naudojamo 
nikelio.

Derybos dėl Taft-Hartley 
biliaus pakeitimo dar neda
vė jokių rezultatų. Darbo 
sekretoriaus M. Durkin pa
skirta darbininkų, pramoni
ninkų ir valdininkų komisi
ja negalėjo susitarti dėl bu
do, kaip priimti tarimus, ir 
subyrėjo. Atrodo, kad įsta
tymas negreit bus pakeis
tas.

Andriej Gromyko atvyko 
iš Londono į Nevv Yorką 
atstovauti Rusiją Jungtinių 
Tautų seimo posėdžiuose. 
Jis pavaduos A. Višinskį, 
kuris išvyko į Maskvą po 
pranešimo, kad jis pašalina
mas iš užsienių reikalų mi
nisterio vietos. Nuolatiniu 
Rusijos atstovu JT organi
zacijoj lieka Višinskis, o 
Gromyko • ji tik pavaduos 
laikinai.

Pasaulinė spauda daug 
spėlioja, kas dabar bus tarp 
tautinio bolševizmo vadas, 
kai Stalino nebėra. Pagal 
savo Įtaką ir turimą vietą 
kinų bolševikų vadas Mao 
Tsetungas turėtų užimti Sta 
lino kėdę, bet ar Rusijos 
Malenkovas su tuo sutiks?

Malenkovas užsieniuose 
mažai tėra žinomas ir, jei 
jis* norės užimti komunizmo 
popiežiaus vietą, jis turės 
nusmelkti Mao Tsetungą ir 
eilę kitų bolševizmo vadų. 
kurie, be abejonės, irgi norės 
užimti patuštintą vietą.

ša v o laiku Stalinas, kol 
dasigavo iki neginčijamo ir 
neklaidingo vado vietos tu
rėjo nustumti į šalį daug ru
sų ir kitų tautų bolševikų. 
Tik per kelis metus Stalinas 
užsieniuose gavo “pripaži
nimą” ir ėmė daug valymų 
ir įtikinimų, kai jo autorite
tas buvo pripažintas. Kai 
seksis Malenkovui?

LAVRENTII BERIA
ANTROJ VIETOJ

Rusijos diktatorių tarpe 
pirmą vietą po Malenkovo 
šiuo tarpu užima pelitinės 
policijos viršininkas Lav- 
rentių Beria, mirusiojo Sta
lino tautietis iš Gruzijos. Jo 
vardas visur seka no Malen
kovo vardo, o Molotovas 
atsidūrė trečioj ar net toli
mesnėj vietoj.

Karo Stovis Pakistane

Dėl religinių riaušių Pa
kistano sostinėje Lahore 
paskelbtas karo stovis ir vi
sokie riaušininkai bus bau 
džiami karo teismų griežto
mis bausmėmis. Riaušėse 
žuvo daug žmonių.

Tarp Užuojautų 
Daug Neširdingų

Po Stalino mirties Mas
kva gavo daug užuojautos 
telegramų iš įvairių kraštų. 
Prancūzijos parlamento pir 
mininkas E. Herriot pasakė 
graudingą prakalbą Stalino 
atminčiai pagerbti, o kiti 
prancūzai tą prakalbą vadi
na “nuostabiu veidmainia
vimu”.

Iš komunistų valdomų 
kraštų užuojautos plaukia 
ašaringos ir pilnos pažadų 
laikytis vienybėje ir būti iš
tikimiems Stalino “moky
mams.” Kinai atsiuntė dele
gaciją iš 18 žmonių, atvyko 
gausios delegacijos ir iš ki
tų rusų pavergtų kraštų pa 
dėti apraudoti mirusįjį va
dą. Amerika pasiuntė Ru
sijai “oficialinę užuojautą” 
kokios priimta siųsti tokiuo 
se atsitikimuose.

MIRĖ SOVIETŲ
MUZIKAS PROKOFJEV

VOKIEČIAI PLANUOJA 
KARO AVIACIJĄ

Vakarinė Vokietija jau 
turi paruošusi planus at- 
steigti karo aviaciją, kuri 
turėsianti 1,326 karo lėktu
vus ir 80,000 vyrų. Daug 
jaunų vokiečių jau pareiškė 
noro stoti savanoriais į nau
jąjį Luftwaffe.

ATOMINIO AMŽIAUS
KARO LAIVAS

Bostono laivų statymo 
jarde pereitą savaitę baig
tas statyti atominio amžiaus 
karo laivas, kruzeris “North- 
ampton,” 17,000 tonų tal
pumo, 676 pėdų ilgumo, su 
120,000 arklių pajėgos mo
torais.

Kovo 4 d. Maskvos prie
miestyje mirė žymus rusų 
kompozitorius Sergiej Pro- 
kofjev, 61 metų amžiaus. 
Kompozitorius buvo įpuo
lęs į ereziją ir užsitraukęs 
bolševikų partijos nemalo
nią, bet vėliau savo “klai
das” suprato, padarė atgai
lą ir vėl buvo iškilęs į reži
mui priimtinų kompozitorių 
skaičių.

N. Y. Už Nuomų Kontrolę

New Yorko valstijos sei
melis baigia svarstyti nuo
mų kontrolės įstatymą, ku 
ris įsigalės, kai federalinė 
nuomų kontrolė bus panai
kinta. Kontrolė palieka, 
bet savininkams bus lei
džiama pakelti nuomas.

Pereitą savaitę kongrese 
liudijo generolas Van Fleet 
slaptuose ir viešuose kon
greso komisijų posėdžiuose. 
Viename liudijime jis sakė, 
kad Korėjoj kariuomenei 
nepristatoma užtenkamai 
amunicijos sėkmingam ka
ro vedimui. į tą generolo 
sakymą atsiliepė krašto gy
nimo sekretorius C. E. Wil- 
son ir sako, kad Korėjos 
frontas turi užtenkamai 
amunicijos ir gali atremti 
bet koki bolševikų puolimą.

Sen. Taftas, republikonų 
vadas senate, pasiūlė, kad 
visą Korėjos karo vedimą, 
amunicijos klausimą ir pa
liaubų derybų ilgą ir nepa
baigiamą eigą kongresas iš 
pagrindų ištyrinėtų viešuo
se ir slaptuose posėdžiuose.

Sen. Tafto pasiūlymas 
dar nėra primtas. Daugelis 
abejų partijų senatorių ma
no, kad toks karo vedimo 
tyrinėjimas neduotų jokios 
naudos ir gal tik duotų pro
gos priešui sužinoti, kokią 
tolimesnę politiką adminis
tracija mano vesti Korėjoj 
ir Tolimuose Rytuose.

Korėjos karo klausimas 
dabar pinasi su biudžeto iš
lyginimo, mokesčių mažini
mo ir panašiais klausimais. 
Kongrese republikonų žymi 
dalis vis dar atstovauja 
nuomonę, kad mokesčius 
reikia mažinti. Tuo tarpu 
Korėjos karo vedimas ir 
ginklavimasis yra tokios iš
laidos, kurių negalima su
mažinti.

Korėjos fronte pereitą sa
vaitę Amerikos bomberiai 
daužė bolševikų užfronte. 
Oro kautynėse buvo numuš
ti keli bolševiku lėktuvai.

GYVENTOJŲ SKAIČIUS 
FARMOSE MAŽĖJA

NAUJAS DIKTATORIUS

Georgij Maksimilianoviė Ma
lenkov, 51 metu amžiaus, už
ėmė Stalino vietą Rusijos vy
riausybėj ir komunistų par
tijoj. Spėjama, kad tai hus 
naujas diktatorius. Stalino 
pašonėj išėjęs budelystės mo
kyklą.

Amerikos farmose 1952 
metų gyventojų surašinėji
me suskaityta mažiau gy
ventojų, negu 1950 metais. 
Dabar farmose gyvena 24.- 
319,000 žmonių, o 1950 me- 
lais farmų gyventojų skai
čius siekė 25,058,00 žmo
nių. 1940 metais farmų 
gyventojų buvo 30,547,000, 
o 1916 metais farmose gv- 
zeno 32,410,000 žmonių.

Farmų gyventojų skai
čius mažėja dėl žmonių kė
limosi į miestus, dirbti pra
monėje. Žemės ūkio ga
myba dėl žmonių mažėjimo 
nesumažėjo, nes išvykusius 
žmones pakeičia dis dides
nis mašinų skaičius farmo
se.

“Keleivyje” naudinga 

daryti visokiu* brm’o ~l- 

bimus ir paj ieškojimus.
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Valdžios Pasikeitimas
Amerikoje visai nesenai stebėjome vyriausybės pasi

keitimą po gyventojų pasisakymo rinkimuose. įvyko 
nemaža permaina, bet ji Įvyko tvarkingai, veikiančių 
įstatymų rėmuose ir gyvenimas nebuvo sukrėstas ar iš
muštas iš vagos.

Visi atsimename ir kitą vyriausybės pasikeitimą dėi 
mirties. 1945 metais balandžio 12 d. karui einant staiga 
mirė vyriausias karo vadas ir šalies prezidentas, Frank
lin Delano Roosevelt. Kurį laiką visas kraštas atrodė 
apstulbęs. Bet ir tada Įstatymų numatyta tvarka prie 
valdžios vairo stojo naujas vadas ir gyvenimas ėjo toliau 
savo vaga.

Rusijoj dabar matome visai kitokį vaizdą. Mirė 
diktatorius Stalinas ir visas pasaulis klausia, kas toliau 
bus? Totalitarinėj diktatūroj vyriausio “vado” pasitrau
kimas yra kritiškiausias momentas. Be abejonės, kuri 
aiką ir Rusijoj užsukta valdžios mašina suksis toliau: 
miiionai stambių, mažesnių ir mažiukų biurokratų eis 
savo pareigas, policija areštuos, kariuomenė stovės sar
gyboje pačios imperijos pakraščiuose ir strateginėse vie
tose, komunistų partijos centro komitetas leis savo atsi- 
gyboje plačios imperijos pakraščiuose ir strateginėse vie
nybę” komunistų eilėse ir šauks darbininkus, kolchozi- 
ninkus, karius ir inteligentus spiestis apie partiją. Bet 
režimo centras, neklaidingasis vadas, iškrito. Centre 
gavosi tuštuma, kurią kas nors turės užpildyti. Bevardis 
‘‘centro komitetas” kuri laiką bandys spragą užkišti ko
lektyviniais pasisakymais. Keliasdešimts to “ck” na- 

. rių, nebeturėdami boso, po kiek laiko pradės reikšti savo 
skirtingas nuomones ir nebesitenkins sakymu “taip.” 
Vienas ar kitas iš to centro ir iš vyriausybės narių pra
dės sverti daugiau už kitus, prasidės trynimasis, aiškini
masis, Lenino-Stalino citatų barstymas ir neišvengiamos 
imtynės. Kas laimės? Partinės biurokratijos viršūnės, 
kariuomenės vadovybė, budeliško politinės policijos apa
rato galvos, ar valstybės aparato vairuotojai?

Rusijos vidaus kovos bus Įdomu stebėti. Nuo tų ko
vų vienokio ar kitokio pasisukimo galima laukti Rytų- 
Vakarų Įtempimo padidėjimo ar sumažėjimo. Dėl tos 
priežasties Rusijos vidaus krizė susilaukė nepaprasto 
susidomėjimo. Visas pasaulis laukia, kaip totalitarinė 
Rusijos diktatūra išgyvens savo krizę ir kaip Į neklaidin
gojo vado vietą bandys prasimušti kuris kitas vadas.

Stalinas kopė Į aukščiausią valdžią per lavonus, per 
intrigas ir apgaules. Ne kitaip kops ir jo busimasis Įpė
dinis. “Valymai” eina ir eis toliau. Rusijos ir rusų pa
vergtų kraštų žmonės, dėl didžiojo budelio Stalino mir
ties jokių laisvių nesusilauks, iki totalitarinis režimas 
nebus sudaužytas ar nesubyrės vidujinių kovų pasek
mėje.

Ir laisvasis pasaulis, nors ir stebi Rusijos Įvykius at
sidėjęs, betgi negali atsidėti rusiškomis permainomis ir 
spėliojimais. Tikriausias kelias sulaikyti Maskvos dik
tatorius nuo kruvinų avantiūrų yra jėga. pasiruošimas ir 
budrumas. Kai Stalino Įpėdiniai žinos, kad jų laukia 
tikras pralaimėjimas ir jų subestialėjusio režimo susmu
kimas, jie bus atsargesni ir savo vidujinių pjautynių ne
bandys paversti pasaulinėmis skerdynėmis.

Stalinas mirė. bet jo nelemtos dvasios žmogžudiškas 
režimas lieka. Lieka miiionai pavergtų žmonių. Lieka 
ir* pavojus laisvosioms pasaulio tautoms.— r '—

Aptva1 g a
DIDYBĖ ANT 
KAUKOLIŲ KALNO

Visas pasaulis šiomis die
nomis daug kalba apie mi- 
rasijį Rusijos valdovą, Jo- 
sif Viearionovič Džugašvili, 
geriau žinomą Stalino sla
pyvardžiu. Stalinas iš ne
turtingo batsiuvio bakūžės 
Gori kaime Kaukaze pasie
kė svaiginančių valdžios 
aukštumų Kremliuje. JĮ iš
kėlė Į viršų carizmo puvė
sių parautos ir pirmame ka
re pralaimėjusios Rusijos 
revoliucija.

Įsisiūbavusi revoliucija 
apvertė aukštyn kojomis 
Rusijos visuomenės pirami
dę ir Į viršūnes pastatė 
žmones, kurie prie caro po
grindyje veikė ir bandė pa
sirausti po Romanovų sostu. 
Iškilusiųjų tarpe buvo ir J. 
Stalinas.

Rusijos revoliucija, po 
bolševikiškojo perversmo, 
greit nukrypo i teroristinį 
režimą, kuriame Stalino ti
po žmonės turėjo daugiau
siai progų per k ra vas lavo
nu prasimušti Į priešakines

įkULiZm?, so.
PRANCŪZAI IR VOKIEČIAI TARĖSI

\okietijos ministeriu pirmininkas Dr. Konrad Adenauer 
(kairėj) ir Prancūzijos užsienių reikalų ministeris Geor- 
ges Bidauit (Bido) tarėsi Romoje dėl Europos armijos 
kūrimo ir sutarė šiuo tarpu nesusitarti. Priešingumai 
tarp vokiečių ir prancūzų tebėra dar perdaug dideli, kad 
abi tautos galėtų turėti bendrą kariuomenę.

tai, kiek musų tėvynė, 
mums išvykus, patuštėjo. 
Išvykome, išsinešėme-išsive- 
žeme ir nieko nebegrąžino- 
me jai. Juk mes jai skolin
gi. Ji mus paaugino, išug
dė kūną, tobulino protą, 
rankas, akis.

Dėlto pasamprotaukime 
ir apie tai, ar nereikėtų ir 
tėvynės Lietuvos reikalams 
kiek išmesti.

Vistiek pat kokia ta tėvy
nė kuriam musų buvo, ko
kia ji yra dabar. Ji vis tik 
tai musų tėvynė. Ji musų 
tėvų tėvynė. Ji musų tėvų- 
tėvų tėvynė. Mes jos vai
kai. Ji musų motina—mai 
tintoja. Ir norėdamas ne
gali tėvynės pamiršti.

Kas Savaite k

Rusija Be Stalino
Per 25 metus Rusijoj 

Stalinas buvo vyriausias au
toritetas politikoje, moks
luose, leninizmo aiškinime 
ir meno srityje. Jo žodis 
buvo paskutinis ir neklai
dingas, o jei kas abejojo 
dėl jo neklaidingumo, tas 
savo abejones slėpė gili: 
širdyje, arba keliavo i šaltą 
Sibirą ir i kalėjimo tusius.

“Ūkininkai atkakliai
nosi. varomi i kolchozus. Stali-Į my vietų 
nas pavartojo žiauriausias prie
mones pasipriešinimui palaužti.
Vadinamieji ‘buožės-kulakai’ ir 
kas tik pasipriešinimu buvo 
Įtartas, buvo su visomis šeimo
mis suimami ir tremiami sun
kiausių darbu dirbti. Dėl ne
žmoniškų darbo ir mitybos są
lygų greitu laiku žuvą apie 3 
miiionai ūkininkų. . .

“Be to bolševikai 
ištisas tautas.“

Tokių išnaikintų tautų 
skaičiuje yra Klimo totoriai 
(300,0o0 žmonių), Pavol-

nrieši-jbuvo išgabenti iš jų gyvena-
Stali- ir išsklaidyti po

zoliucija sukeltų ginčų kon
grese ir nebūtų vieningai 
priimta. Jos reikšmė, kai
po Įspėjimas Rusijai, žy
miai sumažėtų.

Taip slaptųjų sutarčių 
klausimas ir stovi. Atrodo, 
kad administracijos pasiū
lytoji rezoliucija visgi pra
eis, bet vėliau, kai paaiškės 
Rusijos naujo “vado” poli
tika.

Reta Proga
Į danų Bornholm salą 

Baltijos juroje kovo 5 d. 
nusileido jaunas lenkų la
kūnas naujausiame rusiška
me greitajame lėktuve. Nu
sileido ir paprašė duoti jam 
prieglaudos teisę..

Amerikos ir Anglijos 
aviacijos žinovai senai jau 
laukė tokios progos. Rusų 
sprausminiai lėktuvai yra 
geri ir iki šiolei Vakarams 
dar nebuvo pavykę tokį i 
lėktuvą pagauti ir patyrinė
ti, kaip jis padirbtas.

Dabar tokia proga atsira
do. Kaip rusai karo metu 
Amerikos bomberius kopi
javo, taip dabar amerikie
čiai ir anglai atsidėję tyri
nėja nusileidusi rusiško 
darbo lėktuvą ii- tikisi iš jo 
šio to pasimokyti. Bent pa
simokys, kaip tą lėktuvą 
ore lengviau numušti.

Gatvėje Be Kelnių
Irano sostinės Teherano 

žmonės, jei pasitaikė būti 
gatvėje reikiamu laiku, ga
lėjo matyti nepaprastą vaiz
dą. J.ų šalies ministeriu 
Dirmininkas Dr. Mossa-.rx----- --------------- ' ...... ................

degh, savo buvusių bičiulių 
užpultas, išbėgo Į gatvę be 
kelnių ir nėrė, kiek senos 
kojos nešė, i amerikiečių 
vieną pastatą, o iš ten, ga
vęs kelnes, vyko i parla
mento rumus.

Muštynės gatvėse Irane 
darosi paprastas dalykas. 
Mušasi Mossadegh šalinin
kai su bolševikais, mušasi 
su Kašani šalininkais, mu
šasi su kariuomene. Kai 
kariuomenė buvo pašaukta 
ginti Dr. Mossadegh namą, 
•kariuomenės vadas pareiš
kė, kad jam reikės dviejų 
valandų laiko atvykti i pa
galbą. nes jo turimieji sunk- 

pa- vežimiai neturi gazolino! 
Iranas nežino kur aliejų dė
ti, o kariuomenės sunkveži
miai to skysčio neturi!

Bergždžias Irano nacio
nalizmas jau du metai ne
suranda protingo sprendi
mo aliejaus klausimui, o 
tuo tarpu krašto ūkis vis la
biau smunka ir ministeris 
bėgioja gatvėmis be kelnių. 
Gerai, kad pabėgo, nors ga
li kartą ir nepabėgti.

—J. D.

Dabar Stalino vietoje tuš
tuma. Nebėra dievinamo ir 
liaupsinamo “vado.” nebė
ra šlovinamo “tėvo,” nebė
ra “saulės,” nebėra neklai
dingo “mokytojo” ir kito
kiais vardais garbinto dik
tatoriaus. Kas užpildys 
tuščią vietą? Kas pasigaus 

ga
lią ir kaip naujas diktato
rius privers Rusijos žmones 
pripažinti savo autoritetą?

Tokie klausimai jaudina 
visą pasauli. Jaudina ne 
dėl Stalino asmens, bet dėl 
einančio šaltojo karo ir dėl 
galimo naujo pasaulinio 
karo.

Šiomis dienomis viso pa
saulio akys nukreiptos Į 
Maskvą. Visi laukia pali- 

Įkoniu rietenų ir jų rezulta-

Nebūtų sunku, jei mes 
tėvynės reikalams aukotu
me bent po 10' < to, ką su
mokame taksų, o mokesčių 
sumokame tikrai nemažiau 
trijų milionų ir šešių šimtų 
tūkstančių (3,600.000) do
lerių i metus. Tad. 10'7 tų
pinigĮ sudarytų ‘jis Mmtus blokšto dįktatoliau 
sesias dešimtis tūkstančių}. . , . .
(360.000) doleriu.

BALF’o biudžetas 1953 
metams yra 367,700 dole
rių. Štai. betruktų tik sen- 

septynių

plačio Sibiro koncentracijos 
stovyklas ir ten išmirė.

Prie paminėtų skaičių 
reikia pridėti politinio tero
ro aukas, kurių skaičius nuo tynių tūkstančių 
1918 metu pradžios siekia šimtų (7,700) dolerių, 
pnlion,, ' . j Čia butu musų aukos.

T'.-i. -i --i * Tik erera sirdis, sunkus kai
Tikro bolstvikisko teroro,. .5 'kuriu tremtiniu gyvenimą-

ūkų skaičiaus negalima 
išnaikino nustatyti, nes miiionai žmo

nių ir dabar kankinasi Rusi
jos koncentracijos stovyklo
se ir sunkiu darbu “kuria 
socializmą.” Jų skaičiuje

ges vokiečiai (600,000 žmo- yra daug musų tautiečių lie- 
nių), čečenų tauta (300,000 tuvių.
žmonių), čečėnams artima Teroristinio režimo di- 
ingušų tauta (75.000 žmo- džiausiąs kaltininkas, pada 
nių), kalmukų tauta (200,- ręs iš teroro prašmatnų 
000 žmonių), balkaru tauta Įrankį savo valdžiai stiprin- 
šiauriniame Kaukaze (120,-ti, buvo Stalinas. Jam mi- 
000 žmonių). rus miiionai dar gyvų džiau-

Čia paminėtų tautų visi giasi, bet žuvusiųjų 
žmonės, be jokio skirtumo, tas neprikels.

vercia mus aukoti. Auko
jama laisvai, kas kiek išga
li, kuriam kiek nusako jo 
protas, kiek leidžia savi ap- 
kaičiavimai. ,

Tačiau, mes juk esame-tų. 
skolingi tėvynei tai, ką iš x
jos išsivežėme. O išsivežė-‘Stalino Laimėjimai
me penkias dešimtis vieną1 . .........................
miliona du šimtu penkias! Stalinas Įeis i istoriją 
dešimtis tūkstančių (51,-įStalino Kruvinojo vardu. 
250,000) dolerių. j Bet kartu Stalinas, palikda-

Jei panorėtume ta skoląjmas milionus tragedijų, pa
grąžinti bent per 50 metųpįeka Rusiją išpurpusią, to- 

žiau-į lygiomis dalimis, atseit po,]j išsiplėtusią už savo nacio- 
aukų 2r< i metus, tai atneštu te- naliniu sienų, o per “liau-_ ~ z- ... S*. a t I i y. r* 4. ' A

Ig. K.:

Ka

Skaičių Kalba
(Pabaiga)

Gavo Amerikos J. V.?
Atvyko 27.807 žmonės. 

Tegu važma kiekvieno 
žmogaus JAV atsiėjo po 
po 100 dolerių, arba vi
siems atplukdyti du milio 
nai septyni šimtai astuonios į 
dešimtys tūkstančių septyni 
šimtai (2,780,7001 doleriu.

vynei i metus viena miliona 
ir dvidešimts penkis tuks
iančius (1,025.000) dolerių.

Sykiu su kalbėtomis au
komis susidarytu (1,025,- 
000 - 360,000=1,385,000) 
vieną miliona tris šimtus as
tuonias dešimtis tūkstančių 
doleriu.

važiuoju i darbą 5 dienas 
savaitėje ir sumoku Į dieną 
autobusams 30 centų, per 
savaitę 1 doleri 50 centų, 
per metus 75 dolerius. Jei 
visi 20,000 musų po tiek* pa vargelių lietuvių, 
pat išleistų, Į darbą važiuo-' 
darni, tai sudalytų per me
tus pusantro miliono—1,- 
500,000—dolerių Įplaukų iš- 
laik a n t i e m s susisiekimo kyklų 

ma.priemones.)
A4,.„v,-„-, . Jei kiekvienas dirbanty-

£ A l?s;rt|ris sutaupytų per metus po
bent 25,00J tyresnių kaipj^^ dolerių, tai visi 20,000 

utaupytų dešimti milionų
po Lenino mirties buvo iš
vystytas Į tikrą teroro me
ną. Tas režimas ir dabar 
laikosi. To režimo aukų 
skaičius siekia daug milio
nų.

Šią savaitę išeinąs nau
jas “Darbo” žurnalo nume
ris deda straipsnį “Kiek 
Žmonių Išžudė Bolševikų 
Režimas” ir, sekant prof. 
Prokopovičių, prieina prie 
tokių apskaičiavimų.

“Pilietinio karo metais, kada 
bolševikai kovėsi su ‘baltai
siais.” o dėl karo daugiausia 
kentėjo Rusijos kaimas, žuvo 
apie 5 miiionai. žmonių, žuvo 
daugiausia nuo bado. nes ko
munistai metais ir be atodairos 

iš kaimo duoną, gyvulius

16 metų. O tai, anot JAV 
duomenų, kiekvienas kai- 
noja iki 2.000 dolerių arba 
visi penkios dešimtys milio
nų (50,000.000) dolerių.

Atseit, tik išlaipinus 27,- 
807 tremtinius lietuvius uo
stų prieplaukose. Amerika 
gavo gryno pelno (50.000,- 
000 — 2,780.700 - 47,219,-

(10,900,000) dolerių.
Reiškia, iš naujųjų atei

vių lietuvių kišenių išslysta, 
nekalbant apie mokesčius, 
dvidešimts šeši miiionai 
(36,000,000 — 10,000,000) 
dolerių.

Kiek iš tų dvidešimts še
šių milionų pasipelno viso-

300) virš keturių dešimtų kie tarpininkai, kiek tad
septynių milionų dolerių. 

Nekalbėkime apie atsi
vežtąjį turtą.

Galvokime toliau. Atvy
kusiųjų 20,000 tikrai dirba. 
Tegu vidutiniškai jie uždir
ba kiekvienas po 150 dole
rių (žinau ir tokių, kurie 
gauna 550 dolerių Į mėne
si) Į mėnesį, per metus jie 
surenka 20,000X150X12=

dies demokratijas” Stalino 
galia siekia 800,000,000 
žmonių.

Niekada Rusija nebuvo 
tiek išpurpųsi, tiek svetimų 
žemių prisivogusi, tiek Įsi
galėjusi. kaip prie Stalino

•■Kruvinojo.
Užtektų lėšų našlaičiams,

našlėms, seneliams, ligo-į^3^ niekada Rusija nebu\o 
niams išlaikvti. Nebebūtu taip neapkenčiama ir milio

nų žmonių keikiama, kaip 
prie to paties Stalino Kruvi
nojo.

Stalino didieji laimėji
mai buvo pasiekti antrojo 
pasaulinio karo pasėkoje, 
bet. jie .būva pasiekti-k-ra-u- 

Galėtų plačiai garsinti ju, apgaule ir neribotu im
perializmu. Rusija prie 
Stalino Kruvinojo iškilo Į 

'vieną iš pirmųjų vietų 
i šaulyje, bet Rusijos žmo- 

Plačiai pasklistų žiniosjn«b nežiūrint visų laimėji- 
erdviame pasaulyje apie j n™, neišbrendamame
pavergtą Lietuvą. Nugirs
tų, pažintų žmonės, kas 
kuomet Lietuva buvo, kas 
yra Lietuva dabar, kas nu
stūmė ją Į prarają, ko Lie
tuvos sunųs-dukros savo tė
vynei trokšta ir turi teisės 
reikalauti.

Galėtų ir mokyklų pri
steigti ar Europoj ar kame 
kitur, kur tik lietuvių gyve- 
nama^kur savom lėšom mo- 

išlaikyti neįstengia-

musų uždarbio eina Ameri
kos tam gyvumui palaikyti, 
varyti Amerikos gyvenimą 
pažangos keliu, kelti gerbū
vi jos gyventojų.

Galvosime ir dar toliau. 
Kaip matote, skaitlinės, 
kad ir didelės, bet gyvos, 
judrios, daug pasakančios, 
pigiai suprantamos. Be ki
ta ko, jos pasako, jog mes, 
nustoję tėvynės, gimtosios

ir kitokį maista, neduodami kai-36’^00,000 dolerių (trisde- pastogės, netekę savo aiti- 
__ .- i a- ... __ rp.šiiis miiinnns) Imuni. tėvai—vaiku, vaikai

eiles. Teroristinis režimas’Kravčenko.

mui dirbti. Tai buvo “kariško
jo komunizmo’’ metais, iki 1921 
metų.

“1929-30 metais Rusijos kai
mas pradėta varyti į kolchozus. 
Prievartaujami ūkininkai savo 
gyvojo inventoriaus dalį sunai
kino. ir pirmuosius kolchozinio 
ukio metus pažymėjo baisus 
badas, nuo kurio žuvo apie 
BJOO.OOO žmonių. Tuos bado 
metus aprašo savo knygoje ir

šimts šešius milionus).
Tegu mokesčių valdžiai 

—taksų—jie sumoka po 
10%, tai sudaro 3,600,000 
dolerių tris milionus šešius 
šimtus tūkstančių) dolerių 
per metus.

Nekalbėsime ir apie tai, 
kiek kiekvienas darbinin
kas duoda uždarbio darb
daviui, kiek išleidžia dra
bužiams, baldams, indams, 
maistui, susisiekimo prie
monėms ir tt. (Pav., aš pats

Lietuvos vadavimo reikalą 
periodinėje spaudoje Įvai
riomis kalbomis, atskirais* 
leidiniais.

NESUPRANTA PATYS 
SAVO INSTRUKCIJŲ

ir

mųjų, tėvai—vaikų, vaikai 
—tėvų, giminių, gerų kai
mynų, vis tik nesame jau 
tokia menka žemės dulkė, 
ypač kai susimetame Į krū
va, kad ir prievarta, bet 
vieningai visi mokame mo 
kesčius, visi valgome, dėvi 
me drabužius, samdome pa
stoges. Atseit, visi vieny
bėje sukeliame sugebian 
tiems pasinaudoti dideles 
Įplaukas.

Amerikos valstybės de
partamentas vasario 19 d. 
išleido patvarkymą, kad Į 
užsienius, Į “Voice of Ame
rica” bibliotekas nebūtų 
siunčiami “bolševikų, ben
drakeleivių ir kitų” raštai. 
Tų raštų nevalia vartoti nė 
propagandai prieš bolševi
kus.

Vėliau valstybės departa
mento tarnautojai apsižiū
rėjo ir pradėjo aiškintis, 
kas yra “bendrakeleiviai” 
ir kas yra tie “ir kiti,” ku
riuos mini instrukcija. Ta 
mįslė instrukcijos autoriams

Tiesa, nepamirškime ir ir dabar dar nėra aiški.

varge, bado kamuojami 
juodoj nelaisvėj.

Jaltine Rezoliucija
Prezidentas D. D 

hovver pasiūlė kongresui 
priimti rezoliuciją, kurioje 
pasmerkiama Rusija už 
slaptųjų karo metu sutarčių 
prasmės iškraipymą ir pa
vergimą seniau laisvų tau
tų.

Rezoliucija, rodos, priim
tina visiems. Juk jokios 
sutartys neleidžia pavergti 
kitas tautas, bet Maskva tą 
padarė neatsižvelgdama Į 
visokias, slaptas ir atviras 
sutartis.

Rodos, taip, bet kongreso 
republikonai norėtų pa
brėžti, kad jie atmeta tas 
karo metų slaptąsias sutar
tis, ar bent norėtų pabrėžti, 
kad jie dėl tų slaptųjų su
tarčių galiojimo nepasisa
ko. Taip surašyta rezoliu
cija pateisintų prieš slaptą
sias sutartis metamus kalti
nimus. Bet kartu tokia re

Eisen-

ČILI OPOZICIJA
LAIMĖJO RINKIMUS '

Rinkimai kovo 1 d. čili 
respublikoje davė 85 vietas 
opozicijos partijom ir 62 
vietas prezidento Ibanez 
del Campo partijai.

Naujas kongresas turės 
patvirtinti prezidento Iba- 
nez pasirašytą su Argenti
nos prezidentu sutartį dėl 
ankstesnio ekonominio ben
dradarbiavime.

Argentinos prezidento 
lankymasis prieš rinkimus 
nepaveikė balsuotojų, kurie % 
daugumoje pasisakė prieš 
nacionalistinę prezidento 
Ibanez partijos politiką.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

JO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KABO 

TAS DOOKCS NEPRAAO

Brocktono Naujienos
Minėjimas per Radiją.

.Vasario 21 d. taryba mi
nėjo Lietuvos nepi ’.lau - 
mvbės paskelbimo sukak'.i 
per Brocktono radio stou 
WBET. Visa pro;; a:r.;: ko
vo paruošta Įdomiai ir yr
iai. Ji perduota anglų kal
ba, kad visi radio klausyto
jai galėtų suprasti. Pro
grama truko pusę \alanko 
.c Programos pradžioje ra- 
<io pranešėjas padarė ola
ėją įžangą i tą spėtu ;ią
programą. Pažymėjo, ka i 
Lietuvos valstybė bu.o at
statyta prieš 35 metus po 
daugiau kaip 120 metų sa
limųjų okupacijos. Dabar 
ji vėl pavergta, bet vi. i Ii • 

gyvena mintimi ir

f skiriama George Washing- 
‘ .on gimtadieniui ir Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktims paminėti, 
i.et pačioje programoje nie
ko nebuvo nei apie Wash- 
•r.gtoną, nei apie Lietuvos 
nepriklausomybę. Skelbi- 

■ as apie minėjimą Brock- 
lone ar A. Chapliko kalba 
SLA vajaus reikalu buvo 
„ biriai skelbimai, bet ne 
. inėjimui pritaikyta pro- 

: ūma. Neaišku, kam skelb- 
i tai, ko nedaroma.

• Klausytojas.

tuviai gyvena mintimi 
dirba, kad lietuvių tauta 
kuo greičiau atgautų laisvę. 
Daugelis valstijų guberna
torių paskelbė prokla naci
jas, kad vasario 16 d. \ ra

Iš Saulėtos FloridosKAM PRIKLAl'SO UZEJl’S PG JUROMIS?

Senato republikonų vadas R. A. Taft ir at;tovų romų pirmininkas Joseph Martin (de 
šinėj) kalba su reporteriais apie aliejaus p jun.mis pripažinimų valstijoms. Ginčas 
dėl aliejaus po juromis sukasi gal apie 100 bilionu dolerių ir palies kai keno kišenes.

mo. Pranešėjas klausia: 
*What anniversary are you 
celebrating?” Lietuvių kal
bėtojas ir vėl nežino ką at
sakyti. Pranešėjas pama
tė, kad lietuvių kalbėtojas 
nesusikalba angliškai ir 
klausia: “How many years 
of independence are you 
celebrating?” Lietuvių kal
bėtojui ir tas klausimas, 
pasirodė perpainus ir jis, 
matomai atsiminęs savo 
amžių, atsakė—36!

Tuo tarpu choro nariai, 
kurių tarpe yra gerai ang
liškai mokančių, jautėsi nei 
šiaip nei taip. Pranešėjas 
dar klausė: “Who is going 
to sing?” Choro vedėjas 
atsako: “Oi kas tai bu
vo . . .”

Panešėjas vėl klausia: 
“Is ‘Oi kas’ name of the 
song or of the singer?” Į 
tą klausimą atsakvmo visai 
nebesulaukėme. Tiesa, cho
ras padainavo vieną dainą, 
o p. Stevens dainavo “Oi 
kas,” bet gal dėl susijaudi
nimo dainavimas ir chorui 
ir solistui nekaip pasisekė. 
Padėtį atitaisė dainininkė 
A. Dambrauskaitė.

Pasiteiravus pasirodė, 
kad televizijos pranešėjas 
nebuvo iš anksto painfor
muotas, kokias sukaktuves 
mes minime, o patys lietu
viai nepasirūpino, kad už 
juos kalbėtų gerai angliškai 
kalbantis žmogus. Nema
lonios padėties lengva buvo 
išvengti, jei p. Stevensomas 
nebūtų pasiėmęs vienas vis- 
L-g rkorlarvti

Ateityje reikėtų tokių ne
malonumų vengti. Dabar 
ir gerą progą praleidome ir 
pasirodėme taip, kad tikrai 
nieko nesužavėjome.

S. Lietuvis.

Blogai Pasirodė

MIAMI.—Lietuviai čia 
turi visą eilę organizacijų, 
j-ų tarpe ir SLA kuopą. Tos 
kuopos valdybos pasidarba- 
\ imu lietuviai susitarė su 
Miami miesto viešuoju kny- 
•\nu. kad lietuviškos kny- 
:c.-' butų laikomos knygyne. 
Knygų Įvesdinimo iškilmės 

uvo sujungtos su Vasario 
šešioliktosios minėjimu, ų 
va-ano 16 d. buvo gauta 
proga lietuviams dalyvauti 
televizijos programoj “tarp- 
.autinėj valandoj.

Ni mažai triūso Įdėta, 
:ad lietuviai galėtų pasiro- 
i.vti per televiziją ir pagar

sinti lietuvius ir Lietuvos 
eikalą. Daug tuo reikalu 
pasidarbavo komisija, ku- 
ioje veikliai dirbo p-lė A. 

Navickaitė, gerai kalbanti 
.ietuviškai.

Televizijoj pasirodyti bu
co pakviestas lietuvių cho
ras, vedamas p. Stevens- 
Steponaviciaus. Trečią va- 
landą po pietų prasidėjo 
.arptautinė valanda. Pir
miausiai pasirodė žydai, 
gerai išnaudodami progą

DaugPrograma 
Aukų

Vasario 16 d. akto pa- 
- skelbimo sukakties minėji

mas lietuviams buvo tary- 
s suruoštas vasario 22 d. 

Winthrop mokyklos salėje. 
! minėjimą prisirinko be
veik pilnutėlė salė, kurioje

1 a bene 500 žmonių. Čia

Gera

Die-p*

kimas. Programos vedėjas lando čiuriioniečių koncer- tis, J. Sprainaitis, M. Šaulienė, 
kviečia visus aukoti bent po io na.-isekimu, šiomis die- J- Urbanavičius.

Lietuvos Respublikoj 
na. Ištisai įskaitytas vai Hiate si visokių veidų: senų, 
stybės sekretoriaus John jaunų, čiagimių, ateivių, 
Foster Dulles pareiškimas, baltutėlių, ir rausvokų. Tik 

pie pastebėjau nei vienos ku- 
Tai-p Įžangos ir adv. L.l 1?.iškcs apįkaklės. Klebo- 

Tamulevičiaus kalbos, i

dienos uždarbį. Skelbiama,'nomis pranešė, kad Hari-*
kad ALT Sandaros 24 kuo- Aide 
pa paaukojo $100, Frankli-! ha/Jo Binkio veikalas 
no Klubas $5o, SLA 17 kp. kūlynas.” šio

m oje yra trys kunigai, bet 
minėjime nebuvo nei vieno.

Po $6—A. Kitnianas, E. Kal
derai, A. Masioniai. M. Raguu-statomas gars_. , . . A 4l . 

va. -Af /ka* ,r Satkal-
| Po $5—Lietuvių socialdemo- 

\eikalo P&'ikratų 65 kuopa. Ant. Aidukai, 
t-11*“01 Alll-'j Bieliūnas. A. Bražinskai,

nos uždarbi ir Įteikia $562.pirininkai, Tėvynės Mylėto-‘jUrkša. J. Kalėdai, A. Kepeniai. 
Salėje didžiausią auką įtei ' jų Diaugijos, Lietuvių Ame-’j. Keršuliai, A. Kožukauskas.

ŪU.-

$25, tremtiniai skiria die-Jrtatymu rūpinasi vietos kul-'

kia J, Jakavonytė. Ji au-į rikos Pili 
koja $12. Miesto rnajorasi Klubo nai iai 
irgi įteikia savo auką. Iš gi Lietuvių 
viso sumetama apie $1,000. j laikinojo komiteto nariai ir 
1 c/ui *—•—* organizacijų vadai,

norintieji pamatyti šį gra
žų veikalą, kuris sėkmingai 
buvo pastatytas Bostone.

čiu Nepašalpinio Matas Laucius, A. Pristernikai,
■'ir narės, taip-'-M. Senuliai, J. Sniečkus, I'. Sta- g™ tautos 'e'kalams isgar-

Bendruomenės naitis, B. Švedas, J. Rugys, ių ;"iL_ 
mašauskas, P. Toleikis. J. T rai-Į'1 ot.e 
nis, Vaičiūnas, V. Zibai.

Po $3—Jaškeliunas. 
liauskai, M. Sarpalius,

Lietuvių choras pa- 
tautiškuose rūbuose, 

:as labai puikiai atrodė. 
Lelevirijcs pranešėjas pa
gyrė lietuvius, kad jie pa
drėbė gražiai pasirengę sa
vo tautiškuose kostiumuose. 
Fo to, visą reikalą sugadi
no tas faktas, kad iš lietu- 
ių pusės nebuvo kas paaiš- 

kir.a publikai, kokia proga 
ietuviai čia pasirodo ir ko- 

! ia šventę mes minime. 
Kažin kodėl už lietuvius 
pasiėmė kalbėti p. Stevens, 

nelaimei jis angliškai 
Viso pntj-ji susikalba. Kai pra-

1 r ošėjas klausė, kokios dai-

Programa pradėta kitaip, 
i- ; negu paprastai. Originaliai 

vykusiai. Iš karto išeina 
i sceną vyrų choras su mu
ziku J. Gaideliu, aktorė A. 
Gustaitienė ir programos 
vedėjas P. Viščinis. Trum- 

ižanga, vyrų choras 
ūkia Amerikos himną ir 

nerntinių maldą, o A. Gus
taitienė deklamuoja B.
Brazdžionio “Lietuva šiau 
rėš pašvaistėje.” Nuotaika 
□daryta, publika lyg su

kaustyta.
Toliau kalba Lietuvos 

Laisvės Komiteto pirminin
ką- V. Sidzikauskas. Kal
ba ne šabloniškai, kelia 
naujus faktus ir idėjas, na
grinėja tarptautinę padėtį 
ir Lietuvos laisvės atgavimo 
galimybes. Salėje pakili

Jisb;

angliškai, Įterpta “'i Avy:a s 
Garsų” graži plokštelė. 
Adv. L. Tamulevičius vyku
siai apžvelgė Lietuvos 
riją ir dabartinę padėt
ypatingai išryškino -JAV 
prezidentų ir kitų politikų 
nusistatymą Lietuvo’s reika
lais. Baigė Abrakam Lin
coln pareiškimu, kari tautos 
valdžia yra vykdoma tautos

pa

Kvota $1,500, taigi du treč
daliai jau yra.

Salė kažkodėl neapku- 
renta, šaltoka, bet visi lai
kosi ramiai, šventiškai. Vėl 
išeina vyrų choras su savo
plačia ir Įdomia programa,i įfcje

Tat sekmadienį, kovo 22 
L, musu mieste vėl bus di-

Saba-
Petro-

labui. Tokia valdži 
atstatyta Lietuvoje.

Po kalbos ėjo rinktinės 
lietuvių muzikos pi» .kšteiės 
fu angliškais paaiškinimais. 
Plokštelės kruopščiai at
rinktos. Buvo solo liaudies 
dainų, kvartetas ir < rke-u :> 
įgrojimai, kurių niekuomet 
nęgirdėti per nuolatinius 
lietuviškus radio pusvaian 
džius.

Toks minėjimas yra nau
dingas. Šalia spaudos ji
dauginusia išpopuiiar 
Lietuvos reikąią amėris.ie
čių tarpe. Jo vaidmuo d 
net didesnis už spaudos, i 
kurią nevisuomet galima 
pakliūti. O mus tikslas— 
minėjimus ruošti ne tik sa
vo tarpe, bet suinteresuoti 
savo reikalais amerikiečių 
visuomenę. Čia ir gludi at
likto darbo reikšmė, i ž tai 
reikia atiduoti kreditą ta- 
rybai.
š Vasario 22 d. P. l apenas

vėl publikos nuotaiki
i-----1_nuryuą

S. Santvaras.
a__□avo

kyl; 
rūsy t o-

meninė šventė:

jas S. Santvaras. Skaito 
nuotaikingai, jautriai. Pa
tys eilėraščiai irgi nuotai
kingi, apie tėviškę, apie

lioniškius išleidome, laukia
me bostoniečių menininkų 
su p. Gustaitienės režisuo
jamu “Atžalynu.” Vietos 
lietuviai meno mėgėjai ir 
apylinkė? kolonijų lietuviai 

,c<>rnisi, jau yra pranešimų,

njai, Volkus, Majauskienė ir 
sūnūs.

Po $2—Adomavičiai. Ališaus
kienė. Asipavičiu.s, Baltuška, J.

ėiur- Baublis, Budrevičius. Jasulai
tis, Kasparas, F. Kasperaviči 
p, Kasperavičius. Kuzinevičie- 
nė. Litvaitis, Marčinskas, Iva 
nauskienė, Paškauskas, Povilo
nis, Praleika, Tarnauskas, Vogt 
ir Žilienė.

Lietuvą. Choras plėšia dai
ną po dainos, vis kitokią,’k.i(: nemažai lietuvių atvyk
ite naują, o .publika neya-Ą.., Waterburio, New Ha-

Kiti aukojo po $1 ir smulkes-lpet

sotinama. 
giau. Bet

Ji nori dar dau-.
. pasirodo ak

torė A. Gustaitienė. V

ver.o ir artimų Nevv Britąi- 
no ir Manchesterio. žodžiu,

ta J uotaika ir susidomėjimas. 
Kalbėtojas' žadina . ytfti 
asiąukojimą.
"Atvyksta*

G. Lucey.
Miesto majorą pristato 

publikai J. Jakavonytė. Sve
čias sveikina lietuvius ir 
reiškia vilti, kad Lietuva 

; it bus laisva. Griaus
mingos ovacijos, padėka 
garbės svečiui.

Rezoliucijas lietuvių kal- 
pateikia P. Viščinis, oba

yvų Conn. valstijos lietuviai tu 
‘K tikrą

buose, ji beria Į publiką 
nausų poeziją, kaip žėrin- 
ČitK JbriKantus. Iš širdies

choro fone, tautiniuose rū

plaukiąs žcdjs su-

es progą pamatyti 
lietuvišką teatrą.

Girdėti, kad p. Leonai- 
ier.ė ir p. ChaseYUošia pa- 

v-nrtaio masto ifietuviui pi?

nėmis aukomis.
aukų $651.15. Išlaidų Puvo 
$32.70. Už aukas nuoširdžiai 
dėkojame ir už kuriuos nors ne
tikslumus atsiprašome. Visus, 
kurie dar kovai dėl Lietu vo 
laisvės šiemet neaukojo, prašo
me aukas Įteikti pirm. J. Sprai- A 
naičiųi ar vice-pirm. E. Kinde 
rui.

M inėjimui Kenkti Komitetas.

ros
ro

bus dainuojamos, cho- 
vedėjas nieko nesakė, 

matomai, nesupratęs klausi-
MEDAUS MĖNUO 

EINA PRIE GALO

nuolatinėje “Lietuvos A.-|anglų kalba—J. Jakavony- 
<lų” programoje pažymėjo,'tė. Rezoliucijos vienbalsiai 
kad tos dienos programa'priimamos.

Šu vek&f i.^aiska1 -Ktfprevičiui kenc$>
ir mostu. Ji užburia publi- f Hartforde. BushnelL Me
diką ” —
savo vyrų choru žadina 
naujus jausmus. Vyrai, kaip 
ąžuolai, drausmingi, dai
lus. galingai traukia pasku
tines dainas. Du akordio- 
nai jiems pritaria. Mote
rėlė ploja iš* visų jėgų, o

Muz. J. Gaidelis sujrrc,naĮ galėję, balandžio 12

Eina auku rin-

PREZIDENTO PIEŠTAS PAVEIKSLAS

Prezidentas D. D. Eisenhovver nupiešė buvusio Amerikos 
Ir Anglijos golfo čempiono paveikslą ir Įteikia J| golfo 
klubo viršininkui R. Jonės.

vyras, kiek raustelėjęs, 
draudžia. Moterėlė vistiek 
ploja ir aiškina, kad labai 
patinka. Ji negali susilai
kyti.

Minėjimas baigiamas. 
Programos vedėjas dėkoja 
dalyviams, aukotojams,
svečiams. Lietuvos himnas, 
ir baigta. Publika neno
riai skirstosi. Girdžiu pa
sikalbėjimą: o klebonas ne
atėjo . . . aiškino, kad ne
reikia aukoti Lietuvos va
davimui . . . ragino minėji
mo metu klausyti radio, 
per kuri parapijos choras 
dainavo . . . klaidino žmo
nes . . . Dieve, atleisk jam

Dalyvis.

HARTFORD, CONN.

L. tuojau po Velykų. Pia
nistą- Kuprevičius atvyksta 
š Chicagos Į New Yorką ir 
užsuks i Hartfordą koncer- 
uoti. Spėju, tai bus pasku- 
ine meninė pramoga Hart- 

"erde šiame sezone.
V. M. K.

MANCHESTER, N. H.

BALF’o 53 skyriaus pa

PATERSON, N. J.

Aukos

Lietu v os n e pri klausomy
bės 35 metų sukakties mi
nėjime vasario 22 d. kovai
lėi Lietuvos laisvės aukojo:•

$50 — Lietuviu Tremtinių 
Draugija.

Po $25—F. Saranka ir kun. 
V. Demikis.

Po $20—S. ir E. Auguliai, 
Baltučių šeima, S. Banaitis ir 
A. Rubuževičius.

Po $15—kleb. kun. J. Kinta 
ir J. Jasiukevičius.

Po $12—Juozas Kaunas ir 
Slepakovų šeima.

$11—P. Vilimas.
Po $10—A. Abakanavičius, 

A. Aidukas. V. Auguliai, S. 
Adomaičiai, R. Butkai, V. Či
žiūnai, A. Geiažėla, J. Iškaus
kas. J. Keraičiai, G. Klimas, K. 
Kuzinevičius, S. Mikniai, L.

Kovo 22 Dieną Kazio Binkio 
'Atžalynas” Klubo Salėje

Hartfordo lietuviai kul
tūrininkai, susižavėję Cleve- Preikštai, A. Rugys, V. Etanai

stangomis surengtas Lietu-i 
vos 
met
vyko vasario 22 d.

Politinis medaus mėnuo 
Mass. valstijoj eina prie ga
lo. Seimely reiškiasi dpozi- 
citefprięš gufe«<Christian A. 

V< Hėrfėr Rai įtariuos rtiošia- 
rhus patvarkymus? Daug 
kritikos kelia nuomų kont
rolės Įstatymas, kuri guber
natorius rengiasi pasiųsti 
seimeliui. Opozicija reika
lauja, kad valstija pati Įves
tų nuomų kontrolę ir nepa
liktų tą reikalą vietos savi 
valdybėms, kaip tai siūlo 
gubernatorius.

Kisielis, Z. Kisielienė, V. 
Matulis. 'v'1

Pp »S3—Z. Plindurinskie- 
vė, P. Aądrejunac.

P<) ’$2—K. Ramoška,
C adei kis, A. Mikšjg, M 
? arpetienė, J. Krikščiūnas, 
M. Zubailienė, J. Lazaus- 

•L Olkovikienė, K.
P. Žukaus- 
ševičius, V.

Čcsnokienė.
Po $1—L. Reivydas, A. 

Lazauskienė, A. Antanai
tienė, M. Zarembienė, K. 
Sakalauskienė, M. Banker, 
L M; Savičius, K. Bernotas 
r A. Gilienė.

A. Andrejunas.

it
‘ nepriklausomybės 35ĮH!'1K:C:«nie™’ F 

tų sukakties minėjimas . ^°^os'

Principinis kalbėtojas bu
vo prof. Vasiliauskas iš 
Lavvrence, Mass. Jis laikė 
paskaitą apie lietuvių tau
tos kovą už laisvę prieš ru 
-us carų laikais, kaip pas
kui Lietuva nepriklausoma; 
gyvendama kilo kultūroje 
ir net pasivijo kitas toliau 
pažengusias tautas. Baigė 
pasakojimais, ką lietuviai 
iškentėjo nuo bolševikų 
antplūdžio ir ką dabar ken
čia nišų okupacijoj.

Prieš paskaitą ir po jos 
naujakurių vaikučiai paį
vairino programą tai dienai 
pritaikytomis deklamacijo
mis ir muzika. Programėlę 
išpildė V. Sakalauskaitė, B. 
Reivydaitė, Parkytė, Matu
lytė ir R. Daugėlaitė.

Publikos buvo tik 26 
žmonės. Aukų Lietuvos va
davimui surinkta $74. Au
kojo:

K. Daugėla $8; S. Reivy- 
das $7.

Po $5—O. Sviatykienė,

P.

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

i«♦i«i<itIt»iI»ti«itiiIii♦i
i»iiiiiitii
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VVORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

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

čiu : (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money

A *

orderius.— Lietuvis pas lietuvį!
VYTAUTAS SKRINSKA 

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

(13)
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Baigėsi Stalino Era
Kovo 1 d. Rusijos dikta

torių Staliną ištiko smūgis.
Jis buvo supai aiižuotas ir 
neteko sąmonės. Dvi die
nas vėliau valdančiosios ko
munistų partijos centro ko
mitetas paskelbė apie tą 
įvykį. Per ištisas dvi die
nas Kremlius slėpė Stalino 
ligą, matomai, laukdamas, 
kad liga arba palengvės, ar
ba diktatoriaus likimą iš
spręs mirtis.' Mirtis tą ir 
padarė kovo 5 d.

*
Stalino diktatoriškas sos

tas tuščias. Kas užims jo 
vietą? Sovietijoj visa val
džia buvo sukoncentruota 
viename asmenyje. Stalinas 
buvo daugiau negu liktai 
diktatorius, kurio žodis lė- aiškintojas.

dyti pradėti savaip tvarkyli 
Rusijos gyvenimą.

Ir partijos aparato, ir po
litinės policijos, ir kariuo
menės vadovybės atstovų 
randasi kompartijos centro 
komitete. Kurios jėgos at
stovai pradės vyrauti centro 
komitete ir kuris iš tų at
stovų pasirodys apsukres
nis, suktesnis ir žiauresnis, 
kad savo konkurentus nu
smelkus? !

Tokie klausimai šiandien 
jaudina visą pasaulį. Ry
tų-Vakarų imtynėse Stalino 
pasitraukimas yra pirmaei
lis įvykis, kuris gali lemti 
greitą pasaulinį karą. arba 
gali nuvesti Rusiją Į anar
chiją.

*
Stalinas iškilo 

Batsiuvio vaikas.

atas ir, gal but, Sovietų 
kariuomenės didelė jėga.

*
Stalinas 1924 metais už

ėmė Lenino vietą. Nuo 1922 
iki 1924 metų Leninas sir
go. o jo aplinkumoje ėjo 
kova dėl įpėdinystės. Sta
linas kovą laimėjo, pasiųs
damas į kapus, vieną po ki
to, visus savo konkurentus.
Pagal Trockio tvirtinimą,
Stalinas nuodais pagreitino 
ir Lenino mirtį, kad tas ne 
bepastotų kelio valdžios iš
troškusiam Stalinui. Stali
nas Leniną nunuodijo ir 
kartu paskelbė jį bolševiki 
nės religijos šventuoju, o 
} ats dėjosi esąs vienintelis
Lenino mokslo apaštalas irjgęs ir taikęs į popus, Stali 

nas pataikė į Kremliaus

IRANO VADAI SUSIPEŠ®

Premier Mossadegh Tha Shah of Irau
Irano ministerių pirmininkas Dr. Mossadegh (kairėj) ir 
šalies monarchas, šachas .M. Rėza Pahlevi. buvo susipešę 
dėl valdžios. Kova dabar aprimo, Mossadegh lieka val
džioje, o šachas lieka soste.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOSvarge
nieko, 

au-

mė didžiulės Rusijos vidaus 
ir užsienių politiką. Stali

Ne iš karto Stalinas savo1,
valdžią sustiprino iki negir-

nas buvo neklaidingas kni-rtlpto absoliutizmo. Nuo! 
nistinės bažnyčios galva.! 1922 iki 1929 metų Stalinas 

dar skaitėsi su kitais bolše-Jis, neturėdamas jokių tam 
privalumų, buvo pasisavi
nęs paskutini žo d ir ivairiu

vikų vadais ir juos stūmė iš 
įtakingųjų vietų palaips-

mokslų srityje. Jo 1 et koitsįnui. Galutinai Stalinas sa- 
nusičiaudėjimas kalbotyros. vo valdžią suabsoliutino 
biologijos

—Ura. Maike! įdavimas yra įprastas daly-
—Gera diena, tėve, kas kas, ir niekas tokių telegra- 

atsitiko, kad šauki ura? Gal mų neima už gryną pinigą, 
laimėjai koki muši? —Okei, vaike, neimkim

—Faito nelaimėjau, vai nė mes. o dabar pasakyk 
ke, ale betą išlaimėjau, o man, ar žydai daktarai ne- 
vedlug to ir šaukiu ura! prisidėjo prie Stalino kapu- 

—Su kuo tėvas ėjai lažy- tacijos?
bu? : —Kodėl tėvas galvoji

—Su Rakalijušu Mizara, apie žydus daktarus?
vaike, subetinom dėl Juozo’ _Kai až fįgeriUoju, vai- 
\ įsanaraviciaus zyvato Ra- ,k gtalinas buvo ladėjęs 
kaiijusas man <lavadyo,'ž |us k,vnvti Jis juk
™ dU0ZaS , \!sa"arav,clus tavo daJg žydų .lakūną už 
gyvens egz.ei\m ^ni.vU j;a(; jįe tručijo bulšių
tų. o as įsfigenavau, rvfus> \a tai kodėl žvdai
niekas negali su smertimi 
, v- - maktaiai

Kontrakto paoaryti. Na in

ar
klausimu buvo 
klaidingiausioji 
liausioji mokslo 
kuria turėjo 
ninkai, jei

kitu 
ne

it genia- si 
tiesa, su 

sutikti moksli 
nenorėjo atsi-

kuriui

-kaitoma

susibetinom. Ka 
tas turės gerti 
Boržom-Narzan

'nutručvti?

negalėjo Stalino

> praiiuzys, —Sovietu valdžios 
kapsazską 
trunka nes i me.

. . , • x- ?'."(Staliną
dūriams pavalninti, o iai-.-r,, „.'j,. 
mėtojas gers gerą
kancką štofą. Vot 
dabar visi žino, kad aš lai
mėjau, o vedlug to

pra-
sakoma, kad 
9 gydytojai, 

ų gydytojų pavardės yra 
tokios: Kuperin, Lukomski, 

valke’1 Konoalov, Miasnikov, Fi-
ameri-

vakar.

tėve, 
gydė 

gydytojų

iimonov, Glazunov, Tka- 
ir Ta... cev, Ivano-Neznamov

po Sceslyvos Smerties Su-, jev Pavaidės, rodos, 
mitingo nuėjau pasį •

frenta Zacirka
saidės
mano trentą /„acirką ir su 
juo išlenkėm už savo svei 
katą ir į savo živatą.

—Tėvas iš rimto dalyko h. mą 
darai juokus. j nėra vis

—No, vaike, kad Stalinas'but, už 
1 aput čia nei man nei tau to vėjo čekistai ii 
jokio džioko nėra. smertis kad nieks neidėtu 
į dantis nežiūri, o markai- Stalinui pilamus 
nasis Gabrielius su savo šo- Diktatoriai, tėve, miršta ne 
ble kerta iš jveties ir dikta-kaip, kaip paprasti žmonės 
torius, ir karalius, ir gene- —jie ir mirties patale yra 
rolus, ir mažus džekelius. lap statom i visokiais čekis- 
Iš smerties aš nesijuokiu,kais, sargais ir komitetais 
ale. vaike, aš nebusiu dvi-'Tas ir suprantama, tėve 
veidis monkė ir nesakysiu,peš Stalino mirtis yra dide 
kad man Stalino gaila. No,Jis Įvykis, 
vaike, tik kartuvės gailisi; —Didelis geras, ar dide- 
Stalino, ba jis jas apgavo.j'is negeras, vaike?
Ji: turėjo kaboti, o mirė sa-. —Sunku pasakyti, tėve 
vo lovoj, ko negalima paša-k. i s kas priklauso nuo to, kas 
kyti apie šimtus tukstančiuk'žims Stalino vietą ir ko-

i usiškos. Gydymas 
(ėjo komunistų partijos cen
to komiteto priežiūroje. 
Kaip tas komitetas tą gy- 

‘prižiurėjo,” man 
ai aišku, bet, tur 

daktarų nugaros 
žiurėjo, 

nuodų į 
vaistus.

durti nemalonėj, kalėjime 
ar trėmime.

Galingas buvo Stalinas, 
gal pats galingiau.-:as pa
saulio žmogus. Jo ranko 
koncentrav osi didžiausioji
galia, kokią retas diktato
rius praeityje yra turėjęs. 
Dabar diktatoriaus sostas 
.uščias. Kas ji ūži...s ir kas 
paveldės tą galią, kuri bu
vo sukoncentruota Stalino 
asmenyje?

*
Kova dėl įpėdinystės Ru 

sijoj jau senai eina. Nese
nai iškelta viešumon, kad 
‘žydai gydytojai” nunuodijo 
vieną iš žymiausiųjų kandi
datų į Stalino sostą—Žda- 
novą. Ždanovo ir Ščerba
kovo. dviejų įtakingų kom
partijos vadų “nugydymas” 
į kapus, be abejonės, buvo 
tik tam tikras epizodas Sta
lino aplinkumos kovoje dėl 
liktatoriaus sosto. Dabar 
liktatorius pasitraukė galu 
tinai, kova dėl Įpėdinystės 
įasidarys dar aštresnė. I tą 
Kovą bus leidžiami ne tiktai 
gydytojų nuodai, bet ir vi 
sas politinės policijos apa-

tiktai 1936-1938 metų lai
kotarpyje, kada masinėmis 
kerdynėmis jis išvalė par 

tiją, armiją ir politinę poli
ciją nuo visokių opozicinių 
elementų ir net išskandino 
kraujo juroje visus galimus 
opozicionierius.

*
Stalinas buvo intrigos ir 

suktumo genijus. Jis dasi- 
gavo valdžios ne Lenino 
masto gabumais, bet savo 
liktumais ir mokėjimu kir- 
inti savo bendradarbius,

Juozas Stalinas savo galy
bės čiukure, maršalas, gene
ralisimo ir panašiais titulais 
apsikaišęs neribotas So\ leli
jos valdovas.

Vasario 16 Minėjimas

Lietuvos nepriklausomy
bės 35 metų sukaktį Urug
vajaus lietuvių kolonija mi
nėjo vasario 15 dieną. Mi
nėjimą įvykdė Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros Draugija, 
kuri Į minėjimą neva kvietė 
ir kitas lietuvių organizaci- 

ijas. Tik gaila, kad vietoje 
•siųsti kvietimus organizaci
jų valdybom, pasiuntė at 
skil iems tų organizacijų na
riams.

Minėjimas įvyko Kultu
Draugijos

į patalpose. Buvo kalbų, me- 
Įp.inė programa, o po to, 
kaip visuomet, šokiai ligi 
ankstyvo ryto. Apart kitų 
kalbėtojų, nuo Dr. K. Gri
niaus Organizacijos kalbėjo

aukščiausiąjį sostą ir paiie- R- A ikonis, o nuo katalikų 
ka savo įpėdiniams didžiau- jėzuitas \ . Mikalauskas, 
šią pasaulio imperiją, kokią Galima pastebėti, kad P.

|<»S nuosavose

Juozas Stalinas rusu revoliu
cijos pripuolamai, kaipo kom
partijos centro komiteto na 
rys, iškeltas į vadus.

kią politiką Stalino Įpėdi
niai ves. -įei valdžią pasi 
raus koks patrakėlis milita 
ristas, tai greit gali kilti ka
ras, o jei Rusijoj kils vidaus 
suirutė, tai pavergtos tau-

ir milionus Stalino nukan
ki litų žmonių, katrie mirė 
Sibiro pusnynuose ištinę 
nuo bado, čekistų daužomi 
ir šalčio kamuojami.

—Tas tiesa, tėve, kad
Stalinas buvo didelis žmo-tos gal atgaus savo laisvę ir 
nikis priešas ir jo, tur butJbe karo, ir pasaulis galės 
niekas širdingai nesigaili, j laukti ramesnių ir laisves- 

—Ale, vaike, paskaityk nių laikų, 
gazietas, kiek žmonių mu-! —0 kaip tu misliji, vai
sa, tiligfamas Į Maskvą ir ke, ar maskolių žmonės ne
visi sako “sorry,” o turėtų gaus biskį laisvės ir kaip 
sveikinti ruskius, kad jų bus su musų šventa Lietu- 
$ uperčekistas kojas pa kra-va? 
lė. Nuo tokio veidmainia- —Tėvas nori visus klau- 
vimo man, vaike, širdį su- simus vienu sykiu išspręsti, 
ka, kaip nuo Boržom-Nar- Geriau palaukim ir pamaty- 
zan trunko. ,sim.

—Tautų santykiuose, tė- —Šiur pamatysim, vaike, 
ve, mandagumo veidmai- o dabar einam mušti tili-J

Juozas Stalinas, kada jis 
Kaukaze bankus

gramą siratai Bimbai. Jis 
paliko be tėvo, bd mokyto
jo, be saulės ir be vado. 
Patiešykim našlaituką, ba 
kitaip jis visai nusižliumbs

—Ir tėvas nori veidmai
niauti?

—Nebadyk akių, vaike, 
eikim geriau išgerti.

—Sudiev, tėve.

šistinį perversmą, nors tas 
perversmas pažeidė Vasa
rio Šešioliktosios idėją.

Jėzuitas Mikalauskas iš 
savo pusės pareiškė, kad tik 
katalikai yra tikri lietuviai 
ir kad dabartinių Lietuvos 
partizanų eilėse randasi iš
imtinai tik katalikų jauni
mas; o taipgi, kad Lietuvos 
nepriklausomybė buvo iško
vota tik keleto didvyrių pa
stangomis. Įdomu ką jėzui
tas Mikalauskas turi ome
nyje ir kas yra tie jo “did
vyriai.”

Po kalbų tęsėsi meninė 
programa, kurią išpildė mo
kytojos Stanevičienės mo
kinių grupė ir p. Gabaliaus- 
kienės vadovaujamas kata
likų choras. Po to ėjo šo
kiai. Publikos buvo labai 
daug. M. Krasinsk&s.

Čingizchanas prieš ikonis, kaipo buvęs Lie- 
ukuręsJšuvos seimo sociąldemokra- 
tiesiasi tų frakcijos narys, savo kai

nuo Indokinijos. per Kiniją, {boję nieko neprisiminė apie 
iki Europos širdies ir iki gruodžio 17 d. Lietuvos fa- 
Adrijos juros. Totą litai i-į , e/ >•
niais varžtais sujungtos pla-.**M<^0 StolltlO ~
čiausios teritorijos. p<» auk-j Darbai ir Zy vatas Į
ščiausiojo diktatoriaus ga- ---------
lo, neabejojamai pradės by-! Daug kas dabar nori ži- 
rėti ir trupėti. Kai Stalino ;noti daugiau apie mirusį 
imperijos centre prasidės Rusijos diktatorių Juozą 
atviresni vaidai dėl įpėdi-ĮBžugašvilį-Staliną. Jo gy- 
nystės, imperijos pakraščiai.venimas ir visokie darbai

tiktai
700 metų 
Stalino imperija

LOWELL, MASS.

kad jie lietųsi tarpusavėje. 
Jo aplinkumoj spietėsi prie
takos. bet kuris iš tų prie- 
plakų dabar išsimuš į viršų 
r užims diktatoriaus kėdę?

Rusijoj, kaip Anglijoj 
suvalius, komunistų partija 
‘karaliauja, bet ne valdo.” 
Valdžia ten priklausė parti
nis viršūnėlei, ir ypač jos 
-mailgaliui J. V. Stalinui. 
Kai tas smailgalys dabar 
nuįužo, tai kyla klausimas, 
r partija arba jos aparatas 

begalės pasirodyti, kaipo 
organizuota jėga? .Ar pai- 
tijos centralinis komitetas, 
nuvainikuotas iki paklus
naus Įrankio diktatoriaus 
lankose, besugebės veikti 
kaip kolektyvas? Jei par
tija dar bandytų pasirody
ti. kaipo kolektyvinė jėga, 
tai butų vienas jėgos šalti
nis Stalino įpėdiniams atsi
remti.

Kitas jėgos šaltinis Rusi
joj yra politinė policija, ku 
rios žinioje yra žiaurus prie
vartos aparatas ir arti milio
no geriausiai ginkluotų ka 
riu-budelių.

Trečia jėga yra Sovietų 
Rusijos kariuomenė, kurtos 
priešakyje stovintieji mar
šalai ir generolai gali ban

neabejojamai sieks issiva {yra aprašyti knygutėje “Juo 
duoti iš plėšikiškos rusiškų zas Stalinas,- Kaukazo Raz- 

baininkas.” Galima gauti 
“Keleivio” leidykloje, kai
na tik 25 centai.

Kas nori daugiau sužino
ki apie Stalino tvarką, apie 

turėjo'Rusijos diktatūrą, jos atsi-

siurbėlių valdžios ir bandys 
atsimesti nuo Maskvos ir 
nuo Maskvai mokamu duo
klių.

*
RusijaKadaise

nesvietiškai žiaurų valdovu. 
Joną Žiaurųjį. Jam mirus 
jo sostą paveldėjo tataras 
Godunovas, o pašalinus ta- 
tarą Rusija pergyveno di
džiausia anarchiją.

ibutų ko stebėtis, jei ii 
dabar, po Stalino Kruvino- 
o viešpatavimo. Ru-ija ii 

vėl pergyventų “drumstuo
sius laiku.” Toks kelias vi
sam pasauliui butų malo
niausias, nes pašalini] virš 
visų galvų kabant: karo pa
vojų. Bet Stalino ipėdiiniai 
ypač vienas iš dažninusiai 
minimų, tatarų kilmės Ma- 
lenkovas, gali pagreitinti 
pasaulines skerdynes, kad 
Stalino suvogta ir suplėštą 
imperiją išlaikius Maskvos 
įtakoje.

*
Rusijos įvykiai dabar yra 

viso pasaulio dėmesio cen
tre. Žinios iš Rusijos tikrai 
yra ir kurį laiką, bus labai 
įdomios. Galima Įsivaizdin
ti, kad Rusijoj žmonės, po 
Stalino Kruvinojo galo no
riai šoktų gatvėse kazoką. 
Bent rusų pavergtuose kraš-

latiimą ir apie pačią Rusiją, 
tas gali pasiskaityti knygą 
“Tikra Teisybė Apie Sovie 
lų Rusiją, arba Komunistų 
Diktatūra Faktų Šviesoje.” 
Knyga 9(5 puslapių, gauna
ma “Keleivio” leidykloje 
už 50 centų.

Užsakymus ir pinigus 
siuskite šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

šventė visiems pavergtie
siems ir dargi Sibiro trem
tyje, bado ir sunkių darbų 
užkamuoti žmonės, atsidus 
lengviau, kad jų kruviniau
sią siurbėlė baigė savo die
nas. Baigė ne taip, kaip 
reikėtų, ne kartuvėse ir ne 
nuo įsiutusios minios rankų, 
bet galas yra galas. Jei 
giltinė pavadavo žmonių 
kerštą, ne ką padarysi. Ačiū 
giltinei ir už tą.

*
Stalino galas yra ir Lietu 

vos šventė. Pavergti Lietu 
vos žmonės, laukdami at
mainų, su didesne viltimi

tuose žmones savo džiaugs-įžvelgs i ateitį. Lauks Lie- 
mą vargu mokės paslėpti.{tuvos žmonės, lauks ir visas 
Stalino galas yra didelė pasaulis. —S. D.

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas vyko A. L. 
R. K. F. 49 skyriaus vado
vybėje. Vasario 15 d. 10 
vai. ryto šv. Juozapo lietu
vių bažnyčioje buvo atna- 
aujamos šv. mišios už Lie

tuvą. Dalyvavo visos drau- 
bijos, priklausančios Fede
racijai. Mišias laikė kun. 
mai. -J. Budzeika.

3 vai. po pietų parapijos 
svetainėj įvyko minėjimas; 
vadovavo Federacijos sky
riaus pirmininkas V. Pau
lauskas. Meninę programą 
išpildė šv. Juozapo parapi
jos choras vadovybėje var
gonininkės S. Blazevičiutės 
ii solistės J. Jurevičiūtės. 
Kalbėjo kun. K. Jenkus ir 
Dr. J. Leimonas iš So. Bos
tono. Iškilmes labai gadi
no lietus.

Buvo renkamos aukos Ta
rybai ir BALF’ui. Aukų 
surinkta $83.90. Aukojo:
. $10 DLK Vytauto Klubas.

Po $5—Mrs. Shulankienė ir 
kun. K. Jenkus.

Po $2—Walter Paulauskas. 
Andrew Jouzapaitis. A Eriend. 
M. Slivauskienė. VValter Mik- 
sza. Peter Zijrlelis. Stasys Nor
kūnas. \Villiam Peslikas. P. 
Kulikowskienė. Jonas Tama
šauskas. Antanas Matonis.

E. Jurgelevičius—$1.30.
Po $1—S. Saulon, Ona Gri

gienė. Gert rude Grenda. Rones- 
lar Norenkevich. Agota Ku- 
chinskienė. Ona Juresevičienė. 
S. Kondratas. T. Balkus. C. 
Bonevičius. A. Dirsa. J. Vara- 
noske. G. Varanoske. H. And
riuškevičius. A. Saulėn, Jonas 
Slačiunas. Stasys Kuchinskas. 
Kazimieras Kujutįs. I. Roma- 
neckas. S. Balkus. T. Versiac- 
kas, Josie Kuchinskienė. C. 
Bendzevičius. B. Paulauskienė, 
A. Dzedulonis, P. Saulėn. J. 
Ruskey. P. Voveris. M. Ander- 
son. J. Steponienė. Martin Ru
dis. Ona Lebednickienė. Mari
jona Andriuškevičienė. Ona 
Adamavičienė. Albina Voverie
nė. J. Sabalauskienė, E. Pered- 
naine. . .

1
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Iš Tolimųjų Hawaju
Per Ramųjį Vandenyną
Vasario 17 d., b vai. ryto, 

įsėdome San Francisce į 
milžinišką orlaivį, vadina
mą “Stratocruiser.” Sėdy
nės po dvi iš abiejų pusių 
kaip tarukiny, tik geriau 
įrengtos, puošnios; už $10 
extra gali gaut miegot lovą, 
o už $25 extra gali gaut pri
vatų kambarį, kaip Pullma 
no traukinyje arba laive.

Kaip tik orlaivis iškilo 
padangėje skristi į pietva
karių kraštus, į Havvajų sa
lyną, patarnautoja tuojau 
pademonstravo saugumo 
“kamzolę,” kuri yra prie 
kiekvienos sėdynės, kad iš
tikus nelaimei ar netikėtai 
nusileidus ant vandens, 
kiekvienas žinotų, kas rei
kia daiyti.

Orlaivis padarytas iš ne
degamos medžiagos ir nu
sileidus ant vandens greit 
neskęsta, būna pakankamai 
laiko susėsti į specialius gu
minius laivelius, kuriame 
telpa 20 žmonių; kiekvie
nas privalo nusiimti aki 
nius, palikti rašomas plunk
snas. moterys batukus, ypač 
kurių smailios 
apsivilkti tomi

las; keturios moterys lošia 
canasta,” du vyrai “crib- 

bage,” o šeši pliekia pokerį. 
Čia pirmutinis deda ma
žiausia dolerį, kitas dolerį 
ir penkius daugiau; trečias 
meta savo kortas; ketvirtas 
deda penkis ir $25 dau
giau; penktas palaiko ir už
simoka $25; pirmutinis, ku
ris atidarė už dolerį, padėjo 
$24, nes jo $1 jau buvo, ir 
$25 dar daugiau.

Visi sudėjo po $50 ir jau 
kasoj yra $250, o dar turi 
tik po dvi kortas—viena 
užveista, kita atvira. Pa
dalino po trečią kortą; pir
mutinis pirštais barškina į 
stalą, kitas deda $100 ir vi
si kiti po šimtinę. Kasoj 
jau $750. Dalina po ket
virtą kortą; pirmas ir ant-1 
ras barškina, trečias deda 
šimtinę, vienas numeta kor
tas, o kiti keturi sudėjo po 
šimtinę; kasoj jau $1,150. 
Dalina po penktą ir pasku
tinę kortą. Be galo įdomu, 
kas čia darosi. Porų nesi
mato, dviejų kortos pana
šios į “streitą,” vieno į 
“fliušą,” o pirmutinis, kurs 
atidarė, turi išvertęs tūzą ir

KELEIVIS. SO. BOSTON

BALKANŲ TAUTOS PASIRAŠO DRAUGYSTĖS SUTARTĮ

Graikijos, Jugoslavijos ir Turkijos atstovai susirinko graikų sostinėje Atėnuose ir pa
sirašė draugystės ir kariško bendradarbiavin.o -sutartį. Balkanų valstybės svarbiau
siai tarėsi dėl bendro gynimosi prieš Busi ji. jei Maskva bandytų savo įtaką nustumti 
iki Viduržemių juros. Rusijos agresingum ’s sutaikė senus ir net “amžinus” priešus 
bendram gynimosi reikalui.

kulnys, ir karaij« Kas yra padengto-
“kamzolė- 

mis.” Kiekviena “kamzo- 
lė” turi du šniurukus. Juos

niekas nežino.

mų, daržovių, vaisių, stip
rių gėrimų ir kavos su pyra
gaičiais. Po užkandžių 
klausiu patarnautojos:

—Kaip toli, kiek dar lai
ko ims, kol pasieksim Ho
nolulu?

—Skrendam normaliai,
už pusantros valandos, apie

Vydūnas Mirė

Nauji Leidiniai
Adomas Mickevičius: KONRA

DAS VALENRODAS. Lie
tuvių ir prūsų žygių istori
nę apysaka. Vertė V. My
kolaitis-Putinas. Iliustracijas 
iš originalo. 1851 m. leidinio, 
dail. J. Tysiewicz. Išleido 
Gabija, 335 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 108 pusk, 
kaina $1.50.
Šis Adomo Mickevičiaus 

kūrinys įdomus ne tik kaip 
epochinis dokumentas, bet 
jis žavi skaitytoją kaip kū
rybine ugnim plasdantis 
aukštos vertės meno veika
las. Lietuviams jis brangus 
tuo, kad jo poetiškoj švie
soj pamatome šlovingą mu
sų istorijos vaizdą. Adomas 
Mickevičius laikė save Lie
tuvos sunum, mylėjo Lietu
vą ir žavėjosi jos praeitim. 
Šiuos jausmus jis įkvėpė ir 
Į savo kurinį.

Antanas Škėma: ŠVENTOJI
INGA. Išleido TERRA 1952 
m.. 226 pusk Viršelį piešė Al
girdas Kurauskas. Gaunama 
leidykloje, 748 W. 33rd SSt., 
Chicago 16, 111. Kaina ne
pažymėta.

Viso surinkta su smul
kiais $54.20 ir bus pasiųsta 
ALT.

Marcelė Matonienė.

Stalinas ir Negyvas 
Dar Zbitkiojasi

JOLIET, Ilk—I)u DiPi 
čia pakliuvo i teismą dėl 
Stalino mirties. Jie kaip tik 
išgirdo, kad Stalinas mirė, 
nuėjo i karčiamą ir iš dide
lio džiaugsmo pasigėrė. Pa
skui girti sėdo į mašiną ir 
pradėjo lakstyti, kaip nesa
vi. Policija juos suėmė ir 
nutempė Į teismą už giltą 
važiavimą, o teisėjas jiems 
priteisė sumokėti $225 už 
važiavimą neblaiviame sto
vyje. DiPi E. Nagelis ir A. 
Gola aiškinosi, kad jie ne
galėję neaplaistyti Stalino 
galo, bet teisėjas dėlto bau
smės jiems nesumažino.

Užsimokėję pabaudą Di
Pi aiškino, kad visgi verta 
buvo rizikuoti, nes tai labai 
reta proga buvusi. Dabar 
jie lauks Malenkovo galo, 
kad galėtų ir vėl paūžti su 
“rimtu reikalu”.

reikia patraukti išlipus iš 
orlaivio, nes kai išsipųs, tai 
neišeisi per duris. Su išsi
pūtusia “kamzole” žmogus 
neskęsta.

Kai patarnautoja aiškino 
tuos gyvybės saugumo bu
dus ir rodė kaip apsivilkti 
“kamzolę,” koks tai nejau
kus jausmas smelkė per šir
dį ir oda nupuro žąsiapuč 
kiais. Taip, rodos, stovi n 
žiuri giltinė i akis ir jau vi 
siems reikia žiūrėti i viršų, 
kur randasi tas šv. Petras 
su raktais.

Po to ta 
ess*’ pripylė 
po ir liepė

ji korta,
Pirmutinis barškina, antras|5:45 busim Honollulu. 
neva su “streitu” ded šimti-j —Tai kaip čia normaliai, 
nę, trečias numeta kortas,|jei mano laikrodis jau da- 
ketvirtas neva su “fliušu j bar rodo po šešių?

r

\
deda šimtinę, bet nekelia, 
reiškia, “fliušo” jis neturi, 
tik porą; pirmutinis deda 
šimtinę ir sako “aš turiu po
rą
su

ir matysiu '; “bloferis” 
“streitu” nekelia, tik de

da Ustrei

pati “stevvard- 
stiklus šampa- 

visiems išgerti. 
Kas jo nenorėjo, galėjo gerti 
kiek nori “scotch and so
da,” “bourbon,” ar bet ko
kios degtinės, vyno ar 
alaus, viskas dykai. Apie 
12 vai. davė pietus: paukš 
tienos su visokiais priesko
niais ir gėrimų, kas tik ko 
norėjo.

Po pietų veik visos mo- 
teiys sumigo, o vyrai kur 
tai dingo.

—Kur dingo tie visi vy
rai. kur čia sėdėjo?—klau
sius patarnautojos.

—Salione, žemai.—atsa
kė ji mandagiai.

—Gal ir man ten eiti?
—.Jei tik nori, čia visiems 

valia.
Nulipau laiptukais že

myn—nugi pilna žmonių. 
Vieni sėdi, girkšnoja ir tarp 
savęs šnekučiuojas: vidury 
saliono didelis apvalus sta-

šimtinę; reiškia, 
to” neturi, turi tik porą. 
Kasoj jau $1,450. Visi at
verčia pridengtą kortą: 
“streito” bloferis” turi po
rą šeškių, “fliušo” • “blofe
ris” porą devynakių, o pir
mutinis ką atidarė turi porą 
karalių—tas paėmė pinigus.

Kai radau pokerį kortuo
jant, kupinas smalsumo ir 
pagundos maniau tupsiu ir 
aš, bet kai pamačiau, kad 
čia voliojasi šimtinės ir ar 
ti pusantro tūkstančio ka
soj, greit supratau, kad čia
ne mano “frentai” kortuo
ja Laurence piliečių klube, 
kur 25 centai didžiausias 
“betas” ir kur gali bemąs
tant $25 pralošti. O čia ga
li pralošti ne tik tuos, ku
riuos turi prie savęs, bet ir 
tuos, kurie liko Methuenuo 
se. Nusiraminau ir tik sė
džiu, ausis suglaudęs.

Bežiūrint į kortuojančius 
laikas greit prabėgo. Laik 
rodis rodo 5:30 ir turim bu
ti jau netoli Hawajų. Per

—Jūsų laikrodis rodo San 
Francisco, Pacifiko laiką, gi 
mes skrendam jau Havvajų 
aplinkumoj ir Havvaii laiku.

—Tai kur dingo dvi, nuo 
Bostono iki San Francisco 
trys, iš viso kur prapuolė 
jienkios valandos? — lyg 
žiopleliu pasišovęs užklau 
siau, o jinai nusikvatojo ir 
sako:

—Niekur neprapuolė, kail 
grįšit atrasit. Pagal žvaig
ždžių astronomijos niautą 
tarp Bostono ir Havvajų 
skirtumas 5 valandos. Kai 
čia būna 7 vakaro, tai ten 
12, vidurnaktis.—Dirstelėjo 

_ per langą ir sako:—Žiūrė
kit, va ten jau matyt Hilo, 
Havvaii. Tai pirmutinė nuo 
raužemio ir jauniausia sa 
la Havajuose. Nuo čia lig

1868-111-22—1953-11-20

garsiakalbi pranešė, kad
duoda popiečių užkandžius. 
Paruoštas bufetas su viso
kiausiais -skanumynais: Įvai
rios mėsos, žuvies, kiauši

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 Boston 27, Mass.

j Lietuvoj išnaikinti. Įsitrau- 
jkęs į kovą už tautos “gyva- 
Jtą” Vydūnas betgi ėjo skir
tingu keliu, negu daugelis 
žmonių manė naudinga bu
tų eiti. Vydūnas pasitikėjo 
kultūrine veikla ir į politi
nį lietuvių sąjūdi nedėjo jo
kių vilčių. Dėl to jis buvo 
suėjęs į konfliktą su kai ku
riais Tilžės lietuviais, kurie 
tikėjo politine veikla.

Vydūnas savo vokiškai 
parašyto j knygoj “Vokie
čių-Lietuvių Santykių 700 
Metų” pasakoja, kaip jis, 
“10 ar 12 metų berniuku’* 
būdamas, apsisprendė buti 
sau-žmogus, lietuvis, nepa
skęsti vokiškume. Jis savo 
jaunų dienų pergyvenimą 
pasakoja šitaip:

“Motina išsirengė su berniu
ku eiti aplankyti vieną vokietį 
pažįstamą. Visą laiką kelyje 
vaikas jautėsi kankynėje. Pa
galiau jis tarė: ‘Mama.

HAVERHILL LIETUVIŲ 
AUKOS A. L. TARYBAI

Anglija Suvaržys 
Prekybą su Kinais

Laike Lietuvos nepriklau-J Anglijos užsienių reika- 
somybės paminėjimo vasa
rio 22 d. Haverhlll, Mass., 
buvo renkamos aukos. Au
kojo:

P. ir A. Svirskai—$5.
Po $2—P. ir R. Jankauskai. 

J. Zavadskas, A. ir J. Buitkai. 
P. Balevičius ir J. ir M. Šilans
kai.

lų ministeris A. Eden ir 
valstybės sekretorius J. F. 
Dulles paskelbė savo pasi
tarimų Washingtone rezul
tatus. Auglija pasižada su
varžyti griežčiau prekybą 
su Kinija, kad kinų agreso
riai nebegautų strateginių 
medžiagų, o Amerika pasi
žada remti Angliją jos gin
če su Iranu dėl aliejaus ka
syklų ir valyklų nacionali
zacijos.

Anglijos atstovai aiškino
si Amerikoj pereitą savai
tę dėl ankstesnio ekonomi
nio bendradarbiavimo. Ga
lutinų susitarimų nepadary
ta, bet paruošta dirva vė
lesniam susitarimui, kada 
čia atvyks anglų premjeras 
Winston ChūrchiE.

Po $1—A. Klimauskas, C. 
Ceplikas. B. Jurkevičius. A. 
Radžiukinas. A. Amšejienė, A. 
Akstinas. T. Grudinskienė. S. 
Kazlauskas. M. Kancevičienė, 
J. Abramavičicnė. S. Pilsuekiu- 
tė, A. Dauėiunas, Z. Akstinas. 
M. Miškinienė. 0. Paulauskie
nė. P. Simona vičienė. M. Ma
tonienė. A. J. Šaukis, V. Ga- 
bužis, A. Naudžiūnas. J. Biek
ša, S. Biekša. J. Vitkauskas, 
,R. Kazlauskienė. F. Kačenas.

kadai^Į Lučinskas, M. Kuliešius. A. 
jus ten vokiškai kalinsite, la*j^jusjcĮ< p Liaudinskienė, V. 
neprabilk i mane
lietuviškai!’ ‘Kodėl

Vasario 20 d. Detmolde, 
Vokietijoj, mirė lietuvių ra
šytojas, filosofas ir visuo 

!menininkas Vydūnas, tikrą- 
pavarde Vilius Storasta, 
buvo gimęs Mažojoj Lie

tuvoj, Jonaičiuose, Šilutės 
apskrityje 1868 metais ko
vo 22 d. Mokėsi Pilkalny
je, Ragainėje ir Karaliau
čiuje.

Rašytojas Vydūnas Ame
rikos lietuviams mažai tėra 
žinomas, retai kuris čia se
niau jo vardą žinojo, o dar 
mažiau buvo tokių, kurie 
jo raštus butų skaitę. Tik 
atvykus didesniam nauja
kurių skaičiui Į Ameriką 
čia pasidarė žinomesnis ir 
rašytojas Vydūnas.

.P
-Jis

Honolulu jau tik 194 my
lios.

Ko ne visi sukišo galvas 
ir žiuri pro langus i jau
niausią Havvajų salą. Kiti 
jau dėstosi savo daiktus -ir 
rengiasi lipti laukan. Nuo 
vakar iš Bostono ligi šian
dien vakaro iki Honolulu 
padarėm 6.000 mylių, o ly
toj dar turime skristi 106 
mylias iki Kauai salos, kur 
gyvena ir pastoviai Įsikūręs 
musų sūnūs Irving su šei
ma. Kaip buvome sutikti 
Honolulu airporte, su muzi
ka. dainomis, šokiais ir ap
krauti gyvų gėlių vainikais, 
apie tai skaitykite sekamam 

Kelevo” numery.
(Bus daugiau)

A. Jenkins.

P. S. Šandien, vasario 25 
d., kai baigiau šį straipsni 
rašyti, nusprendžiau eit pa
simaudyt. Kad visi maudo
si, plaukioja, tai kodėl aš 
to negaliu? Turiu prisipa
žint, kad pirmu syk i 5 me
tus jurose maudausi, o Pa
cifiko okeane iš viso pirmu 
syk. Baisu pradėt, bet kai 
susivilgai, tai nesinori nė iš
eit—Pacifiko vanduo šva
rus, tyras ik krištolas, šil
tas it šarmas. —A. J.

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

Vydūnas via parašęs ke
liasdešimt Įvairiausių veika
lų. Jis sako, kad jo raštų 
tikslas buvęs Įprasminti 
žmogaus gyvenimą, iškelti 
žmogaus vertę ir skatinti 
žmones gyventi nepažei
džiant savo žmogiškosios 
vertės. Svarbiausieji jo vei
kalai yra “Prabočių šešė 
liai,” “Amžina Ugnis,” “Ju
rų Varpai.” “žvaigždžių 
Takai.” “Gaisras,” “Vergai 
ir Dykiai/’ “Visatos Sąran
ga.’’ “Tautos Gyvybė,” 

Sveikata,*’ “Sąmonė,” 
“Gimdymo Slėpiniai,” “Mu
sų Uždavinys/’ “Pasaulio 
Gaisras” ir daug kitų.

protarpiais 
ne. vaike

li?’—paklausė motina, žvelgda
ma Į vaiką tiriančiomis akimis.

“Vaikui buvo aišku krxlėl. Jis 
gėdijosi lietuviškos kalbos. Lie
tuviu kalba visaip buvo apšauk
ta. Bejėgiai vaikas pažvelgė į 
motiną ir pagaliau jis prisipa
žino: ‘Aš sarmatijuosi.’

“Ilgai žiurėjo nustebusi mo
tina i savo vaiką. Kas gi galė
jo su juo atsitikti? Tėvų

Bakanauskas. J. Belskienė. M. 
Degesiunienė. P. Pečiukonienė, 
P. Verbickienė ir P. Baltuško

kurie

ms.

na-jir

“‘Sustok, mama. prašau ne- 
sibarti ! Aš ištesėsiu T—malda
vo vaikas motiną.—‘Aš turėsiu 
drąsos ir'—kiek paabejojęs pri
dėjo—‘išdidumo!’

Motina pažvelgė dar i vaiką
tarė: ‘Tikrai?’ ir jiedu nuė- 

muose tėvas buvo tas. kuris lie-1jo.” 
tuvių kalbą su tam tikru kuk-Į 
liu pasididžiavimu atstovavo.
Iš kur gi dabar vaikas gavo

i Svečiuose vaikas ištesėjo 
savo pažadą ir pats i moti-

«it£ gėdos jausmą?
“Pagaliau motina prabilo. 

Pirma ji kalbėjo lėtai, bet pas
kui vis gyviau ir gyviau: ‘Tai 
tu sarmatijiesi lietuviškos kal
bos! O juk tai yra tavo tėvų 
kalba. Tai tu ir manęs sarma
tijiesi ?’

“‘Ne. mama. ne! Tiktai lie
tuviškos kalbos!’—gynėsi vai
kas.—‘Bet ta kalba yra musų. 
ji yra dalis musų gyvenimo bu 
do, musų esmės. O todėl, kai 
tu sarmatijiesi tos kalbos, tu 
sarmatijiesi ir manęs! liet taip 
daro tiktai žmonės be garlės, 
žmonės neištikimi patys sau!

Vydūnas buvo ne tiktai 
rašytojas, bet ir visuomeni
ninkas. Jis organizavo Ma
žojoj Lietuvoj lietuvių cho
rus, knygų leidimą ir sten
gėsi kultūrine veikla prie
šintis lietuvių ištautėjimui. 
I tautini judėjimą Vydūnas 
Įsitraukė palengva matyda
mas, kaip vokiečiai* lietu
vius skriaudžia ir siekia sa
vaimingą lietuvių kultuvą

O ka

sunaikinti ir visokius lietu-Įpažinti prie 
viškumo pėdsakus Mažojoj lis tu esi.'

tu jau
mums pasakoti? 
nebežinai ?’

Vaikas tylėjo. Jis gerai at
siminė. O dabar motina jam 
sakė: 'Tu ketinai ugnį nešioti 
savo širdyje ir savo žodžiais 
Mes stebėdavomės ir džiaugda
vomės tavo vaikiškomis svaja 
nėmis. Mes supratome, kad tu 
nori buti taurus pavyzdys ki
tiems. O dabar? Dal>ar tu ne
turi drąsos ir neturi išdidumo 
buti ištikimas pats sau. prisi- 

saviskiu. kuriu lia

senai 
Ar

mėgdavai 
tu jau to

ną prabilo lietuviškai, nors 
užtai vokietis šeimininkas 
jam ir padarė pastabą, kad 
negražu vra tarp vokiškai 
kalbančių maišyti svetimą 
kalbą.

Vydūnas ištesėjo ir gyve
nime. Visas jo gyvenimas 
buvo kova už lietuviškos 
kultūros išlaikymą, kova už 
lietuviškos kultūros aiškini
mą, už žmoniškumą, tole
ranciją.

Vydūnas paliko mums di
delį savo raštų turtą. Iš jų 
galime visi mokytis.

Remkit 
skelbiasi ‘

biznierius.
Keleivyje.”

LAIMĖTOJAS

Jojikas Ted Alkinson. laimė
jęs arklių lenktynes ant

“Straight Kace“ arklio, ragau
ja pergales pyragą. Pergalė 
arklio savininkui davė $116.- 
400 pajamų, o jojikas gavo 
savo dalies $11.640.

TIK KĄ IŠLEISTA NAUJA KNYGA

ANGLIAKASIU ATSIMINIMAI
i

Parašė FRANK LAVINSKAS
ir
KANIŠAUSKAS

aptaisais $5.00
ANTANAS J.

Kaina be aptaisų $3.00 Su kietais
Gaunama pas leidėją šiuo adresu:

FRANK LAVINSKAS
H41—Ihth Street L»ng Island City 1. N. Y.
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Jis Auklėjo Savo Žmoną
susirasti jauną 
ją tinkamai iš-i

Sakoma, kad jokie rašy-J nusprendė 
tojai nesugalvoja tokių ido- mergaitę ir 
mm ir keistų charakterių, auklėti i žmonas, 
kokius sutinkam gyvenime. Pasiėmęs savo advokatą, 
Iš tiesų, kas gali būti keis- Thomas pradėjo lankyti li- 
tesnio už vyrą, kurs pasii- gonines ir našlaičių namus, 
roa auklėti mažas mergai- Vienoj ligoninėj jis surado 
tęs, norėdamas išauklėti 12 metų rudaplaukę rner- 
tinkamą žmoną? Toks vy- gaitę, vardu Sabriną, o 
ras nėra fantazijos padaras. Londono pamestinukų na- 
Jis tikrai gyveno 18 šimt- muose surado šviesiaplaukę 
mėty ir vadinosi Thomas mėlynų akių mergaitę, var- 
Day. Buvo rašytojas, filan- du Lukrecija. Thomas nu- 
tropas, savotiškas filosofas, sprendė abi mergaites pasi- 
o i literatūrą Įėjo parašęs imti, išauklėti pagal savo 
jaunimui labai gražią knv- norą ir vėliau tinkamesnę 
gą “Senford and Mellon.” vesti. Su advokatų pagal- 
Apie to vyro gyvenimą ir ba jis sudarė teisėtus doku- 
žmonos auklėjimą turime mentus, kad mergaites pa- 
tokias žinias: siima auklėjimui. Laike

Thomas Day gimė 1788 metų turi iš jų pasirinkti, 
metais Londone. Jo tėvai kurią pasilaikys. Tą. kurią 
buvo pasituri, todėl jis gavo atmes, privalo atiduoti pa- 
gerą išauklėjimą. _ Uždar- doriam biznieriui ar amat- 
biauti duonos jam taip pat ninkui, išmokinti kokio dar- 
nereikėjo, ir jis galėjo gy- bo ir, bendrai, padėti gyve 
venti pagal savo norus. Jo nime Įsikurti. Tą, kurią 
norai buvo labai paprasti:’pasilaikys, privalo toliau 
keliauti pėsčiam (ano meto auklėti. Jeigu jos neves, 
džentelmanui tai buvo la- tai privalo atiduoti mergai-' 
bai netinkamas kelionės bu- tę gerai šeimai ir duoti 
das), daryti gerus darbus, kraičio 500 svarų (tais lai- 
šelpti vargšus ir susirasti kais tai buvo krūva pinigų), 
tinkamą žmoną. ,Tokių dalykų niekas nebu-

Jaunystėje Thomas Day-vo girdėjęs ir daug kas iš 
pergyveno nepavykusią keistuolio juokėsi. Bet ką 
meilę, bet tas Įvykis jo la- padarysi žmogui, kurs užsi- 
bai nesukrėtė. GrĮžęs iš ke-įmanė išauklėti tinkamą pa- 
lionės po Europą jis nutarė j čia?
susiieškoti žmoną pagal sa-j Kad niekas negalėtų mer- 
vo norą. Ji turėjo būti pa- gaitėm daiyti blogos Įtakos,

Dvi jaunos belgės, Nitą Dorland ir Lena de Kais, nuvyko 
i Londoną. Stotyje jas pasitiko pikta studenčių minia ir 
norėjo scpešioti. Pasirodo, kad Readiug Universitete vy
rai studentai grasino importuoti iš Prancūzijos dvi gra
žuoles, kad jos dalyvautų studentų parade, nes. girdi, uni
versiteto studentės esančios negražios ir nemokančios pa
sipuošti. Studentės dėl to Įsižeidė ir nuvyko į stotį pasi
tikti nelauktas prancūzes. Pamatė visai nekaltas, bet 
gražias mergaites iš Belgijos, ir pradėjo jas varyti 
Policija tvarką atstatė, o jaunos belgės sakosi 
patenkintos, nes jų gražumas sukėlė ermyderį Londone, 
Victoria stotyje. Viršuje matosi policija darant tvarką.

prasta, nemėgti prabangos, 
gyventi kaip kaimo moteris, 
nesipuošti, pagelbėti varg
šams, gyventi su vyru atsi
skyrus nuo žmonių kokiam 
užkampy. Ji turėjo būti iš
tikima, drąsi ir kartu nusi
manyti apie literatūrą ir fi

Thomas išvežė jas Prancū
zų on. Nemokėdamos kai 
bos, jos negalėjo su nieku 
kalbėti. Bet mergaitės greit 
pradėjo tarp savęs peštis, 
kaip laukinės katės, ir Tho
mas jautėsi gyvenąs ant 
vulkano, kurs kiekvieną

losofiją. Taigi, reikalą vi- dieną prasiverždavo fai- 
mai nemaži. tais” tarp dviejų busimų

Pirmoji moteris, kuriai'žmonų. Negana to, mer- 
Thomas pasipiršo, atsakė,’ gaitės susirgo raupais 
kad ji jokio patraukimo to- (smallpox). Thomas pa-

visokių žinių 
ir bendrojo lavinimo daly
kų, jis norėjo padaryti ją 
ramią, drąsią ir ištikimą. 
Tam jis darė tokius bandy
mus: užlašindavo mergaitei 
tirpinto vaško ant rankos, 
pažiūrėti, ar ji pakelia 
skausmą. Sabrina klykda
vo, kaip piaunama. Priė
jęs tyliai už nugaros, iššau-

betkiam vedybiniam gyveni-,samdė slaugę, 
mui neturi. Po trumpo lai-kės nenorėjo su ja 
ko Thomas pasipiršo savo imdavo rėkti, kai tik jis pa- 
draugo seseriai. Toji jamisišalindavo nors minutei, 
griežtai ir šiurkščiai pasakė GrĮžęs i Angliją su abiem 
“Ne!” Thomas pasijuto mergaitėm, Thomas nu- 
užgautas ir Įžeistas. Jis nu-Į sprendė, kad dviejų jam 
sprendė, kad visos moterys tikrai perdaug. Jis atidavė 
yra paikos ir tuščios, nes Lukreciją vienai seimai, o 
jas iš mažens sugadina blo- pats nutarė išauklėti sau 
gas auklėjimas. Thomas Sabriną, rudaplaukę. Be

tinka itališkas suris, vadina
mas •‘mozzareHa'')

Visokie prieskoniai 
Truputis aliejaus (olive oil) 
Pakelis paruoštos tešlos (hot-

roll mix)
Prie šitų dalykų kiekvie

na šeimininkė gali pridėti, 
kas jai patinka: grybų, ža
lių pipirų su alyvom ir kt.

Kepimas
Pirmiausiai leisti

MYKOLIS:

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimu)

| grafe stengiausi(Tęsinys) jgrafe stengiausi užmegsti
Sutartu laiku pasijudino'ryši su vokiečių užimtais 

buiys. Mokyklos vaikai ir miestais. Po ilgesnių pa- 
mergaitės atlikinėjo musų'stangų man atsakė Pilviš-

kiai ir tą pačią akimirką 
Virbaii>. Tai buvo pirma
sis vokiškas balsas. Supra
tau juos sakant, bet neįsten
giau sklandžiai atsakyti, 
kad ir mokiausi kadaise 
gimnazijoje vokiečių kal
bos, bet neturėjęs prakti
kos, sunkiai mezgiau vokiš
ką sakini. Vokiečiai man 
buvo nepaprastai švelnus,

kariuomenės žvalgybą.
Raudona rakieta pakibo 

ore ir tuo pačiu metu visais 
sun

kieji kulkosvaidžiai. Iš 
kiekvieno skersgatvio bei 
kiemo krito rankinės gra
natos.

Apkvaitęs nuo garuojan
čio kraujo, karys netenka 
baimės jausmo. Kiekvie-

pakilti
paruoštai tešlai (ant pake- pakampiais praplyšo 
lio -hot-roil mix” paprastai kieji kulkosvaidžiai.
ouna užrašyta, kaip tas pa
daryti). Pakilimui užtenka 
vienos valandos. Kai tešla 
pakils, paimkit 4 apvalias 
formas (9 colių platumo)^ 
ištepkit riebalais, tešlą pa- 
dalvkit i 4 dalis ir ant kiek
vienos formos uždekit po 
ketvirtadali tešlos. Virtu
vės temperatūroj tešlos for
mose pakils iki reikiamo 
aukščio. Tuo laiku sumai- 
šykit tomeites su tomeičių 
pasta, pridėkit smulkiai su
piaustytą svogūną, visokių 
prieskonių. Tradiciniai prie
skoniai yra malti raudoni 
pipirai ir oreganas. Su- 
piaustykit riekėm sūri (ge
riausia tinka “mozzarella,”

nas kovotojas tapo atskira patys ieškojo paprasčiausių 
tvirtovė. Buvo tik vienas žodžių.
tikslas — naikinti priešą. 
Nors ir buvome sutarę kau
tis tik pagal susitartą tvar
ką, neatsukdami ugnies Į 
savuosius, bet jau per pir
mąją dešimtį minučių šau
dėmės visomis kryptimis, 
neretai gaudami bėgti nuo 
savo draugų.

Pusk. Dielininkaitis, nar
siai kovodamas, sunaikino 
rusus, Įsitvirtindamas prie

—Kamerad,—mane va
dino,—no ruski dorten? 
(Drauge, ten nėra rusų?)

Stengiausi kaip Įmanyda
mas išaiškinti, kad mes, 
Lietuvos partizanai, “išva- 
lėm” miestelį ir jie teskuba 
be jokios baimės užimti.

bet jei jo neturit, tai galima geležinkelio stoties ir jam 
,„,-n pavyko prh£ą atmušti

iš literatūros mas nustojo vilties sukurti 
šeimos židinį. Gal jis ir 
butų likęs viengungiu, jei 
ne jo keli draugai. Jų pri
kalbėtas ir visas jėgas su
kaupęs pasipiršo vienai ku
kliai ir maloniai poniai, Es
terai Milės. Ši priėmė jo 
piršlybas ir galų gale Tho
mas vedė. Abu gyveno ku
kliai, atsiskyrę nuo žmonių

Vokiečiai negalėjo su
prasti,* kas gi tie tokie 
“partizanai.” Kitą akimir
ką su manim kalbėjo vokie
čių karininkas, dailia lietu
viu kalba. Dabar galėjau 
jam išaiškinti kas tai per 
“partizanai.”

Mačiau, kad vokiečiai su
sidomėjo partizanais. Jis

vaitoti amerikonišką sūri).
Tešlą formose gražiai su- 

plokit ir išklokit indus iki 
kraštų. Truputi patepkit 
aliejum ir po to ant visų 
keturių tešlų uždekit tomei
čių košę. Ant viršaus už- 
barstykit kas jums patinka: 
grybų, žvaigždės pavidalu 
galima uždėti sardines ar
ba dešreles ir kt. Ant kiek
vienos “pizzos” viršaus už
dekit po tris riekes sūrio ir 
papuoškit, jei norit, žaliais 
pipirais ir supiaustytom 
alyvom. Pagaliau dėl spal
vos salima užbarstyti tru- 
pūtį paprikos ir “Parmesa- 
no" sūrio. Įkiškit formas' 
į 375-400 laipsnių pečių ir 
pakepkit 25 minutes arba 
kol suris paruduos ir pradės 
burbuliuoti.

yra stiprus val- 
po jo reikia duo

ti šviežių vaisių arba koki 
lengva desertą.

“Pizza” 
gis, todėl

nuo
jų pačių stoties amunicijos 
sandėlių. Tai buvo ne tik 
musų, bet ir pačio miestelio 
išgelbėjimas.

Į mano rankas pateko
rusų minosvaidžiu. Dabar klausinėjo^ kokios musų jė

gos, kaip organizuoti, kur 
štabas, kokia radio banga 
dirbame ir begales kitų 
klausimų.

Mano atsakymus, girdė
jau, jis čia pat, versdamas 

vokiečių kalbą, padavinė-

pergalė pasirodė užtikrinta. 
Penki mokvklinio amžiaus 
vaikai kaip zuikiai šokinėjo 
nuo krūvos prie Į viršų iš
kelto nedidelio vamzdelio. 
Aš vos spėjau keisti kryp
tis ir iš viršaus leisti spar
nuotas bombikes, kurios 
stipriu balsu spoginėjo tar
pe priešo eilių. Mačiau, 
kad vaikams tai nebuvo ka 
ras, o daugiau kaip kvapą 
užimąs “žaidimas.” Jie

I
jo savo vyresnybei.

Po dešimties minučių su
skambėjo telefonas ir dabar 
vokiečiai prašė vadintis 
“Heckenschuetze” (pariiža-

Inas, gyvatvores šaulys), pri
siartinus vokiečių daliniams 
turime turėti užsirišę baltą 

Miestelio dar nepasiekę! kaspiną ant kairės ranko- 
rusų daliniai metėsi Į miško J vės.

Gavęs tokią žinią, sku- 
binausi i miesteli. Gatvė
mis dar traukė nedideli so
vietų daliniai. Jie baimin
gai žvalgėsi i kritusių drau
gų lavonus, nieko nešaudė, 
lyg nujausdami savo silpnu
mą. Ir Į juos beveik nieka3 
nešaudė, niekas nesistengė 
pastoti jiems kelią. Tik 
jaunimas tykojo pavienius 
karius, juos užpuldinėjo, 
atiminėdami jų ginklus bei 
šovinius.

Diena ėjo prie galo. Me
lancholiški saulės ilgi, rau
doni spinduliai ritosi žemės 
paviršiumi, lyg derindamie
si prie pralieto kraujo dažė 
visą ką sutikdami.

Kažkur toli griovė artile
rija, virš galvos dūzgė lėk
tuvų motorai. Buvo ramu, 
tikslas buvo atsiektas. Rū
pėjo įspėti vokiečių oro jė
gas nebombarduoti musų 
miestelio. Ir tikrai, trum
pai po susitarimo virš musų 
galvų sukosi nužemėję dvy
lika lėktuvų. Matyti norė
jo Įsitikinti, ar buvau tiesą 
sakęs.

Laisvės kvaitulio pagauti, 
ant stoties stogo iškėlėme 
Lietuvos trispalvę vėliavą. 
Apie tai pranešėm ir vokie
čiams, bet jie tuojau papra
šė ją nuleisti.

(Bus daugiau)

gilumą, ten ant kelių musų 
buvo sukastos rusų sunkių
jų pabūklų bombos taip, 
kad degiklis kyšojo viršuje. 
Užvažiavus tankui, maši
nai, ar net užlipus arkliui, 
pasigirsdavo galingas spro
gimas, skrisdavo metalo da
lys i orą ir naikino visus, 
ką tik pasiekdavo. Greitai 
keliai užsikimšo, sunaikinti 

bei

davo iš pištalieto. Sabrina;ir jautėsi laimingi. Vėliau 
abu persikėlė i Thomo far- 
mą. Ten jis parašė jauni
mui veikalą “Sanford ir 
Medford,” kurs išgarsino jo

įs-
jis

vėl rėkdavo. Norėdamas 
bandyti jos ištikimybę, 

mergai-! pripasakojo apie save viso
kį kiiPo trumpo lai-jtės nenorėjo su ja būti irjkių nebūtų istorijų. Sabri

na tuojau pat išpasakojo 
jas visiem kaimynam. Tuo
met Thomas, visai nusivy
lęs, nusprendė, kad nepada
rys iš jos tinkamos žmonos 
ir atidavė mokyklon. Vė 
’iau abi mergaitės laimin
gai ištekėjo už vyrų, kurie 
žmonose ieškojo kitokių 
lorybių. negu Thomas Day.

MRS. <XDWYER VAŽIUOJA I ISPANIJĄ

Buvusio New Yorko majoro ir ambasadoriaus O*Dwyer 
žmona, ieškanti bažnytinio divorso nuo savo vyro. su savo 
motina Mrs. Eleanor Young (kairėj) vyksta Į Ispaniją 
atostogoms. (KDvryerių divorso byla buvo ir musu laik
raštyje aprašyta.

Thomas jautėsi visai nu
sivylęs, bet jo širdis neri
mo. Jis pasipiršo tūlai Ho- 
norai Snevd. Ši jo piršly
bas atmetė. Tuomet Tho
mas atkreipė savo akis Į jos 
-ešerį Elizabeth. Ši davė 
am keistą atsakymą: ji pa

galvos apie visą reikalą, 
jeigu Thomas elgsis ir gy
vens kaip džentelmanas, o 
ne koks keistuolis (anų lai
kų “džentelmanas” turėjo 
mokėti gerai šokti, švaisty
tis kardu, gražiai rengtis ir 
vesti “protingus” pokalbius 
su poniom). Vargšas Tho
mas, kurs iki šiol statė rei
kalavimus, kokia jo busi
moji turi būti, dabar nuvy
ko i Paryžių mokytis šokti, 
valdyti kardą ir pasisiūdinti 
gražius rubus. Kai jis po 
“mokslų” grįžo Į Angliją, 
Elizabeth jam atsakė, kad 
dabar jai “džentelmanas 
Thomas” nepatinka. Jai 
geriau patinkąs keistuolis 
Thomas. . . .

Giliai

vardą. Thomas paraše 
daugiau veikalų, bet jų 
dauguma užmiršti.

Po 11 metų laimingo ve
dybinio gyvenimo, vieną 
rytą. jodamas ant savo pa
ties išauginto arklio, Tho
mas nukrito ir užsimušė. 
Tada jis buvo 41 metų am
žiaus. Jo žmona, paveikta 
jo mirties, užsidarė kamba
ry su nuleistom užuolaidom 
ir niekad neišeidavo Į sau
lės šviesą. Po dviejų metų 
ir ji nusekė Thomą į kapus. 
Tokia liūdna istorija iš vy 
ro, kurs norėjo išauklėti sau 
žmoną.

Sidabriniai šaukštai, sa
kutės ir peiliai valomi tokiu 
budu: paimti švarų, naują 

įJaluminijaus puodą (nevar-
toti seno, apsitraukusio puo
do), Įpilti karšto arba ver
dančio vandens, Įdėti pilną 
šaukšteli kepamos arba 
skalbiamos sodos ir Įkišti i 
toki vandenį sidabrinius 
daiktus. Palaikykit vieną 
minutę ir ištraukus matysit, 
kad pa juod avimas išnyko.

ŠEIMININKĖMS
Daug kas mėgsta itališ

kus valgius, bet jų neverda 
todėl, kad mano, jog juos 
sunku paruošti. Amerikoje 
labai populiarus yra “piz
za,” ir jis visai nesunku pa
gaminti. “Pizza” yra “pa
jus”—tešla, apibarstyta to- 
meitėm ir viskuo, kas atei
na šeimininkei Į galvą. Čia 
duodame receptą, kaip pa
ruošti gardžią ir pigią “piz- 
za.

Pagrindiniai dalykai yra šie: 
1 kcnukas tomeičių (16 oz.)
1 kenakas tomeičių pastos (6

oz.) *
1 svogūnas

pažemintas Tho- 3/4 svaro sūrio (geriausiai

ROŽIŲ PASAULIS

New Yorke eina gėlių paro
da. kurioje rožės vyrauja, 
čia matosi rožių juroje graži 
gėlininkė, kuri ir pati atrodo, 
kaip skaisti rožė.

tankai, užmušti arkliai 
kareiviai apklojo pati ke
lią.

Išgąstinga žinia žaibo 
greitumu aplėkė visą besi
traukiančią armiją:

—Vokiečių parašiutiniai 
daliniai jau toli užnugaryje 
minuoja kelius, sprogdina 
tiltus ir žvėriškai kaujasi!

Kitiems vėl buvo žino
ma, kad vietos gyventojai 
“trukdo rusų tvarkingą at
itraukimą.”

Kova buvo “laimėta.” 
Nors paskutinę akimirką 
musų mokyklinio amžiaus 
kareiviai” minosvaidžiu 

fsovė Į nuo rusų atimtą 
amunicijos sandėlį, jį iš
sprogdino ir tuo sumažino 
musų ginklų atsargas, bet 
triumfas buvo didelis, šau
dymas nutilo ir miestelyje 
įsiviešpatavo tyla. Žmonės 
baimingai dairėsi, kiti, aša
rodami vieni kitus bučiavo 
ir sveikinosi laisvės sulau
kę.

*
Dabar musų būrys pakri

ko. Išvargę gyvi likę ko
votojai vaišinosi nuo rusų 
pasilikusiomis gerybėmis, 
gesino degančius namus, 
rinko sužeistuosius.

Aš tuo tarpu stoties tele-

Jeigu Į sriubą ar šiaip ko
kį viralą Įdėjai perdaug 
druskos, tai nuskusk bulvę 
ir Įmesk į viralą. Bulvės 
druską sutraukia. Jei vira
las dar persurus, Įdėk dau
giau bulvių.
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Žydų Konferencija
Šią savaitę Ciuriche, 

Šveicarijoj, turėjo prasidė
ti pasaulinė žydų konferen
cija, kurioje buvo numato
ma aptarti, kokių priemo
nių imtis prieš antisemitiz 
mą. Rusijoj. Dėl “naujųjų 
Įvykių” Maskvoje konfe* 
rencija buvo atidėta vėles 
niam laikui.

Austrai Ieško Aukso

Austrijoj daugelis žmo
nių vyksta i buvusią Rib 
bentropo pili prie Salzbur- 
go ieškoti paslėpto nacių 
vado aukso. Aukso ieško
tojai yra Įsitikinę, kad Rib- 
bentropas ir kiti nacių va
dai savo suvogtą auksą yra 
paslėpę kur nors toje pi
lyje.

kataliku lietuviu, patriotu irjVYRlAUSYBĖ REMS

Lankys Indokiniją

Tolimųjų Rytų karo va
das gen. M. W. Clark skel
bia, kad jis greitu laiku 
lankysis Indokinijoj. Jis 
susipažins su padėtimi fron
te ir aptars su prancūzų ir 
anamitų vadais, kokia pa
galba reikalinga Indokini
jai, kad ji galėtų sėkmin
giau gintis nuo bolševikų 
“partizanų.”

Pakartas ir Išteisintas

Fantastiški Ginklai

Australijoj baigiama sta
tyti vedamų bombų bando
masis laukas, maždaug vi
sos Anglijos didumo. Daug 
milionų pinigų išleidžiama 
naujausių radio bangomis 
diriguojamų bombų bandy
mams. Sako, naujame lau
ke išbandomi “fantastiški 
ginklai,” kurie ateitvje vai
dins dideli vaidmenį.

Vokiečių “atnacinimo” 
teisinas pereitą savaitę iš
nešė sprendimą, kad Hitle
rio generalinio štabo virsi 
ninkas, generolas Alfred 
Jodl, buvęs ne karo krimi !

Nupirko Vienuolyną

Žydų imigrantų pagalbos 
draugija nupirko iš Vatika
no jau veik baigtą statyti 
moterų vienuolyną Jeruza
lėje ir apgyvendins tame

HELIKOPTERIAI KORĖJOS FRONTE

nalistas ir jo turtas nekon
fiskuojamas. Tuo tarpu 
Nirunbergo teismas tą ge
nerolą nuteisė ir pakorė, 
kaip karo kriminalistą.

Raupsotieji
Menonitų žmonės Penn

sylvania valstijoj pradėjo 
rinkti aukas ir siųs Įvairius 
paketus su maistu ir drapa
nomis Į Formozos salą 
raupsotiems (lepra sergan
tiems) žmonėms, kurių For- 
mozoje yra nemažai. Ruo
šiama pasiųsti ne mažiau 
800 paketų.

institute studentes, lankan
čias Jeruzalės Universitetą. 
Vienuolynas nupirkti ir ji 
užbaigti kainuos 2200,000.

Mobilizavo Maldas
Stalinui susirgus Rusijos 

patriarchas Aleksiejus at
laikė specialines pamaldas 
už Stalino sveikatą. Tą pa
tį padarė visos pravoslavų, 
mahometonų, žydų ir kata
likų bažnyčios visoj Rusi
joj. Maldų mobilizacija už 
Staliną prasidėjo paskelbus 
per radio, kad ji ištiko pa
ralyžius.

Lietuvos Ūkio Atstatymo Reikalais
Sausio 23 d. New Yorke 

posėdžiavo Lietuvos Ūkio 
Atstatymo Studijų Komisi
jos prekybos ekonominė 
sekcija. Pirmininkavo ko
misijos ir sekcijos pirminin-

(4) Sovietų Sąjungos— 
visiškai suvalstybintas. Čia 
pati valstybė ūkininkauja, 
pagal kuo smulkiausiai iš
dirbtus planus. Panaikinta 
privatinė iniciatyva, priva

kas J. Audėnas. Dalyvavo tinė nuosavybė ir individu-
J. Pažemeckas, K. Bielinis, 
A. Trečiokas, V. Vaitiekū
nas. Buvo svarstoma “ūkio 
struktūra ; busimoj Lietu
voj.” Klausimą referavo Dr. 
A. Trimakas.

Prelegentas palietė ir pa
ryškino svarbiausias Lietu
vos ūkio problemas, pinu 
to apžvelgęs kitų kraštų 
ūkinius principus ir juos 
taip rikiavo:

(1) Amerikos ūkis—tai 
laisvų kainų ir laisvos kon
kurencijos ūkis. Svarbiau
sias principas—pelnas.

(2) Anglijos—buvo pra
dėta eiti socialistine ūkio 
linkme. Administracijos ri 
kiuojamas ūkis.

(3) Italijos, jau prie 
Mussolini Įvestoji valstybi
nio kredito sistema, pagal 
kurią valstybė svarbiausio
se gamybos šakose ėjo su 
savo akcijomis ir savo Įta
ka, palikta ir dabar.

alus pelnas.

Marinų kariški helikopteriai vis dažniau dalyvauja ir 
fronto kautynėse. Paveiksle viršuj matosi, kaip galingas 
’kopteris paima nešti minosvaidi (raketines granatas mė
tanti kanuolė). Paveikslo viduryje matosi, kaip helikop
teriai nuleidžia minosvaidžius ir patys sutupia laukti. 
Apačioje minosvaidžiai apmėto priešo pozicijas stipriomis 
granatomis. Po to helikopteriai greit su minosvaidžiais 
išnyksta, kad priešo artilerija jų neišdaužytų.

jokių pinigu niekam nereikės. 
Nereikės spaudoje- aiškinti Lie
tuvos bylos, nereikės klabenti 
valdžios duris, nereikės vargin
ti kongreso su Lietuvos byla, 
nereikės nieko, tik melskis už 
Lietuvos budelius, kad Dievas 
apšviestų ją protą ir Lietuva, 
katalikiška Lietuva, bus išgel
bėta.

Dievas sakė, žmogau dirbk 
ir aš tau padėsiu, o kun. Stra- 
kauskas pasitenkina malda. 
Pagal jį, užtenka melstis, o au
kų visai nereikia. Tiesa, per
kant gražią vilą Nantasket> 
Beach vietovėje maldomis ne 
išsiversk reikia pinigų. Arba 
įsigyjant naują automobilį, 
maldomis irgi “dyleriui” nesu
mokėsi. Bet jeigu reikalas ei 
na apie Lietuvą, jei nori išleisti 
knygų apie Lietuvos bylą, jei 
nori nuvykti į valdžios įstaigas 
su savo pastabomis, jei nori iš
eiti į spaudą su savo žiniomis 
jei leidi biuletenį apie padėtį 
Lietuvoje, tai aukų nereikia 
užtenka maldų. Melskis, o Lie 
tuva bus išgelbėta.

Tokia strakauskiška pažiūra 
į Lietuvos • vadavimą yra gana 
keista ir reta. Reta net ir ka
talikų kunigų tarpe. Tiesa, 
daugelis katalikų kunigų (lie
tuvių) į Lietuvos vadavimo 
darbą nesideda^ Nesideda nei 
darbu nei aukomis. Daugumas 
kunigų yra paskendę savo pa 
rupijų reikaluose ir tik tiems

SVIESTO KAINASfšaltais Žiemos Vakarais 
Skaitykite Knygas,
Kurios Pilnos UgniesŽemės ūkio sekretorius 

Ezra Taft Benson nutarė 
dar visus metus remti svies
to kainas tame pačiame ly 
gyje, kaip jos buvo remia
mos iki šiolei. Per metus 
gal bus išleista apie 60,- 
300,000 dolerių, kad svies
to kainos butų aukštos.

Žemės ūkio sekretorius 
nesenai sakė, kad kainų par
laikymas yra “apdrauda Bet taip baisiai žema kaina negali 

, . - ,, ji . Jtęstis ilgai. Tai nelaukit rytojaus,nuo nelaimes, o dabar ta bet tuoj kiškit $6/m> į voką *r siųskit:

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. čia labai 
stipriai pavaizduotas gyvenimas nuo
gas iš nuogiausių. iliustruota; 316 
pusi.; kaina $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI, čia aprašyt*: 
kaip tėvą nusinešė alkoholis, motiną 
—meilė, dukterį—širdis. Iliustruo
ta; 450 pusi.; kaina $4.00.

ŠLIUPTARNIAI. Čia parodyta lie
tuvių angliakasių gyvenimas ir tos 
baisios kovos, kurios ėjo tarp l<edie- 
vių ir “kryžiokų”—šliuptamių ir 
katalikų. 652 pusi.; drobės viršeliai; 
šliupo, šerno ir Dembskio atvaizdai; 
kaina $3.00.

Visos 3 knygos sykiu tik už $6.001

rtrirmiela daroma. kasdien Alg. Margeris, .1325 So. Halstcdpuiduud. Odioma KdSUiem-lg^ Chicago 8. m. Persiuntimo kaš-
ne politika, kaip tai buvo 
ir prie demokratų.

tus apmokame. (13)

Retas Pamokslas
Vasario 15 d. Brocktono o patys pasiima tokius nuošira-

šv. Kazimiero bažnyčioje 
kun. P. V. Strakauskas mi
nėjo Lietuvos nepriklauso
mybės 35 metų sukaktuves. 
Jis minėjo tą įvykį taip, kad 
daugelis žmonių galvas 
kraipo dėl šv. Kazimiero 
parapijos klebono “politi
kos.” Ko siekia kun. P. V. 
Strakauskas?

Tas kunigas yra Katalikų 
Federacijos veiklus darbuo
tojas. Pati Federacija Įei
na i Amerikos Lietuvių Ta
rybą ir ten turi pirmininko,

čius, kad iš musų suaukotų pi
nigų nieko nelieka. Jie, sako, 
mokyti, kalba visokiais gražiais 
žodžiais, kad prastas žmogus

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugu* užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metanu $4.

Parduodu Fermą
160 akrų farma parsiduoda ne

brangiai. Gera žemė ir triobos, kone 
visa dirbama. Apylinkėje gyvena 
daug lietuvių farmerių, yra lietu
viška bažnyčia. Likau našlė, tai 
nėra kas daryti, reik parduotu 

Mrs. F. Kavaleuskas,
R. 1,

Freesoil, Mich.
(12)

Darba* Lietuvių Porai
Vyrui yra darbas darže ir kieme, 

o moteriai prie paprasto virimo ir 
namų ruošos. Pastovi vieta gra-l 
žiame name 30 mylių į šiaurę nuo1 
Bostono. Rašyti: W. M. Snider, 
.Magnolia, Masachusetts.

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiat minėtus 
skausmus, REUMATIŠKUS SKAUS
MUS, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJĄ, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatų ir jų bran
gini, 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, Ūda gra
žink mums likusių ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

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

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Box 666 

Newąrk 1, N. J. .

Reikalingas Darbininkas
Farmoje reikalingas darbininkas 

prie lengvo darbo. Geram žmogui 
vieta labai gera, rami. Galėčiau pri-

reikalams kelia pinigus. Bet ir,imti ««• jauną berniukų urp 13 w . ... J ir 15 metų amžiaus, tokį jaun# leis-
tokie nuošalyje stovintieji, re-Jčiau į mokyklų ir laisvu laiku padė-
, . .. . . •__• J tu prie namų darbo. Kas nori ratai išeina atvirai prieš lietus tų (n(įOs v;eloS( prašom atsiliepti šiuo 

Oi,
J"

veiklą už Lietuvos išlaisvinimą, adresu: 
Jie neduoda aukų, bet nešaukia 
kitų neduoti. Kun. Strakaus
kas betgi atvirai ir garsiai šau
kia, kad Lietuva išsivaduos be 
aukų.

Broektono lietuviai Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį mi

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

Telefonas 45d M-2.

nėt ir suprasti negali. Kam nėjo vasari<) 22 d. Ten buvo
mums jų tie mokslai-reikalin
gi ? Nereikia mums tjį mokytų. 
Jus paprasti žmonės, o ir Die
vas myli prastus žmones, varg
šus žmones. Tai apaštalo pa
sakyti žodžiai. Jis sako: Die
vas labiausiai pamilo vargšus, 
prastus žmones, už tai taip ir 
padarė, kad jų butų dauguma.

Kokie čia pinigai reikalingi, 
buk geras lietuvis katalikas,

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

PASAULIO PABAIGA
Biblijinės tiesos, liečiančios pa

saulio pabaigų, buvo- taip labai prie
tarų ir šėtoniškų apgavysčių iškrai
pytos, kad daugelio mąstančių žmo
nių mintyse jos beveik pakėlė maiš
tą. Kiek daug tūkstančių ištikima 
širdžių žmonių jautė kad jų kraujas 
beveik sustojo gyslose, kuomet jie 
pag'aivdaavo apie t;
sėtiną nelaimę, apie kokių svajodavo 
ir jiems pasakodavo užsikarščiavę 
evangelistai! Ne daug metų atgal 
vienas žymus klerikalas bandė pa
drąsinti žmoniją paskelbdamas, kad

nuvykęs kalbėti V. Sidzikaus
kas iš New Yorko. Kun. Stra
kauskas savaite iš anksto įspė- 
po žmones, kad iš New Yorko 
atvažiuos kalbėtojas ir' “gra
žiais žodžiais” prašys aukų,
kad galėtu daugiau “nuošim- . _
. ir j- • j pasaulio pabaida neateisianti dar užcių pasiimti. vadinasi, dar:p€n)iįas<ješimts milionų metų. Ne-
negirdėjęs prakalbos kun. Stra-lf****5"?’.kad dau* gerų religrinis- H jautėsi suramintais tokiu nupa-
kauskas jau žinojo jos turinį jsakojimu ir džiaugėsi, kad toks ne- 
...» i ,| laimingas įvykis nors neateis antir saukė žmones neduoti aukų:|žewi8 jq dienose.

i Bet kokių skirtingų pažiūrų tuo

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomas John Kordokas, kilęs 

iš Seinų apskričio, Vestotų kaimo, 
Amerikon atvyko 1914 metais ir gy
veno New Britain, Conn., mieste. 
Prašau jį atsišaukti, arba kas jį ži
no malonėkite man pranešti, busiu 
dėkingas. (H)

John Markūnas,
33 Wildwood Dr.,
Great Neck, N. Y.

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 kis juos žino malonėkite pa
rašyti man. Aš gyvenu ir dirbu 
farmoje, esu patenkintas gyvenimu 
ir norėčiau su mano senais drauga'13 
susirašyti. Prašau atsiliepti. (11) 

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

Telefonas 45« M-2.

Paieškau Onos Remavich. Pirma 
gyveno Rochestery, vėliau Bronx, N. 
Y. Girdėjau, kad išsikėlė j Ix>s An
geles. Turiu svarbų reikalą, todėl ji 
pati ar kas ja žino prašau atsiliepti 
šiuo adresu: (9>

R. J.,
55.66—64th St.,

Maspeth, L. I., N. Y.

APSIV ĖDIMAI
... . , patriotas, tai ir pinigu nerei-vice-pirmimnko ir kelias , - . ... . * .. , * . . _ , įkes. Skriaudžia vargšus trem-, . , „, . ...ALT narių Vietas. Bet kun.U-, _ ;; T-Qcv,lf.;n; Beje, savo ta ret4 pamoksląPjausimu mes gauname kuomet iš-. itiniUS. lbpraso 1S JŲ pasRUtinil J V [tiriame Bibliskąjj aprašymą, atmetu

Strakauskas Visą savo “mi-'sunkiai uždirbta doleri Vare-1kun. Strakauskas pradėjo žo-Jšalin viduramžių įsitikinimus, šven- 
• •ė* ii ** ** * * * ** *a ia me raFidame kadnėjime pamokslą pašventė šai. jie paliko savo kraštą bran- džiais: Jeruzale, Jeruzale, kau ,Jasaulio pa^iga” yra siūloma kaip

(5) Prancūzijoj prof esi-! kovai prieš Amerikos Lietu- 'gų, paliko savo nuosavybes ir
hių/sąjungų veikius dalyva-J vių Tarybą ir prieš BALF’ą. 
viiniSF*. 'Įmonių adrninistravi-įjis savo pamoksle dėstė to
me. Ikias mintis:

Pielegentas mano, k a d Į Dabar pažiūrėkime, kas yra 
Lietuvai teks prisilaikyti! Amerikos Lietuvių Taryba? 
netiesioginio ūkio tvarkymo Kokie jos vadai? Jų vaikai 
principo. Mums teksią stip
riai atsiremti Į visuomeni
nio (sutelktinio) ūkio pa
grindus. Jo nuomone mu
sų ūkyje teks apimti:

(a) Valstybei—25U, (b) 
kooperatyvams—25'' , (c)
kitai laisvai iniciatyvai— 
50%.

Be abejo, pereinamajame 
laikotarpyje daugiausia bu
sią valstybės rankose, nes 
atgavus laisvę, krašte tebe
bus viskas suvalstybinta, 
tad bolševizmo padariniai 
negalėsią būti per kelias 
dienas išlyginti.

Prelegentas mano. kad 
po visokių pergyvenimų.

visiškai nutautėję, nekalba lie
tuviškai. vedę svetimtautes, 
juokiasi iš lietuvių kalbos. Pa
žįstu jų vieną Bostone. Tie
siog juokiasi iš lietuvių kalbos. 
Kaip jie drįsta kalbėti Į lietu
vius, prašyti aukų Lietuvos rei
kalams ? Lietuvos reikalai jiems 
nerupi. Jie šaukia tik todėl, 
kad gauna nuošimčius, didžiau
sius nuošimčius. Prašo aukų 
vargšei Lietuvai, o patys ima 
didžiausius nuošimčius ir 
skriaudžia jus vargšus, išprašo 
iš jūsų paskutinį sunkiai už
dirbtą centą, žinokit, nuo kiek
vieno jūsų atiduoto dolerio jie 
gauna nuošimčius. Atvažiuoja, 
prašo aukų vargšams tremti
niams pasilikusiems Europoje.

viską. Bėgo, kad tik išsaugotų 
tikėjimą ir lietuvybę, o čia juos 
vė! apgaudinėja. Tik todėl kle
bonas sakosi niekur ir ■ neprisi
deda?. nei prie tarybų, nei prie 
visų kitų. Neprisideda, nes pa
matęs. kad nei Lietuvos nei ka
talikybės reikalai jiems nerupi. 
Jiems rupi tik nuošimčiai. Da
bar vėl atvažiuoja iš New Yor
ko. vėl prašo pinigų, vėl prašo 
aukų, kad tik daugiau, kad tik 
didesni nuošimčiai butų.

Melstis reikia, kad tik Die 
vas sutrumpintų Lietuvos kan 
čias. kad apšviestų protą tiems 
budeliams, kad jie liautųsi kan
kinę lietuvius. Melstis, kad 
Dievas padėtų katalikiškai Lie
tuvai. Sako—katalikiškai, nors 
ten ir buvo kiek kokių tai pa
gonių ar masonų. . . .

I pasaulio pabaiga” yra siūloma kaip 
tu žinotum savo nelaime! Pra-i*** dalykas, kurio visi turėtų links- 

. . [mai laukti. Iš tikrųjų, kuomet visos
našo žodžius pasisavinęs kun. j Biblijos pranašystės, liečiančios tą 

dalyką, yra pilnai suprastos, tuomet 
pasirodo, kad kuomet Jėzus mokino 
savo mokytinius melstis, “Teateinie

Strakauskas dėstė Lietuvos ne
laimę ir visą savo visai nepra
našišką išmintį išreiškė prasi
manymu apie “nuošimčius.“ 

Kun. Strakauskas yra rete
nybė net ir kunigų tarpe. Ka
da nors, kai Lietuva bus lais
va, kun. Strakausko pamokslą 
reiktų padėti į muzėjų. kaip 
nepaprastą retenybę Lietuvos 
laisvės vargingoje kovoje.

Tarybininkas.

Tavo Karalystė, tebunie Tavo valia 
kaip danguje taip ir žemėje,” Jis 
tikrenybėje mokino juos melstis dėl 
šio piktojo pasaulio pabaigos, ir kad 
geresnis užimtų jo vietą.
ŽEMĖ PASILIEKA PER AMŽIUS

Daug žmonių mintyse esančių pa- 
klydimų apie pasaulio pabaigą visai 
nėra skelbiama Biblijoje. Ką Šven 
tasis Raštas .-ako apie dalyką, visai 
neturi nieko bendra su sudeginimu 
ar sunaikinimu tikrosios žemės.

(Bus daugiau,

Norėdami gauti daugiau panašaus 
turinio spausdinių, gausite veltui 
kreipkitės: Lithuanian Bible Student 
Asąociation, 3444 S. Lituanica Avė. 
Chicago 3, III.

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

J. I-apinskas,
228 E. ISth St., Room 11,

New York City, N. Y.

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, Broadwav 

South Boston 27, Masa

SANDĖLIS VISOKIŲ ARBATŲ IR .ŽOLIŲ prieinamiau
sią kaina. Katalogas dykai siunčiamas pagal pareikalavimą
PALANGOS TREJOS DEVYNERIOS yra augalinis sirtaisymas. 
susideda grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, sėklų ir žolių. Kiekvienas 
kas tik nori būti visados sveikas, turėtų vartoti TREJANKĄ. Nes 
tai geriausias vaistas nuo dspepsijos, vidurių užkietėjimo, nerviš
kumo, .stokos apetito, širdies supvkimo, išpūtimo, pilvo sugedimo 
reumatizmo, neuralgijos, kosulio, gerklės skaudėjimo, karščiavimo, 
krupo, blogo ūpo, bendro nusilpimo, inkstų ir kepenų ligos. Kaina 
su prisiuntimu 1 doleris. Visada gaunama pas:

FLORAL HERB COMFANY 
Box 305. Dept* S, Clinton, Indiana 

Pastaba: ittčtu su orderiu prisiųskite ir pinigus, nes kitaip orde- 
derius neispildysirae.

Lietuvos žemės ūkis sver 
-ias nebedaugiau, kaip 50'r 
visame tautos ūkyje.

Prelegentas palietė dau
gybę ir kitų klausimų. Bu
vo labai gyvos diskusijos. 
Ypač pasireiškė dvi skirtin
gos nuomonės žemės klau
simu: viena už grupines so
dybas, kita už atskirus 
v iensėdžius. Suprantama, 
kad šituo klausimu prie 
progos tars savo žodį 
IJJASK žemės ūkio sekcija.

čia atpasakota kun. Stra
kausko pamokslo esmė: Ne
duokit aukų Lietuvos vadavi 
mui. nes kas tai ir kur tai ima 
“nuošimčius.“ Kas tai skriau
džia aukotojus, prastus žmo
nes ir tremtinius.

Paktas yra. kad Amerikos 
Lietuvių Tarybos nariai jokių 
nuošimčių nuo surenkamų au
kų neima. Jie negauna nė al
gos. Kun. Strakauskas tą ga
lėtų žinoti, jei jis norėtų žinoti. 
Bet jis kalba apie nuošimčius. 
Jis nepripažįsta jokios politinės 
veiklos, nepripažįsta propagan
dos reikšmės, nes, pagal jo iš-

DYKAI IŠBANDYMAS
hm

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY- 
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likosi* dalį jr už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į:
Rome Products CoM Dept. x-9 
Z7M Fanrell Ava, Chicago 45, III.

Pakalbinkite kaimynu* ir 

draugų*. užsisakyti “Kelei-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS f BENDRĄ LIETUVYBĖS 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 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yrą 
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.

manymą, užtenka buti “geru vį.” Kaina metam* $4. J

f



z

Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 10, Kovo 11, 1953

Vietines Žinios
Lietuviški Margučiai ir .nenumarino 
Menas S. Bostono Knygyne darbas nei

kaip skruzdės

RADIO PROGRAMA

ŠI SEKMADIENI
METINIS BANKETAS

PAGERBSIME INŽ.
VLADĄ SIRUTAVIČIŲ

Ši sekmadieni, kovo 15 d. 
bus Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos 60 kuopos 
rengiamas metinis banke
tas. Banketas bus So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos svetainėje, 368 West 
Broadway. Pradžia 6 vai. 
vakare.

Bankete pasižadėjo dar
buotis patyrusios šeiminiu 
kės, todėl svečiai bus malo
niai ir gardžiai pavaišinti. 
Bus muzika ir gera proga 
Bostono ir apylinkių pažan
giesiems žmonėms sueiti Į 
savo draugišką subuvimą ir 
smagiai laiką praleisti.

Rengėjai kviečia svečius 
iš Bostono ir apylinkių atsi
lankyti i metini subuvimą 
ir savųjų tarpe praleisti ma
loniai vakarą. Tikėtų iš 
anksto galima gauti pas 
LSS 60 ir 71 kuopų narius. 

Lankėsi Prof. V. Biržiška

Pereitą antradieni musų 
Įstaigoje lankėsi profesorius 
Vaclovas Biržiška, naujai 
atsikėlęs gyventi i Bostoną. 
Profesorius dirbs Lietuvių 
Enciklopedijos redakcijoj. 
Svečias sakė, kad greitu 
laiku čia atsikels ir P. Če
pėnas, jo artimas bendra
darbis enciklopedijos re
dakcijoj.

Vėl Serga Stasė Lizdenienė

Dabar jau galime pasa
kyti. ŠĮ sekmadieni, LSS 
60 kuopos rengiamame 
bankete inžinieriaus Vlado 
Sirutavičiaus draugai suta
rė atžymėti jo ilgų metų 
darbą pažangiojoj lietuvių 
visuomenėj ir jo 75 metų 
amžiaus sukaktuves.

V. Sirutavičius jau virš 
50 metų yra veiklus lietu
viško socialistinio judėjimo 
dalyvis ir ypač daug energi
jos ir darbo padėjo 1900- 
1905 metų laikotarpyje, ka
da Lietuvos Socialdemokra
tų Partija vadovavo lietu
vių tautos kovai prieš rusų 
carizmą, už Lietuvos nepri
klausomybę.

Atsikūrus nepriklausomai 
Lietuvai inž. V. Sirutavičius 
buvo Steigiamojo Seimo 
narvs. o vėliau buvo isitrau- 
kęs i ūkio gyvenimą ir jo 
pastangomis buvo Įkurtos 
kelios statybos medžiagų 
dirbtuvės. Nuo 1949 metų 
inž. V. Sirutavičius su šei
ma gyvena musų tarpe ir 
čia veikliai dalyvauja Lie
tuvių Darbininkų Draugi
joj, LSS organizacijoj, in
žinierių sąjungoj ir, nežiū
rint savo amžiaus, yra gy
vas, judrus ir nepalaužia
mos energijos.

Viešojo knygyno So. Bos
tono skyrius, 386 West 
Broadvvay, dabar ruošia lie
tuviško meno ir margučių 
parodą, kuri tęsis iki \ ely 
kų. Parodoje matysime lie
tuviškas juostas, lėles, me
džio drožinius, tautiškus 
kostiumus, gintaro papuo
šalus ir margučius. Paro
dėlėj bus nemažai prof. Ig
no Končiaus medžio droži
nių, koplytėlių, kryžių ir k.

Knygyno vedėja Mrs. 
Irene H. Tuttle kviečia vi
sus užsukti i knygyną pagi-
gerėti lietuviška parodėle

Dorchesterio L. P. Klubo
Metinis Banketas

ĮŽANGOS dovanos
WHIST PARĖJ

joks fabriko į mena&, tad kodėl lietuvių 
uždarbis, kurie jaunimas turėtų nuo jo nu

sigrįžti? Mums buvo ypač I Lietuvių radio programa 
malonu, kad štai lietuviukės per stotį WBMS, 1090 kilo 
turi ryškių gabumų ir suge- cycles, nauju laiku, 12 iki 
ba kai ką atlikti geriau, ne-112:30 vai. per pietus,

per Įvairiau
sias kliūtis vistiek veržiasi 
Į kūrybinį pasaulį ir, net 
savo svefkatą aukodami, 
teikia mums džiaugsmą, šį 
kartą turime galvoje buvu
sią Lietuvos valstybinio ba
leto artistę T. Babuškinai 
tę, dailininką Viktorą An- 
driušį ir gražų būrį jaunų 
baleto studijonių, kurių 
bendromis pastangomis bu
vo mums Bostone pateiktas 
didoka* baleto meno kūri
nys.

Po dviejų metų kruopš
taus darbo T. Babuškinaitė

Dorchesterio Lietuvių 
liečiu Klubas savo 
banketą rengia sekmadienį, 
kovo 22 d., 5:30 vai. vaka
re nuosavame name. 1810 
Dorchester Avė.

Kasmet klubas savo įkur
tuves atžymi banketu, į ku
rį susirenka klubo prieteliai 
ne tik iš Dorchesterio, bet ir 
iš kitų kaimyninių vietovių 
Tikimės ir šiemet gausių 
svečių. Visus širdingai kvie
čiame atsilankyti.

Rengėjai.

SANDAROS MOTERŲ 
METINIS BANKETAS

Banketas įvyks sekma
dienį. kovo 22 d.. Sandaros 
svetainėje. 124 F St., South 
Bostone. Tai bus 15-sis su
kaktuvinis banketas. Pra
džia 5 vai. vakare.

si
gu kitų tautų atstovės. Tad I sekmadienį bus sekanti: 
leiskime joms toliau lavin- 1—Muzika
tis. Gal ne viena jų toli-l 2—Dainos 
mesnėj ateity papildys iri 3—Magdutės Pasaka. 
Lietuvos baleto sąstatą. Biznio reikalais malonė-

Lieka tik pastebėti, kad kit rašyti ofiso adresu: 502 
T. Babuškinaitės baleto stu- E. Broadvvay, So. Boston 
dijoj visai nėra berniukų. 27, Mass. Ačiū.
Tai buvo didelė kliūtis su
daryti įvairesnių programų 1 
numerius. Berniukai, turi 
būt, mano. kad šitas užsiė-l 
mimas ne vyriškas ir drovi-J 

tokiam mene dalyvauti.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stoties 
VVBET, 1400 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Tel. SO 8-2712 arba BĮ 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Cbirar

Šeštadieninės mokyklos 
mokytoja p. Stasė Lizdenie
nė, gyvenanti 476 E. 7th 
St., So. Bostone, šiomis die
nomis sunkiai susirgo, guli 
Carney ligoninėj, kur jai 
daroma vidurių operacija. 
Ponia Lizdeninenė nesenai 
turėjo dvi rankos operaci
jas ir dar nebuvo visai pa
sveikusi. Linkime ligonei 
greit pasveikti.

DIDELĖ ŽINIA

Šį šeštadienį, kovo 14 d. 
rengiamoj Lietuvių Radio 
Korporacijos whist parėj be 
kitų dovanų bus duodamos 
ir įžangos dovanos, todėl ir 
nelaimėjusieji lošimo dova
nų gali turėt vilties laimėti 
laimikį.

HERTERIO BIUDŽETAS 
NEBUS APKARPYTAS

n__ L—*_i/orviicsici iu r\iu w

Gub. Christian A. Herter 
pasiūlytasis valstijos biu
džetas 279,000,000 dolerių 
sumoje dabar svarstomas 
seimelyje. Buvo tikimasi, 
kad biudžetas bus žymiai 
apkarpytas, bet dabar

Stalino mirtis buvo dide
lė žinia Bostono lietuviams.
Visur, kur tik sueidavo du 
ar daugiau, tai tik apie 
Staliną ir buvo kalbama, biudžeto karpytojų girdisi
Ašarų niekas neliejo. bet 
Broadvvay užeigos ta proga 
padarė neblogą biznį, nes 
daugelis neiškentė neaplai- 
stę to istorinio ir visai ne 
nelaimingo įvykio. Mirtis 
tęsėsi tris dienas, o laisty
mas tesėsi net

ryžosi parodyti publikai sa
vo baleto studijos auklėti
nių sugebėjimus nesudėtin 
gos pasakos “Florindo: 
Sapno” rėmuose. Gausus 
baleto dalyvių buiys nuo

. mažamečių mergyčių ligi 
Paėjusiu ilgiau studija 
vusių baletininkių ir įvairus 
programos numeriai tikrai 
parodė gražią jaunuolių pa 
žangą ir įtikino, kad T. Ba- 
buškinaitė savo auklėtinius 
veda teisingu keliu. Spėk 
taklio jaunoms kūrėjoms 
baletiniai uždaviniai buvo 
paskirstyti pagal jų pajėgu
mą, išvengta pastangų per
tempimo ir iš to kylančių 
šokio netikslumų ir dishar
monijos.

Visa eilė baleto mokinių 
stebino žiūrovą ir nušlifuo
tu grakščiu judėsiu, ir gyva!M 
mimika, ir, apskritai, geru* 
įsijautimu į savo vaidmenį. 
Turint galvoj, kad tokiam 
mažam “artistui” šokio, 
muzikos ir vaidinimo ele
mento sujungimas yra dar 
sunkiai įdiegiamas, šias pa
vykusias pastangas tenka 
tuo labiau vertinti.

si
Tuo tarpu čia jiems yra di-l 
dėlių galimybių ne tik įgyti! 
daugiąu judėsiu grakštumo,! 
bet, turint gabumų, ateity] 
prasiveržti ir į teatro sceną. 
Amerikos teatrai vyrų bale-i 
tininkų šiandien ypač pasi-] 
genda.

Tikime, kad atkaklus T.|
Babuškinaitės darbas dar • . 

kartą suteiks džiaugsmone
ne tik Bostonui, bet ir ki
toms
Mes linkime 
to _
tisus keturiolika metų dirbo 
Lietuvos valstybiniam bale
te. —A.

Atvyksta Dainininkė
A. Dambrauskaitė

Narių Susirinkimas

Dorchesterio L. P. Klu
bo narių susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, kovo 13 d. 
savuose namuose, 1810 
Dorchester Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi na

tiiviYirrt m /JIUI norn
Viz-

riai kviečiami atsilankyti.
Valdyba.

ŠI ŠEŠTADIENI 
SMAGI WHIST PARĖ

nuomone, kad biudžetas ne
galima bus sumažinti. Vi
sai galimas daiktas, kad 
biudžetas bus net didesnis, 
negu gubernatorius pasiūlė. 
Tas bus neišvengiama, jei
seimelis nutars pakelti vals
tijos tarnautojų algas.

ŠĮ šeštadienį, kovo 14 d. 
vakare SLA jaunimo kuopa 
Sandaros svetainėje, 124 F 

15 St., rengia šaunią whist pa
rę. kurios visas pelnas eis 
visuomeniniam reikalui.

Parengime bus gardžių 
užkandžių ir puikių dova
nų. Rengėjai kviečia malo
niai visus atsilankyti.

Rengimo Komitetas.

SLA Apskričio Piknikas

LSS 60 KUOPOS RENGIAMAS

Metinis Banketas
Įvyksta

Sekmadieni, Kovo (March) 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.

Buvo pranešta, kad SLA 
antro apskričio piknikas 
įvyks birželio 21 d. Bet da
bar nutarta pikniką ruošti 
birželio 7 d., nes 21 pasi
taiko kitas piknikas.

Populiariškos 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.

Vartoje vėliausios konstrukieijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

BO. BOSTON, MASS.

Parduodama Tik 
Skaityk

Už $500

City Point. 2 šeimų. 3-4 kamb., vi- 
.... ,si patogumai, atskiras namukas, tiklietuvių kolonijoms. 1 $4,300. Taipgi vienos šeimos, visai

iui nonrai-a<dilatslciras’ 8 kamb. su centriniu šil- jai liepi ai asti jdyum jr vjsaįs patogumais ir geru
gero ūpo, SU kuriuo ji iŠ-|kiewu namas už $7,000.

1 ■ Jamaica Plain. Arbor \\ ay, sei
mų po 6 kamb. šildymai, puikiausi 
įrengimai, tik 23 metų senumo na
mas už $15,400.

Dorchesteryje. labai geroj vietoj 
šeimų Colonial, po 6 kamb. ir I 

Rec. Hali,” beveik naujas namas ir 
puikus sklypas. Namas turi moder- 
niškiausius įrengimus. $16,800.

So. Boston. 3 šeimų, TIK UŽ 500 
dolerių (tik už penkius šimtus). 

Gražus Ūkelis, ant rubežiaus tarp 
Rašo Didžiųjų Pasaulio) N. H. ir Mass.. pusiau padalintas 

... _ . < • Jtarp dviejų valstijų, 50 akrai žemės,Miestų Spauda Apie musų I ton vaismedžių, vynuogynai, mėlynių 
Soliste Dambrauskaitę ir kitų uogų ūkis, labai geras, tik 18

■metų senumo namas su visais mo
derniškais įrengimais ir patogumais 
ir aliejum šildomas; prie to dar 2 

ąn|karų garažas, beveik naujas. Kaina 
tik $0,000.

BRUNO KALVAITIS 
545 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. S0 8-0605, o vakare namuose 

SO 8-6412.

Kaip žinome, A. Dam 
brauskaitė yra lankiusi 
koncertais daugelį didžiųjų 
pasaulio miestų, taip pat 
yra dainavusi žymiose ope
rose. Artinantis jos kon
certui Bostone, norime pri

atmintį lėlių šoky D. 
girdaitė ir D. Vakauzaitė, 
fėja A. Kubiliutė, Pierot ir 
Pierette—V. Mališauskaitė 
ir D. Mockapetrytė, kinie
čių šoky—B. Thomas. Sim 
patinga buvo Florinda V. 
Ščiukaitė, o S. Vasiliauskai
tė Czardas ir kituose nume
riuose pasirodė jau toli pa
žengusi baleto meno studi
jose, turinti daug gerų da
vinių, reikalingų tikrai ba
lerinai. Grakščiai atliko 
savo uždavinius ir kitos šio 
spektaklio dalyvės: G. Bud 
ginaitė, S. Brazdžionytė, S. 
Makaitytė, D. Gimbutaitė, 
N. Makaitytė, R. Spiraus 
kaitė, U. Svincova ir kt. 
Gal kiek perstambi buvo 
šiam smulkiam kolektyve 
B. Cohen, atlikusi Vakaro 
žvaigždės, vaidmenį. Paša 
kos rėmuose tėvų rolėje da
lyvavo ir pati studijos vedė
ja T. Babuškinaitė ir J. Va
siliauskas.

Gražus buvo kostiumai, o 
dailininko V. Andriušio 
dekoracijos sukėlė publikos 
visuotiną pasigerėjimą. Ba
letui akompanavo muz. E. 
Golembiovskis.

BALETĄ “FLORINDOS 
SAPNĄ” ATSIMINUS

Kovo 1 d. So. Bostone 
įvykęs baleto spektaklis 
“Florindos Sapnas” vėl 
mums priminė savuosius 
menininkus, kuriu iki šiol

4-1liūnui, L" didieji pasaulio

Žinoma, pasižiurėjus to
kio spektaklio, gali kilti 
balsų, kad mes galime tame 
pačiame Bostone pamatyti 
dar geresnio profesionalų 
baletininkų meno, kad čia 
ne musų tautiniai šokiai ir 
tt. Betgi—šis menas yra 
visos kultūringos žmonijos

WHIST PARTY
su gražiom, naudingom dovanom, rengia 

Lietuvių Radio Korporacija
Šeštadienį, Kovo (March) 14-tą, 8:30 vai. vakare

LIETUVIŲ TAUTIŠKAM NAME 
484 W .4th St., tarp G ir Dorchester St., So. Bostone

BUTAS
Trijų ruimų 

bal-|aukšte, pečius
togu mai. 
Second St..

NUOMAI
butas antrame 

gazas ir kiti pa- 
Kreiptis 523 East 
antras aukštas.

(10)

DR. D. PILKA
Oflao Valandos: nas 8 Ud d 

Ir am 7 IU I

848 BROADWAY 
■O. BOSTON. MAU. 

Tulsfoaaa: SOUth Boston 1SM

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 Ūpham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarms
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

laikraščiai vertino jos 
są.

Anglijoje Londono dien
raštis “The Times” 1949 m. 
balandžio 21 d. rašė:

“Didelis soprano balsas.”
“Highland News” 1949 

m. kovo 12 d. rašė:
nininkė buvo vėl ir vėl kvie 
čiama dainuoti. Jos pakar
totinas dainavimas buvo 
entuziastiškai sutiktas.”

“The Northern Echo” 
1949 m. vasario 10 d. rašė:

Solistė Dambrauskaitė 
yra tikrai lyrinis sopranas: 
ji atliko visą programą ne 
paprastai puikiai.”

Vokietijoje: “Sueddel-
deutsche Zeitung” kuni
gaikštis Kalkreuth rašė 
“Jos dainavimas užburė vi 
sus klausytojus ir mane. Jos 
dainuojami dalykai liko vi
sam laikui musų mėgiamais. 
Antanina Dambrauskaitė 
yra gimusi dainuoti.”

Austrijoje: Vienos laik
raštis “Neues Wiener Ta 
geblatt” rašė: “Įžymioji so 
)rano dainininkė buvo su- 
,ikta karščiausiomis ovaci
jomis. Publika pakartoti
nai girdėjusi jos nepapras
tai puikų soprano vistiek 
nesitenkino ir vis prašė dar 
dainuoti.”

Čechoslovakijoje: Prahos 
laikraštis “česke Slovo” 
dar laisvės laikais rašė:

“Antanina Dambrauskai
tė yra aukšto lygio meninin-j, 
kė. Dabar ir ateity klau-l t 
sytojai eis iš teatro nenoro
mis po jos koncerto, nes vis 
manys, kad ne pakankamai 
turėjo progos girdėti jos ga
lingą balsą.”

Panašių atsiliepimų yra 
buvę labai daug, jų neįma
noma visų pakartoti.

Kovo 22 d. dainininkę 
Dambrauskaitę girdėsime 
South Bostone, High School 
auditorijoj.

ŠIRDIES DURYS
Štai, aš stoviu už durų ir dūzgenu. 

. .Jei kas mano baisą išgirs ir duris 
‘Dai-|atvers, pas tą įeisiu ir vakarienę su 

juo turėsiu, o jis su manim. Jon. 
Apr. 3:20. A. A. (13)

B. MI( KEVKIUS 
B. MIKONIS

Income Tax Service 
General Insurance 

Real Estate
545 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

SO 8-0605

A. J. NAMAKSY
RBAL B8TATE B INSUBANCB

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MAU
Office Tel. SOboston 8-0948
Rea. 87 ORIOLB STRBBT 

West Roabury, Maaa.
Tek PArkway 7-0402-M.

(10)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadwav 

, 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. Gyvename 
čia jau 20 metų.

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

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

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

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr,, ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka, 
(Free Estimate)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys. Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Mass. ,

A




