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Amerikos Vyriausybe Stovi 
Prieš Svarbius Tarimus

Žinomi Žurnalistai Alsop’ai Skelbia Sensaciją; Dar Du 
Metu ir Rusija Galės Suduoti Amerikai Mirtiną 

Smūgį; Pasiruošimas Galimam Pavojui Pasi
tikti Padarytų Išlaidų nuo 16 iki 20 Bilio- 

nų Dolerių

Pagal žinomų žurnalistų 
Joseph ir Stewart Alsop 
pranešimą, Amerikos vy
riausybė gavo iš pirmaeilių 
mokslininkų raportą, kad

Mirė Cechų Bosas 
Klement Gotticald
Pereitą šeštadienį Praho-

po dvejų metų Rusija savo Įemirė Čekoslovakijos
atominiais ginklais galėsi bolsev'Kų Prklde"taS, o‘ 
suduoti Amerikai mirtinąl^eet Gottuald. Jis ką tik 
smūgi. Tokiam galimam buvo «l'!zk ls ®tahn0 a“ 
pavojui pasitikti mokslinin- Pt arėsimas sako,
kai nurodo priemones, bet bad R nutaiė j kapus plau-

ŪSAI ČIA UŽMUŠĖ ŠĖMUS ANGLUS LAKŪNUS

Iešmas rcdo, kur vakarinėj Vokietijoj rusa numušė anglu bomberį su 7 vyrais įgulos, 
šeši lakūnai buvo rusų užmuštu o vienas yr. ligoninėj. Rusai aiškinasi, kad anglų bom- 
beris pirmas pradėjęs į juos šaudyti, o angla sako. kad rusai barbariškai užpuolė lėktuvą 
iš pasalų ir nužudė šešius anglų karius.
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Rusijos Lėlių Parlamentas 
Posėdžiavo 65 Minutes

Ifklausė Malenkovo Pranešimo ir Entuziastiškai Pritarė; 
Taip Pat Vienbalsiai Patvirtino Pakeitimus Vyriau

sybėje; Malenkovas Žadėjo Viską Išspręsti Tai
kiomis Derybomis; Vakarai Stebisi, kad Jis 

Neužsiminė Nušautųjų Vakarų Lėktuvų

Posėdžiavo lntern. 
Krikdemų Kongresas

New Yorke vyko paverg
tųjų kraštų krikščionių de-

Kovo 15 d. Maskvoje bu
vo susirinkęs Suovietų Rusi
jos lėlių parlamentas ir po
sėdžiavo lygiai 65 minutes. 
Jis vienbalsiai ir su didžiau
siu entuziazmu pritarė Ma-

mokiatų tarptautinio susi- ienkovo pranešimui apie 
vienijimo (internacionalo) Rusijos busimą politiką ir

jų siūlymų vykdymas pada
rytų papildomų išlaidų ar- 
timiausiems keliems me
tams nuo 16 iki 20 bilionų 
dolerių.

Amerikos vyriausybė sto
vi prieš begaliniai svarbius 
sprendimus. Jeigu ji norės 
priimti šalies geriausių 
mokslininkų siūlymus, ji tu
rės gauti iš kongreso pini
gų, daug pinigų, virš dabar 
jau išpurtusio biudžeto. O 
jei vyriausybė nieko neda
rytų, arba jeigu butų eina
ma prie kariško biudžeto 
mažinimo, tai kraštas gali 
atsidurti dideliame pavoju
je, nes rusai galėtų iš pasa
lų vienu smugiu suparali- 
žuoti Ameriką.

Atominio ginklavimosi 
lenktynės eina prie krizės. 
Mokslininkai iš Massachu
setts Institute of Technolo
gy savo raportą padarė vy
riausybės prašomi ištirti, 
kaip geriausiai kraštas galė
tų gintis nuo galimo rusų 
atominio puolimo.

Ką Daryti su
G. Wesley Roberts?
Republikonų partijos na 

cionalinio komiteto pirmi
ninkas, G. Wesley Roberts, 
tarpininkavo viename biz
nyje. Jis padėjo Kansas 
valstijai nupirkti vieną pri
vačią ligoninę ir gavo už 
tarpininkavimą $11,000 ko
misijos.

Tą “dylą” pasigavo Kan
sas valstijos spauda ir pra
dėjo šaukti, kad republiko
nų partijos pirmininkas pa
sielgęs neleistinai. Kansas 
seimelis pradėjo reikalą ty
rinėti ir nori išaiškinti, ar 
ėmimas mokesčio už tarpi
ninkavimą sudaro prasižen
gimą prieš Įstatymus. Re
publikonų partijai visas tas 
reikalas yra labai nemalo
nus dėl žadėto “švarumo” 
politikoje, o dabar partijos 
pirmininkas pasirodo esąs 
“10G žmogus.”

Mirė Septintasis Lakūnas

čių uždegimas ar kokia kita 
plaučių liga, o Vakarų pa 
šaulio spaudoje spėliojama, 
kad Gottwaldą į kapus nu
varė Rusijos diktatorius 
Malenkovas, kuris turįs nu
matęs kitą \*adą cechų bol
ševikiškam režimui.

Klement Gottvvaldas ne
senai paskerdė savo ilgame
tį draugą V. Klementį ir ei
lę kitų savo partijos drau
gų, jų tarpe Slanskį, už šni
pinėjimą ir kitokius prasi
žengimus. Visai galimas 
daiktas, kad Malenkovas 
panašiai paaare su vrGtt- 
waldu. kaip Gottwaldas pa
darė su Slanskių. Boševikų 
išsigimusiame režime nuo
dai ir kartuvės yra labai 
madoje.

Paskutinė Kainų 
Kontrolė Pašalinta

Lakūno Pabėgimas 
Buvo Planuotas

Pereitos savaitės gale vy
riausybė panaikino kainų 
kontrolę paskutinėms varto
jamoms prekėms, kaip tai 
kavai, aliejui nams šildyti, 
alui, kai kuriems pašarams 
ir kitoms prekėms. Daug 
pramonės išdirbinių irgi pa- 
liuosuota nuo kainų kontro 
lės ir visas ūkis “tvarkingu 
budu” pervestas į laisvą 
ūkį.

Dėl kainų kontrolės pa 
nakinimo kai kurios prekės 
tuoj pat pakilo. Pavyz 
džiui, kava pabrangsta apie 
10 centų svarui. Bet tik 
kai kurios prekės pabrangs
ta, daugumas prekių lieka 
tame pačiame lygyje, kaip 
buvo ir prie kontrolės.

Brooklyne Rado
‘Munšaino’ Fabriką

Lenkų lakūno pabėgimas 
su rusų darbo naujausiu 
MIG-15 lėktuvu pasirodo 
buvo iš anksto suplanuotas 
ir amerikiečių paruoštas. 
Tikslas buvo gauti rusų 
darbo lėktuvą “apžiūrėji
mui.” Pabėgimą planavo 
William Preston Lane Jr., 
buvęs Maryland gubernato
rius, kuris su “keliais kitais 
žmonėmis” visą reikalą pa
ruošė. Lakūnas bėgo ne dėl 
pinigų, bet patriotiškais su
metimais, norėdamas pa
kenkti savo tėvynės oku 
pantams bolševikams. La 
kūnas Franciszek Jarowski 
dabar yra Danijoj.

Hallihan ir Žmona
Traukiami Teisman

Federalinė akcizo polici
ja užtiko Brooklyne didelį 
snapso fabriką, kuris gami
no per dieną 2,500 galionų 
nelegališkos degtinės. Val
džios iždui “munšaino” fa
brikas per dieną padaryda
vo $52,500 nuostolių dėl ne- 
sumoktėų mokesnių nuo al
koholinių gėrimų.

Rusų Provokacijos Dėl Vieno “Idioto 
Jau Ne Naujiena Nuvirto Valdžia

Nušovimas amerikiečių ir

kongresas. Dalyvavo 90 
delegatų ir 160 svečių ste
bėtojų.

Kongresas gavo daug 
sveikinimų iš įvairių pasau
lio krikščionių demokratę 
vadų. Jį sveikino valsty
bės sekretorius John Foster 
Dulles, prancūzų užsienių 
reikalų ministeris Georgės 
Bidault, kardinolas Spell- 
man, Belgijos užsienių rei
kalų ministeris Van Zee-Japonijos vyriausybė, ku- 

anglų lėktuvų Vokietijoj riai vadovavo Shigeru Yo- land, Robert Schuman ir 
vitoc pereitą šeštadienį nu- daug kitų žymių politikų.

virto. Parlamentas jai iš- Kongresas prasidėjo penk 
nešė nepasitikėjimą. Vy
riausybės krizę iššaukė mi
nisterių pirmininko neat- 
saro-iai parlamente Dasakv-

pnmena kitas bolševikų'šida, pereitą šeštadienį nu
kruvinas provokacijas nese
noj praeityje. Štai keletas 
tų provokacijų;

1948 metais balandžio 5 
d. angių keleivinis lėktuvas 
buvo numuštas rasų Berly- tas vienas žodis: jis pavadi- 
ne> " no vieną kalbėtoją “kvailu

1950 metais balandžio 8 Idiotu.” Parlamente opozi- 
d. amerikiečių karo laivy-jcija pasigavo tą issireiški

tadienį ir baigėsi sekmadie
nį. Kongrese dalyvavo ir 
Lietuvos krikščionių demo
kratų atstovai.

Progresyvių partijos bu
vęs kandidatas į preziden
to vietą, adv. Vincent W. 
Hallihan ir ja žmona trau
kiami teismo atsakomybėn 
už nesumokėjimą taksų. 
Pagal valdžios pranešimą 
Hallihan’ai nuo 1946 iki 
1950 metų parodė valdžiai 
mažiau pajamų, negu jie 
turėję, ir nesumokėję taksų 
apie $65,000. Jie paslėpę 
per 5 metus apie 132,165 
dolerius pajamų. Kaltini
mą Hallihan porai iškėlė 
“grand džurė.” Kovo 12 d. 
kaltinamieji užstatė po $2, 
500 kaucijos ir buvo paleis
ti į laisvę.

Abu kaltinamieji sako, 
kad jie savo nekaltybė įro
dys teisme, nes jie esą su
mokėję visus taksus ir nie
ko nesą valdžiai skolingi.

Izraeli* Prašo
Ameriką Tarpininkauti

no lėktuvas dingo Baltijos 
juroje. Rusai prisipažino 
tą lėktuvą apšaudę, nes jis, 
girdi, pažeidęs rusų terito
riją. 11 vyrų dingo.

1951 metais lapkričio 17 
d. amerikiečių paklydęs 
lėktuvas Vengrijoj buvo 
priverstas nusileisti ir buvo 
vengrų bolševikų areštuo
tas. Lėktuvo vengrai ir da
bar dar negrąžino, o lakū
nai buvo iš jų išpirkti.

1952 metais balandžio 8 
d. rasų karo lėktuvai ap
šaudė prancūzų keleivinį 
lėktuvą lekiantį į Berlyną. 
Penkis žmones sužeidė.

1952 metais birželio 13 
d. rusai Baltijos juroje nu
šovė švedų mokomąjį lėktu
vą su 11 vyrų įgulos.

1952 metais birželio 16 
d. rusų karo lėktuvai nušo
vė švedų lėktuvą, kuris ieš
kojo prieš tris dienas nu
šautojo lėktuvo likučių. 7 
vyrai įgulos buvo išgelbėti.

Tolimuose Rytuose rasai 
ir kinai jau nušovė tris 
amerikiečiu lėktuvus.

mą ir pasiūlė pareikšti vy
riausybei nepasitikėjimą. 
Dalis vyriausybė rėmusių 
liberalų atsisakė S. Yošidą 
remti ir jis nuvirto.

Užsieniai Gaus 
Amerikos Pagalbą

Amerikos vyriausybė už 
tikrino sąjungininkus Euro 
poje, kad jie ir prie naujos 
vyriausybės gaus medžiagi- 

Paleistasis Japonijos par- nę pagalbą ginklavimuisi.
lamentas buvo išrinktas 
pernai rudenį. Jame buvo 
20 balsų Y’ošidos liberalų 
partijos dauguma.

Japonijos ministerių pir
mininkas, gavęs nepasitikė
jimą, nepasitraukė, bet pa
leido parlamentą. Ginčą iš
spręs tautos balsavimas ba
landžio 19 d.

Lėktuvai Europoje 
Ginsis nuo Rusų

Vyriausybėje Bus
• Naujas Departamentas

Izraelio ministerių pirmi- 
Slaptą degtinės varyklą! ninkas Ben Gurion mano, 

policija užtiko dėl “keisto’kad taika tarp Izraelio ir 
kvapo,” kurį užuodė akcizi-• Egipto pareis nuo to, ar 
ninkai. Fabrikas užtiktas Amerika norės daryti įta-

Pereitos savaitės gale mi
rė septintasis anglų lakū
nas iš rusų nušautojo anglų 
bomberio virš Vokietijos.
Tuo budu visi anglų bom- apleistame name prie prie-j kos į Egiptą, kad jis taikin 
bėrio lakūnai žuvo. ’plaukos Bay Ridge rajone, tusi

Kongresas pradeda svar
styti prezidento pasiūlymą 
paaukštinti socialinio drau
dimo įstaigos viršininkę iki 
sekretoriaus vietos. Vyriau
sybėje bus sudarytas naujas 
socialinio draudimo depar
tamentas, kurio žinioje bus 
senatvės apdrauda, bedar
bių rupinimas ir panašus 
dalykai.

Amerikos karo vadovybė 
davė įsakymą visiems ka
riškiems lėktuvams Vokie
tijoje atsakyti šūviais į rasų 
lėktuvų puolimus. Toks įsa
kymas duotas po nušovi
mo amerikiečių lėktuvo ko
vo 10 d. virš Vokietijos te- 
i itorijos.

Padėtis Europoje pasida
rė dar labiau įtempta po ko
vo 12 d. rusų užpuolimo ant 
anglų vieno sunkiojo lėktu
vo. Du rusų bolševikų lėk
tuvai numušė anglų lėktu
vą ir užmušė septynius ang
lų lakūnus.

Ir Amerika ir Anglija 
pasiuntė griežtus protestus 
cechams ir rusams, bet ir 
cechai ir rasai meluoja, kad 
jie amerikiečių ir anglų 
lėktuvus užpuolę virš jų val
domų teritorijų, o rasai sa
ko, kad anglų bomberis pir
mas pradėjęs šaudyti.

Seniau buvo kalbama pa
galbos davimą apstatyti są
lygomis dėl Europos vieni 
iimosi, bet dabar pagalba 
pažadėta besąlyginiai, nes 
pavojus iš Rusijos yra dide 
lis ir sąjungininkai norėjo 
būti tikri, ar pagalba jiems 
bus teikiama.

Kongrese dar kalbama 
pagalbą užsieniams suma
žinti, bet vyriausybė dės pa
stangas, kad kongresas pa
tvirtintų numatytą pagalbą, 
arba bent, kad jos labai ne
apkarpytų.

Tyrinės Amunicijos 
Trukumą Korėjoj

Senato viena pakomisija 
gavo nurodymą iš senato 
pravesti tyrinėjimą dėl 
amunicijos trukumo Korė
joj. Apie amunicijos tru
kumą kautynėse kalbėjo 
gen. Van Fleet senato ko
misijoj.

Pakomisijai vadovaus se
natorė Mrs. Margaret Smith 
iš Maine. Ji ir keturi se
natoriai apklausinės liudi
ninkus ir stengsis išaiškin
ti, dėl kokios priežasties 
Korėjos frontas nebuvo ap
rūpintas pakankamu kiekiu 
amunicijos. Komisijoj liu
dys vyriausybės atstovai ir 
karo vadai. Gal bus iš 
kviesti liudininkai ir iš Ko
rėjos fronto.

taip pat pritarė pakeiti
mams vyriausybėje ir mi
nisterijų pertvarkyme. Po 
pritarimo bebalsiai parla
mentarai vėl išvažiavo na
mo. Kai kurie turėjo ke
liauti į parlamento posėdį 
po kelias dienas.

Malenkovas žadėjo vesti 
taikią politiką. Jis sakė, 
kad visus ginčijamus klau
simus su Amerika ir kito
mis tautomis galima išsprę
sti prie derybų stalo Stali
no taikioje dvasioje. Jis 
žadėjo stiprinti Rusijos ka
riškas pajėgas. Žadėjo stip
rinti prekybos ryšius su už
sieniais ir pan.

Panašiai kalbėjo Beria, 
kuris perstatė lėlių parla
mentui Malenkovo vedamą 
vyriausybę. Vakarų valsty
bėse sakoma, kad rusai tu
rės parodyti savų taikingu
mą darbais, o ne tik žo
džiais, ir stebisi, kodėl Ma
lenkovas neužsiminė apie 
pereitą savaitę nušautus 
Amerikos ir Anglijos lėktu
vus virš Vokietijos.

Senatorius Wiley 
Laukia Įtempimo

Šen. A. Wiley, senato 
užsienių politikos komisijos 
pirmininkas, kalbėdamas 
Chicagoje įspėjo, kad po 
Stalino mirties netenka 
laukti pagerėjimo santykių 
su Rusija. Priešingai, se
natorius mano, kad Stalinas 
buvo sulaikanti jėga Rusi
jos politikoje ir po jo mir
ties jo Įpėdiniai gali mestis 
i kruviną avantiūrą, ypač
Viduriniuose Rytuose. 

Senatorius kalbėjo jau po
nušovimo musų ir anglų 
lėktuvų Vokietijoj. Šen. 
Wiley aiškino, kad dabarti
nė Amerikos politika irgi 
siekia sulaikyti bolševizmo 
ekspansiją, bet sulaikymas 
yra tos politikos pradžia, o 
jos tikslas yra siekti nesuke
liant karo nustumti rusus 
atgal.

DR. EINŠTEINO
VARDO MOKYKLA

Minint Dr. Alberto Ein
šteino 74 metų gimimo su
kaktį kovo 14 d. jo vardu 
buvo pavadinta medicinos 
mokykla, iki šiolei nešioju
si Yeshiva University Medi* 
cal School vardą.
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Kur Vadavimo Politika?
apie “taiką” ir šaudo ku-j Anglija irgi pasiuntė pro- X ▼ Y. “Times,” žurnale
lipkomis. Reiškia ten Sta-,testo notą, o anglų ministe- 
lino mirtis nieko nepakeitė. Į ris Eden rusų agresiją pa-

Naujoji Amerikos vyriausybė atsisakė nuo “sulaiky
mo politikos” santykiuose su Sovietų Rusijos imperializ
mu ir skelbė, kad ji pradės naują, pavergtųjų tautų “lais
vinimo politiką.”

Kaip “sulaikymo,” taip ir “laisvinimo” politika su
prantama yra “taikiomis priemonėmis,” vengiant sukelti 
pasaulinį karą. Taip apribojus tą politiką, kokios prie
monės lieka pavergtoms tautoms vaduoti?

Atsakymo i tą klausimą kol kas niekas nežino. Gal 
žino vyriausybės vadai, bet jei jie ir žino, jie nepasako, 
o visuomenėje dažnai painiojama griežtų žodžių politika 
su vadavimo politika.

Laisvinimo politika išeina iš to teisingo supratimo, 
kad kol rusai turės apžioję tą visą, ką jie nuo 1945 metų 
pasigrobė, Amerika negalės jaustis saugi, turės ginkluotis 
ir gyventi netikrume. Rusai irijo tokias platybes žemių 
ir tokias mases žmonių, kad jei rusai toliau tenkintųsi 
tik užgrobtų žemių konsolidacija, Amerika visvien nega
lės jaustis saugi ir turės ruoštis karui. Vienintelis kelias 
j taiką yra vienu ar kitu budu (vengiant karo) priversti 
rusus, kad jie “išspiautų” savo grobi ir grįžtų i savo na
cionalines sienas. Bet kaip tą padaryti?

Pastačius tą klausimą girdime daugybę atsakymų, 
bet daugybėje siūlymų ir sumanymų vieno visiems pri
imtino ir tikro atsakymo nėra. Amerikos vyriausybė 
siūlė kongresui priimti rezoliuciją prieš buvusių laisvųjų 
tautų pavergimą, bet vidaus politikos sumetimai tą re
zoliuciją palaidojo, ar atidėjo neribotam laikui. Tai bu
tų buvęs pirmas propagandos žygis “laisvinimo politiko
je

Niekas nepasikeitė nė 
Vakaruose. Amerika, po 
jos lėktuvo nušovimo, pa
siuntė griežtą notą ir vėliau 
notą dar griežčiau pakalto
jo. <

vadino “barbarišku” darbu. 
Bet į barbarų šuvius ir ang
lai ir amerikiečiai atsakė 
popierinėmis notomis. Reiš
kia ir čia niekas nepasikei
tė.

“Numismatics,” 1924 metų 
gegužės mėnesio laidoje, ir

Apie Cento Kūrėją
Lietuviškuose laikraščiuo-:V. D. Brenner užima gana 

se skaičiau apie Amerikos žymią vietą, kaipo skulpto- 
“cento kūrėją,” Šiauliuose rius, medalistas ir plaketų

Kas SavaiteO
minėtoj Amerikos 
fijų enciklopedijoj.

Pasakius tą viską reikėtų 
paklausti, koks žmogus 

sugalvojo iš Brennerio pa
daryti “Baranauską,” kam 
reikėjo tą žmogų padaryti 
“kataliku” ir koks reikalas 
puoštis toli gražu nelietu
viškomis plunksnomis. Jei 
gerbiame iš Lietuvos kilusį 
skulptorių ir medalistą, tai 
ar negalime to daryti ne
perkrikštydami jo prievarta 
ir nekraipydami jo pavar
dės? Pirmas tą patriotišką 
švindelį sugalvojo koks tai 
autorius “Musų Kalendo- 

s riuje” 1947 metams Vokie
tijoj. Kiti pasekė.

biogra-

dar lė du amerikiečių karo lėk
tuvus ir vieną musų lėktuvą 
numušė. Laimei, lakūnas 
išsigelbėjo, jis tik lengvai 
sužeistas.

Incidentas įvyko virš Vo
kietijos teritorijos. Ameri
ka tuoj pat pasiuntė Čecho- 
slovakijos vyriausybei 
griežčiausią protestą, bet 
vietoje pasiaiškinti, -kad 
įvyko klaida, bolševikai at
sakė, kad amerikiečių lėk
tuvai buvę įsiveržę į čechų 
teritoriją ir juos reikėję 
šaudyti. ...

Čechų pasiaiškinimas yra 
aiškiai neteisingas. Musų 
lakūnas iš numušto lėktuvo 
nusileido 23 mylias nuo Če- 
choslovakijos sienos. Jau 

užtektų įrodymui, 
teritorijoj buvo. 

Bet bolševikai meluoja per 
akis ir patys kaltina.

Kovo 12 dieną bolševikai 
provokaciją pakartojo prieš 
anglų bomberį šiaurinėj 
Vokietijoj, kur rusų lėktu
vai numušė anglų lėktuvą 
su 7 vyrais įgulos. Šeši vy
rai žuvo, o . . . rusai kalti
na. Šaudo ir rėkia, lyg jie 
butu skriaudžiami.

Diktatoriaus Mirtis
Kai diktatorius susirgo, 

jo liga buvo paskelbta tik 
dvi dienos vėliau. Kai dik
tatorius mirė, jo mirtis bu
vo paskelbta jam jau atša
lus, po G valandų. Tarp 
diktatoriaus ligos ir paskel 
bimo rusų pavergtų kraštų 
policija mobilizavosi viso
kiam pavojui pasitikti: visų 
karių atostogos buvo at
šauktos. Gerai pasiruošus, 
žmonėms buvo pranešta, 
kad jie jau gali verkti—dik
tatorius mirties patale, dik
tatorius miršta, diktatorius 
mirė.

O pikti liežuviai šneka, 
kad diktatorius mirė kovo 
1 d., tik pavergtiems žinia
buvo duota palaipsniui, kadjv’en to 

“liudesis” nepraplyštų kas keno

kūrėjas. Smulkesnių jo dar
bo plaketų yra šimtai, o 
biustų ir medalių desėtkai. 
Jo medaliai-porttetai Teo
doro Roosevelto, Jame: 
Whistlerio, Carl Schurzo ir 
kt.—buvo labai plačiai ži
nomi ir aukštai vertinami.

gimusį lietuvį Viktorą Ba
ranauską (Victor David 
Brenner).

Aprašymai apie tą cento 
kūrėją kai kur buvo itin 
įdomus. Pavyzdžiui, “Drau
gas” surado, kad jis buvo 
ne tiktai lietuvis, bet ir ge
riausias katalikas, o ilgų 
posmų poetas Padangės 
Aras (kun. Vembrė) parašė 
visą poemą apie tą cento 
kūrėją. Tiesa, poema ne 
daug ką prisideda prie Vic- 
toro Brennerio garso, bet 
kai kam visgi gal padarė 
Įspūdžio.

Nutariau ir aš pasiįdo 
mauti to musų tautiečio gy
venimu ir darbais. Pavar
čiau Amerikos biografijų 
enciklopediją ir suradau 
štai ką:

Victor David Brenner 
gimė Šiauliuose 1871 me
tais birželio 12 d. Mirė 
New Yorke 1924 metais ba- 
andžio 5 d. Jo biografiją 

sekamą dieną, 1924 metais 
balandžio 6 d., platokai ap
rašė New Yorko “Times.”

V. D. Brenner buvo me
dalistas ir skulptorius. Jis 
gimė Šiauliuose tėvo šalt
kalvio ir kapų paminklų 

oje. Tėvas atvy- 
tęs Amerikon vadinosi pir
muoju vardu George, o mo
tina pirmojo vardo nepakei
tė ir liko Sara. Po tėvais 
jo motinos pavardė buvo 
Margolis.

Jaunas Victor mokėsi žy
dų “šulėje” talmudo ir kitų 
gudrybių, o namuose mokė
si rusų ir vokiečių kalbų. 
Jis dirbo savo tėvo dirbtu
vėje, kurioje buvo dirbama

Apie tą Šiauliuose gimu
si ir augusį žydų tautybės 
menininką galima plačiau 
pasiskaityti, be jau minėto

Skeptikai mano, kad tokių re
zoliucijų galima priimti visas krūvas ir nė viena tauta 
dėl to neprisiartins arčiau prie laisvės.

Užsienių politikoje griežtais žodžiais laimėjimų pa
siekti negalima. Jei Amerika apsispręs vesti griežtą po- 
linį karą (kurstyti sukilimus už geležinės uždangos), 
laimėjimų galima bus sulaukti tiktai tame atsitikime, jei 
pavergtoms tautoms bus užtikrinta ir militarinė pagalba 
sukilimo atveju. Jei “pagalba” bus žadama tik radio 
kurstymais ir panašiais žygiais, tai ir griežčiausieji bol
ševizmo priešai nesiryš daryti sukilimo.

Kalbant apie laisvinimo politiką (neiššaukiant ka
ro) dar nėra aiškiai nustatyta, ar to laisvinimo siekti 
“titiniu” keliu, atitraukiant satelitus nuo Rusijos, ar ieš
koti sąjungininkų tuose sluogsniuose, kurie siekia nu 
versti satelitinius režimus. Remtis ir rusišku režimu ne
patenkintais komunistais ir antikomunistinėmis jėgor 
yra neįmanoma. Pavyzdžiui, jei butų daromas rimtas 
bandymas pavilioti Kiniją nuo Maskvos, tai negalima 
remti Čankaišeką ir kaitų flirtuoti su Mao Tse-tungu.
Panašiai yra ir su kitais rusų satelitais. Aiškumo tame 
klausime dar nėra.

Laisvinimo politika, rodos, turėtų eiti prie kūrimo 
nacionalinių kariškų dalinių (cechų, lenkų, vengrų ir ki
tų) Vakarų Europoje. Bet apie tai dar nieko nesigirdi.
Panašiai nieko nesigirdi nė apie pavergtųjų kraštų ek- 
zylinių vyriausybių sudarymą ir jų pripažinimą, nutrau
kiant santykius su rusų lėlėmis pavergtuose kraštuose 
Nesiimama nė kitų rodos savaime suprantamų žygių.

Vyriausybei gal ir nebus lengva pasirinkti kokiai 
nors aiškesnę politiką “laisvinimo” kelyje. Bus neleng
va todėl,. kad vyriausybę remianti kongreso dauguma 
nori griežtų žodžių ir mažų išlaidų, o bet kokia laisvini- tuokėsi graviruotojo darbo, 
mo. politika "yra galima tiktai padidintomis išlaidoms, & Rygos pakilo į Ameri 
nevengiant rizikos ir turint aiškų siekimą, kurio siekiama 
nuosekliai ir nesvyruojant.

Taip “laisvinimo politika” atrodo iki šiolei.

bet ir tas neišdegė.

kapų paminklai, liejami 
žiedai, papuošalai ir pana
šus dalykai. 18 metų ber
niukas išvyko į Rygą, ten

J. Smilgius.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel

tt ir pajieškojimiu.

For upholstering
... call an upholsterer

Kai reikia taupyti
...eik į Savings Banką

JŲ
i riaušėmis 
mais. . . .

ir langu daužy-

x
‘Didžiausias Genijus’

Laidojant Rusijos dikta
torių, naujasis diktatorius 
pavadino mirusįjį savo 
pir m t a k u n ą “didžiausiu 
žmonijos genium” ir “di
džiausiu musų epochos mą
stytoju (filosofu).”

Vadinasi, jei diktatorius 
miršta lovoje, o ne už kojų 

Į pakartas, kaip Mussolini, ir 
!ne bunkeryje, kaip Hitleris, 
•jis yra didžiausias genijus.

Vakarai įimtai klausia, 
ką bolševikų provokacijos 
reiškia? Ar tai postalini
nių diktatorių noras paro-

• • n* - • ik- dyti, kad jie “griežti vyrai,” •O jei diktatorius pakabina- j-7 - -\ y . - f , ar perdėtas ju nervmgu-!mas kartuvėse ar bunkervje 1 J -
galą pasidaro, tai jis tik pa
niekos vertas išsišokėlis.

Stalino geniališkumas tę
sis tol, kol jo įstiprinta bes- 
tiališka Rusijos totalitarinė 
tvarka laikysis. Kai ta tvar
ka pradės byrėti, jo genia
liškumas pradės smukti, iki 
pasieks Hitlerio ir Mussoli- 
nio laipsnio. Tada visi trys 

j moderniškieji avantiūristai 
jbus lygiai vertinami.

x
“Didžiausias Teoretikas”

NIEKO NAUJA
Laidodami Staliną nau

jieji Rusijos valdovai, Ma- 
lenkovas, Beria, Molotovas, 
kalbėjo apie “taiką.” Ma 
lenkovas, triumvirato galva,įtalTno 
sakė:

“Sovietų Sąjunga vedė ir 
veda . . . tarptautinio bend
radarbiavimo politiką su vi
lnis šalimis, politiką parem
tą Lenino-Stalino pažadu apie 
galimą ilgą koekzistavimą ir 
taikias varžytynes tarp dvie
jų sistemų, kapitalistinės ir 
socialistinės.”

Triumvirato antroji gal
va, politinės policijos Beria, 
sakė:

“Sovietų vyriausybė laiky
sis Lenino-Stalino politikos 
. . . tarptautinio bendradar
biavimo ir biznio santykių 
plėtimo su visomis šalimis.”

Trecioji triumvirato gal
va, Molotovas, irgi kartojo 
tą pačią giesmelę ir aiški 
no:

“Musų užsienių politika ...

siekia tarptautinio bendra
darbiavimo ir prekybos san
tykių plėtimo su visomis ša
limis, kurios to irgi nori.”

Tokie yra postalininių 
diktatorių žodžiai. Jie kar

tikius” užtik
rinimus ir mislija Stalino 
suktybes. Jų darbai liudi
ja, kad triumvirato sukčiai 
eis suktybių keliu.

Kovo 10 d. du čechoslo- 
vakų karo lėktuvai virš Vo
kietijos nušovė vieną ame
rikiečių lėktuvą.

Kovo 12 d. du rusų lėk
tuvai nušovė vieną anglų 
bomberį virš vakarinės Vo
kietijos teritorijos ir užmu
šė šešius lakūnus, o vieną 
sužeidė.

Abejuose atsitikimuose 
bolševikai skelbė, kad ame
rikiečiai ir anglai “pažeidę” 
jų valdomą teritoriją, o 
apie anglų bomberį Mask
va meluoja, kad jis pirma 
pradėjęs šaudyti.

Maskvos valdovai kalba

Amerikoje jaunas ateivis 
dirbo įvairiose dirbtuvėse 
kaipo formų kirtėjas (die 
eutter), o vakarais lankė 
Cooper Union mokyklą, 
paskui lankė Arts Students’ 
League mokyklą ir jau 1894 
metais tiek buvo įsikūręs, 
kad galėjo į Ameriką at
kviesti savo tėvus iš Šiau
lių.

1898 metais V. D. Bren
ner išvyko mokytis į Pary
žių ir jau 1900 metais bu
vo garbingai paminėtas už 
savo darbo kurinius Pary
žiaus parodoje ir už kai ku
riuos gavo bronzos

Grįžęs Amerikon V. _. 
Brenner jau buvo žinomas 
medalistas. 1909 metais jo 
darbo Linkolno atvaizdas 
buvo parinktas dėti ant 
naujai kalamų Amerikos 
vieno cento monetų. Ant 
senesnių centų dar buvo ga
lima matyti po Linkolno at
vaizdu trys stambokos “V. 
D. B.” raidės, kurios vėliau 
buvo išskustos, nes perdaug 
metėsi į akis. Iš čia ir ga
vosi “cento kūrėjo” vardas. 
Tokių centų su “V. D. B.” 
raidėmis buvo nukalta 22,- 
000,000!

Amerikos meno istorijoj

Kaiįjųs renkatės banką, pasirinkit pagal-no-~ • J r it ' ' - ' ✓rimą atlikti reikalą. ' *» >-- ■
Pinigu taupymui nėra geresnės vietos, kaip 

vienas iš 188 Taupymo Bankų Massachusetts 
valstijoj. Tie draugiški bankai gentkartėmis 
specializavosi saugoti taupių žmonių sutaupąs 
. . kai kurie virš šimto metų. šiandien, kaip 
ir ateityje, jūsų šeima geriau stovės, jei turėsit 
banke pinigų.

Kiekvienas Taupymo Bankas Massachusettse 
yra savitarpinis Taupymo Bankas. Tas reiškia, 
kad bankas neturi šėrininkų. Padengus išlai
das. mokesčius ir atidėjus atsargas, uždarbiai 
yra išmokami indėlininkams, kaipo dividendai. 
Ir kiekvienas padėtas jūsų doleris yra pilnai 
apdraustas pagal Massachusetts įstatymus.

Ieškodami artimiausio banko jūsų apylinkėj 
žiūrėkit, kad banko pavadinime butų žodžiai 
“Savings Bank” arba “Institution for Savings.” 
Jus visada rasite draugišką priėmimą jūsų 
Taupyme Banke ir jus galite atidaryti taupy
mo sąskaitą nors ir su vienu doleriu.

Ali dtpotit' insured in full und.r M.ssachutttts l»«

SAVINGS BANKS

Malenkovas Stalino lai
dotuvėse sakė, kad J. V. 
Džugašvili buvęs didžiau
sias tautinio klausimo teo
retikas, kuris parodęs, kaip 
daugiakalbėj valstybėj ga
li Įvairios tautos taikiai su
gyventi.

Kadaise Stalinas, Leftfho 
patariamas, parašė knygutę 
“Tautiniu Klausimu.” Kny
gutėje nėra nieko origina- 

’.liško, joje tik kartojami 
Janų laikų socialistų pasisa- 
Įkymai tautiniu klausimu. 
Bet diktatoriaus nusičiau- 
dėjimai turi būti geniališki.

Tuo tarpu tautiško klau
simo sprendimą Rusijoj de
monstruoja tokie faktai: 
Šiauliuose, kur rusų niekad 
nebuvo, eina rusų kalba 
dienraštis, tiek toje grynai 
lietuviškoje apylinkėje pri
veista rusų. Krimo toto
riai, Pavolgės vokiečiai, če
čėnai, ingušai, kalmukai, 
balkarai, kaipo skirtingos 
tautos, VISIŠKAI IŠNAI
KINTOS. Jų ir pėdsakų 
nebėra.

Jei tai yra tautinio klau
simo sprendimas, tai tas 
sprendimas yra žmogžudiš
kas. Su tokiu pat pateisini
mu galima butų ir bet kokį 
žmogžudį, užmušusį žmogų, 
paskelbti genijų, nes jis vie
nu smugiu geniališkai iš
sprendė visas nelaimingos 
aukos problemas.

x

Bolševikų Provokacijos

Kovo 10 d. čechų kariški 
lėktuvai Vokietijoj užpuo-

mas?
Incidentai rodo, kad šal

tojo karo Įtampa neina ma
žyn, o bolševikų pasakos 
apie taiką laidojant Staliną, 
buvo tik akiu muilinimas.

x
Tito Londone

Kai visas satelitinis pa
saulis siuntė delegatus į di
džiojo chano laidotuves 
Maskvoje, Jugoslavijos ere
tikas Tito irgi keliavo, bet 
ne į Maskvą, o į Londoną, 
kur jis veda derybas dėl ar
timesnio bendradarbiavimo 
su Vakarais ir ypač su Ang
lija.

Nukrypusiame nuo stali
nizmo kelio Belgrade nie
kas neliejo ašarų dėl Rusi
jos diktatoriaus mirties, 
kaip "niekas neliejo nė kito
se laisvojo pasaulio sostirtė- 
se. Jugoslavijos diktato
riaus kelionė visiems dar 
kartą parodė, kad bolševi
kiška erezija yra nepagy
doma —kas nukrypo, nebe
grįžta į tikrosios bažnyčios 
prieglobstį.

Jau greit penki metai, 
kai}) Tito, atsiskyręs nuo 
Maskvos, “klaidžioja” po 
Vakarų pasaulį. Bet dau
giau “Titų” neatsirado. Po 
Stalino mirties vėl kalbama, 
kad gal Kinija pasuks riti
niu keliu, gal Bulgarija pa
norės atsikratyti Maskvos 
siurbėlių, gal Albanija iš- 
slvs iš rusų rankų. Bet kol 
kas viskas tebėra spėlioji
mų ir pageidavimų stadijoj.

x
Lėlė Mirė

Prahoje kovo 14 d. mirė 
Čechoslovakijos bolševiki
nis bosas Klement Gott- 
wald. Prie valdžios jis pri
ėjo 1948 metais vasario 
perversmu. Po perversmo 
jis nustūmė nuo prezidento 
kėdės bevalį Benešą ir 4 
metus pavaldęs paskerdė ei
lę savo artimų bendradar
bių, 11 jų jis pakabino į 
kartuves. Jį patį nuo kar
tuvių išgelbėjo mirtis.

—J. D.
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Worcesterio Naujienos
Kovo 8 d. Lietuvių Pilie- to, sėkmingai renka aukas

A. L. Tarybai.

Vietos jaunos kaitos Vai

čių Klubo salėje Įvyko šau
nus banketas. Atžymėta 
Jokūbo ir Juzės Raukčių 56
metu vedybinio gyvenimo'stininkas Vytautas Skrinską 
sukaktis. Dalyvavo virš aktingai dalyvauja lietuviš- 
260 vietos lietuvių, buvo ir koj veikloj. Tai geras žen- 
iš tolimesnių kolonijų gi-‘klas, kad čia gimęs jauni- 
miniu ir draugų. Pp. Rauk- mas ne tik veikia, bet ir sė
lius sveikino vietos dakta- ka lietuvišką spaudą. To
rai, advokatai, profesoriai, 
veikėjai ir vietos žymios 
moterys. Jaudinančiai kal
bėjo duktė Juzė Daužvar- 
dienė ir konsulas Dr. P. 
Laužvardis. Programai va
dovavo Jonas Dvareckas.

Brolis 
gražiai 
daineles; 
nusisekė 
ryliuoja”
ALT aukų 
Aukas rinko
ir Marijona 
Vaikšnorienė.

ir sesutė Jakučiai 
sudainavo kelias 

ypatingai gerai 
“Gieda gaideliai 
(M. Petrausko), 

-urinkta $51. 
P. Aukštuolis
Gumauskaitė-

Kovo 8 d. Vilniaus 
ros Vartų parapijos

Gardnerio Padangėje
HEi.lKOPTEKIS AT\ . KO Į l ŽPUO.’JMO VIETĄ

Vokiečiai kaimiečiai prie Regensburgo žiuri, kaip Į bolševikų užpuolimo vietą atvyko 
amerikiečiu helikopteris ištirti “incidento.’’ Tyrinėjimas parodė be jokios abejones. kaj 
čcchu bolše. ikai Vokietijos teritorijoj užpuolė amerikiečių lėktuvus.

Vasario 16 Minėjimas

Lietuvos nepriklausomy 
bės 35 metu sukakti minė-t
jorne vasario 21 d. Nors ir 
pavėluotai norim tą Įvyki 
atžymėti laikraštyje. •

nas atsikvietė čia misionie
rių Antaną Mėšlių, kuris 
|dabar baigė misijas. Kovo 
1 d. kun. Bakanas prikalbi
no buvusius Aušros Choro 
dainininkus, kad jie pagie
dotų lietuviškai bažnyčioje. 
Iš karto choristai lyg ir ne
drįso, bet treti vakarą 14 
dainininkų giedojo bažny
čioje lietuviškas giesmes ir 
visus dalyvius maloniai nu
stebino, nes pirmą kartą ne- 
lietuvišgoj musų bažnyčioj 
girdėjome lietuviškas gies
mes. Mačiau ne vieną mo
terį braukiant ašaras, kada 
bažnyčioje pasigirdo lietu
viškas giedojimas.

Misijų Dalyvis.

Šiemet minėjimas geriau 
pasisekė, kaip kitais me- 
ais. Miller’s Opera HalP- 
j susirinko Į minėjimą apie 
;( 0 žmonių. Programa bu
vo išpildyta, kaip numatyta 
r labai sėkmingai. Žmo- 
čms labai patiko.
Minėjimui vadovavo Juo

zas Be koris. Jis tarė kelis 
vados žodžius ir pakvietė 
zalbėti kun. J. J. Bakaną, 
kuris pasakė gražią kalbą. 
Paskui sekė meninė dalis, 
ią išpildė Meno Mėgėjų Ra- 
elis iš Worcesterio, padai- 

; avo apie 10 dainų vadovy
bėje muz. Snarskio. Buvo 
uvaidinta komedija “Bėda 

-u Skolinta Žmona,

kių Woreesteryje yra geras 
būrys, kaip tai, B. Borisas, 
Jonas Čenis, J. Grigaitis, 
Juozas ir Kleofas Šimakau- 
skai, J. Žemaitis, broliai 
Maltus (Matjošaičiai), Tan- 
kevich ir daug kitų. Ne
trūksta veiklių čia gimusių 
ir moterų, kaip tai, Julia 
Mack (Našukaitytė), pp. 
Pauliukonienė, Marijona 
Vaikšnorienė ir daug kitų.

Kartais girdisi dejavimų, 
kad lietuviai Amerikoje 
nyksta. Tas netiesa. Bent 
pas mus netiesa, čia nau
jos kartos jauni vyrai vado
vauja klubui su 1,100 na
rių, čia lietuvių karo vete
ranų postas susideda vien 
iš čia gimusių, turi puikų 
vyrų chorą, vadovaujamą 
Jurgio Mozuraičio, turi iš 
trečios kartos vaikučių tri
mitų ir bubnų orkestrą, ve-

pub- damą muziko Alberto Jo- 
buvo džionio. Tie vaikučiai dai- 
labai nuoja lietuviškai. Tai vis 

Igeri ženklai.

■Numirt Juozas

Virš 40

Auš 
salėj

6:30 vai. vakare Bostono 
artistai suvaidino K. Bin
kio “Atžalynas.” Publikos 
buvo apie 300. Vaidinant 
toje pačioje salėje “A 
Sūnūs’’ buvo daugiau 
likos. Gal permažai 
garsintu ? V aidino 
gerai.

usros

Vietos dvi žymios našlės 
sugalvojo-sudumojo pavan-’ Worcesteryje pnes 
diavoti po platu pasauli?1 io 1(5‘tos minėjimą tam tik 
Tai mirusių profesionalu ra P'upė vaikščiojo po na
ru- Vaikinni-n ii- jHv iC’mu.s ir rinko aukas “Tautos 
Tamuiionio žmonos. Jos Fondui.” Mes renkam au

Vasa-

ko vo 28 d. išvyksta i nietu k&s Amerikos Lietuviu
BALF’ui. 

fondai.

Ta
Tai

Stapčinskas tais. Tiesa, yra skirtumas.
„ ! Dabar’ir bedarbis angliaka- 

metų šiame kras-.^ gauna j savaitę $30, jei 
te išgyvenęs Juozas Stap-jis kasykiose nieko neuž- 
činskas, gimęs Vilniausj(Urba> Q aRai, laikais galė.

Kaimynų Tarps
Amerikos Latvių Tėvui 
Jekabui Siebergui 93 Metu

BROOKLYN, N. Y.

Dzūkijoje, vasario 13 <1. r.u-(jo gautj maišeli miltų pa-J Šių metų

Ameriką, pasieks Argenti-įr 
ną ir Urugvajų. Jos buvo mums žinomi 
prašomos, kad nuvežtų mu? Dabar girdisi, kad aukos; 
su mielam “Keleivio” ko-.visgi bus pasiųsta ALT. 
respondentui M. Krasinskui žinoma, užtai reikia tik pa- 
ir šeimynėlei daug labų sveikinti. ,
dienu. Jos pasižadėjo taipasižadėjo 
padaryti, o mes joms palin- 
kėsim geros kelionės.

Vietos I ietuvai 
Draugijos pirmaš 
labai gyvas ir

Noriu priminti, kad Wor- 
cesteryje turim mieste kal- 
įną, kurs vadinasi Gedimi- 

Ant to GediminoRemti j nas Hill
skyrius; kalno pastatyta Vilniaus

veiklus. Ko-!Aušros Vartų bažnyčia. Tos

mirė YVorcesterio miesto 

goninėje ir vasario 1 
palaidotas.

Prie atvykdamas i Ame
riką, Juozas Stapčinskas 
yra tarnavęs rusų kariuo
menėje. Gi pirmojo pasau
linio karo metu Amerikos 
armijoje kariavo su vokie
čiais Prancūzijoje, kur bu
vo sužeistas nuodingom du
jom. Gyvenimą užbaigė 
gaudamas kuklią veterano 
invalido pensiją.

Iš velionies artimųjų te
liko tik vyresnysis brolis Si
mas (gyvena irgi Worceste- 
ryje) ir kiti giminės

A. a. J. Stapčinskas yra11 
iškentėjęs daug vargo. Tad 
tebūnie lengva tam taurios

kovo 5 d. Cam-
'*'} šalpos iš bažnytinių pašai- bridge, Mass., žymus latviu 
(?.wk nraonivaciiil. ‘ visuomenės veik

Kovo 7 d. LDD 7 kuopa 
turėjo susirinkimą. Susirin
kimas buvo vidutinis. Iš- 

reži-į klausius kuopos valdybos

j pos organizacijų.
Krizė industrijoj atsilie

pia ir mainierių labdaros 
fonde. Kai mažėja iškasa
mų anglių kiekis, tai mažė
ja ir Įplaukos į pensijų ka
są. Pensininkai vis dar 
gauna po $100 per mėnesį, 
bet pomirtinių jau nebeiš- 
rnoka. —J. V. S.

NEW BRITAIN, CONN.

lietuviai

bei jautrios širdies vyrui1'c(iarna
šio krašto

J.
žemelė.
Kabašinskšnas.

WILKES-BARRE, PA.

Vasario 27 d. kriminalis 
teismas pasmerkė amžinai 
kalėti Janah L. Roberts už 
nužudymą savo žmonos, 
birželio 10 d., 1952 metais.

Teismas tęsėsi 17 dienų.

Ntw Britaino 
gražiai paminėjo Lietuvos 
35 metų nepriklausomybės 
paskelbimo sukakti. Reikia 
pažymėti, kad musų miesto 
lietuviška radio programa, 

W. Žalnieraičio,
< kuri kiekvieną sekmadienį 
'pusė po 10-tos garsina viso
kius biznius, vasario 22 d. 
programą pašventė Lietu
vos šventės minėjimui. Iš 
Waterbury atkviesta daini
ninkų grupė dainavo lietu
viškas dainas. Paskui bu
vo garsintas minėjimas.

Pačiame minėjime susi
rinko nemažai žmonių, bet'

eikėjas Jeka- 
bas Siebergs atšventė savo 
90 metų amžiaus sukaktį.
Iš viso apie 60 metų jisai 
yra paaukojęs visuomeni
niam ir literatūriniam dar
bui, ištisai pašvęstam savo 
tautiečių labui Amerikoje ir j 
Latvijoje. I°lja

Siebergs yra pirmasis i 
latvių emigrantu, kuris Bos
tone įsteigė pirmąsias latvių 
draugijas. Tai labai popu 
Hari asmenybė savųjų tau
tiečių tarpe. Amerikon ji 
sai atvyko 1888 metais. Se
kančiais metais čia iau bu

šienavo J. Benešiunas iš! pranešimų, pasirodė, kad
LDD 7 kuopa ir 
kuopa bendromis

Athol. Lošėjai buvo iš Ath
ol ir Gardner. Aukų nerin
kome, parengimo pelnas,renFs. ParnineJirn^ 
buvo paskirstytas taip: Į Steigiamojo Seimo. 
>41.28 Amerikos Lietuviui LDD 7 kuopa 
Tarybai ir $30 BALF’ui. ‘-mastu paminės

Šv. Petro ir Povilo Drau- 
kuri minėjimą organi

zavo, dėkoja visiems meni
ninkams ir kalbėtojui kun. 
Bakanui ir taria ačiū vi
siems atsilankiusiems.

A. Yuška.

Misijos ir Kitkas

vo iš viso 10 latviu. cicucį -
Įsteigė

vo 1 d. susirinkime įsirašė;bažnyčios salėje telpįfe apie
daug naujų narių. Naujas 606 žmonių. Yra ir neilga' 
finansų sekr. P. Aukštuolis'gatvelė vadinama GedTirii- 
sėkmingai verbuoja narius'nas St.
į šią vietos organizaciją. Be J. Krasinskas.

„ . . . . ,, , , vis senesnės kartčte^; Jaunų-
Ti1 apaugai klausyta byla Sujota virsi
šitame teismafcutyje. ? Pn- fa LkSKosS;

LSS 19 
jėgomis 

Lietuvos

nedideliu
Gegužės

ATRADO SUNŲ PO 27 METŲ

Mrs. Mary Wright susitinka sūnų seržantą Thomas H. 
Boyle. kurio bu\o nemačiusi 27 metus. Jos du vaikai po 
tėvo mirties hm o atiduoti Į vaikų prieglaudą ir paskui 
įsūnyti kitų žmonių ir motina jų nebesurado.

flėkusrej! -sataumųj, atra-
do kaltu pirmo laipsn-.o M!nžjime svarbiausią kal 
žmogžudystėje Bet nesant' į5 Run y)a įš
fesioginu, hudm.nkų, kad..^ Conn Miest0 majo. 
vyras nužudė žmoną spren- ,.o var(lu ,ietuvius s.,.eikinc 

aldermonas J. Moskus: kal-ikidimas išneštas kalėti 
vos galvos.

Kaltinamasis aiškinosi, 
kad du jauni pakeleiviai už
puolę jo žmoną, norėję ją 
išprievartauti, o jis gynęs ir 
buvęs jų peršautas i kairįjį 
petį, o jo žmonai žmogžu
džiai suvarę dvi kulipkas. 
Užpuolimas įvykęs apie 15 
mylių už miesto savame au- 
omobilyje. Teismo šitas 

pasiaiškinimas neįtikino.
Prisiekusieji teisėjai už 

kiekvieną posėdžių dieną 
gauna atlyginimo po $14. 
Teisėjų sąstate buvo 7 mo
terys ir 5 vyrai.

Antracito kasyklos per
gyvena didelę krizę, visose 
kietos anglies kasyklose 
daug bedarbių. Iš 75,000 
dirbančiųjų tose kasyklose 
gal jau 25,000 gauna bedar
bių pašalpas. Prie darbų 
angliakasiai keičiasi ir kas 
antrą-trečią savaitę visi 
gauna kiek padirbėti.

Atrodo, kad kietųjų ang
lių industrija pergyvena to
kią pat krizę, kai}) 1931 me-

gy-
bėjo kun. V. Kurkauskas ir 
kun. Matutis. Meninę mi
nėjimo dalį išpildė šv. Ce
cilijos choras, vedamas 
Mrs. Marijošius. Programą 
vedė P. Paskųs.

Air. Pil.

MT. CLEMENTS, MICH.

gui vadovaujant, jie 
Bostono Latvių Draugiją, 
kuri dar ir dabar veikia, ta
čiau iš visų steigėjų tik vie
nas Siebergas yra dar gy
vas. 1896 metais jisai pri
sidėjo prie pirmo latvių 
laikraščio Amerikoje išlei
dimo. Šis laikraštis (“Ame- 
rikas Vestnesis”) ėjo iki 
1920 metų. Išleido eilę ka
lendorių ir šiaip populiarių 
knygų.

Būdamas dideliu patrio- 
Utu, kelis kartus lankė Lat- 
; viją,/kur paskutini kartą. 

" ’ laisvoje
Pirmo

pasaulinio karo metu per 
savo laikraštį rinko aukas 
latvių pabėgėliams ir ka
riams, kurių daugelis atsi
dūrė Rytuose.

Rėmė latvių atstovybe

Lietuvių Gardneryje yra 
nemažai, bet lietuviškos pa
rapijos niekada neturėjome

amasis dar 
Latvi vedė.-

ir, rodos, neturėsime. Mat, 
enieji lietuviai pradeda 

trauktis iš musų eilių, o jau
nieji eir.a i bendrąsias baž
nyčias. Daugelis lietuvių 
čia lanko airių parapiją, į 
kurią tik prieš Kalėdas ir 
Velykas klebonas atkvies- 
lavo kunigą lietuvį iš Ath- 
d, Mass., kad lietuviai ga 
etų savo kalboj išpažintį, 

atlikti.
Prieš trjs metus amų pa- 

apįjos klebonu buvo pa
skirtai Martin J. Tracy. 
pastebėjo, kad jo parapijoj

Mirė K. Skinulis

Vasario 28 d. čia mirė Ka
zimieras Skinulis, sulaukęs 
74 metų. Velionis gyveno 
43370 Elizabeth gatvėj. 
Buvo gimęs 1879 metais ko
vo 4 d. Lietuvoje. Gražiai 
palaidotas kovo 3 d.

Velionis turėjo gerą drau
gą George Smith Detroite, 
kuris ir rūpinosi laidotuvė
mis. Velionis buvo “Kelei 
vio” skaitytojas per eilę 
metų. Tebūnie lengva jam 
ilsėtis.

Koresp.

Londone ir Paryžiuje. Vė 
liau suorganizavo Latvi 
Sąjungą su skyriais Ne v. 
Yorke, Philadclphijoj, Chi
cagoj ir Clevelande. Bos

tono skyrius ir šiuo metu 
dar veikia, šiuo metu ju
biliatas yra ALTS garbės 
pirmininkas. Savo laiku sr 
latvių delegacija lankės 
pas Amerikos prezidentą 
Hardingą ir prašė Latviją 
pripažinti de jure. Nu< 
1924 iki 19.36 metų buvo 
latvių garbės kon ub.s : ’o- 

tone. Jubiliatui lirkė’.in: 
geros sėkmės ir atei ' i .

__2. M-

vra daug lietuvių ir pračfe- 
o prašyti vyskupą J. J. 

Wi ight, kad atsiųstų pas ji 
Hetuvį kamendorių. Prieš 
nusę metų ir buvo paskirtas 
' musų parapiją lietuvis ku 
ligas Jonas J. Bakunas is 
\Vesthoro, Mass. Taigi, ir 
lėtinėdami lietuviškos pa- 
apiios turime lietuvį kuni
gą. Už tai galim būti dė- 
ingi protingam klebonui. 
Gavėnioj kun. J. Baka-

Pirmąją.
LDD 7 kuopos rengimo 

komisija pranešė, kad mar
gučių parengimo bilietai 
jau gatavi, svetainė paimta. 
Margučių pokiliukas pasi 
darė Brooklyne populiarus, 
už gražiausius margučius 
yra duodamos dovanos. 
Taip bus ir šiemet—paima 
dovana $3, antra dovana $2 
ir trečia dovana $1. Laimė
tojų pavardės bus paskelb
tos. Bilieto kaina i mar
gučių pokylį $2. Margučių 
pokylis įvyks Lietuvių At
letų Klube, 168 Marcy Avė. 
balandžio 11 d., 7:30 vai. 
vakare. Bilietus prašom įsi
gyti iš anksto.

LDD kuopos rengimo ko
misija pranešė, kad ji jau 
rūpinasi šių metų LDD su
važiavimu, ieško posė
džiams svetainės ir ruošią 
delegatams pąstikti banke
tą. ^Delegatams bus ^aru-| 

’ * * ndfkvyn&.
LD B7 Kp^Nąryfc

DETROIT, MICH.

Dėmesio Socialdemokra!ir.'.s

LSS 116 kuopos narių su- 
s i r i n k i m a s įvvks kovo 
(March) 29 d., sekmadienį, 
1 vai. po pietų, Armono 
svetainėje (24th St.). Vi
sus narius kviečiame daly
vauti.

Kucpcs Valdyba.

Pakalbinkim draugus 
leivį”. Kaina metanu $4* 
pažįstamus užsisakyti “Ke-

Jadvygai Vilkaitiensi 
mirus

Jos vyrui Jonui, sū
nums ir giminėms reiš
kiame širdingą užuo
jautą.

“Keleivio” leidėjai, 
redakcija ir adminis
tracija.

WORCESTERIO LIETU V1A l!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACV
29 Kelly Square, Worcestcr, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpiMo medikališkus 
daktarų 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. riešuti), cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

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

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

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

(13)
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ras
Maikio su Tėvu

Sukčius ar Geradarys

aukštą dvasišką asa-—Tegul bus pagarbintas, vieną 
Maike! bą.

-Gera diena, tėve, o ko- —Tu bliuzniji, vaike,
dėl tu garbini?

—Mislinu, vaike,
Juozapo Džugašvilio

aš noriu vesti rimtas disku-

Kaip patiktų, jeigu Ame
rikos paštas paskelbtų kam 
nors iš musų “blokadą ’ ir 
visus siunčiamus mums laiš
kus pažymėtų dideliu ant
spaudu “fraudulent” ir grą
žintų siuntėjams? Paliktu
me be susisiekimo su plačiu 
pasauliu. 0 Amerikos paš
tas tą gali padaryti. Jis 
taip ir buvo padaręs su vie
nu pramonininku. Jess Ri- 
ehie, Pioneers, Ine., firmos 
savininku Kalifornijoj.

Amerikos paštas be rei
kalo nieko “neblokuoja.
Bet jeigu yra rimtas pa
grindas, paštas turi teisę 
neaptarnauti atskiro as- 

Imens ar biznio įstaigos.
Rimtas reikalas yra tada, 
jei paštas turi pagristo Įta
rimo, kad žmogus ar firma 
panaudoja paštą apgavystės J (prailgina batarejų 
tikslu.

Pramonininkas Jess Ri- 
chie gamina elektros bata- 
rejos “priedą.” vadinamą 
AD-X2, kuris prikabinamas 
prie naudojamų elektros čiu produktu, 
batarejų ir buk tai prailgi-.nedviprasmiai 
na tų batarejų gyvenimą.‘reau of Stanč 
Jau
Ine.
stiprintojus ir penki metai 
Amerikos vyriausybės išlai
koma mokslo Įstaiga Bu- 
reau of Standard? sako, 
kad Jess Richie gaminamas 
batarejų stiprintojas yra be

šiai žinome automobilių ba- 
tarejas, kurios kaliais “už
gesta” ir mašinos motoro 
nebeužkuria. Bureau of 
Standards ir sako, kad au
tomobilių batarejų AD-X2 
nepagerina ir nepratęsia jų 
gyvenimo, bet Jess Richie 
aiškina, kad Bureau of 
Standards automobilių ba- 
tarejas naudoja vietoje 
“raudonos silkės,” kad nu
kreiptų žmonių dėmesį nuo 
pramonės batarejų, kurios 
yra labai brangios, kainuo
ja kartais po 1,000 dolerių 
ir daugiau.

Iš šalies žiūrinčiam atro
do gana keista, kad dėl vie
no išdirbinio barasi žmo
nės, kurie, rodos, lengvai 
galėtų pasakyti, ar tas išdir-

Reiškia AD-X2 prailgina 
batarejų veikimą?

Panašiai apie AD-X2 at
siliepia ir Massachusetts 
Technologijos Instituto 
mokslininkai. Jie nuoring. 
niai ištyrė AD-X2 ir sako, 
kad “nėra jokios abejonės,” 
jog pramonininko Jess Ri- 
ehie produktas yra naudin
gas ir pailgina elektros ba
tarejų veikimą. Panašiai 
sako daugelis AD-X2 varto
tojų. O valdžios įstaiga,
Bureau of Standards, vis
vien laikosi savo nusistaty
mo, kad AD-X2 yra bever
tis dalykąs.

Je-SS ?n vt ailkina’ k?d binys yra naudingas ar ne. 
pr.es AD-X2 daugiausiai Bureau of Standard 
yra nusistatę elektros bata- Mass. Technikos Insti 
.ėjų gamintojai. Jiems tas'
produktas sumažina rinką

ŠILTOS ŠIRDYS ŠALTAME KARE

| Berlyną iš rytines-Vokietijos atvyksta daug pabėgėlių 
su mažais vaikais. Paveiksle matosi, kaip vakariniame 
Berlyne globojami mažiukai pabėgėliai, kuriuos tėvai at
sigabeno iš bolševikiško “rojaus“ j laisvąją miesto dalį.veiki

mą i, o todėl batarejų ga
mintojai ir darė įtaką į Uni
ted States National Bureau 
of Standards, kad tas biu
ras paskelbtų AD-X2 bever 

Jess Richie 
kaltina Bu 

Standards, kad ten 
penki metai Pioneers, Į sėdį žmonės, kurie arba ne
gamina tuos batarejų moka savo darbo dirbti, ar

ba dirba ne visai sąžiningai 
ragai Richie aiškinimą, jo 
gaminamas AD-X2 perpus 
sumažina pramonininkams 
išlaidas elektros batare- 
joms pirkti, o pramonėje

ir
tūtas

turi gerą vardą visuomenė
je ir kai abi įstaigos duoda 
visai priešingus liudijimus, 
tai kuriai iš iu tikėti?

apie sijas.
dūšią —O kokių daugiau nuo- 

ir man darosi markatna ant menių girdėjai, tėve? 
dūšios, ba negaliu išfige- —Karštose diskusijose, 
riuoti, kur dabar Stalinas Maike, galima visko girdė-,
atsidūrė? ti, tad ir musų mitinge buvoRsaudinėjimas. Bureau

—O koks reikalas tėvui tiek davadų kiek galvų. Standards nesenai darė 
žinoti, kur Stalino siela nu- Vienas mandrapypkis pra
keliavo, jeigu ji iš viso kur dėjo kalbėti, kad Stalino

jokios vertės, arba. kitaip Į naudojama galybė visokių 
sakant, yra tik žmonių ap-Įdidesnių ir mažesnių elek-

Kad pramonininkai kal
tais giriasi be reikalo, tas 
irgi nėra jokia naujiena.
Kas klausosi radio ir tele
vizijos reklamų, dažnai gir
di apie “chlorofilą,” kuris 
buk tai užmuša kūno viso
kius kvapus. Chlorofilas 
garsinamas, kaipo didžiau
sias mokslo atradimas.

Tuo tarpu
sako, kad chlorofilas jokio'gos miestą 
kvapo negali nei užmušti, j de Janeiro 
nei primušti, nei kaip kitaip Į mus gerą

viai sakė, kad tai 
pietų klimato kaltė.

Rio de Janeiro
Išvykus iš Madeiros salos 

nieko daugiau nesimatė, 
kol pasiekėm Pietų Ameri
kos krantus ir sustojom prie 
vieno iš gražiausių pasau
lyje miestų, Brazilijos sos
tinės Rio de Janeiro. Ten 
stovėjom apie pusantros pa

mokslininkai ros ir turėjom laiko ir pro- 
pamatyti. Rio 
miestas padarė 
ir blogą įspūdi.

panaikinti. Tai ka;

nors keliavo? dūšia niekur nekeliavo, tik
—Svarbu, vaike. Mes tu- mes pasilikusieji gyvi Stali- 

rėjome diskusijas musų ną galime pasmerkti ar iš-
Šceslyvos Smerties Susaidė- garbinti vedlug musų šu- 
je ir niekaip negalėjome pratimo, o istorijoj Stalinas 
prieiti tolko. Vieni sako, turi šiur vietą, ale vargu 
kad Stalinas neturėjo du- gerą, ba jam viešpataujant 
šios, ba; sako, žmogus su tikrai dėjosi negeri dalykai, 
dūšia tokių šunybių neda- Mes, vaike, tą pilosofą nu 
rytų, kokias Stalinas darė. baubėme, ba jis kalbėjo. 
Kiti sako, kad Stalinas du- kaip neaoviarkas 
šią turėjo, ale ta dūšia ir _Atrodo> kad jis kaibė- 
pekloje negali rasti sau \ie-j0 ne tajp jau kvaįĮak 
tos, ba ji perdaug juoda ir _Ale, vaike, visus suby_ 
'elpiai bijo tokią įsileisti, tįno muSų Agota. Ji pasi- 
kad Stalino dusia nepada- žodį ir pradėjo pasa- 
į ylų su Liuciferiu, ką Staii-kot^ kad vjsos musų disku
rsas čia ant žemės padarė £jj0? nįeko nėra vertos, ba. 
su Trockiu ir kitais. 'sako, Stalino dūšios keliai

—Įdomios diskusijos, tė- , rjkjauso ne nuo muSų ]įe. 
ve, bet visai tuščios. Ižu vių, ale nuo pono Dievo.

—Visai netuščios, vaike, -eĮ f)ieVas savo mielaširdv- 
ba žmogus turi įgimtą norą
žinoti visokias tajemnvčia 
o kur tu rasi 
tą, kaip dabartinę

. ei 
, stėje

savo
nori, jis Staliną gali ii

v visai i gera vieta pasodin- 
didesnį sekre-Li? *

Stalino Įžiaus gazieta po Stalino 
dusios vietą. \edlug to 
musų diskusijos yra visai ne; 
tuščios, ale labai ciekavnos.

ba taip sakė ir popie
ziaus g 
smerčio.

—Tikrai keistų nuomo
nių jūsų draugijos nariai

—Gerai, kokių daugiau J’^iskė. 
nuomonių girdėjai tame su-' ^eP’ keistų, ale aš ne 
sirinkime9 Į viską tau dar pasaukiau.
' — Well, vaike, vienas pa- ir nežinojau, kad mane 
mokvtas tipukas mums pra-'fie?l'a3 ^aenka gali. puikiai 
dėjo’ figeriuoti, kad Stalino;h'aIbet1' Pas«°J° lr ls:
dūšia turi būti pekloje, aiei!lr07-e Sak°; y™'

vra'11' mc>^erys’ žinokit, kad be 

kad ^ievo va^°5 plaukas ne
nukrenta nuo galvos, o raz 
taip, tai ir Stalinas zbitkio- 
įesi ne be reikalo. Sako, 
ir kunigai kartais aiškina, 
kad Stalinas buvo Dievo

jis sako, kad ir pekla 
ne visiems lygi. Sako 
koks ten Dantis da vadlyvai i 
aprašė peklą ir parodė, jog i 
yra devynios peklos, viena' 
už kitą baisesnės ir karštes
nės. Vot, sako, Stalinas 
dabar kepa pačioj giliau
sioj, devintoj pekloj.

Lie-
nubausti, o raz taip, 

Dievas gali pats
—Labai įdomu, tėve, bet'-avo rykštę bausti? Pasa- 

ar tas pamokytas dipukas kė ir atsisėdo, 
nesakė jums, ką Stalinas ta- —Kas toliau, tėve? 
m? devintame pragare su- —Toliau buvo tas, kad
ritiko? aš pasiūliau pasiųsti tiligra-

—No, vaike, kaip aš mis- mą jonistams į Čikagą, tegu 
linu, tai ta devintoji pekla jie padaro -diskusijas ir 
turėjo būti tuščia ir laukė mums davadlyvai praneša 
Stalino atvykstant. kur dabar yra Stalinas?

—Visai ne, tėve. Italų Ar už jį reikia melstis, ar 
rašytojas Dante i devintąjį prie jo reikia melstis, ar 
j i agarą buvo pasodinęs gal visai užmiršti ir nieko

rykštė musų šventajai

tuvai 
tai kaip

pa
kartotinus AD-X2 bandy
mus ir vėl priėjo išvados, 
kad tai yra bevertis dalykas 
ir taip pranešė prekybos de
partamentui. o departamen
tas painformavo paštą, kad 
Pioneers, Ine., apgaudinėja 
žmones. Vasario 27 d. pas
tas paskelbė savo 
dą” ir pradėjo siuntėjams 
grąžinti visus laiškus ir net 
žurnalus siunčiamus Pio
neers kompanijai su pažy
mėjimu “fraudulent.”

Pašto blokada pastatė 
pramonininką Jess Richie 
prieš bankrotą, bet jis nu
tarė nenusileisti ir kreipėsi 
i kongresą, į senato smul
kiam bizniui remti komisi
ją. Senato komisijoj spe
cialiame posėdyje. Jess Ri
chie skundas buvo aiškina
mas. Posėdyje dalyvavo 
vyriausias pašto viršininkas 
ir prekybos sekretorius. 
Kovo 2 d. buvo nutarta paš
to blokadą nuimti. Bet 
AD-X2 klausimas dar nėra 
baigtas aiškinti. Bureau of 
Standards vis dar sako, kad 
Jess Richie gamina ir par 
davinėja visai bevertį daik
tą, o Richie sako, kad jis 
Kenčia visai nekaltai, kad 
jo produktas yra labai nau
dingas ir kad visi vartoto
jai yra patenkinti jo par
duodamu batarejų stiprin- 
.oju.

Pramonininkas Jess Ri
chie turi daug savo šalinin
kų. Daugelis jo batarejų 
stiprintojo vartotojų sako, 
kad AD-X2 pailgina hata- 
rejų veikimą ir gerai apsi 
moka. Taip sako, pavyz
džiui, General Electric 
kompanijos Lynn, Mass., 
inžinierius Davvson. Jis sa
ko, kad viena jau lauk iš 
mesta batareja, verta $1,- 
100, su AD-X2 priedu, dil
ba 10 mėnesių, pakaitomis 
su kita, nauja batareja.

karšto didelis prekybos uostas, ku
ris aptarnauja artimiausią 
Brazilijos pramonės ir pre
kybos centrą Sao Paulo. 
Pabuvę vieną dieną Santos, 
išplaukėm į tolimesnę ke
lionę.

Gruodžio 28 a., 1927 me
tais pasiekėm Urugvajaus 
respublikos sostinę Monte- 
video. Čia atsisveikinom 
vykstančius į Argentiną 
draugus. Išlipom iš laivo 
ir pirmą kartą atsistojom 
ant senai lauktos Urugvajus 
žemės, kur ir šiandien gy
venam. Tą laisvą, svetin
gą ir demokratinę šajį, ant
rąja savo tėvyne vadinam. 

Montevideo
Anais laikais Montevideo 

miestas buvo pusėtinai ne

Gerą todėl, kad 
miestą pirmu kart 
me teko pamatyti, 
sakiškai gražus parkai, so
dai, aikštės, alėjos, moder
niški pastatai tiesiog mus 
stebino. Blogą todėl, kad 
šaiia didelės prabangos ma
tėsi daugybė baltų ir juodų 
vargo žmonių. Ir ne tik 
pavienių, bet ištisomis šei
mynomis su mažais vaikais, 

j jų matėsi tuose gražiuose 
'parkuose, aikštėse ir net 

po kiekjgatvėse prie muro sienų sė- 
Portugali- dinčių ir gulinčių ant žemės 

su visa savo manta. Tas 
mus stipriai jaudino, nes 
matant tą visa iš musų gal
vų išgaravo laimingo Pietų 
Amerikos gyvenimo svajo
nės.

čia
of tros batarejų. Mes kasdie-r:o ^es4 *r kas netiesą? 

niniame gyvenime geriau-' K. Esminas.

sa- panašų 
gyven i- 
Jo pa-

M. KRASINSKAS:

Pietų Amerikon Prieš 25 Metus
25 metai praėjo nuo to 

~bioka_" laiko, kai 1927 metais, lap- 
’kričio 14 d., Kauno stotyje 
su kitais lietuviais sėdom į 
traukinį ir pasileidom į

moka
na.

taupyti ir prasigyve-

Portugalija
Apleidę Vigo,

Hamburgą, o iš ten į tolimą laiko pasiekėme _ 
ir nežinomą Pietų Ameriką Įjos sostinę ir uostą Lisabo-
'aimmgesnio gyvenimo ir 
duonos kąsnio ieškoti. Prie
žasčių kėlimuisi į naują 
kraštą buvo užtektinai. Ir 
dėl ekonominių gyvenimo 
sunkumų ir jau nuo savųjų 
priespaudos ir persekiojimų 
(po Lietuvoj fašistinio per
versmo) leidomės į užjūrių 
kraštus.

ną. Tai gražus ir nemažas 
miestas, bet vargo žmonių 
ir tenai netruko, matėsi jų 
gatvėse, viešose vietose ir 
visur, kur tik pasižiūri. Iš
plaukę iš Lisabonos, dar 
sustojome prie Madeira sa
los, o po to per atvirą jurą 
plaukėm virš savaitės.

Hamburgas
Jau 25 metai, o rodosi 

nesenai tai buveę kai vieną 
rudens rytą musų traukinys 
pasiekė Hamburgo miestą 
r garsiąją prieplauką. Pa
buvę apie savaitę laiko 
Hamburge, didelis būrys 
keleivių, daugiausia lenkų 
ir slavų tautybių žmonių, 
vyrų ir moterų, o jų tarpe 
r dvylika lietuvių, buvom 
Įsodinti į Hamburgo-»Pietų 
Amerikos Linijos “General 
Belgrano” vokiečių laivą ir 
išvykom.

nekalbėti? Taip ir nutarėm, 
vaike.

—Viso gero, tėve.
—Bai-bai, vaike.

Ispanija
Jurų pakraščiais pro 

Prancūziją pasiekėm Ispa
nijos uostą Vigo, kur į lai
vą įlipo daug ispanų, vyrų ir 
moterų, vykstančių į Ar- 
entiną, Bi-aziliją, Urugva

jų ir kitas Pietų Amerikos 
šalis. Tie keleiviai buvo 
labai prastai apsirengę ir 
suvargę, jie daug blogiau 
atrodė ne tik už lietuvius, 
bet ir už slavus. Iš to ga
lima buvo spėti, kad kaip 
šiandien prie Franko, taip ir 
anais Alfonso laikais, Ispa 
nijos žmonių gyvenimas ne
buvo pavydėtinas. Gal dėl
to atvykę į kitus kraštus jie

Vykstantieji Lietuviai |
Iš 12 lietuvių 7 buvo vy

rai ir 5 moterys. Vienas ša
kietis, Tadas Rimkus, vyks
tantis į Braziliją, jau šiek 
tiek buvo matęs pasaulio ri
jau antru kart plaukė per 
Atlanto vandenyną. Jis jau 
anksčiau 10 metų buvo gy
venęs Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Visi kiti, dau
giausia iš Dzūkijos ir kitu 
Lietuvos kampų, pirmą kartą 
buvo pakilę į ilgesnę ke
lionę. Laivui atsidūrus au
dringoje juroje daug buvo 
baimės ir maldų.

Pamaldi Agota
Įdomu paminėti vieną 

gana juokingą atsitikimą. 
Lietuvių tarpe į Argentiną 
vyko iš Suvalkų Dzūkijos 
viena labai dievobaiminga 
Agota, kuri laivui tik atsi
traukus nuo krašto, visą lai
ką meldėsi ir jos rankose 
beveik visuomet galima bu 
vo matyti rožančių ar mal
daknygę. Bet perplaukus 
ekvatorių (pusiaujp, ne
žiūrint, kad ji nemokėjo nei 
ispanų, nei vokiečių kalbos, 
vietoje maldaknygės ir ro
žančiaus Agotos glėbyje 
dažnai matėsi ispanas, arba 
vokiečių jurininkas. Lietu-

švarus, su 2 ar 3 aukštų pa
statais, išskyrus vienintelį 
baigiamą statyti Palacio 
Salvo dangoraižį. Šiandien 
Montevideo jau turi apie 
milioną gyventojų ir visai 
kitą. moderniško miesto iš
vaizdą. Montevideo mies
te nesimatė didelio liuksu
so, bet nebuvo matytis ir 
tiek daug vargo žmonių, iš
skyrus uosto bičikomi (bo- 
mų).

(Bus daugiau)

Santos
Po Rio de Janeiro dar 

sustojome kitame Brazilijos 
mieste, Santos. Tai nelabai

Kas Mums Rašoma
Patria

Carllon N. M aso n, 16 metu 
berniukas, rodo policijai vie
tą, kur jis prisipažino nužu
dęs dvi jaunas mergaites. 
Jaunas žmogžudys ir pats ne
mokėjo savo prasižengimo iš
aiškinti.

Knygų Leidyklos 
Dėmesiui

Prieš 5 mėnesius pasiunčiau 
Patria knygų leidyklos įstaigai 
rankrašti, kurio jie prašė, kad 
galėtų apsispręsti, nes maniau 
išleisti knygą.

Po kiek laiko rašiau laišką 
ir klausiau, ką jie mano dary
ti? Nesulaukdamas atsakymo 
rašiau antrą laišką ir prašiau, 
kad mano rankrašti sugrąžintų 
ir sugrąžinimui nusiunčiau pi
nigų.

Bet p. .Jonas Lenktaitis. ku
ris yra knygų leidėjas, ne tik 
mano rankraščio nesugrąžino, 
bet ir i laiškus neatsako.

Ką taip elgdamasis ir laiką 
eikvodamas jis mano atsiekti?

Jeigu i 10 dienų po laiško pa
skelbimo mano rankraščio ne
sugrąžins. busiu priverstas tei
sybės ieškoti kitu keliu.

Su pagarba.

J. D. TAUNIS.
—‘------------------------

LĖKTUVU PABĖGO ' 
TRYS CECHŲ LAKŪNAI

Pereitą savaitę į anglų 
okupuotąją Austrijos dalį 
atskrido cechų lėktuvas su 
trimis cechų oro pajėgų ka
riais. Vienas karininkas ir 
du seržantai, atvykę pas 
anglus, atidavė jiems lėktu
vą ir prašė duoti jiems, kaip 
politiniams pabėgėliams, 
prieglaudos teisę.
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Stalino Mirtis Spaudoje
J* V. Stalino mirtis Rusi-Imančios, žudymai. Negana nė 

joj nuskambėjo po visą pa- t0- Jis siekė visus dar laisvė- 
sauli. Ji rado Stiprų atgar- Je tebesančius kraštus pavergti, 
sį ir lietuviškoj spaudoj, iš visur dar« kurstymus, visur or-

ganizavo penktąsias kolonas 
Ne kas kitas, bet jisai sutrukdė 
atstatyti pasaulio taikų, pradė
jo Korejos karą ir prie kitų ag
resijos žygių rengėsi.

“Taigi, šitokius atsiminimus 
Stalinas palieka pasauliui.” 

Chicagos “Sandara” sako:

kunos paduodame įdomės 
nius pasisakymus.

Chicagos “Naujienos” pri
siminė mirusįjį šitaip:

“Tokios galios, kaip Stalino, 
neturėjo nė vienas despotas vi
soje žmonijos istorijoje. Ir 
niekas nėra nužudęs tiek žmo
nių, kiek jisai. Todėl negalima “Pagaliau susilaukė savo tei- 
įsivaizduoti, kad kas galėtų pa- smo ir pats didžiausias istorijo- 
veldėti visų jo galių. Naujas je žmonių žudytojas—Stalinas, 
diktatorius bus kur kas men- Jo diktatoriavimo laikais nu-
kesnis. Bet tas pasibaisėtinas 
despotizmo pastatas, kurį sukū
rė Stalinas, gali imti griūti, pir
ma negu pretendentas i jo sos
tą suspės pasiekti savo tikslą.

“Stalinas atėmė paskutinius 
laisvės trupinius Rusijos žmo
nėms. Jisai pavertė ūkininkus 
baudžiauninkais. Jisai sugru
do milionus žmonių į prievartos 
darbo stovyklas. Jisai pavergė 
kelioliką buvusių laisvų tautų 
ir keletą tautų visiškai sunaiki
no.

“Jisai, susitaręs su Hitleriu, 
užkure antrojo pasaulinio karo 
gaisrą.

“Maskvą Stalinas pavertė vi
so pasaulio kontrrevoliucijos 
centru. Jisai siekė uždėti savo 
kruvinos tironijos jungą visam 
pasauliui. Bet, šitos - ‘misijos’ 
nebaigęs, mirė.

“Kokia stipri ta jo sukurtoji 
vergų imperija, sunku pasaky
ti, nes ji yra atskirta nuo lais
vojo pasaulio geležine uždanga. 
Bet kad joje ne viskas tvarko
je. rodo nuolatos pasikartoją 
komunistų vadų suėmimai, ‘są
mokslų’ atidengimai ir panašus 
reiškiniai. Galimas dalykas, 
kad Stalino mirtis reikš pradžią 
pabaigos komunistinei kontr- 
revoliucijai.”

Maždaug panašiai atsilie
pia ir Chicagos “Draugas,” 
kur skaitome:

“Stalinas bus įjungtas pasau
lio istorijon, kaip didžiausias 
tironas, pikčiausias ir kruvi
niausias valdovas. Tokia Rusi
ja savo istorijoj turėjo žiaurių 
valdovų, piktų carų, daug 
skriaudų padariusių patiems 
rusams ir kaimynams. Ne vie
nas jų buvo imperialistas, šie 
kęs kiek galint daugiau užgrob
ti, užakriauti. Tačiau Stalinas 
savo žiaurumu, savo imperialis
tiniais siekimais visus toli pra
lenkė. Jo režimas milionus ne
kaltų Rusijos žmonių išžudė, ją 
keliasdešimt milionų į koncen
tracijos stovyklas uždarė ir 
juos marina baisia, lėta mirti 
mi, nukankina. Jis. susitaręs 
su kitu kraugeriu Hitleriu, pir
miausia be jokio įspėjimo, iš 
pasalų smogė Lenkijos nuga
rom vėliau sulaužęs visus susi
tarimus užgrobė Lietuvą ir ki
tas Baltijos valstybes, veik pu
sę JŲ gyventojų ištremdamas 
į Rusijos gilumą mirčiai. Įvai
riais smurto, apgavysčių keliais 
jis pagrobė Į savo kontrolę Len
kiją, Čechoslovakiją, Balkanus, 
Kiniją, etc. Visur įvestas žiau
rus komunistinis režimas, visur 
žmonių persekiojimas, visur

kankinta apie 30 milionų vyrų, 
moterų ir vaikų. Tarpe tų rau
donojo teroro aukų yra apie 
300,000 lietuvių.

“Nors Stalino gyvybę saugo
jo nuolatinės sargybos ir šar
vuoti automobiliai, bet likimo 
nuosprendis atliko savo ir kru
vinasis diktatorius vienu smu
giu tapo parblokštas. Nereikė
jo laukti nei antrojo Niurem- 
bergo teismo.

“Bet po Stalino pasiliks jo 
kruvinas režimas, saugumo po
licija (senoji NKVD), komunis
tų partija. Teroras pačioje Ru
sijoje ir užgrobtose šalyse tę
sis po senovei iki išorinė pajėga 
nesutriuškins tos visos gaujos 
ir neišlaisvins pavergtų.”

Brooklvno “Darbininkas” *
pamini Staliną, kaipo di
džiausią pabaisą. Jis rašo:

AIŠKINA, KAIP BOLŠEVIKAI NUMUŠĖ LĖKTUVĄ

Lakūnai Donald C. Smith (kairėj) ir Warre 1 G. Brown aiškina laikraštininkams, kaip 
cechu bolševikų lėktuvai užpuolė juos virš Vokietijos teritorijos prie Regensburgo. La
kūnai lėktuvu modeliais demonstruoja lėktų ų poziciijas laike bolševikų užpuolimo.

statai. Visur žydi gėlės ir, 
rodos, kad važiuojam per 
didelį gėlyną.

Atvykę į Yong viešbutį 
radom kimšte prikimštą 
žmonių ir vietos daugiau 
jau nėra nei už jokius pini
gus. Bet paaiškino, kad 
yra mums rezervuota ki
tam, Holiday viešbuty kam
barys. Susėdam ir vėl trau
kiam per miestą, apie 5 my
lias pajūriu į kitą vieta.

Holiday viešbutis dviejų 
aukštų, panašus kaip Ame
rikoj dabar yra pribudavo- 
ta turistams motelių. Už 
atvežimą sumokėjom $3, už 
kambarį vienai nakčiai $4. 
Kambarys erdvus, dvi lo
vos, dvi kėdės, šaldytuvas, y

ryte musų orlaivis skris ir 
ten turime būti. Kai pen
kios telefonas bruzgia, po 
20 minučių ir taksimanas 
jau beldžia į duris, girdi, 
laikas vykti į oro stotį ir jis 
mus laukia žemai.

Apsirengė m, susėdom ir 
vėl važiuojam per miestą. 
Rytas 'gražus, oras kvepia, 
švelnus vėjelis šiltai dusčio- 
ja, atrodo lyg vidurvasario 
laikas, gi iš tikrųjų, vasa
rio 17 d. Chicagoj žemiau 
zero ir ten siaučia baisi 
snaigių pūga. Rytų šone 
jau švinta, dangus rusvai 
nudažytas. Kol pasiekėm 
oro stotį ir saulė patekėjo.

Atvykę atsirekomenda- 
vom ir pianešėm, kad mes
ir vėl čia ir gatavi skristi 
toliau. Sumokėjom kelpi- 
nigius, nuo čia ligi Kauai 
$14.67. Po to paaiškino, 
kad musų orlaivis bus gata
vas pusė po septynių; dar
bininkai triusiasi, prirengia 
tris lėktuvus kelionei. Vie
nas ir kitas tuoj išskrido. 
10 minučių po 7 ir mums 
liepė eit lėktuvam Šitie lėk
tuvai jau mažiukai, tik po 
du motorus, panašus ko
kiais sklaidydavau iš Bos
tono į Burlingtoną ir Mont- 
realį. Pagaliau lėktuvukas 
pakilo padangėsna ir Oahu

elekrikinis pečiukas, indai 
pasigamint valgyt, radio 
aparatas, telefonas, maudy
nė su suriu ir šviežiu van
deniu. Kambarys su visais 
Įrengimais turistams už ke
turis dolerius porai visai ne
brangu. Honolulu miestas 
didelis, gražus, moderniš
kas, bet vietos apsistoti il
gesniam laikui nėra. Visur

“Laisvė” sakosi netekusi 
“prieteliaus ir draugo.” Iri
“Laisvė” prisimena Stalino I pilna Amerikos turistų, 
skerdynes, bet pateisina ši 
taip:

“. . . neužilgo po Lenino mir
ties iškėlė savo šlykščią galvą

ti. ištremti ar kitokiais budais kcmutųstų partija yra išbraukę 
pašalinti. * [iš gyvųjų tarpo savo viešpata-

“Kiek galima žinoti, tai turė-.vimui įtvirtinti. To, kuris va
jo tris žmonas, du sūnūs ir vie- kar grasino pavergti visą pa
ną dukterį. Visi sako, kad jis’šaulį, šiandien jau nebėra. Ar 
vieną savo žmonų buvo nušo- jo kurinį, komunistų partiją, ir 

iSovietų imperiją greit ištiks jo 
Stalinui daug padėjo ir jį įvado likimas?

rėmė du įtakingi revoliucionie- “Istorija mus moko, kad, ti- trockizmas su savo kreivomis
r-.----- — ---- i_ 1 i.i rvoA.'.i Vron. teorijomis, kurios butų šalį

pražudžiusios, jei jas partija ir 
vyriausybė butų priėmusi.

“Bet jų nepriėmė. Stalinas 
su savo artimaisiais draugais 
prieš trockizmą-bucharizmą iš- 
statė marksizmą - leninizmą; 
prieš kontr-revoliucinę progra
mą. Stalinas išstatė marksisti- 
nę-leninistinę programą Tary
bų Sąjungai. Ir Stalinas lai

bus priminimas greičiau sūri- mėjo, o tai reiškia, laimėjo so- 
kiuoti savo jėgas ir baigti pa
sirengti. kad jų neištiktų tas 
pats likimas, kuris sudaro šim
tų milionų pavergtų žmonių 
dalia.

vęs.

Aštuntą valandą išėjom 
į gatvę pasivaikščioti. Rei
kėjo nusipirkti siutkeisį 
(čemodaną), nes vienas 
mus buvo visiškai sutriuš

riai, Gregory Zinoviev ir Leon ronams žuvus, jų pačių krau- 
Kamenev. Abiem Stalinas labai juose paskęsta ir jų sukurtieji 
staliniškai atsilygino Jis su-

“Šiomis dienomis istorijon j areštavo ir su kitais keturiolika 
nuėjo vienas didžiausių pikta- jo artimų draugų sušaudė.” 
darių. Jis pralenkė visus bai
sius vardus, kokius tik žemė 
ligi šiol nešiojo. . . .Jis buvo 
gruzinas Juozapas Džiugašvilli, 
savo tikrąjį vardą pridengęs 
Stalinu. . . .

“Stalinas ilgai laikėsi, kitus 
žudydamas. Jis turėjo jėgos ir 
galios, bet tiktai tiek, kiek su 
savo rusiškais auliniais batais 
trypė tautas ir braidė kitų 

iu juose. Kai viena kartą 
Lady Astor jo paklausė, kada 
jis liausis žmones žudęs, Stali 
nas atsakė: kai nebus reikalo.
Jam visą laiką ‘reikėjo’ ką nors 
likviduoti, kad jis pats ir jo 
žiauri tvarka nebūtų likviduota.
Tai nėra valdžios stiprybė: tai 
mėsininko peilis, nesvarbu, ar 
jis pats juo smeigia, ar kitus 
verčia tai daryti. Nei ant vie
no valdovo sąžinės ligi šiol ne- pikčiausių tironų skaičių.

ro”Clevelando “Dirva

režimai.
“Nesiimant pranašauti, kas 

artimiausioje ateityje vyks. 
viena galima drąsiai teigti, bu- 

sujtent, kad Stalino mirtis įneš
Stalinu atsisveikina šitaip: nemaža sumišimo į sovietinį ir 

Į istoriją Stalinas įėjo žy-. komunistinį pasaulį.
miai pralenkęs Atilos, Nerono.l “Reikia laukti, kad Stalino 
Hitlerio ir kitų pabaisų vardus.‘mirtis laisviesiems kraštams
Stalinas, neribotas valdžios ir 
titulų troškėjas. sau kelią skin
damas milionų mirtimi, priver
tė pavergtuosius jį garbinti: 
tautų vadas, saulė, mokytojas, 
tėvas. ... Tai vardai, šiapus 
geležinės uždangos virtę pajuo
ka ir pasibaisėjimu.

‘Tikėkime, kad Stalino mirtis 
priartins ir musų Tėvynės iš-

kintas lėktuve ir tokio jau sąla. su Honolulu didmies-

cialistinė programa.
“Tiesa, kova nebuvo lengva

Ji virė partijos centro komite 
te, ji pasireiškė partijos konfe
rencijose ir kongresuose. Ji tę
sėsi ilgokai. Tačiau niekur 
trockistai negavo balsų daugu-

Su Stalino mirtimi vėl iš laisvinimą ir nepriklausomybę. mos- Ilgainiui jie patys buvo bu btaiino minimi \ei is------  - . . pašalinti iš partijos eilių.
naujo iškilo klausimas: ar įvyks Todėl suglauskime sa\o gretas, 
Rusijoj pasikeitimai, ar su Sta- bukirae dar vieningesni, kad le-
lino mirtimi prasidės komuniz-*m*am’ems įvykiams artėjant 

‘butume kuo pajėgiausi musų Temo griuvimas?’’

Wilkes-Barre, Pa., “Gar
sas”. Staliną įrašo į pačių

vynę prikelti naujam gyveni
mui.”

nebuvo galima vartoti. Ant
radienis, žmonių gatvėje 
mažai. Visi vienmarškiniai 
ir daugiausiai vaikšto basi. 
Didesnės krautuvės uždary
tos. Radom vieną atdarą 
su visokiais menkniekiais. 
Siutkeisių čia nebuvo, tik 
pintinės panašios į siutkei- 
sius. Žmonai tas padaras at
rodė lyg lietuviška karbija; 
nusipirkom, nes būtinai rei
kėjo, ir sumokėjom $7.35 už 
tą karbijukę.

Pargrįžę kambarin ra
dom raščiuką, kad šauktum 
telefono operatorę, nes yra 
mums “long distance call.” 
Pašaukiau. Atsiliepė musų 
sūnūs iš Kauai, kuris randa
si ant kitos salos dar už 106 
mylių.

—Dad. kaip tau einas ir 
ar

sugulė tiek nekaltų aukų ir tiek 
kančios, kaip ant to brutalaus 
žmogaus. Jis toli pralenkė net 
Hitlerį, masėmis žudžiusį žy
dus. Prieš savo mirtį Stalinas 
buvo pradėjęs ir juos ‘valyti.’ 
Čia taip pat buvęs ‘reikalas.’ 
Galo nesimatė, kol pats priėjo 
pabaigą, nueidamas į istoriją 
tikra pabaisa.

“Lietuvos istorijoje Stalino 
vardas taip pat liks krauju ap
tekęs. labiau negu Muravjovo 
ar kurio kito koriko. . . .”

Mahanojaus “Saulė” pa
mini įdomesnius nuotykius 
iš Stalino gyvenimo ir tarp 
jų yra tokie:

“Kai Stalinas užėmė Sovietų 
Rusijos vadovybę, tai jis bai
siai daug žmonių turėjo išžudy-

Apraudojo Staliną ir 
penktakojai. Bolševikų buvo nubausti.”

“Tik vėliau, kai trockistai ir 
Bucharino šalininkai galutinai 
susikompromitavo masių akyse, 
kai jie griebėsi teroristiniu 
priemonių, pardavikiškų prie
monių. jie buvo atiduoti teis-j kur tu dabar randiesi, 
mui, ten prisipažino kaltais irjten yra ir motina?.

čiu išnyko iš mus akių. 
Lėktuvas skrido neper-

aukštai, apie 3,00 pėdų virš 
vandens. Už pusvalandžio, 
lygiai 45 minutės po 7 
nusileidom Kauai aerodro
me. Kai lipom laiptukais 
iš lėktuvo patarnautojas 
traukė musų knitamus pa
veikslus. Anukutis pats pir
mutinis pribėgo, rankytėms 
kaklą apkabino, spaudė, 
bučiavo, sveikino; marti ir 
;unus taipgi. Čia buvo 
džiaugsmo, ašarų ir neap
sakomai maloni valanda. 
Po šešių ilgų metų susitiko 
Jenkinsų šeima.

Kelionė j vieną pusę, iš 
Methuen, Mass., iki Kauai, 
Havvaii, kainavo iš viso 
$706.56.

A. Jenkins.

Stalino 
30virs

Iš Tolimųjų Hawajų
Honolulu: Muzika—Dainos škia sveikinam arba 

—Gyvų Gėlių Vainikai come.”
“wel-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 

-e-LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 

o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boston 27, Masa.

Jis rašo:
“Istoriniai kraugeriai, kaip 

kad hunų vadas Attila. penkta
me amžiuje nusiaubęs Europą 
ir pramintas ‘Dievo rykšte.’ 
mongolų vadas Chingizchanas, 
13-tame ' amžiuje nusiaubęs 
Aziją ir rytinę Europą. Kateri 
na de Mediči, 16tame šimtme
tyje viena nakčia išžudžius! 
50.000 hugenotų, modeminėj 
istorijoj pasiliks tik blankus še
šėliai prieš Stalino figūrą. Ne
prilygs nei Adolfas Hitleris su 
savo naciais išžudęs virš 6 mi
lionus žydų ir kelis milionus 
kitų tautybių žmonių 
kreditui priskaitoma
milionų nelaiku iš šio pasaulio 
išvarytų žmonių.”

Montrealio “Nepriklauso
ma Lietuva” rašo:

“Stalinas buvo Rusijos caras 
ir Dievas. Mirė jis vienas, bet 

kapus jis nuvarė milionus ne- 
<altų žmonių, panaudojęs tam 
tikslui visas priemones: pože
mius. kur slapta ir be teismo 
buvo nukankinti žmonės, viešai, 
panaudojant ‘sovietinius teis
mus.’ kalėjimuose, koncentraci
jos stovyklose ir kitaip. Neži
nia. kiek žmonių Stalinas nužu
dė, nes tokių statistikų niekas 
neskelbia, bet Stalinas bent ke
leriopai daugiau nekaltų žmo
nių išžudė, negu caras Jonas 
Baisusis. Stalino NKVD nepa
lyginamai žiauresnė, negu Jono 
Baisiojo opričina. Lietuviai ir 
Lietuva jam niekad neištars ge
ro žodžio.”

“Eltos Informacijos” dėl 
Stalino galo rašo:

“Milionus žmoniu Stalinas ir

Oahu sala, Honolulu 
miestas, Pearl Harbor prie
plauka, Jungtinių Valstijų 
laivyno bazė, gyventojų sa
loje 347,440. Honolulu mie
ste 248,000; valdžios, mok
slo ir finansų centras visai 
Havvajų teritorijai.

Kai musų “Stratocruiser” 
orlaivis nusileido Honolulu 
oro lauke, pamatėm minią 
žmonių, kariškas orkestras 
groja, mišrus choras dai
nuoja, havajietės jaunos 
mergaitės žolynų sijone 
liuose, gyvų gėlių vainikais 
ant kaklų, rankų ir kojų pa
sipuošusios, basos, šoka sa
vo tautinį hula-hula šokį; 
reporteriai su kameromis ir 
televizijos apartais apspito 
orlaivį, ypač prie laiptų. 
Kaip tik atidarė duris vie
nas prabilo: “Svečiai tegu 
išeina pirma, o Mr. King su 
šeima paskutiniai.” Čia jau 
supratom, kad kas nors 
vyksta nepaprasto.

Vos tik laiptais nulipom 
žemyn ir koją uždėjom ant 
Havajų žemės, tuoj pribė
go mergaitė su glėbių vai
nikų, uždėjo kiekvienam 
ant kaklo, pabučiavo į vei-

—Kur esu neklausk, 
pats nežinau. Motina 
čia.

—Kaip tai nežinai, ar jus 
ne Yong viešbuty? Duok 
man motiną kalbėt.

Padaviau. Jis mano, kad 
motina daugiau žino ir jam 
pasakys kur esam. Jinai, 
pradėjus kalbėt ir išgirdus

as
va

Sjm/o Nekeisti 
Užsienių Politikos

Paėjom apie porą šimtų 
pėdų, atsigrįžom ir žiūrim, 
kas čia darosi. Visi iš or-jsavo sunaus balsą, taip su-

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Anthony Eden 
kalbėjo Amerikos užsienių 
politikos draugijoj ir siūlė 
laikytis iki šiolei vestosios 
politikos. Korėjoj vesti tik
tai daliną karą, o kitur bud
riai sekti Įvykius ir būti pa

laivio jau išlipę, tik vienas 1 įjaudino, kad ėmė verkt irsiruošus deryboms, jei Sta- 
senis ant laiptų stovi, ran-|visai negalėjo nė žodžio lino įpėdiniai norėtų dery-
kom mosikoja ir kalba, bet 
ką jis kalba nieko nesigir
di, tik minia ūžia, ploja.

—Kas jis per vienas?— 
klausiu šalia stovinčio gel- 
tonveidžio žmogaus.

—Mr. Samuel Wilder 
King, naujasis gubernato
rius, kurį prezidentas Ei- 
senhover tik ką paskyrė 
musų teritorijai,—manda
giai atsakė.

Minia susirinko pasitikti 
su visomis ceremonijomis 
savo naujai paskirtą guber
natorių. Samuel W. King 
su žmona grįžo iš VVashing- 
tono. Iš San Francisco skri
do kartu su mumis, bet pats 
nepasisakė ir niekas iš mus 
nežinojo, kad čia randasi 
vienas žymiausių žmonių 
visoj Havajų teritorijoj.

Susėdom limuzinan ir va
žiuojam apie 10 mylių per 
miestą į Yong viešbutį, kui 
turėjo būti mums rezervuo
tas nakvynei kambarys. 
Miestas švarus, stubos vie
no aukšto, retai kur matosi

negalėjo 
pratart. Paėmiau telefoną 
ir baigiau kalbėt su savo 
anukučiu. Jis pasižadėjo 
rytoj mus laukt Kauai oro 
stotyje.

Kai telefonu kalbėjom ir 
nepastebėjom, kad užėjo 
tropiškas lietus. Taip lyja. 
kad net šniokščia. Po pen
kių minučių praėjo ir vėl 
dangus giedras, žvaigždutės 
mirga, šoka dangišką šoki, 
net malonu žiūrėti.

Dešimtą valandą eidami 
nakties poilsiui raštinėj pa

liomis spręsti Rytų-Vakarų
ginčus.

Anglijos ministeris ta 
proga pasisakė ir dėl anglų 
bomberio nušovimo virš 
Vokietijos. Jis sakė, kad 
tai yra barbariškas darbas, 
bet pabrėžė, jog Anglija 
ves ir toliau atsargią ir tai
kią politiką.

Ministeris Eden gyrė 
amerikiečius už jų santūru
mą ir už jų nešamą naštą 
Korejos kare, bet kartu sa
kė. kari ir Anglija yra pa

likau žodi, kad penktą va? siėmusi nešti savo dalį ir ją 
iandą pabudintų, nes kai 7 nesą.

TIK KĄ IŠLEISTA NAUJA KNYGA

ANGLIAKASIU ATSIMINIMAI
Parašė FRANK LAVINSKAS 

ir
ANTANAS J. BANIŠAUSKAS

Kaina l>e aptaisų $3.00 Su kietais aptaisais $5.00
Gaunama pas leidėją šiuo adresu:

FRANK LAVINSKAS
4141—leth Street Lonsj Island City 4, N. Y.

dą ir pratarė “Aloha”—rei- dviejų ar trijų aukštų pa-

f
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1Moterų Skyrius

Pirmoji Gailestingoji Sesuo
Visi žinome, kurie esam Eet Florence buvo nepalau- 

ir nesam sirgę, kaip svarbu žiamo budo. Po ilgų šei- 
linonio gvuvmui gailestin-’myniniu scenų jai nuvyko 
joji sesuo (nurse). Šian-j nuvykti i Vokietiją, kur 
dien t ailestingosios sesersįdaug ko išmoko, pabuvusi 
darbus yra gerbiamas ir I<aiserswerth’e prie Reino, 
vertinamas, bet toji profesi-
ja ne iš 
biama.

karto pasidarė ger- 
Dar palyginus ne

senai (19 šimtmečio vidu
ry) geros šeimos duktė ne-
galėjo nė pagalvoti apie 
slaugymą ligoninėj, nes tas 
darbas buvo paliktas vie
nuolėm ir “prastom mote
rim.” Prieš tokią visuome
nės pažiūrą ir prieš anų lai
kų apleistas ligonines išėjo 
i kovą jauna moteris, Flor
ence Nightingale, kurią 
drąsiai galima pavadinti 
pirmąją slauge, nes ji iš pa
grindų pakeitė slaugių pro
fesiją, o taip pat pakeitė 
žmonių pažiūrą i tą darbą.

Florence Nightingale gi
mė Florencijoj, Italijoj, tur
tingų anglų šeimoj. Ji bu
vo auklėjama pertekliuje ir 
liuksuse, bet dar vaiku bu
bama nesijautė laiminga. 
Gal dėl to, kad nujautė, jog 
neviskas pasauly taip gra
žu, kaip jos tėvų namuose. 
Kai ji paaugo ir buvo Įves
ta i Londono aukštuomenę, 
ji savo grožiu ir jaunatve 
patraukė akis daugelio lor- 
cų ir aukštuomenės vyrų, 
tačiau iš jų tarpo nepasi- 
rir.ko nė vieno. Nors ji mė

toti draugijoje, 
et visą laiką jautė, kacl jos 

gyvenimui kažko truko. Ko 
truko, ji pati nežinojo, nes 
dar nesuprato, kad ji pri- 

kurie 
pras

mę. Ištaiginguose tėvu na-Į" 
< se ir blizgančioj Lon

dono draugijoj gyvenimo 
piasmės u nematė.

K,

i ar
klausė prie žmonių, 
uvvenimui nori duoti

Ligoninės Seniau

Devynioliktame šimtmety 
Anglijos ligoninės vargu 
buvo vertos ligoninių vardo. 
Tai buvo tamsus pastatai, 
be sanitarinių Įrengimų, iš 
tolo atsiduoda biauriu kva
pu, dažnai drėgni ir retai 
valomi. Ligonių lovos bu
vo sugrustos viena prie ki
tos, paklodės nekeičiamos. 
Slaugės buvo vienuolės, ku
rios rūpinosi daugiau žmo-j 
nių sielom negu kūnais, ar-j 

apysenės, prasigėrusiosba
“damos,” kurios negalėjo 
rasti geresnio darbo. Iš Vo
kietijos Florence grižo su 
pakilusiu upu, bet jos mo
tina ir sesuo darė viską, kad 
ją laikytų toliau nuo ligo
ninių. Kai isteriką ir ner
viški priepuoliai negelbėjo, 
jos saugojo kiekvieną Flor
ence žingsni, dabojo kur ji 
eina ir elgėsi su ja, kaip 
mažu vaiku.

Ligoninėj

1853 metais po didelių 
! pastangų Florence buvo pa-, 
(skirta prižiūrėti ligoninę “Į 
Vaigą Patekusių Moterų.” 
Ta ligoninė buvo globoje 
moterų komiteto, kurs labai 
abejojo, ar skirti prižiūrė
tojos vietai jauną aukštos 
draugijos merginą, nes to- 

nesiderino nei su

KFjmTTS. so BOSTON
I.AKVN’O BRO\\ M ŽMONA IR VAIK.aI

Bolševikai Vokietijoj kovo 10 d. numušė musu karišką 
lėktuvą, kuri vairavo lakūnas lt. \Varren G. Brown. La
kūnas išsigelbėjo parašiutu. Paveiksle matosi jo žmona 
ir vaikučiai.

raao gailestingųjų seserų 
profesija.

Kai Florence mirė, ji 
prašė, kad ją palaidotų kuo j 
paprasčiau, kad ant Kapo 
nebūtų jokio paminklo. Su 
jos paskutine valia buvo

u MYKOLIS:

Pro Mano Akinius
prasilenkta. Ją palaktojo’
su kariškom iškilmėm Včest- 
miustery, kur .'.neliki laido
ja savo žymiausius žmones. 
Ant kapo užrašė tik kelias 
raides: “F. N. Boru 1820. 
Died 1910.” Kitoks užra
šas jai nereikalingas, nes ji 
yra nemirštanti asmenybė.

TĖVYNEi
Lietuva brangi. 
Mano tėvyne t 
Tave vis trempia 
Priešas pamynęs.

(Žiupsnelis Prisiminimu)

(Tęsinys)
Nemaloni, širdį 

pervėrė
verianti

.acata pervere mano kūną. 
Kodėl Y Kodėl turime nu
risti laisvės simboli? Gal
niekuomet

laiško
įt

dezinterijos. Kai tie daly-'moję buvo beraščiai. Ji nu 
kai iškilo viešumon, Angli- tarė Įvesti ligoniams mo-
jos visuomenė Įsiuto. Karo 
depaitamentas griebėsi sku
bių priemonių sutvarkyti 
padėtį ir pakvietė Florence 
Nightingale suorganizuoti

u slauges ir vykti i Krymą, i 
karo ligonines. Pirmą kar
tą moteriai buvo skina to
kios pareigos ir atsakomy
bė.

Po kelių mėnesių Flor
ence su 38 slaugėm atvyko

Krvma. i Scutari karo li-

kia vieta 
Florencės amžium, nei su 
geru jos vardu. Ši pirmoji 
atsakinga vieta parodė Flo- 
encės genijų: sugebėjimą 

tvarkyti, organizuoti ir re
formuoti. Florence žinojo, 
kad pasiaukojimas neneša 
jokių vaisių, jeigu jis nėra 
tikslus. Slaugė gali dieną

Aplinkui Nyku

Lankydama kaimus ap-;. , - -
link savo tėvo dvarą, Flor- ir nakt/ bėgioti ant kojų ir

mažai ką pagelbėti ligoniui, 
yra nedis- 

ji daug
er.ee pamatė, kaip labai gv-,. . . , ,

„ “Jjeigu Jos darbas
jejgu

vaizdo. Kaimuose apie Lea'įĮ^1*
t; . i __ ;• „ Florence pradėjo nuo tokiųKurst, kur ]i gyveno, ji pa- r ; , ■ . ■ ,~ i - Z." „A reformų, kaip antai: skambate, kaip gyveno darbi- , .. u’ .. 1 ...• , • ... r., buciu įveaimas prie ligoniųlunkai, verpėjai, prasti , * * . • •- „ , • • • • lovų. maisto pnstatvmas ižmones, su kuriais jai . - . 1 • ,..x-4.-1 ,• miegamas sales per liftą, sta-o netekdavo susitikti. , u, 1 .. \\. - palaikvmas svaros pačiu li-
vaiku begales, purv inus na-ĮS0?“.1’ ,lr K0”"?-.. Trum' 

Č...<la, kokio nebu- P?1’ •” .(1f.ve P-'^zią orga- 
nizuotai ligoninei. Greitai

vėmimo tikrovė skyrėsi
los vaizduotėj susidaryt© -e

, m,™' , jeg^r meikvoja

mus ir sxur
vo įsivaizdavusi. Pirmas .. ..... , . ..- „. . n pasidarė žinoma kaip li-cvvtnimo tikrovės pažini-- 1. . . x . 1 .gonimų reformatore, o jos

garsu irtė Florencę ir ati- , .... x.
akis. Ji pajuto, kad|tuvę ligoniai ypatingai 

‘ j-Aj'sir.o los varčia.darė ats.R
jos pašaukimas yra padėti 
ligoniams ir kenčiantiems.

Į
goninę. Tai buvo milžiniš
kas pastatas, su ištrupėju
sių plynų grindim, nepap
rastai apleistas, nešvarus, 
drėgnas, atsiduoda? pelė
siais Situose -Kuruos* 
viens prie kito įguldyti, 
raitėsi nuo žaizdų ii k.i č’u

kyklą. Toks jos noras su
tiko griežčiausią pasiprieši 
nimą iš karininkų pusės, ku
riem kareiviai buvo “galvi
jai.” 1856 metais, po dvie
jų metų, Scutari buvo 4 mo
kyklos. Kareiviai pradėjo 
mokvtis skaitvti ir rašvti, 
žaisti futbolą, užsiimti spor
tu. Jie mažiau rasdavo lai
ko girtuokliavimui. Per 6 
mėnesius kareiviai pasiuntė 
i Angliją savo šeimom 71,- 
000 svarų sterlingų. Tie pi
nigai. sakė Florence, visi

U ĮJV L1 IILIV CigiTiU.

K tyme visi žinojo, ką 
Florence yra padariusi ligo
ninėm. bet netruko žmonių, 
kurie ją norėjo apšmeižti 
prieš vyriausybę. Skundai,

kareiviai ir mirė kaip mu-jkad jos slaugės

jos
Tuo metu kai ji pradėjo 

Pradėjo slaugyti sergan-[garsėti Londono draugijoj
tium bet greit Įsitikino, kad kaip slaugė, Anglija, Pran- 
nm iut ligoniui padėti, neuž-'euzija ir Turkija paskelbė 
tenka prie jo prasėdėti visą'Rusijai karą. ir aliantų ka- 

Reikia riuomenė išsikėlė Kryme.
karas Florencės gy

venimui turėjo nepaprastos

"> Vira K ir raminti.
rrok? Ii, reikia žinoti, kaip Krv mo 
jo fizines Kančias sumažinti.
Florence nutarė, kad slau- reikšmės.

šimtmečius budeliai 
Kraujuje skandina,—

t Tu vis prie kelio 
Kenti ir rymai.

Bet nebeilgai 
Neši tu jungą.
Laisvas pasaulis 
Pamažu bunda.

Ateis partizanai 
Iš giliu miškų.
Sukils pavergtieji 
Iš visų kraštų.

VARGO DUKTĖ.

tankmėje 
traktoriai,' 

buklus. Ne
dėti jų nesu-

‘hėjimu manduod. Vie- 
ka: minkai Įsakinėjo, kl

išo vinių.
•zujo- sunkus 
i traminami pa 
galėjau at.-iste
g e
,ui

jie neleis mums' peHtrukzi, tuos įsakymus 
jos iškelti?—kilo išgąstinga keitį h. savaip Jau
mintis. Užgimęs nepasiti
kėjimas numušė ryžtingu
mą, pradėjome visi abejoti.
Kai kas ėmė pranašauti, 
kad bėgome nuo vilko, bet 
ar neužbėgsime ant meš
kos?

Neramumo apimtas vėl 
idausiau vokiečių paaiškini
mo. Piktas balsas mane 
durnium išvadino. Girdi, 
mes visai nemokame ka
riauti. Jei patys nesupran 
ame, tai turime klausyti 

“fiurerio.” Naujas žodis 
leistai nuskambėjo mano 
tusyse. Nuo tos akimirkos 
privalėjau kreipdamasis sa- 
gyti: “Herr fiurer” (Fueh- 
rer). Pasirodė, Vokietija 
buvo valdoma nepaprastai 
daugelio FIURERIŲ.

įk
taip nedidelės skysto kuro

deginamos

Pastabos dėl 
Gimdym u Kon t r oi ės

skv-
apie 
Man 

klausimas! 
tik moterim,

‘‘Keleivio” Moterų 
rius keletą kartų rašė 
gimdymų kontrolę, 
atrodo, kas tas 
yra svarbus ne
bet visiem žmonėm ir visom 
tautom. Tačiau dar svar
besnis yra lytinio instinkto 
ir jo valdymo klausimas.

Man sunku patikėti, kacl 
pasauliui grėstų kokie pavo
jai iš skaitlingų šeimų, tai 
yra nuo žmonių pertekliaus 
Tiesa, žemės turtai yra ri 
boti, tačiau musų • okJas 
yra tiek pažengę- kad da-

vra nedis-bar iš mažu atsmeų gi.Įima
sės. Daktarai pasitiko ją ciplinuotos, ardančios tvar-.išmaitinti 
pečius traukydami. nežino-jkg
dami ką su jauna m gerim 
daryti Btt Florenc* nU 
kė. kol jai sura- ia b . 
matė darbo begale.-. Ji 
pradėjo dirbti tuojau pat 
Ji turėj<» logiška protą n» - 
palaužimą valią ir b- jo,

tė. Ji sutvarkė virtm e-, 
pasirūpino geresniu maistu 
sunkiai sergantiems ligo
niams, pasamdė žmones iš
valyti ligoninę, Įvedė skal
binių keitimą. Įsteigė prie 
ligoninės skalbyklą, nupir
ko uždangas, kad kareiviai 
nematytų, kaip toj pačioj 
miegamoj salėj operuojami 
jų draugai, gavo ligoniams 
6,000 marškinių, 200 koji
nių ir kitų baltinių, kurie 
taip buvo reikalingi pakeis
ti kruviniem kareivių skar
malam. Kareiviai ją dievi
no, bet iš daktarų ir virši
ninkų tarpo. ..Florence susi-> ‘ ' *T t J "’ - - • > ,

įką ir kareivių moralę, plau- žmonių 
,ke i kai>. depaiianientą (Blogvbpdepartamentą jRlogvbp 

u iF.igdiiaij tj.i\|>a->ių. i<r. ! • -,liujt* b 
L mioja i Krymą ištiili Flo JŽmorė 

rencės darbus. Po to, kai į Jie nori
komisija pranešė apie nuo
pelnus. jos vieta Krymo li
goninėse buvo garantuota.

Du Didvyriai

Krymo karas baigėsi. Jis 
t a rodė Anglijos visuomenei 
karo vadų subiurokratėji
mą, supuvimą ir neatsakin
gumą. Bet jis^taip pat pa
rodė jai du didvyrius—ka
reivi ir gailestingąją seserį. 
Iki Krymo karo nieks ne
įsivaizdavo, kaip gali būti 
prie kareivių moterys. Kry
mo karas parodė, kacl ka
riuomenei moterys, kaip ir 
visur kitur, yra būtinos.

Kuzi i Moteris

Anglijos visuomenė buvo 
pasiruošusi sutikti grįžtan
čią namo Florence su, di-

daug daugiau 
negu inksčiati. 

ne žm ,..ių , e’ tAk- 
l i’ų , »..od..Ul
ini nol..: aldy’is.

visus geismus ii \d-
sus noru. patenK’rti 
na- ’š stijv'ru.-'ų i
yra ,lytinis .g- isn as

Gi vie- 
in-tinldų 
; Y pač. 

tą geisnr
nemoka atsilaikyti ir 
gelis nusikaltimų ja m o;, .lių 
tarpt Į yk to del paiaictų 
aistrų. Gi jti į -t<»ų m.i. 
gimdymų k*.ntt»d. pesu. , 
tai žmones visai » b u i 
dvs.

Taigi, fiureris man pra
nešė, kad tarpe Antanavos 
ir Ąžuolų Rudos koncen
truojasi rusų jėgos. Mes 
savo “kvailu” ankstyvu 
puolimu prisivirėm sau ko- 
šės. Rusai, matydami esą 
iš užfrontės atkirsti, ėmė 
koncentruoti savo jėgas 
prasiveržimui. Rusai be 
abejo pulsią musų miestelį. 
Žvalgybos lėktuvai pastebė
jo ir artilerijos prasiverži
mą. Karininkas patarė kvai
lysčių nekrėsti, nekilnoti 
vėliavų, o skubiai visą mies
teli evakuoti. Man gi “vi
sas jėgas” sutraukus steng
tis sutrukdyti nekaltų žmo
nių naikinimą. Vokiečių 
daliniai, dėja, dar toli, kad 
galėtų padėti. Bet jei mes 
išsilaikysime dvi valandas, 
tai tikrai stiprus vokiečių 
junginiai mus išvaduos.

Kol išklausiau visą pra
nešimą, sudrėkau, lyg bu
čiau buvęs lietaus sulytas. 
G.išu nebuvo ko, nes kiek
vieną akimirką galėjo pra
sidėti naikinamoji ugnis. 
D b u nenorom pasidariau 
vis*, miesto “komendantu.” 

į|Ab> -feKšksJ*’4’.

atsargos buvo 
be jokio reil.alo.

Rusai neapsistatė jokiom 
sargybom, blaškėsi visai ne
tekę galvų. Mums nesuda
rė jokio sunkumo juos kon
troliuoti.

Tam tikiu budu, keletas 
geriau kalbančių rusiškai, 
Įsigijome uolitrukų unifor
mas. Rankose nešiodami 
naganus, kaip ir kiekvienas 
politrukas, rėkėme, keikė
me karininkus rusiškais rie
biausiais žodžiais, vadino* 
me juos sabotažu inkais ir 
vrag noroda” (liaudies 

priešais i.
Stengiausi paveikti, kad 

rusai pabūklus taip pasta
tytų, jog paskui jų negalėtų 
išvežti, ir vėl reikia stebė
tis, kaip karininkai nemo
kėjo orientuotis net papras
čiausiuose dalykuose. Jie 
net išdrįso statyti sunkiuo
sius ginklus tiesiai i durpy
ną. Eilė traktorių patys 
Įklimpę nebegalėjo pajudė
ti, kitur nebeišvelkarnai nu
grimzdo pabūklai.

pfs amato reikia išmokti.
Tai buvo revoliucinė mintis.
Anais laikais buvo mano- Anglija tikėjo, kad jos 
ma, kad visas slaugės dar- kariuomenė yra nenugali- 
bas —tai sėdėti prie ligonio, ma, nes ji drąsi ir, be to, 
jam nusišypsoti, paduoti geriausia tvarkoma ir apru- 
vandens. Ir tiek. Florence pinama. Tačiau kai britų 
nutarė lankyti ligonines ir kariai išsikėlė Kryme, jiems 
j as’darvti profesionale slau-truko visko: ir amunicijos, 
p e. Kai ji pasakė apie tai ir vaistų, net tvarstomos 
tėvams, sesuo ir motina medžiagos, lovų, neštuvų ir 
puolė isterikon, nes nebuvo maisto. Jie kovės drąsiai 
girdėta, kad geros šeimos ir mirė tūkstančiais nuo 
duktė, labai turtinga, užsi- žaizdų, kraujo nutekėjimo, 
imtu tokiu “žemu darbu.” užkrėtimo ir choleros bei

Slaugė Kare

Anglija tikėjo, kad

Iauk€ ;pa<ydo. ir ■ kritikos, džiausiom ..iškilmėm- Apiė 
Tačiau prie pavydo ji’ jau' tai sužinojus. Florence per 
buvokpripratus. \ ■ ■■. • Prancūziją sugrįžo Anglj- 

. * .. . .. , ,_ , _ - ~
it.

F&rehee ‘Įtaka ir 'Refor
mos Scutari karo ligoninėj 
greit pasidarė Anglijai ži
nomi. Ne tik išgarsėjo jps 
vardas, bet buvo sudaromi 
fondai sukelti jai pinigų. 
Kuo ji daugiau pinigų gau
davo, tuo drąsiau ji darė 
reformas. Florence nebuvo 
tik slaugė. Ligoniuose ir 
kareiviuose ji matė žmones. 
Matė nelaimingus, kenčian
čius, girtuoklius, susmuku
sius žmones, kurie ddugu-

Grįžusi ji dažnai srfg 
davo* nes darbas karo Ilgo- ’? * 
ninėse buvo pakirtęs jos

nant

sveikatą, tačiau iki mirties 
dirbo ligoninių reformai ir 
slaugių paruošimui. Jos su 
rinkta medžiaga apie pade 
ti ligoninėse Anglijoj ir 
Prancūzijoj, jos pastabos 
iš karo ligoninių buvo anų 
laikų medikams labai ver
tinga medžiaga. Jos pa
stangom buvo Įkurta pirmo
ji gailestingųjų seserų mo
kykla ir nuo to laiko atsi

Skaitlingų 
išvengti 
bos. Ir mes, paprastos mo- 
Lerys, atvažiavusios daugu
moj iš kaimo, mokėjom, 
kas norėjo, sukontroliuoti 
vaikų skaičių. Dėl to ne
reikia sukti sau galvos. Bet 
kaip išauklėti jaunimą, kad 
jis mokėtų savo aistras val
dyti, dėl to reikėtų pagal
voti. .Pirma sukontroliuo 
k5me lytinę aistra, o 
^injdym.ų, koalo j t? kliaasi- 
ttiat fbųs< feąyėirpe iriištas.r 
bSkkityteja. iš Chicago, III.

šeimų galima 
ir be Įstatymų glo-

NAUDINGI PATARIMAI

Prieš išspaudŽiaitf lėrttd- 
ną, palaikyk ji karštame 
vandeny arba pakaitink pe
čiuje. Demonas duos dvi
gubai daugiau sunkos.

Plaunant langus žiemą,
kad langai nešaltu, Įpilk i
vandeni truputi denaturuo- X • b rto spirito.

• vaikai ir moterys, klausyda- 
'mi kiekvieno mano “Įsaky
mo.” Tokioje padėtyje, 
pasijutęs lyg kokiu marša
lu, griežtu ryžtingu balsu 
davinėjau Įsakymus, kurie 
man atrodė reikalingi. Pa
stebėjau, kad savo stipriu 
balsu žmones priverčiau 
manimi pasitikėti, daug ne
galvojant.

Kadangi rusų stipriausios 
jėgos traukė Mariampolės 
plentu, tai ir puolimo tikė
jausi sulaukti per Ąžuolų 
Rudą ar kitu keliu per Rud- 
upio vieškelį. Aplinkui Vi-, 
šakio Rudą yra neišbrenda
mos pelkės ir durpynai, tad 
moterims ir vaikams pata
riau ta kryptimi „ tuojau 
trauktis. , Vyrai,., ginkluoti 
šąUtųyąis; ir paikai, pajėgus 
KSi^Cis,' turf susislėpti sti p 
riUo&e. rtfsiuose, visi kiti 
bandysime gintis.

Girininkas liko miestelį 
saugoti-. Dielininkaitis su 
savo buriu geležinkelio lini
ja patraukė link Vinčių ru
sų aerodromo, mes gi šun
keliais Į Ąžuolų Rudą.

*
Vokiečiai neklydo. Ru

sai koncentravo stiprią sun 
kiąją artileriją. Butų gal 
senai atidengę ugnį, bet pa 
buklai vis negalėjo sulaukti

Pagaliau, pirmasis amu
nicijos “transportas atva
žiavo. Jame buvo vos dvi
dešimt penki šoviniai, kiti ’ 
gi. buvo į erdideli ar per- 
maži ir tc/ns armotoms ne
tiko.

Šiaip ar taip, oet esamom 
atsargom jie pradėjo šau
dyti tiesiai i Kazlų Rudą. 
Girdėjome, kaip kažkur 
sproginėjo sviediniai pri
versdami kaskart sudrebėti 
visu kunu.

Vos pradėjus šaudyti iš 
kažkur atskrido tiesiog 
bombų lietus. Gera, kad 
pradėjus šaudyti mes buvo
me jau atsitraukę. Jos kri
to Į pelkes dažnai nesprogu- 
sios, tačiau pakako sprogs
tančių, kad nutildytų šau
dančią bolševikų artileriją.

Tik vėliau patyriau, kad 
tas “vaišes” suorganizavo 
musų draugas DielininkaF 
tis. Tarpe nukautų rusų 
susirado aukštų karininkų 
lavonų, jų uniforma vilkė
damas rusų arkliu nujojo 
prie kito artilerijos dalinio, 
Įtikino rusus, kad jį mušiui 
vadovauti atsiuntė, perėmęs 
komandą nuvedė rusus Į 
Gudelių kaimą, Kazlų Rudą 
palikdama? visai šone, ati
dengė baterijos ugnį i “vo
kiečius.” tikrovėje i kitą ru
sų artilerijos dalinį, aplin
kui kurį darbavosi mano 
dalinys.

Taip rusų jėgomis sunai
kinome jų pačių pasiprieši
nimą, o Dielininkaitis su 
savo daliniu staigiu puoli
mu sunaikino ir pačius ar
tileristus.

Patenkinti nauju laimėji
mu traukėme vėl i Kazlų 
Rudą. Išėjus iš miško pa
matėm baisų regini: daug 
kur buvo dideli gaisrai. 
Juodų durnų debesys griau
smingai kilo i dangų. Vis 
dar degė ir sproginėjo amu
nicijos sandėliai.v

(Rus daugiau)

Paka’binkjm draugus ir 
pažistamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kair.a metami $4.
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Iš Plataus Pasaulio
Svečias ii Kanados Kur Graikai Belaisviai

Kanados ministerių pir-Į Jungtinių Tautų seimo 
mininkas St. Laurent atvyks politinė ir saugumo komisi- 
i Washingtoną su musų ša- ja ‘‘visu rimtumu” kreipėsi 
lies vyriausybe aptarti “abu j Rusiją ir rusų pavergtus 
kraštu liečiančius klausi- kraštus, kad jie paleistų 3,- 
mus.” Svečias atvyks čia 000 graikų karo belaisvių,
gegužės 7-9 dienomis.

JT Sekretorius

Jungtinių Tautų organi
zacija ieško naujo sekreto
riaus i vietą pasitraukiančio 
Trygve Lie. Naujas sekre
torius turi rasti visų penkių 
didžiųjų pritarimą, taigi tu-

<urie buvo paimti i nelais
vę laike graikų pilietinio 
karo ir dar laikomi išvežti 
Į satelitinius kraštus.

Tibeto Sienos

KELEIVIS, SO. BOSTON

HENRY CABOT LODGE KALBA, GROMYKO KLAUSOSI

J migti nėse Tautose Amerikos atstovas Hen -y Cabot Lodge aiškina, kad rusai naudoja 
kiniečius, kaip pigią kanuolių mėsą savo im .erialLtinėj politikoj, o A. Gromyko ir Y’. 
Žeria klausosi. H. C. Lodge aiškino, kad bo-ševiku vadai ne tiek bijo Vakarų, kiek bijo 
rusų ir kitų pavergtų tautų keršto.

—Lethridge, Edmonton— 
tai kelių šimtų mylių kelio
nė, bet Musų Bolis su savo 
forduku ir ten nurieda. 
Džiovininkai aplankyti li
goninėj—Musų Bolis ir tai 
padaro.

Ant rytojaus, sekmadie
ni, tas pats kun. P. Kairiu-

Darbas Lietuvių Porai
Vyrui yra darbas darže ir kieme, 

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

Saitais Žiemos Vakarais
Skaitykite Knygas,
Kurios Pilnos Ugnies

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Čia labai 
stipriai pavaizduotas gyvenimas i.ao-nas atlaike pamaldas sv. kas iš nuogiausių. iliustruota 

kryžiaus ligoninės koply-P^n^R^j. Cia aprašyta: 
čioje. Susirinko nemažas ka*p nusineš alkoholis mom.a
. |—meilė, dukterį—sirdis. 1 liustrų >-būrys tikinčiųjų. Po pamal- ta; 450 pusi.; kama
dų visi dalyviai pagiedojoĮ^į1^^1^1
Lietuvos himną ir tuo pasi-;baisios ko*?s« kurios ėjo tarp b,di<- 
, . . _ . Ivių ir “kryžiokų —sliuptarmų irbaigė nepriklausomybes mi- katalikų. 652 pusi.; drobės viršeliai;

‘šliupo, Šerno ir Dembskio atvaizdu.;nejimas.
A. Kučinskas.

Kinijos komunistai, Įsi
stiprinę Tibete, dabai- stato 
sustiprinimus prie pietinių 

ri būti nei baltas nei juodas, Tibeto sienų Himalajų tai
nei šiltas nei šaltas, geras 
Maskvai ir Washingtonui. 
O tokių žmonių reta.

Potvyniai Ekvadore

pukalnėse. Pagal nesenai 
iš Tibeto i Indiją atvykusių 
žmonių pasakojimus, kinai 
dabar turi Tibete ne mažiau 
kaip 100,000 kareivių.

Naujienos is Kanados

Ekvadorio respublikoj 
pereitą savaitę patvino Bra 
vo upė ir jos pakilusiuose 
vandenyse žuvo 26 žmonės 
Jaramijo mieste. Nukentė 
jo ir kiti miestai palei Bra
vo upę, ypač Manta miestas 
prie Pacifiko vandenyno.

Berlyno Majoras

Ambasadorius Maskvoje

Vakarinio Berlyno majo
ras Ernest Reuter lankosi 
Amerikoj ir čia tariasi su 
valstybės departamentu dėl 
Berlyne susitvenkusių pabė
gėlių. Berlyno majoras tu
rės pasimatymą ir su prezi
dentu Eisenhovreriu.

Prezidentas Eisenhower 
paskyrė Į Maskvą naują 
ambasadorių, Charles E. 
Bohlen, bet senate reiškiasi 
griežta opozicija ir abejo
jama ar senatas patvirtins 
tą paskyrimą. Laukiama, 
kad prezidentas ar valsty
bės sekretorius turės pa
veikti senatą, kad naują 
ambasadorių patvirtintų.

Streikas Italijoj

CALGARY, ALTA.

Vasario 21 d., 7 vai. va
kare, ukrainiečių salėje, 
Calgary ir apylinkės lietu
viai minėjo Lietuvos nepri
klausomybės 3o metų su
kaktuves, su programa ir 
šokiais. Programa susidėjo 
iš vieno veiksmo komedijos 
“Piršlys Suvedžiotojas, 
vaizdelio “Burdingierius,” 
jumoro eilių “Nutautėlė” 
(iš “Keleivio” kalendoriaus 
senesnių laikų), eilių, dai
nų. tautiškų šokių, kuriuos 
atliko vaikai tautiškuose

Italijos geležinkeliečiai 
pereitos savaitės gale pa 
kelbė dviejų dienų streiką|Dabužiuose. Šis minėjimas

reikalaudami uždarbių pa
kėlimo. Streikui vadovauja 
komunistų vedama geižke- 
liečių unija. Gelžkelių va
dovybė' sugebėjo leisti tik
tai 20% traukiniu.

Palaidotas Vudunas
Musų žymiojo tautos vy

ro Dr. Vyduno-Storostos 
laidotuvės Įvyko vasario 26 
d. Detmolde. Į koplyčią 
buvo susirinkę keli šimtai 
žmonių, kurių gerą pusę su
darė vietos vokiečiai ir ve
lionies pažįstamieji vokie
čiai. Pamaldas atlaikė vie
tos evangelikų kunigas. Ve
lionies karstas skendo gėlė
se ir buvo pridengtas Lie-

pasakė, iškeldami Vydūno 
nuopelnus, Rytprūsių vo
kiečių, Tilžės miesto, jo bu
vusių mokinių, Detmoido 
miesto liaudies universiteto 
ir visa eilė kitų atstovų. 
Dėl Vydūno mirties užuo
jautos pareiškimus atsiuntė 
ministeris B. K. Balutis ir 
visa eilė organizacijų, kurių 
velionis yra buvęs garbės 
narys. Duobėje karstas bu

tuvos trispalve, o šalimais 
stovėjo Vasario 16 Gimna
zijos skautų garbės sargy
ba. Prie i velionies kapo su
dėta visa eilė vainikų, tarp 
jų VLIK’o ir Vykdomosios 
Tarybos vardu, Mažosios 
Lietuvos Tarybos vardu, 
PLB Vokietijos krašto val
dybos vardu, skautų, Vasa
rio 16 Gimnazijos, Lietu
vių-Latvių Vienybės ir kt.

Atsisveikinimo žodį tarė 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
prezidiumo pirm. E. Simo
naitis, VLIK’o ir Vykdomo
sios Tarybos vardu Infor
macijos Tarnybos valdyto
jas M. Gelžinis, PLB Vokie 
tijos krašto valdybos vardu 
inž. P. Zunde, skautų vardu 
—Venclauskas, Latvių-Lie
tuvių Vienybės vardu—J. 
Glemža, Vasario 16 Gimna
zijos mokytojų ir mokinių 
—Jurkaitis. Be to, prie ka
po atsisveikinimo kalbas 

X

vo pridengtas Lietuvos tri
spalve. Karstas Įstatytas Į 

, kad su lai- 
icuną pergabentų Į lai

svą Lietuvą. PLB Vokie 
tijos krašto valdybos pirm 
inž. Zunde pareiškė tvirtą 
įsitikinimą, kad tai bus pa
daryta. Iškilmes baigė Va
sario 16 Gimnazijos choras 
giesmėmis “Pranašai Didis " 
ir “Apsaugok, Aukšiausias, 
tą mylimą šalį.”

Laidotuvėmis rūpinosi 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
prezidiumo pirm. E. Simo
naitis. Į jas iš Vydūno gi
minių buvo atvykusi tik vie
nintelė dukterėčia. Vydū
no mirtį savo pranešime pa
minėjo vokiečių telegrafų 
agentūra DPA, “Lippischer 
Landeszeitung” ir kiti spau
dos organai. Ypač plačiai 
Vydūno mirtį ir jo nuopel
nus musų tautai aprašė lie
tuvių spauda. Kai kurie

su programa tai dar pirmas 
Calgary lietuvių istorijoj. 
Turėjom minėjimų ir pir
miau, bet tik šokiais atžy
mimų. Šis minėjimas dau
gumai buvo naujas dalykas. 
Daug žmonių sakė, kad 
kaip iš Lietuvos išvyko dar 
nebuvo matę nieko pana
šaus. Publika įdomavosi, 
gausiai atsilankė ir ramiai 
užsilaikė laike vaidinimo ir 
kalbų. Už tai tariu lietu
višką ačiū rengimo komisi
jos vardu.

Buvo malonu matyti pil
nutėlę salę žmonių, net ir 
sėdynių pristigo vėliau at
ėjusiems. Nors Calgary ir 
apylinkėj nėra daug lietu 

ių, bet tolimesnės koloni
jos mus parėmė. Teko ma-

sukaktuves, tai musų tėvų 
žemė vėl pavergta, musų 
broliai Lietuvoje vėl kenčia 
žiaurią priespaudą ir per
sekiojimus. Paskui persta 
te kalbėti kun. P. Kairiu- 
ną, kuris apibudino Lietu
vos praeiti, prieš nepriklau
somybės laikus, nepriklau
somybės atgavimą ir pro
gresą nepriklausomybę at
gavus. Priminė rusų ap- 
apgaulingą okupavimą mu
sų tėvų krašto ir pravestus 
suktus rinkimus ir dabar
tinį musų tautos žudymą ir 
trėmimą į Sibirą. Antruo
ju kalbėtoju buvo A. P. Ne- 
vada, kuris pasakė tik ke 
lėtą žodžių dėl laiko stokos.

Yaugienė ir O. Yaugienė. 
Prie stalų patarnavo dau
giau moterų, bet aukščiau 
minėtos pašventė daug lai
ko ir darbo prirengdamos 
skanių, lietuviškų valgių. Už 
tai tanu joms didelį ačiū. 
Poniai V. Ručinskienei rei
kia dėkoti už tautiškų rūbų 
parupinimą. Buvo nuomo
nių (vieno valdybos nario), 
kad jų nereikia, nes pasida
rys daug išlaidų. Bet p. 
Ručinskienė laimėjo argu
mentą ir drabužiai buvo pa
siūti. Ir tikrai gerai, nes 
dvi moterys iš Medicine 
Hat atvyko į šį parengimą 
tik todėl, kad norėjo maty
ti, kaip atrodo lietuvių tau
tiški rūbai. Jos džiaugėsi 
pamačiusios.

Dar tarsiu padėkos žodį 
moterims, kurios vakarais

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa 

įį tarp lie

kainu $3.00.
Visos 3 knygos sykiu tik už

Bet taip baisiai žema kaina negali 
tęstis ilgai. Tai nelaukit rytojau-, 
bet tuoj kiškit $6.00 į voką ir siųskit: 
Dr. Alg. Margeris, .3325 So. Halsted 
St. Chicago S. III. Persiuntimo kaš
tus apmokame. <L'J >

timu.

Parduodu Fermą
160 akry farma parsiduoda ne- 

b-angiai. Gera žemė ir triobos, kone 
visa dirbama. Apylinkėje gyvena 
daug lietuviu farmerių, yra lietu
viška bažnyčia. Likau našlė, tai 
nėra kas daryti, reik parduoti.

Mrs. F. Kavaleuskas,
R- l,

Freesoil, Mich.
(12)

Reikalingas Darbininkas
Farmoje reikalingas darbininkas 

prie lengvo darbo. Geram žmogui 
vieta labai gera, rami. Galėčiau pri
imti ir kokį jauną berniuką tarp 13 
ir 15 metu amžiaus, tokį jauną leis
čiau į mokyklą ir laisvu laiku padė
tų prie namu darbo. Kas nori ra
mios vietos, prašom atsiliepti šiuo

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiat minėtus 
skausmus, REUMATISKL'S SKAUS
MUS, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEUKALGU.Ą. 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tuoju lis parašyk savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos lleksiuo 
Galingos Mosties. Aplaikysi Im- jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustuni stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, ka<l 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
įkas 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 6641 

Nevvark 1, N. J.

PAIEŠKOJIMAI
adresu:

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

Telefonas 459 M-2.

(II)

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

Paieškau savo trijų dėdžių, Stu- 
činskų, kurie gyvena apie Bostoną. 
Atsiliepkite šiuo adresu:

Vladas Stučinskas,
Ville del Cerro,

Calle Haiti 1741, 
Montevideo, Uruguay.

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

FLORAL HERB COMPANY 
Box 305, Dept. 5, Clintoe, Indiana 

Pastaba: Kartu su orderiu prisiųskite ir pinigus, nes kitaip orde- 
derius neišpildysime. •

Aš Elzbieta Tutkaitė iš Mastaičio 
parapijos, Gelgaudiškio, paieškau 
pusbrolio Jono Mackevičiaus iš Bri- 
zio parapijos, Šakių apskr. Jis pats 
arba apie jį žinantieji prašau atsi
liepti šiuo adresu:

Alice Kunda,
(merg. pavardė Tutkaitė) 

4021—13th Avė., So., , 
Seattle 8, Wash.

Apie šitą žemišką planetą, ant ku- 
padėjo išsiuvinėti t»tiškUs'X^«^ruP^v^
drabužius mergaitėms Šoke- kur,s sutverė dangų, Dievas, kurs 

padarė žemę ir ją sutvarkė, jis jos 
kūrėjas; jis ne veltui ją sutvėrė, 
jis padarė ją, kad butų gyvenama.”’ 
<Iza. 45:18.) Kitas iš Biblijos pra
našų sako mums, kad “žemė pasilie
ka per amžius.” <Pam. 1:4.) Jė
zus, Savo Pamoksle ant Kalno, ta
rė: “Palaiminti romieji, nes jie pa- 
vcicrBS
rodo, kad Dievas nėra nutaręs su
naikinti pačią žodinės prasmės žemę; 
nes ji bus naudojama kaip namai
žmogui.

Žodis “pasaulis” yra naudojamas 
Biblijoje tokioje pat prasmėje, ko
kioje mes šiandien dažnai naudoja
me ta žodį; jis nereiškia žemę, bet

Kadangi Calgary lietuvių 
draugijėlė nėra nei religinė, 
nei partinė, tai teko girdėti Joms’ tai O. Yaugienė, J.
kalbant, kad kunigo pa
kvietimas kalbėti buvo lyg 
netvarkoj. Bet reikia turė
ti omeny, kad ši šventė vi 
siems lietuviams yra lygiai 
brangi, be skirtumo partijos 
ar religijos

Perstatymas pilnai pasi
sekė. lošėjai gerai mokėjo 
savo roles ir viską atliko 
tiksliai, be trukumų. Dau
guma lošėjų buvo pirmą 
sykį scenoje. Ypač reikia 
pagirti jaunimą, musų atei
ties žiedus. Jie visi tikrai 
atliko savo užduoti gerai.

tyti žmonių iš Lethridge,|Nuo didžiausio iki mažiau- 
Edmonton, Brooks, Medi- šio (5 metų), visi buvo tik
rine HaL East Coulee, 
Crowsnest Pass, Didsbury, 
Ecville ir kitur. Tai tolimos 
kolonijos, kai kurios už

Yaugienė, T. Andersonienė 
ir D. Babušienė. Jos tikrai 
gražiai išdabino rūbelius, o 
p. M. Nevadien.ė viena pa
gamino juostas ir kaklary
šius šokėjams berniukams.
Ji nors užimta ūkio darbais, 
bet surado laiko pasidar
buoti. Ačiū K. Dubauskui,
kuris pagamino gražias pro- susivienijimus ant žemės—* ” , . ~ .abelnai visuomenę. Jei, pavyzdžiui.Taigi, šis musų1 mes skaitome, kad pasaulis yra la-
minėjimas buvo galimas ir|SosSUb^kienvok^jo>rr/?uiiKe',
sėkmingas tik todėl, kad tu- ?rb.a J.įPan.U°j?’ ,mes Juk. nemanome, ° .. . . "kad tikrieji kalnai apvirsta; arba,rėjome daug gei”U talkinin- kad žemės pluta yra kaip nors pa

liesta.

Paieškomas John Kordokas, kilęs 
iš Seinų apskričio, Vestotų kaimo, 
Amerikon atvyko 1914 metais ir gy- 
VFiiG Ncw Rrilain. Conn., mieste. 
Prašau jį atsišaukti, arba kas jį ži
no malonėkite man pranešti, busiu 
dėkingas. (U)

John Markūnas,
33 Witdwood I)r.,
Great Neck, N. Y.

ra vakaro pažiba. Jie pa
deklamavo, padainavo, pa
šoko. Ypač gražu buvo ma
tyti 4 vaikučius (2 poras)

ku.
Musų draugijėlės valdy

boj visi, išskyrus vieną, yra 
ateiviai. Visi geri, lietuviai..1 • A ■ ♦

200-300 mylių. Ačiū vi- tautiškuose drabužiuose šo- 
siems atvykusiems, mes ir kant suktinį ir “noriu mie 
jiems tuo pačiu atsilyginsi- go.” Garbė tėvams, kurių 
me ateityje. vaikai dalyvauja lietuvių

Programa buvo trumpa, parengimuose; garbė moti-
kad pasibaigtų iki 9 vaL, o 
likusios 3 valandos buvo 
-kiltos šokiams. Mat, salė
je galima būti tik iki 12 vai. 
Programa prasidėjo 7:15 
valandą. Uždangai pakilus 
buvo pagerbta Lietuvos vė- 
’iava, publikai giedant Lie
tuvos himną. Po to valdy
bos pirm. T. Andersonas 
tarė Įžangos žodį. Sakė, 
kai mes čia susirinkom mi
nėti 35 metų Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo

leidiniai pažymėjo, kad jei 
Vydūnas butų buvęs nelie
tuvis, tai, rasi, jis butų bu
vęs garsesnis už visą eilę 
■žymių asmenybių. Vydū
nas yra Lietuvai paaukojęs 
oaugiau kaip 60 savo am
žiaus metų. Nors jis mirė, 
bet jo palikimas bus lietu
vių tautos branginamas am
žinai ir bylos jaunosioms 
kartoms, kaip išsaugoti net 
ir pačiose sunkiausiose są
lygose visuomet gyvą lietu- 
vybės dvasią. ELTA.

noms, kurios savo vaikučius 
moko lietuvių kalbos ir 
auklėja juos lietuvių dva
sioje. Kad mes daugiau 
turėtum tokių motinų, tai 
musų, kaipo tautos, ateitis 
butų užtikrinta

Šis minėjimas su pamar- 
ginimais buvo pirmutinis 
Calgaiy, bet jis neturėtų 
būti paskutinis. Mes jau 
persitikrinom, kad žmonių 
susidomėjimas yra didelis. 
Teko kalbėti su senesnėj 
kartos žmonėmis. Jie sa 
ko, gavėnios laike vien ant 
šokių nebūtume buvę, bet 
kad yra kas nepaprasta, tai 
reikia būti.

Musų šeimininkės paruo
šė gardžių lietuviškų val
gių: namie keptos juodos 
ruginės duonos, raugintų 
agurkų, namie daryto sūrio, 
marina votų silkių, rūkytų 
kumpių, dešrų, kopūstų, vi
sokių pyragaičių, sendvičių 
ir kt. Tos darbščios šeimi
ninkės buvo pp. M. Žukaus
kienė, T. Andersonienė, J.

Biblija naudojasi tokios pat pras
mės kalba, kuomet pranašauja apie 
varginančias sąlygas, kokios pasi
rodys šio amžiaus pabaigoje; nes 
tokiais įvykiais esamoji visuomeni- 

, _ įnė santvarka turės but>-. sunąjjunta,
Neatem^yra jathia triergai-vietos Mes^n'^ Ka
tė I. Nekrošytė. Ji gimusi Be to dar terminas “pasaulis” 

naudojamas Biblijoje atžymėjimui 
amžiaus gadynės. Biblijoje yra pa
žymėti keli amžiai arba “pasauliai.” 
Pavyzdžiui mums pasakyta apie pa
saulį, kuris pasibaigė tvano metu— 
pati gi žemė tuomet nebuvo sunai
kinta. Biblija dar kalba apie kitą 
pasaulį, prasidėjusį po tvano, ir ku
ris bus „sunaikintas antrąjame Kris 
taus čiabuvime. Ir yra dar kitas 
pasaulis, kuris prasidės su šio am
žiaus “pabaiga.” Šitas matomasis 
pasaulis bus įkurtas Mesijinės Ka
ralystės vykimu.

(Bus daugiau)

JAV, augusi Kanadoje; 
gražiai kalba, rašo ir skaito 
lietuvių kalba. Ji jau trys 
metai darbuojasi valdyboje. 
Jai yra pavesta susirašinėji
mo ir garsinimo darbas. 
Kiek naktų ji nemiega kol 
surašo pakvietimus į koki 
pobūvį, juos išsiuntinėja, 
surašo ir pasiunčia garsini
mus į laikraščius anglų kai 
boję ar dėl radio. Jik dėka 
jai mes Calgary ir apylin 
kės lietuviai jau esame ži
nomi ir svetimtaučiams 
Garbė mums turėti savo 
tarpe tokią darbščią lietu
vaitę. O tau, Irena, linkiu ' 
geriausios sveikatos dar il
gai darbuotis lietuvybės la
bui.

Dar vieną valdybos narį 
paminėsiu, tai Bolį Yaugą, 
arba “musų Bolis,” kaip 
mes jį vadiname. Jis ma 
žas su tėveliais atvyko į šią 
šalį, čia ėjo mokslus, vedė 
lietuvaitę ir abu daug dar
buojas palaikymui lietuvy 
bes. Gražiai kalba, rašo ir 
skaito lietuviškai. Kur ką 
padaryti, kam kas pranešti, 
kur nuvažiuoti, kad ir to
liausia, Bolis visada sutiks. 
Kur koks lietuvių parengi
mas, Bolis dalyvauja. To
limųjų kolonijų parengimai

Aš Pranas Giriškis paieškau Juo
zo Olendros, kilusio iš Vedgirią kai
mo, Tenėnų parapijos, Nemakščių 
valsčiaus, ir paieškau Prano \ irši- 
los, kilusio iš Pakiinės kaimo, tos 
pat parapijos ir valsčiaus. Jie pa
tys ar kas juos žino malonėkite pa
rašyti man. Aš gyvenu ir dirbu 
farmoje, esu patenkintas gyvenimu 

norėčiau su mano senais draugais 
susirašyti. Prašau atsiliepti. (11) 

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

Telefonas 459 M-2.

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tą, kurie turi užsise- 
nėjusių šalčių galvo
je, erzinančiu 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 kur.o 

$2.00 svaras. O jeigupagerinimo.
Norėdami gauti daugiau panašaus I norite per C.O.D., tai $2.25 svaras 

turinio spausdinių, gausite veltui., ą I r V A MnVD’C CCl 
kreipkitės: Lithuanian Bible Studentl ALLaAP(DL.i\ o Uv. 
Association, 3444 S. Lituanica Avė.,* 414 W. Broadwav
Chicago 8, III. South Boston 27, Mass

I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS 1 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 yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VIN1KAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.
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PAGERBĖME INŽ.
VLADĄ SIRUTAVIČIŲ,

VISI J KONCERTĄ!

Pereitą sekmadieni 
tuvių Socialdemokratų Są
jungos 60 kuopos suruošta
me metiniame bankete bu
vo pagerbtas Lietuvos so
cialistinio judėjimo vetera
nas drg. Vladas Sirutavi- 
čius ir jo žmona Irena.

Inž. V. Sirutavičiui šiais 
metais suėjo 75 metai, o lie
tuviškame socialistiniame 
judėjime jis dirba nuo 1898 
metų, taigi jau 55 metus. 
V. Sirutavičius būdamas 
jaunu studentu Petrapilio 
Technologijos Institute įsto
jo į Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos eiles ir joje 
labai aktingai veikė tiek 
prieš 1905 metų revoliuciją, 
tiek ir vėliau užėjus reakci
jai. Susikūrus nepriklauso 
mai Lietuvai inž. Sirutavi
čius atstovavo Lietuvos so
cialdemokratus Steigiama
jame Seime.

Atvykęs į Ameriką drg 
Sirutavičius tuoj pat Įsijun
gė į LSS ir Lietuvių Darbi
ninkų Draugiją ir jo dvigu
bą jubilėjų atžymėjome 
pereitą sekmadieni vien
minčių ir prietelių tarpe.

Drg. Sirutavičių ta proga 
įaštu sveikino Dr. P. Gri
gaitis iš Chicagos. Jis savo 
laiške tarp kitko sako:

“Draugą Sirutavičių man 
teko pažinti dar 1905. me
tais, kai jisai veikė Vilniu
je, organizuodamas ir švies-

| ALB rengiamas žymiųjų 
Lie- solistų koncertas Įvyksta at

einantį sekmadieni, kovo 22 
d., 4 vai. po pietų, So. Bos
ton High School auditori
joj. Dalyvauja:

DAINUOS BOSTONE

Dainininkė Antanina Dam
brauskaitė atvyksta iš Mia
mi. Ela„ dainuoti koncerte ši 
sekmadieni. South Bostone, 
High School auditorijoj.

tarnas ir jų mėgiamas, žada j 
duoti Įvairią ir turiningą 
programą. I*irmą kartą iš
pildys naujausią J. Kačins
ko kompoziciją “Tėviškės 
Medžiai" (žodžiai K. Bra- 
duno). Taip pat dainuos 
V. Jakubėno "Žemė Kryžių 
ir Smutkelių,” kuri ypač 
buvo gerai Įvertinta per bal
tų koncertą Jordan Hall.

Solistams akompanuoja 
J. Kačinskas.

Aktorius H. Kačinskas, 
žvaliausias Lietuvos d ra- 
mos aktorius, skaitys J. 
Grušo, A. Miškinio, A. Gus
taičio kurinius.

Bilietai po S 1.50, $1 ir 
50c gaunami iš anksto “Ke
leivyje,” pas Ivaškus, A.( 

j Ivas Įstaigoj, ir konceito 
dieną prie Įėjimo.

Pelnas skiriamas šešta
dienio mokyklos naudai. 
Visi eikime i ši puikų kon
certą !

IŠĖJO NAUJAS
“DARBO” NUMERIS!

Ką tik išėjo naujas, šių 
metų pirmas “Darbo” nu
meris. Galima gauti ir “Ke
leivio” ofise, kaina 25c.

CORCHESTERIO KLUBE
METINIS BANKETAS

ciamas darbininkus. t;=•JIS Vvll-VU-
vo vienas iš pačių stambiau
sių Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos vadų.”

Atsiuntė sveikinimą ir 
drg. J. Sonda iš Geneva, III.

Vakarienėje pasveikinus 
drg. Sirutavičių jam ir jo 
žmonai buvo Įteiktos kuk
lios LSS 60 kuopos draugų 
dovanėlės.

Vakarienėje buvo prisi
minta ir LDD centro sekre 
toriaus drg. N. Jonuškos 65 
metų sukaktuvės ir jo nuo
širdus darbas organizacijoj. 
Šalia jubiliatų vakarienėje 
trumpai kalbėjo SLA pir
mininkas adv. K. Kalinaus
kas, Norwoodo Lietuvių 
Bendrovės pirmininkas Pet
ras Blažys iš Walpole, 
Mass., Lietuvių Bendruome
nės Bostono apylinkės at
stovas A. Matjoška, Sanda
ros 7 kuopos pirmininkas 
inž. A. Čaplikas ir gausiai 
vakarienėje atsilankiusių 
Norwoodo svečių vardu 
drg. F. Ramanauskas.

Įprasta tvarka svečiams 
buvo pristatyti vakarienėje 
dalyvavusieji profesionalai 
ir biznieriai: P. Ketvirtis, 
A. J. Namaksy su žmona. 
J. Stonis, J. Vinciunas, Dr. 
D. Pilka, A. Neviackas iš 
Norvvoodo, Dr. J. Repshis, 
A. Klinga, Bronis Kontri
mas, Mrs. J. Tumavičienė, 
P. Šveikauskas ir kt.

Vakarienės šeimininkės 
buvo darbščios musų drau
gės: O. Andriukaitienė, T. 
Brazaitienė, O. Gegužienė, 
S. Jonuškienė, D. Simon 
(Simonavičienė), M. Straz
dienė, A. šiugždienė ir K. 
Valantiejienė. Prie stalų 
padėjo darbuotis p-lė M. 
Anestaitė, o prie visų dar
bų triusėsi prieteliai W. 
Anesta, Edmundas Brazai
tis ir P. Brazaitis.

Po vakarienės griežė Jo
no Januškevičiaus (Yanus) 
orkestras- Rep.

AKTORIUS HENRIKAS KAČINSKAS

Dalyvauja ši sekmadieni Lietuvių Bendruomenės ruošia
mame koncerte. South Bostone, aukštosios mokyklos sve
tainėje. .

NAUJA TELEVIZIJOS
STOTIS BOSTONE

Cambridge pradedama 
statyti nauja televizijos sto
tis, kuri pradės veikti šį ru
denį. Ji dirbs 56 kanalu. 
Nauja stotis duos žiūro
vams didesni programų pa
sirinkimą. Jeigu senieji te- 
evizijos aparatai nėra pri

taikinti priimti naują stotį, 
tai juos galima bus perdirb
ti, maždaug už $35, kad jie 
galėtų ir naująją stotį pri
imti.

Lavvrence Delegacija
Derisi Wa»hingtone

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

I

BANKETAS VYRŲ
CHORUI PAGERBTI

Paskutiniu metu dalis 
Bostono lietuvių visuome
nės veikėjų S. Dariaus pos
to patalpose surengė vyrų 
chorui pagerbti pobūvi.

Dorchesterio Lietuvių Pi- Pobūvyje dalyvavo visas 
liečiu Klubas savo metinį į vyrų choro kolektyvas, ren 
banketą rengia šį sekmadie-igėjai ir svečiai. Iš svečių

A. Dambrauskaitė, Lietu
vos operos solistė, kilusi iš 
Šiaulių. Yra turėjusi kon
certus Berlyne, Vienoj, Pra
hoj, Paryžiuj, Budapešte, 
Muenchene, Romoj. Balti
jos valstybių sostinėse. Po 
antrojo pasaulinio karo Vo
kietijoj yra turėjusi koncer-

5 kiekvienam didesniam 
mieste. Yra taip pat daina
vusi amerikiečiams,'prancū
zams, anglams kariams. Iš 
tų karių esama Bostone to
kių, kurie specialiai teira
vosi, kada bus A. Dambrau
skaitės koncertas ir eis vėl 
jos klausyti. Ji taip pat yra 
dainavusi Prahos nacionali
nėj, Vienos miesto, Muen- 
cheno valstybinėj operoj ir 
Baltijos valstybių sostinių 
operose. Šiuo metu gyvena 
Miami. Fla. Ten dažnai 
dainuoja kitataučiams ope
rų arijas su simfoniniu or
kestru, kuriam dabar va
dovauja italų dirigentas 
Cezar La Monica. Nesenai 
dainavo per radiją ir televi
ziją lietuviškas dainas su 
tautiniais lietuviškais dra
bužiais apsirengusi.

Kovo 8 d. turėjo .Miami 
savo recitah-koncertą Ame
rikos muzikos klube. Su pa

ni, kovo 22 d., 5:30 vai. va
kare, nuosavame name, 
1810 Dorchester Avė. 

Kasmet klubas savo ikur-

tarpo teko išgirsti gražių

SANDAROS MOTERŲ 
BANKETAS KOVO 22

Sandaros Moterų Klubas 
savo Įsikūrimo 15 metų su
kakčiai atžymėti rengia 
banketą, kuris Įvyks šį sek
madieni, kovo 22 d., 5 vai. 
vakare. Sandaros svetainė
je. 124 F St., So. Bostone.

Vakarienėje šalia gardžių 
vaišiu bus linksma muzika.

Lawrence tekstilininkų 
delegacija jau kelios dienos 
derisi Washingtone su fe
deralinės valdžios Įstaigo
mis dėl gavimo didesnių už
sakymų Lawrence miesto 
verpykloms ir audykloms. 
Delegacija praneša, kad yra 
vilties gauti didelių užsaky
mų ir sumažinti nedarbo 
kamuojamame mieste be
darbių skaičių.

RADIO PROGRAMA

Teh SO 8-2712 arba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoju ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aao 1 Od « 

Ir bm 7 Ud t
846 BROADVVAY 

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1880

atsiliepimų apie vyrų choro i Širdingai visus kviečiame.
darbus per taip trumpą lai- 

Taip pat buvo išreikš-ka.
tuves atžymi banketu, Į ku- ta padėka choro dirigentui 

kompozitoriui J. Gaideliui, 
kurio dėka vyrų choras Įgi
jo daug simpatijų visuome
nės tarpe.

( Iš svečių tarpo adv. J. 
Grigalius, BALF’o skyriaus 
pirm. K. Namaksienė, F. 
Razvadauskas, J. Arlaus
kas, S. Jakutis, A. J. Na
maksy, J. Jankauskas ir ki
ti savo kalbose pažadėjo 
chorui visokeriopą paramą. 

Vakarienė metu choro

Rengimo Komitetas. 

Žada Išspręsti Brink Mįslę
ri susirenka klubo prieteliai 
ne tik iš Dochesterio, bet ir 
iš kitų kaimyninių vietovių. 
Tikimės ir šiemet gausių 
svečių. Visus širdingai kvie
čiame atsilankyti.

Rengėjai.

PASKUTINĖ TAKSU
MOKĖJIMO DIENA

Federalinius pajamų mo
kesčius reikia sumokėti iki 
kovo 15 d., bet šiais metais 
kovo 15 buvo sekmadienis, 
tai taksų mokėjimo data 
nukeliama viena diena, Į 
kovo 16 vakarą.

Kolektorių ofisai ši pir
madieni buvo perpildyti pi
liečių, kurie laukė paskuti
nės dienos savo nelabai ma
loniai. bet būtinai pareigai 
atlikti.

Narkotikai Kalėjime

Garsusis Brink Įstaigos 
apiplėšimas prieš tris metus 
vis dar neišspręstas, bet iš 
policijos gautos žinios sako, 
jog vigai greitoj ateityje to 
plėšimo aiškinime Įvyks di
delis persilaužimas. FBI 
tęsia tyrinėjimą ir žada ji 
tęsti, kol plėšikai, nusinešę 
1,219,000 dolerių, bus iš
aiškinti.

Dabar paaiškėjo, kad 
reikalams aukojo: A. J. Na-ĮBrinko plėšikai išnešė 1,-
maksy $10, J. Arlauskas 
$10, J. Januškevičius S5, J. 
Jankauskas $5.

Taip pat buvo pasiūlyta 
Įsteigti choro bičiulių-rėmė- 
jų grupę.

SIMONAS ALUKONIS
• GRĮŽO IŠ FLORIDOS

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

219,000 dolerių grynais pi
nigais ir 1,200,000 dolerių 
Įvairiomis lengvai parduo
damomis vertybėmis.

Mūrininkų Unija
Derisi dėl Uždarbių

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

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.

GROSERNĖ IR NAMAS 
PARDAVIMUI

Gerai einanti krautuvė So. Bosto
ne ir dvejų šeimų namas, aliejum ap. 
šildomas, parsiduoda kartu tuoj pat. 
Kreiptis telefonu SO 8-2466 po 6 
vai. vakare. Apžiūrėkite ir supra
site gerą pirkinj.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

T»L SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE « 1NSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office TcL SOboston 8-0948
Bes. 17 ORIOLB STBBBT 

West Roibury, Masa.
TeL PArkway 7-0402-M.

Lietuviška Aptie
Savininkas H. CABIT

DAINININKAS

Pereitą ketvirtadieni Suf- 
folk apskričio “grand džiu
rė” apkaltino penkis žmo
nes už šmugeliavimą narko
tikų i Charlestovvn kalėjimą 
įkaliniams. Apkaltintieji vi- 

i sakėsi esą nekalti. Ap
kaltintųjų tarpe yra du ka
liniai ir trys vyrai dar lais
voje kalėjimo mūrų pusėje. 
Jie paleisti po $10,000 ir 
15,000 dolerių bėla i laisvę 
iki teismo.

KAINŲ PALAIKYTOJAI 
SOSTINĖJ LAIMĖJO

Southbostonietis biznie
rius Simonas Alukonis, D ir 
Antros gatvių taverno savi
ninkas, pereitą savaitę gri 
žo iš Floridos, kur su žmo- $3.56 ir 
na poilsiavo Miami mieste 
10 savaičių. Visiems savo 
draugams pp. Alukoniai sa
ko linksmo pasimatymo!

S. DARIAUS POSTAS 
TURĖS “OPEN HOUSE”

Dainuos ši sekmadienį kon
certe. aukštosios mokyklos 
svetainėje. South Bostone.

sisekimu atlikusi programą 
ji buvo klubo direktoriau 
Dr. B. Foster priimta Į klu
bo garbės narius. Greitai 
dalyvaus visų tautų muzi
kos festivalyje ir atstovaus 
lietuvius.

Solistas Stasys Liepa, 
bostoniškiams gerai pažįs

Per du mėnesiu Washing- 
tone ėjo kova pačioje admi
nistracijoje tarp farmerių 
produktų griežto kainų pa
laikymo šalininkų ir tarp tų 
žmonių, kurie norėjo kainų 
palaikymą padaryti lanks- 
tesnį. Paskutinėmis dieno
mis jau paaiškėjo, kad šiuo 
tarpu vyriausybė laikysis 
senesnės politikos ir farmų 
produktų kainas rems, kaip 
jos buvo ir seniau remia
mos. Fanuose krintančios

ŠĮ antradieni, kovo 17 d. 
Evakuacijos Dienos proga 
lietuvių legionierių S. Da
riaus postas po parado savo 
namuose, 265 C St., South 
Bostone, turės svečių priė
mimą (open house).

Bostono mūrininkų unija 
veda derybas su darbda
viais dėl naujos darbo su
tarties. Mūrininkai reika
lauja, kad jiems butų mo 
karna už darbo valandą po 

po $7 už viršlaikio 
valandą. Derybose unija 
atstovauja 1,200 savo narių 
dirbančių dviejose didžiau 
siose statybos firmose. Da
bar mūrininkai gauna po 
$3 i valandą. Jei mūrinin
kai išsiderės prašomus už 
darbius, tai jie pralenks ce 
mento liejikus, kurie dabar 
gauna po $3.03 Į valandą 
mokesnio ir 7 centus Į va 
landą Į labdaros fondą.

Prezidentas Prieš
Socializuotą Mediciną

ŠIRDIES DURYS
Štai, aš stoviu už durų ir dūzgenu. 

Jei ka? mano halsą išgirs ir duris 
atvers, pas tą įeisiu ir vakarienę su 
juo turėsiu, o jis su manim. Jon. 
Apr. 3:20. A. A. (13,

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metas gansi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

r

Sandariečių Whist Party

ŠĮ šeštadieni, kovo 21 d., 
sandariečiai, vyrai ir mote
rys, rengia Įdomią vvhist pa- 
rę Sandaros svetainėje, 124 
F St., So. Bostone. Pradžia 
7:30 vai. vakare

Parengime bus gerų do
vanų laimėtojams, o vi
siems dalyviams gardžių 
užkandžiu. Lošimas eis vir
šuje ir apačioje pagal tą, 

kainos sukėlė nemažo susi- kas kokį lošimą mėgsta. Vi-
rupmimo, nes be vyriausy
bės paramos sunku butų.

si maloniai kviečiami.
Rengėjai.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pereitą šeštadien 
sveikino Amerikos Daktarų 
Draugijos delegatų suvažia 
vimą ir ta proga sakė, kac 
jo vedamos administracijos 
politika busianti vengti 
“priverstino” ir “socializuo- 
to” žmonių gydymo. Vy
riausybė ieškos kitų kelių 
žmonių sveikatingumui kelt.

Prezidentas nedėstė savo 
programą, tik prisiminė 
anie administracijos nemė
giamus žodžius sąryšyje su 
žmonių sveikatos reikalu.

LIETUVIŠKA
APTIEKA

eir
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 8-2130
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr_, ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Š ingei iais

Apkainavimas Dyka* 
(Free Estimate)

ieka
MT
e------a- I100 Dorchester Street 

SOUTH BOSTON 
TeL SO 8-4149

t
Turim visokią vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvenama 
čia jau 20 metą.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadvay 
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 ui 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas
295 Silver Street 

South Boston 27, Mase.

»




