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Trijų Dienų Iškilmės Lydi 
Valdžios Pasikeitimą

500,000 Svečių iš Viso Krašto Suplaukė į Sostinę; 101 
Specialus Traukiniai Atveža Svečius; Tris Dienas 

Vyksta Baliai, Pobūviai ir Visokios Iškilmės;
Senatas Baigia Patvirtinti Vyriausybės Na

rius; Krašto Gynimo Sekretorius C.
E. Wilson Užkliuvo

Ši antradieni, lygiai 12 
vai. sostinėje priima prie
saiką naujas šalies prezi
dentas Dwight David Ei
senhovver, 33-čias krašto 
prezidentas. Tą pat dieną 
senatas baigia patvirtinti 
visus naujojo prezidento 
paskirtuosius kabineto na 
rius ir jų padėjėjus. Tik 
krašto gynimo sekretorius 
Charles E. Wilson ir jo pa
dėjėjai dar nepatvirtinti, 
nes pagal Įstatymą niekas 
negali eiti pareigų, vyriau 
sybėje, jei jis yra suintere 
suotas, tiesioginiai ar netie
sioginiai, valdžios kontrak 
tais. Charles E. Wilson tu 
ri pusrečio miliono dolerių 
vertės General Motors kom
panijos šėru ir buvo jos pir
mininkas, o ta kompanija 
turi labai svarbias sutartis 
su vyriausybe dėi ginklų 
gaminimo. Todėl naujas 
krašto gynimo sekretorius 
butų ir vyriausybės atstovas 
kontraktus pasirašant ir 
kaipo stambus šėrininkas, 
pats butų suinteresuotas 
tais kontraktais. Išeitis iš 
padėties butų surasta, jei
gu C. E. Wilson parduotų 
savo Šerus, kas jam butų la
bai nuostolinga, arba jeigu 
kongresas pakeistų Įstaty
mą ir padarytų jam išimtį. 
Panašioj padėty yra ir kraš
to gynimo sekretoriaus pa
vaduotojas R. M. Kyes, ka
ro aviacijos sekretorius H. 
E. Talbott ir armijos sekre
torius R. T. Stevens.

Trijų dienų iškilmės sos
tinėje ir visame krašte yra 
Įvadas Į naują, republikoniš- 
ką erą. Naujos vyriausybės 
politika, vidaus ir užsienių, 
pradės aiškėti su pirmais 
vyriausybės pasisakymais ir 
pasiūlymais kongresui keis
ti ateinančių metų biudže
tą.

UŽSIENIŲ MINISTERIS 
BUVO “IŠDAVIKAS”

Aliejus po Juromis
Pavestas Laivynui
Prezidentas Trumanas, 

prieš pasitraukdamas iš sa
vo pareigų, išleido patvar
kymą, pagal kurĮ visas alie
jus po juromis (offshore) 
yra pavedamas karo laivy
nui, kaipo karo atsarga.

Karo laivynui suteikiama 
teisė tą aliejų eksploatuoti 
arba išnuomoti aliejaus šal
tinius po juromis priva
čioms kompanijoms.

Prezidentas Trumanas to
kį patvarkymą išleido tuo 
tikslu, kad naujam kongre
sui sunkiau butų aliejų po 
juromis pripažinti atski
roms pakraščių valstijoms 
(Calif ornia, Texas, Louis- 
iana ir Florida). ' Bandymą 
perleisti aliejų po juromis 
valstijoms prezidentas Tru
manas vadino “$100,000,- 
000,000 vagyste.”

Kongresas seniau iš dve
jų kartų aliejų po juromis 
pripažino atskiroms valsti
joms ir abu kartu preziden
tas toki kongreso tarimą 
vetavo. Aukščiausias teis
mas iš dvejų kartų yra pa
sisakęs ir pripažinęs aliejų 
po juromis kaipo visos tau
tos turtą.

Rytinės Vokietijos polici
ja areštavo užsienių reika
lų ministeri Georg Detinger 
ir skelbia, kad jis buvęs “iš
davikas.” Po ministerio 
pradėta areštuoti ir jo ar
timiausieji bendradarbiai.

Draftuos po 52,000

Krašto gynimo sekreto
riaus padėjėja, Mrs. Anna 
Rosenberg, paskutiniame 
pranešime sako, kad Ame
rika turės imti armijon kas 
mėnesį ne mažiau, kaip po 
52,900 vyrų, kad papildžius 
armijos eiles. Tiek papil
domų vyrų reikės iki šių
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RAKETA LEKIA 1,500 MYLIŲ PER VALANDĄ
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Boeing korporacijos laboratorijos paskelb formacijas apie jų darytus bandymus 
su labai greitomis raketomis, kurios lekia 1.500 mylių per valandų.

Daug Protestų dėl Sekretorius Dulles \Du Buvę Kareiviai

KINIJOJ NUŠOVĖ
AMERIKOS LĖKTUVĄ

Sekmadieni sausio 18 d. 
kinų pakraščių batareja nu
šovė vieną Amerikos karo 
laivyno lėktuvą su 11 vyrų 
Įgulos. Lėktuvas buvo nu
šautas pietinėj Kinijoj, iš 
Namoa salos. Lėktuvui Į 
pagalbą nuskubėjo vienas 
gelbėjimo lėktuvas su 10 
vyrų Įgulos, bet kada hidro- 
planas su išgelbėtais vyrais 
pradėjo kilti Į orą, ji ištiko 
nelaimė. Vėliau karo lai
vais išgelbėjo abiejų lėktu
vų Įgulas, bet ar visi vyrai 
išgelbėti dar nėra galutinų 
žinių.

Aliejaus po Jura
Prezidento Trumano pa

tvarkymas, kad aliejus po 
juromis butų skaitomas ka
ro laivyno atsargomis ir bu
tų tvarkomas karo laivyno, 
sukėlė daug protestų. Ypač 
garsiai protestuoja politi
niai vadai tose valstijose, 
kurios reiškia pretenzijų tą 
aliejų pasisavinti.

Pasitraukiančio preziden
to patvarkymas šiek tiek 
apsunkins naujam kongre
sui tą aliejų perleisti atski
roms valstijoms, o naujoji 
vyriausybė gali atsidurti ne
malonioj padėty, jei ji pa-i 
dės kongresui išparcelioti 
karo laivyno aliejaus atsar
gas. Ypač nemalonioj pa
dėty atsidurs naujas kare 
laivyno sekretorius, iš Tex- 
as kilęs B. Anderson, kuris 
tą aliejų turės tvarkyti, 
nors jis yra linkęs ji perlei
sti pakraščių valstijoms.

Egipte Rinkimai 
Atidėti Ateiviai

NUŠOVĖ 13 BOLŠEVIKŲ 
LĖKTUVŲ KORĖJOJ

Pereitą savaitę Amerikos 
lėktuvai nušovė 13 greitųjų 
bolševikų lėktuvų virš Ko
rėjos. Amerikos bomoeriai 
turėjo aukii nuo rusų grei
tųjų lėktuvų oro raketų.

Žavo 14 Karių

Aiškina Politiką

Sausio 15 d. naujasis val
stybės sekretorius John Fos
ter Dulles , dar neperėmęs 
valstybės sekretoriaus vie
tos, pirmą kartą padarė 
pranešimą senato užsienių 
reikalų komisijai.

Naujasis sekretorius no
rėjo užmegsti širdingus san
tykius su kongresu, kad ne
susidurtų su kongreso ne
pasitikėjimu, kaip tai atsi
tiko pasitraukiančiam sek
retoriui Dean Acheson.

Egipto diktatorius gen. 
Neguib sausio 16 d. nutarė 
uždaryti visas politines par
tijas ir atidėjo žadėtus par
lamento rinkimus ateičiai. 
Diktatorius nusavino politi
nių partijų iždus ir žada 
šeimininkauti 1 metus be 
parlamento.

Kartu su tuo skelbimu 
diktatorius Įsakė padėti i 
kalėjimą 25 aukštus kari
ninkus, kurie kaltinami 
bandę sutrukdyti reformas.

Diktatorius skelbia, kad 
trys metai be parlamento 
paruoš kraštą “demokrati
niam valdvmuisi.”

IRANE KOALICIJA
PRADĖJO BYRĖTI

Irano premjeras Dr. Mos
sadegh susipyko su savo 
Įtakingu sąjungininku ir 
mahometonų dvasios vadu 
A. Kashani. Parlamente

Amerikos karo aviacijos,abejų7 vadų pasekėjai griež- 
transporto lėktuvas su 14Jtai barasi. Dr. Mossadegh 
vyrų nukrito Į jurą sausio,baigia susitarti su anglais 
17 d. Nevvfoundalnd
ščiuose. Visi 14 
nelaimėje.

pakra 
vyrų žuvo

dėl aliejaus, o Kashani šali
ninkai šaukia, kad tai išda
vystė.
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Naujas Valstybės Sekretorius 
Vyksta į Europą

John Foster Dulles Lankys Vakarų Europos Sostines;
Sieks Stiprinti Europos Vienybę; Aiškinsis dėl Pa

galbos užsieniams; Aptars Pavergtųjų Tautų 
Vadavimą; Jį Lydės Harold E. Stassen

Šnipinėjo Rusams
Du buvę Amerikos karei

viai suimti sausio 15 d. ir 
kaltinami esą Rusijos šni
pai. Suimti Otto Verber ir 
Kurt L. Ponger, abu kilimo 
iš Austrijos, naturalizuoti 
Amerikos piliečiai, per karą 
tarnavę kariuomenėje. Su
imtieji davinėjo kariškas 
informacijas Rusijos diplo
matui Jurij V. Novikov, So
vietų ambasados Washing- 
tone antram sekretoriui.

Valstybės departamentas 
reikalauja, kad msų diplo
matas tuojau pat apleistųSekretorius Dulles sakė 

senatoriams, kad Amerikai kraštą. Abu kaltinamieji
tenka iš naujo peržiūrėti 
savo užsienių politiką san
tykiuose su visomis pasau
lio tautomis. Jei kur pasi
rodys, kad iki šiolei vestoji 
politika yra nevaisinga, ji 
bus keičiama. Kur politi
ka bus atrasta teisinga, ji 
bus tęsiama, bet su didesne 
energija.

Senatoriai, išklausę ilgo 
sekretoriaus pranešimo, nu
tarė pasiūlyti senatui nau
jąjį valstybės sekretorių pa
tvirtinti.

Savo pranešime valstybės 
sekretorius sakė, kad Ame
rika sieks nustumti “geleži
nę uždangą” prie Rusijos 
sienų ir pridėjo: “Žmonės, 
kurie sako, kad geležinė 
uždanga negali būti nu-

buvo suimti Vienoje, Aus
trijos sostinėje, kur jie va
dino save korespondentais. 
Suimtieji lėktuvu atgaben
ti i Washingtoną, kur jie 
bus teisiami.

Bolševikus Užpuolė 
Valymosi Karštis

Maskvoje bolševikai su
rado “biaurų sąmokslą,” 
devyni daktarai ten suimti 
ir, žinoma, prisipažino no
rėję nunuodyti bolševizmo 
vadus. Suimtųjų tarpe dau
gumas yra žydai ir bolševi
kai juos riša su žydų lab
daringa organizacija ‘Joint’ 
Amerikoje.

Rytinėj Vokietijoj, kaip

Naciai Bando
Grįžti į Valdžią

Anglų policija suėmė Vo
kietijoj 7 buvusius aukštus 
nacių partijos vadus. Ang
lai sako, kad tie nacių va
dai darę sąmokslą vėl pa
sigrobti Vokietijos valdžią. 
Suimti Dr. Wemer Nau- 
mann, Goebbelso buvęs pa
dėjėjas propagandos minis
terijoj; Dr. Gustav Scheel, 
buvęs prie nacių Reicho 
studentų vadas, ir kiti buvę 
aukšti nacių partijos veikė
jai.

Anglai sako, kad pradė
jus aiškinti tų nacių sąmok
slą iškils aikštėn ir dau
giau visokių nacių, kurie 
kasasi po Vokietijos konsti
tucijos pamatais. Suimtieji 
naciai bandę Įsiskverbti Į 
tris dešiniąsias vokiečių 
politines partijas ir jas iš 
vidaus užgrobti ir sunacin- 
ti.

Apie nacių areštus anglai 
pranešė Vokietijos vyriau
sybei, kuri iyg ir pritaria 
areštams, bet pati nesiima 
jokių kovos priemonių prieš 
nacių Įtakos didėjimą.

2,000 BOLŠEVIKŲ
POLICININKŲ PABĖGO

, , i i iir Čechoslovakijoi, bolsevi-stumta atgal, nežino ka kai- , - • - , - . , .

, „ r> x i * • -i- kai irgi suseke visokiu ne-ba. Bet sekretorius pridė
jo, kad geležinės uždangos 
nustumimas bus daromas 
taikiomis priemonėmis ir 
nebus lengvas dalykas.
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GRASINA VĖL

BLOKUOTI BERLYNĄ

Rytinės Vokietijos prezi
dentas Wilhelm Pieck gra
sina vėl pradėti blokuoti 
Berlyno miestą (vakarinę 
jo dali), jei vakarinė Vo
kietija patvirtins savo gyni
mosi sąjungą su Vakarų 
valstybėmis ir Įsijungs i Eu
ropos armiją. Wm. Pieck 
sako, kad rytinė Vokietija 
turės imtis priemonių, kad 
Berlyne negalėtų prisiverti 
Vakarų valstybių agentų ir 
šnipu

naudelių ir daro aukštų bol
ševikiškų pareigūnų areš
tus. Iš lytinės Vokietijos 
kelios dešimtys bolševikų 
jau pabėgo i vakarinę Vo
kietiją. Ypač bėga žydai 
komunistai, kurie jaučiasi 
nesaugus po Stalino globa 
antisemitizmui siaučiant.

Prahos kartuvės, pasiro
do, buvo tik pradžia didelio 
ir kruvino bolševikų apsi
valymo.

Novikovas Išvyko
Pagautas šnipinėjant ni

šų diplomatas Jurij Novi
kov sausio 19 d. apleido 
Ameriką lėktuvu. Valstybės 
departamentas jam Įsakė 
greit išvykti iš čia, nes jo, 
kaipo (hpl-imaio. negalima 
areštuoti

Pereitais metais iš ryti
nės Vokietijos Į vakarinę 
Vokietiją atbėgo 2,000 
“liaudies policininkų.” Dau
giausiai bolševikų polici
ninkų atbėgo Į vakarinę 
Berlyno miesto dali, o iš ten 
jie buvo išgabenti Į vaka
rinę Vokietiją.

Iš viso “liaudies polici
joj” lytinėj Vokietijoj esą 
100,000 vyrų. Ta “polici
ja” tikrenybėj yra vokiška 
bolševikų armija. Pabėgę 
policininkai atidengė visas 
“liaudies policijos” paslap
tis.

PRANCŪZAI KEIS
KONSTITUCIJĄ

Tuoj po naujosios vyriau
sybės Įvesdinimo naujasis 
valstybės sekretorius, John 
Foster Dulles, lydimas už
sieniams pagalbos teikimo 
direktoriaus Harold E. Stas
sen, išvyksta i Europą, kur 
jis lankysis Vakarų Euro
pos sostinėse ir aiškinsis 
vietoje svarbiuosius užsie
nių politikos klausimus.

Svarbiausieji klausimai, 
kurie bus aptarti Europoje, 
yra Europos valstybių vie
nybės sustiprinimas, ypač 
dėl kūrimo “Europos armi
jos,” Įtraukiant Į ją ir vo
kiečių armiją, ir Amerikos 
pagalbos davimas, kiek jos 
reikalinga Europos ginkla
vimuisi.

Naujas valstybės sekreto
rius senato komisijoj aiški
no, kad pavergtųjų Europos 
tautų vadavimas, arba “nu
varymas geležinės sienos 
atgal,” bus svarbiausias 
Amerikos užsienių politikos 
tikslas. Prieš tą politiką 
viešai jau pasisakė vienas 
iš žymiųjų Amerikos užsie
nių politikos ekspertų, 
George K. Kennan, buvęs 
nesenai- Amerikos ambasa
dorius Maskvoje. Jis sako, 
kad “vadavimo politika” 
greičiausiai bus nesėkmin
ga, o jei ji kur pasisektų, 
lai Amerikos atsakomybė 
pasidarys labai sunki (jei 
kur pasisektų iššaukti suki
limą prieš rusus, tai kils ka
riškos pagalbos klausimas).

Naujas valstybės sekreto
rius ir vadavimo politikos 
klausimus aiškinsis su Eu
ropos vadais.

PATARIA ŽYDAMS
BĖGTI I VAKARUS

Naujoji Prancūzijos vy
riausybė, vedama Rene 
Mayer, siulvs parlamentui 
pakeisti krašto konstituciją, 
kad padarius Prancūzijos 
vyriausybes pastovesnes. 
Vyriausybei bus siūloma su
teikti daugiau teisių paleisti 
parlamentą ir skelbti nau
jus rinkimus.

Sprendžia Trylikos
Bolševikų Vadų Likimų

Nevv Yorko prisiekusiųjų 
teismas svarsto 13 bolševi
kų partijos vadų likimą. Jų 
byla buvo klausoma devy
nius su puse mėnesius, o 
prisiekusieji tariasi jau ket
virtą dieną. Jie pasakys, 
kalti ar nekalti

Anglijos žydų vyriausias 
rabinas, Dr. I. Brodie, per 
radio kreipėsi Į žydus anoj 
geležinės uždangos pusėj ir 
patarė jiems, jei tik yra ga
limybės, bėgti i Vakarus 
nuo naujos persekiojimų 
bangos.

PRAŠO IŠLEISTI
2,500,000 ŽYDŲ

Amerikos sionistų orga
nizacija kreipėsi Į Sovietų 
Rusiją ir prašo išleisti iš 
Rusijos ir jos pavergtų kra
štų 2,500.009 žydų, kurie 
galėtų keltis i Izraelio vals
tybę ar kur kitur.

Ruošiasi 1954 Metams

Republikonų partijos nau
jas nacionalinio komiteto 
pirmininkas Weslev Rob
erte jau pradeda planuoti 
partijos rinkiminę kampa
niją 1954 kongreso rinki
mams
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Azijos Socialistai
Pereitą savaitę pasibaigė Rangune. Burmos sosti

nėje, Aziios kraštu socialistų konferencija. Ji sutraukė, 
virš xuo aeiegatų u Japonijos, Indijos, Pakistano, Indo-Į 
nezijos, Izraelio, Malajų Federacijos, Burmos ir iš vie
nos Afrikos šalies, Egipto. Konferencijoj dalyvavo ne
mažai stebėtojų iš Tuniso, Uganda, Nepalo, Kenya ir 
kitų kolonialinių kraštų. Socialistini Internacionalą kon
ferencijoj atstovavo anglų socialistų vadas Clement Att
lee, Azijos tautose turįs “išlaisvintojo” vardą. Jam esant 
prie Anglijos valdžios vairo arti 600,000,000 žmonių Azi
joje gavo nepriklausomybę!

Azijos socialistai yra bundančių ir už savo teises 
kovojančių darbo masių troškimų ir-vilčių reiškėjai. Vi
sas pasaulis dabar su susirupinimu stebi, kur pasvirs 
Azijos bundančios masės. Ar jas pavilios sovietų pro
pagandos malūnas savais pažadais, ar jos ieškos savo 
būvio pagerinimo eidamos demokratinio socializmo ro
domu keliu?

Galutino atsakymo i šita klausima niekas neturi. 
Bet Azijos kraštuose augantis laisvas darbininkų judėji
mas, unijos ir socialistinės partijos, leidžia turėti vilties, 
kad bolševizmo propaganda ir Azijoj atsirems i valstie
čių ir darbininkų auganti sąmoningumą ir nueis niekais. 
Varžytynės tarp demokratinio socializmo ir bolševizmo 
Azijos masėse yra griežtos, ir nuo tų varžytynių pasise
kimo pareis demokratijos ir laisvės išsaugojimas ar pra
laimėjimas Azijos milionams.

Burmos konferencija buvo pirmas Azijos socialistų 
susirinkimas aptarti bendriesiems, prieš visus Azijos kaš
tus stovintiems klausimams. Visi Azijos kraštai nori būti 
“nepriklausomi” Rytų-Vakarų imtynėse, jie nenori būti 
jtraukti nei i vieną nei į kitą valstybių bloką. Azijos 
socialistai tą “nepriklausomą poziciją" patvirtino, bet 
kartu pasisakė, kad “nepriklausoma pozicija” visiškai 
nereiškia idėjinio neutralumo, jei klausimas kyla pasi
rinkti tarp demokratijos ir totalitarinės diktatūros. Ei
lėj rezoliucijų Azijos socialistai griežčiausiai pasmerkė 
totalitarini bolševizmą ir pasisakė už demokratiją ir 
pagrindines asmens laisves, kaipo būtiną sąlygą sėkmin
gai kovoti už darbo žmonių būvio gerinimą. Tuo žvilgs
niu Azijos kraštų socialistai nėra “neutralus,” jie yra 
musų sąjungininkai kovoje prieš Maskvos propagandą ir 
siekia bendradarbiauti su "Vakarų” pasaulio darbininkų 
judėjimo organizacijomis. Kartu jie pabrėžia, kad di
džiųjų galybių varžytynėse Azijos kraštai nori užimti 
“nepriklausomą poziciją” ir deda savo viltis i Jungtinių 
Tautų organizaciją, kad ji kada nors sugebės pasaulyje 
vykstančias varžytynes sušvelninti.

Azijos kraštai ilgai kentėjo nuo Europos valstybių 
išnaudojimo ir tų kraštų socialistai griežtai pasmerkė 
kolonializmą, imperializmą ir kapitalizmą. Jie pasisakė 
už rėmimą visu kolonialinių tautu kovos dėl nepriklau- 
somybės ii sauki 2 žmones kovoti ries .. :• ' "

Azijos socialistai keta ir ateityje rinktis savo bend
riesiems reikalams aptarti. Tuo tikslu Įkurta ir Azijos 
socialistinių partijų bendra organizacija, kurtos apimtis 
ir ftaka paaiškės tik vėliau.

T>z
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MARINAS STEBI LĖKTUVŲ DARBĄ

Amerikos marinas, užsilipęs virš savo bankerio, stebi, 
kaip Amerikos lėktuvai bombarduoja įsi kasusius j kalvas 
bolševikus vakaitniame Korėjos fronte.

sius priešininkus ir Lenino 
bendradarbius, bet Stalino 
bendradarbiai plaunasi dėl 
pirmosios vietos Stalino pa
šonėj, kad po diktatoriaus 
galo galėtų atsisėsti i jo 
sostą.

Naujausias apsivalymas 
skiriasi nuo seniau buvusių 
tuo, kad dabar kaltinimai 
keliami “prieš žydus.” An
tisemitizmas pasidarė bol
ševikų “vielos artikulas,” 
kaip jis buvo ir pas nacius.

Bolševikai paveldėjo iš 
Hitlerio jo antisemitišką 
ideologiją ir su antisemitiz
mu išeina i plačiąją politi
ką. Nėra abejonės, kad 
antisemitizmas pasitarnaus 
bolševikams, ypač Vokieti 
joj ir arabų kraštuose. Bet 
VaKarų Europoj ir Ameri
koj Maskvos antisemitiz
mas vargu bus bolševikams 
naudingas.

Kas Savaite
Nauja Vyriausybė

Šią savaitę krašto valdy
mą perima naujoji 
sybė. Perima su didelėmis
iškilmėmis, baliais, para
dais ir džiūgavimais.

Kai banketų žiburiai už
ges, naujiesiems krašto šei 
rnininkams prasidės šiokia
dienis: biudžeto karpymas, 
santykiai su sąjungininkais, 
ir neutraliomis užsieniu vai-z *
stybėmis, muitų politikos 
galvosūkis, kariškas užsie
nių ginklavimas, mokesčių 
mažinimas, Korėjos karas 
ir visa eilė kitu rupesniu.

dar nėra baigtos, kada noi*s 
iigi bus Įrašytos i viso lais
vojo pasaulio ir ypač | 

vvnau- Ą,nerjĮ<os politikos didžiau- 
rios reikšmės posūki.

Visi piliečiai, dargi ir tie, 
kurie už naująją vyriausybę 

Jau Piahos bolševikų va-lsavo balso nepadavė, linkės 
dų byloje Maskvos antise- naujiesiems krašto šeimi- 
mitizmas buvo paaiškėjęs,
o dabar ir pačioje Maskvo

“Taip buvo priimtas sprendi-{bandymą mes pasitikome tvir- 
mas. Aš manau, kad tas sprep- tai ir sėkminga;. Komunistai 
dimas buvo svarbiausias mano'pamatė, kad jų lengvų užkaria- 
prezidentavimo dienomis.

“Po to sprendimo stiprinan
tis taktas buvo tas. kad visa 
amerikiečių tauta aiškiai sutiko 
:ii tuo sprendimu.

“O Korėjoj musų vyrai kau- 
jasi taip drąsiai, kaip ameri
kiečiai visada kaudavosi, nes 
jie žino. jog kariauja už tą patį 
laisvės reikalą, už kurį ameri
kiečiai visada stovėjo nuo pat 
Respublikos Įsikūrimo.

“Kur laisvi žmonės seniau 
neišlaikė bandymo, ten mes šj 
karta bandymu išlaikėme. Ta

vinių viltys nuėjo niekais. Lais
vų žmonių apsisprendimas gin
ti savo laisvę buvo neabejoja
mai parodytas Kremliui.”

Kukliais žodžiais pasi
traukiantis prezidentas pri
siminė savo svarbiausiąjį 
sprendimą, kuris nuaidėjo 
po visą pasaulį, visur sukė
lė vilčių, visur padrąsino 
laisvės šalininkus. Tikrai 
Korėja buvo svarbiausias 
sprendimas kovoje už pa
saulio laisvę.

je suimti “žydai sąmoksli
ninkai” ir apie jų tariamus 
prasižengimus ir prisipaži
nimus garsinama visam pa
sauliui. Nėra abejonės, kad 
Maskva pakaitos parodo
mąsias bylas ir apkaltintie
ji gydytojai darys viešas 
išpažintis ir aiškins savo 
prasižengimus.

A. A. ŽDANOVAS

Maskva Vėl Valosi
Maskvoje suimti devyni 

gydytojai, daugumoje žy
dai. Jie kaltinami tuo, kad 
“pagreitinę mirų” dviem 
aukštiem bolševikų vadam, 
Ždanovui ir Ščerbakovui, ir 
norėję pagreitinti mirti to
kiems žinomiems bolševiz- 

rt.zms, kaip maršalas
: o;.e., maršalas Vasilevs- 
ki, generolas štemenko, 
maršalas Govorov, admiro
las Levčenko ir kiti.

SVARBIAUSIAS
PREZIDENTO
SPRENDIMAS

Prezidentas Trumanas 
sausio 15 d. atsisveikino pu 

tauta. Jis peržvelgė trum
pai įvykius bėgyje paskuti
nių astuonių metų ir sakė, 
kad, jo manymu, svarbiau
sias sprendimas jam teko 
daiyti dėl priešinimosi bol
ševikų agresijai Korėjoj. 
Pasitraukiantis prezidentas 
tą |vyk| prisiminė tokiais 
žodžiais:

“1950 metais birželio mėnesį 
aš buvau Independence, Mo., 
kada sekretorius Acheson man 
patelefonavo ir painformavo 
mane apie Įsiveržimą j pietinę 
Korėją. Aš pasakiau sekreto
riui klausimą tuoj pat perduoti 
Jungtinių Tautų organizacijai 
ir pats tuoj grįžau Į VVashing- 
toną.

“Lėkdamas namo virš Vidu
riniųjų Vakarų lygumų ir Ap- 
palachians kalnų, aš tą vasa
ros popieti turėjau laiko gal
voti. Svarsčiau klausimą ir 
šiaip ir taip. bet mano mintys 
vis gryįžo prie trisdešimtųjų 
metų. prie Mandžurijos. Abisi
nijos, Pareinio, Austrijos, če
choslovakijos ir pagaliau Miun
cheno.

bandomąjį veiksmą, naują kė
sinimąsi. Jei mes leisime Ko
rėjos Respubliką pajungti, tai 
paskui kuri nors kita šalis bus 
pajungta, ir paskui vėl kita. 
O tuo tarpu laisvojo pasaulio 
ryžtumas ir pasitikėjimas eis 
mažyn, kaip tai buvo ir tris
dešimtaisiais metais. Ir .Jung
tinių Tautu organizacija nueis 
tuo pat keliu, kaip ir Tautų Są
junga.

“Grįžęs į \Vashingtoną aš 
tuoj tariausi su valstybės ir 
krašto gynimo sekretoriais, su 
generolu Bradley ir su kitais 
kariškiais ir civiliais pareigū
nais. kurie davė informacijų ir 
patarimų, kaip man apsispręsti 
ir ką mums daryti. Mes ilgai 
aptarėme tą problemą

“Nelengva buvo priimti 
sprendimas, kuris siuntė jau
nus Amerikos vaikus vėl į karo 
lauką. Aš buvau kareivis pir
mame pasauliniame kare ir aš 
žinau, ką turi pergyventi ka
reivis kare. Aš žinau tėvų, 
motinų ir šeimų rūpestį. Aš 
žinojau, kas musų laukia, jei 
mes priešinsimės Korėjoj.

“Bet viską apsvarsčius ir pa
sakius. mes priėjome išvados, 
kad visas klausimas yra tame, 
ar dabar mes turėsime kauty
nes aprėžtame plote, ar nepa
lyginamai platesniame maštabe 
vėliau; ar mes turėsime šiek

“čia istorija vėl kartojosi, tiek aukų dabar, ar nepalygina- 
‘Korejoj turėjome naująlmai daugiau aukų vėliau.

STALINO VIETININKAS?

vikų vadams ir ypač taikęsi 
pasiųsti | aną pasauli Rusi
jos armijos vadus.

Maskva skelbia, kad su
imtieji gydytojai buvo Ame
rikos ir Anglijos šnipinėji
mo tinklo agentai ir gauda
vę pinigus per žydų lab- 
d a r i n g ą organizaciją 
“JOINT.” Rusijos laikraš
čiai putoja iš dirbtino pasi
piktinimo ir kaltina politi
nę policiją už nebudrumą ir 
tinginiavimą.

Politinės policijos prieša
kyje Rusijoj stovi ‘marša
las” Lavrentj Beria, Stalino 
“zem kokas.” Jau prieš ku
ri laiką pasklido žinia, kad 
Beria patekęs i Stalino ne
malonę, o dabar jo vado
vaujama policija kaltinama 
tinginiavimu ir nebudrumu. 
Iš to aišku, kad Beria ren
giasi eiti Jagodos ir Ježovo 
keliais i nebuitį. Kol kas 
tik “rengiasi,” o ar nueis, 
tas priklausys nuo to, kas 
Maskvoje išsimuš i pirmą 
po Stalino vietą. Seniau 
“pirmoj” vietoj buvo Žda
novas, kuris, kaip dabar 
viešai skelbiama, buvo dak
tarų nunuodytas, kaip savo

Maskvoje bolše\ ilcai skelbia, 
kad šitas jų vadas buvo nu
nuodytas. Į jo vietą Stalino 
pašonėje iškilo Malenkovas.

šitas vyras. Malenkovas, da
bar skaitosi “dešinioji Stali
no ranka.“ Į tą vietą jis pa
teko per nunuodytojo ždano- laiku M. Gorkis.

Senosios administracijos 
vadai, žiūrėdami į drums
tą pasaulį, neturi pagrindo 
jaustis pralaimėtojais. Per 
klaidas ir nepasisekimus tos 
administracijos vadai jau 
keli metai buvo pasukę į 
teisingą kelią ir perduoda
mi valdžios vadžias nau
jiems šeimininkams su pa
sididžiavimu gali rodyti į 
neai ejotinus laimėjimus.

Raganos Maskvoje
Stalino režime Rusijoj 

m ganu gaudymas yra mė-
vado”ninkams geriausio pasiseki- giamiausias “tautų 

mo ir sugebėjimo vesti ne sportas. Ten vis kas nors 
kamanti-

I
tik musų šalies, 1x4. ir viso 
laisvojo pasaulio reikalus 
taip, kad didysis pavojus iš 
“Rytų” butų pašalintas.

Bimbos “Fenomeną”
M a s k v o s propagandos 

laikraštis “Laisvė” skelbia 
toki A. Bimbos perlą: “O, 
jus kiaulės! Jeigu jus ra
gus turėtumėte*, niekur pa
saulyje jokiam geram žmo- 

Jgui vietos nebeliktų.”
1 Kas išvedė Bimba iš lvg- 
Išvaros (jei jis jos kada tū
li ėjo)? Nagi, koks tai išsi
reiškimas dienraštyje “Nau
jienose.” Išėjo iš lygsvaros 
ir blaškosi kiaulėmis, bet 
sakosi esąs “geras žmogus.”

Kalbėdamas apie dezer
tyrų skaičių Amerikos ar
mijoj tas pats Bimba pa
gimdė “fenomeną.” Jis sa
ko :

“Jokia armija, jokiame 
pasaulio kamjie nėra ma
čiusi tokios fenomenos.”

Vadinasi, 46,000 dezertyrų 
|per 2 metus yra “fenome- 
ina” (nesvarbu, ką tas žo- 
idis reiškia). Bet A. Bimba

yra sugaunamas, 
nėjamas ir būtinai 
žįsta” papildęs 
niekšybes.

“pnsipa-
visokias

Ar bolševikai paseks na-įužmiršo pridėti, kad Sovie
tų armija per antrąjį pasau
lini karą davė ne tik dezer
tyrų, bet ir karių Hitlerio 
armijai virš 500,000 vyru. 
Davė tiek karių, davė ir 
garsų generolą Vlasovą su 
daug bolševikiškų genero
lų, pulkininkų ir kitų laips 
nių karininkų. Ot ten tai 
buvo “fenomeną,” i>et Bim-

cius ir toliau ir pradės žy
dus naikinti, kaip juos nai
kino naciai? Atsakymo i 
šitą klausimą nieks nežino, 
bet žydų tarjie jaučiama di
delis susirūpinimas. Rusi
joj ir rusii pavergtuose 
kraštuose dabar gyvena 2,- 
500,000 žydų tautybės žmo
nių. Du milionai gyvena

Po Ždanovo mirties dėl 
pirmos vietos ėjo varžyty
nės tarp Berios, Malenkovo 
ir Molotovo. Nesenai atro
dė, kad Malenkovas laimės 
tą “pirmą vietą po Stalino,” 
bet galutino tikrumo nėra. 
Kol Stalinas gyvas, to tik
rumo ir negali būti, nes pa

vo lavoną. Bolševikai skel
bia, kad ždanovo mirtis buvo 
“pagreitinta.” Kol ždano
vas buvo gyvas, svarbiausios 
varžytynės ėjo tarp jo ir Ma- 
lenkovo. Beria ir Molotovas 
ir tada buvo kiek toliau nuo 
diktatoriaus sosto. Kai da
bar aiškėja, jog ždanovas bu
vo nunuodytas, tai kyla įtari
mas. kad ždanovo pašalini- vydus gruzinas ir pirmoj 
mas įvyko ne be jo konku- į vietoj esanti savo numato- 
rento Malenkovo pagalbos. mą įpėdin) visada gali nu-

, , . . — 7 nuodyti arba kaipgydytojai: P. I. 1Suimti gydytojai: P. 
Jegorov, Y. G. Etinger, G. 
I. Majorov, M. B. Kogan, 
A. M. Grinštein, A. E. Feld- 
man, M. S. Vovsi, V. E. Vi- 

ir

arba kaip kitaip 
pasiųsti i “paskutinę” ir net 
karštą vietą.

Naujausias Maskvos “ap
sivalymas” neabejojamai 

viršūnėse

Pereitą savaitę Maskva 
9 gydytojus, kurie 

gydė pačius žymiausius bol
ševizmo vadus. Maskva 
skelbia, kad tie gydytojai 
ne tiek gydė, kiek nuodijo 
“proletariato” vadus. Nuo
dijo, kaip žiurkes. Esą, 
toks žymus vadas, kaip 
Ždanovas, buvo nunuodytas 
/kaip ir rašytojas Gorkis 
1937 metais). Taip pat nu
nuodytas ir generolas Ščer
bakovas, o kiti maršalai ir 
generolai vos vos išgelbėjo 
savo brangias gyvybes nuo 
nelabųjų daktarų.

Daktarai suimti ir, zibo= 
ma, prisipažįsta, kaip iš no
tų. Daktarams prikišamas 
ne tik jų prasižengimas, bet 
ir daugumos jų žydišku
mas. Tai nauja nuodėmė 
Stalino imperijoj. Atrodo, 
kad Maskvos diktatorius 
tidarė žydų medžiojimo 

ir seks garsiojo 
pavyzdžiu iki pat

ugavo

Rusijoj ir pusė miliono yra'ba sarmatlyvai tą užmiršta. 
Rumunijoj, Lenkijoj 
tuose kraštuose.

J. Str.

nogradov ir B. B. Kogan. yra bolševikų 
Penki iš suimtųjų yra žy-;vykstančių vidujinių kovų 
dai. Visi “prisipažino” no-padaras. Tik dabar ne Stali- 
rėję pagreitinti mirti bolše-'nas skerdžia, ne savo buvu-

ki-j

Kas Mums Rašoma

Patinka Kalendorius
Prieš 3 dienas gavau jūsų 

siųstus 2 “Keleivio” kalendo
rius, už kuriuos pinigus jau se
niau buvau sumokėjęs. Muiti
nės antspauda buvo. bet muito 
mokėti nereikėjo. “Keleivio” 
kalendorius 1953 metams labai 
įdomus ir aš patariu kožnam 
lietuviui Įsigyti tokį įdomų ka
lendorių. ypačiai kad ir kaina 
žema.

Viso gero veliju,
A. VAISNIS.

E. Coulee, Altą.

SEPTYNIŲ VALANDŲ
DERYBOS IRANE

Amerikos ambasadorius 
Irane, Loy Henderson, sep
tynias valandas tarėsi su 
Irano ministeriu pirmininku 
Dr. Mossadegh. Ambasa
dorius patiekė Irano vadui 
anglų planą dėl užbaigimo 
Anglijos ir Irano aliejaus 
ginčo.

!Didysis Pasiekimas
i
' Atsisveikindamas su savo 
bendradarbiais ir spauda 
senasis valstybės sekreto
rius, Dean Acheson, pažy
mėjo, kad jo sekretoriavi- 
mo laikotarpis buvo audrin
gas, neramus, bet ir ne be 
pasiekimų.

Didžiausias pasiekimas 
bėgyje paskutinių keturių 
metų buvo Vakarų Europos 
valstybių susijungimas su 
Amerika šiaurės Atlanto 
Sąjungoje ir pastatymas 
prieš gresiantį rusišką im
perializmą vieningo laisvų 
jų tautų fronto.

Prie to pasiekimo dau
giausiai prisidėjo Amerika 
ir savo lėšomis ir sumaniu 
vadovavimu. Neužmiršta
mas “Marshallo planas” pa
statė Europą i kojas ekono
miškai ir pašalino vidujinio 
susmukimo pavojų, o kariš
koji Atlanto Sąjunga buvo 
Įspėjimas rusų grobikams, 
kad Europoje jų vagišiavi- 
mams ir perversmams atėjo 
galas.

Korėjos imtynės, kurios

sezoną 
Adolfo 
galo.

Raganų gaudymas laisva
jam pasauliui rodyte rodo, 
kad Maskvos valdovai nesi
jaučia saugus ir kiekviena
me palovyje mato giltinės 
pirštus, siekiančius juos iš- 
smaugyti.

><
“Trims Melams”

Egipto diktatorius gen. 
Naguib pereitos savaitės 

ale paskelbė, kad jis ima 
valdžią nebe laikinai, “iki 
rinkimų,” kaip seniau žadė
jo, bet trims metams. Ta 
proga diktatorius uždraudė 
visas politines partijas ir 
sukišo i kalėjimą nemažai 
savo “brolių karininkų.” 
Pradėjęs eiti diktatūros ke
liu “tėvynės gelbėtojas” ne
išvengiamas turi vis giliau 
į “gelbėjimą” bristi ir kelio 
atgal nebėra.

Panašiai brenda i dikta
tūros bala ir Sirijos “tautos 
vadas” pulk. šišekli. Jis 
irgi turėjo čiupti už kalnie- 
riaus daug savo buvusių bi
čiulių, padėjusių jam per
versmą padaryti.

Ir diktatūros, kaip praga
ras, yra gristos gerais no
rais, bet labai reta jų suge
ba savo gerumus parodyti. 
Daugumas išsieikvoja kovo
je už valdžią, o reformoms
nebelieka nei laiko nei 
energijos. Smetonos visur 
ėdasi su Voldemarais, o 
naudojasi iš to Plechavičiai.

-J. D.

y
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPBUUA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAAO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos
Naujų Metų Pasitikimas

Naujus Metus vietos lie-’
mingi ir turtingi, ir priminė, 
Ijog kai kur kaimuose pasi-

. . . .... ... . . taikydavo, kad trys ūkiniu-tuva. pasitiko hnksmai n; ko duk tuiėdavo lik 
tiMKsmingai. Daugiausiai vieną po,.ą batukų
tuvo susirinkusių į L. P. 
klubą, dalyvavo gal virš 
GOD žmonių. Čia daugiau
siai rinkosi jaunieji, jau 
tiagimiai. Aušros Vartų pa
rapijos salėj buvo gal virš 
260 žmonių, daugumoje 
naujakuriai. Abejose vie
tose žmonės linksminosi, 
bet jokių “incidentų” neį
vyko.

Bimbinių tvirtovėje, En
dicott gatvėje, irgi ūžta ir 
linksmintasi. Ten buvo vie
nas gėlėmis papuoštas sta
las, o prie jo buvo sodina
mi paklydę naujakuriai, 
kurie į tą klubą atsilanko ir 
šeštadieniais. Endicott bo
sai kaltais tiems “dipu
kams” primena: Jus mus 
pikietavote, o mes jus su 
gėlėmis priimame . . . 

Sandai os Kuopoje

Sausio 11 d. Sandaros 16 
kuopa išrinko šiems me
tams naują valdybą. Į ją 
įėjo: pirm. J. Pupka, vice 
pirm. — Jonas Bartašius, 
sekr.—P. Miliauskas, fin. 
sekr.—J. Krasinskas, ižd.— 
K. Žurlis, iždo globėjai— 
J. Matjošaitis ir A. Petraus
kis, organ.—J. Šalaviejus, 
tvarkdarys—A. Paįpbeckis. 
Veiklos komitetan Įėjo: P. 
Aukštuolis, J. Dvareckas, 
A. Krįaučialis, P. Kraunelis 
ir V. Mitrikas.

Sandaros kuopa prieš 
šventes pasiuntė našlai
čiams Vokietijoj $25 aukų. 
Pinigai pasiųsti per p. K. 
Žalkauską ir gautas prane
šimas, kad pinigai per p. 
Noreiką atiduoti našlaičių 
fondui.

BALF’o seimui Sandaros 
kuopa pasiuntė auką $25 
per p. A. J. Namaksy, Bos
tone.

Sausio 10 d. IVorcestere 
lankėsi “Sandaros” redak
torius, ALT iždininkas M 
Vaidyla. Turėjo pasitari
mą su vietos darbuotojais.

Pasitarimas

Sausio 10 d. vakare tau
tininkai buvo sukvietę san- 
darieęius pasitarimui. Bu
vo tartasi apie Vasario še
šioliktosios minėjimą. Pa
sitarime dalyvavo ir volde- 
marininkų, ir katalikų, ir 
kitokių. Pasitarimui vado
vavo pp. J. Rauktys ir J. 
Matulevičius.

Pasitarime buvo ir juo
kingų nuotykių. Vienas pa
sitarimo dalyvis kalbėda
mas, kad ir prie Smetonos 
žydinčioje Lietuvoje ne vi
si žmonės buvo lygiai lai-

Vienas voldemarininkas, 
kuris Lietuvoje tur būt vie
nas turėjo tris ar daugiau 
porų čebatų, sušuko: “Me
luoji! Terši savo lizdelį:” 
Kalbėtojas nemanė volde- 
marininko “lizdelio” teršti, 
bet tik taip iš kalbos išėjo 
ir paminėjo faktą, o ne ko 
kį nors prasimanymą. Tą 
faktą patvirtino ir vienas 
senas amerikietis, kuris 
1932 metais lankėsi Lietu
voje ir sakėsi matęs užten
kamai visokių trukumų Lie
tuvos kaime.

Po paisiaiškinimo viskas 
nurimo. Bet voldemarinin- 
kai tuoj paleido gandą, kad 
tie du žmonės, kurie kalbė
jo apie tris mergaites ir j
vieną porą batukų, yra bol-įkaip i’ga ia 
ševikai. Taip ir pasakoja, j kas nežino. 
Žinoma, tie vyrai nėra jo-j pragyvenimą

REPUBLIKONŲ VADAI PASISK itSTO PAREIGOMIS KOMISUOSE

Taft. Wm. Knovvland (vi- 
svarbiausias senato ko-

paėmusios repuM.lonu partijos va .ai. senatoriai It. 
ir Styles Bridges pasiūlė, Lokius s na'.oiius skirti i

cova bu. 
Žiemos laike 
sunkesnis, o! 

pajamų nėia ir kaip ilgai: 
nebus, niekas nežino.

Rašant šia žinią jau ura-

nie-i PHILAPELPH&A, PA. llLieI

Lawrence Padangėje
Al bMirė 

Sausio 11 d
mas Cilcius

mirė, o 14

vyrai nėra
kie bolševikai, bet kas už
kiš burną “ura-patriotams,” 
kurie savo lizdą taip ger
bia, kad patriotinius lietu
vius apšaukia bolševikais?
Įsivaizdinkim, kad tokie ta nė prie jokio 
neprotingi savo “lizdo” pa- Miesto majora. 
triotai pasidarytų vėl va! 
dovais, tai ką jie darytų su 
kitais lietuviais? Atrodo, 
kad musų kai kurie tariami 
patriotai dar ilgai turės mo
kytis tolerancijos ir pado
rumo.

Koresp.

Vasario 16 Belaukiant
metu Vasario 16ti- sir

Pbiiadelphijos
(lietuviu bendruomenė ruo- haųn. .

«• liepi iei-kas! Vkl! ‘-‘nUumu.
susitarimo. <!a,'Vtas PIatu? 
oakn i utį k omitetas, kurio

jisai nesutinka ir nesutiks1'*11 ‘ 
i akeiti darbininkams 
darbi šiais metais. O

bėgp savaitė laiko 
streikas eina ir dar i

rodos, neturėtų
Mokyklos 

kamner.
BALTIMORE, MD.

Šiek Tiek Žinių
Aš turėjau progos paturėjau

senus 1952 metu 
šiame mieste ir sutikt Nau
jus Metus.

Baltimorės žmonės labai 
entuziastiškai pasitiko Nau
jus Metus. Klubai bu\o at 
dari visą naktį. Kai ku
riuose klubuose buvo duoti 
pusryčiai tiems, kui ie turė
jo ištvermės išbūt klube vi
są naktį lig šeštos valandos 
ryto.

Šampanas, degtinė, vy
nas ir alus, muzika, šokiai 
ir dainos linksmino tūks
tančius žmonių. Rodos, vis
kas yra kuo geriausiai ir 
smagu sulaukti Naujus Me
tus.

Bet ne visiem. Kiti tūks
tančiai žmonių pasitiko 
Naujus Metus su dideliu 
nusiminimu. 3.500 miesto 
darbininkų ir jų šeimos pa
sitiko Naujus Metus su di
deliu nusiminimu. Išmušus 
1952 metų paskutinei va
landai, 3,500 miesto darbi
ninkų išėjo į streiką -ko
vai už geresni pragyvenimą 
jiems ir jų šeimoms. O

baigti

PATS LAIKAS UŽSISAKYTI
'Keleivio” Kalendorių 1953 Metams

“Keleivis” ir šiais metais išleido didelį, 1*00 puslapių 
kalendorių, 1953 metams. Kalendorius yra atspaus
dintas ir siuntinėjamas.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug įdomių 
straipsnių, eilių, informacijų ir lengvų pasiskaitymų. 
Be to, kalendoriuje yra plati kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ir tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” kalendo
riaus kaina yra ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

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

Jau su
minėj imo 
pirminin- 
apv linkės

i pirm. J. š vedas, o jo pava
duotojais J. Kavaliauskas- 
ir žvmusis verslininkas p. 
Kaniušis. J Lietuvos nepri
klausomybės šventės minė
jimą yra pakviestas Penn-

uz- 
dar-

bininkai pasiryžę kovot kol 
algos bus pakeltos.

Streikas, 
ibrai

darytos, nes 
• rižiurėti ic šildyti. Apie’ 
170 mokyklų uždaryta. 
Bandoma vaikus “mokyt” 
per televiziją, bet iš to mo

li ieko gere nėra, net

11Z-11;-, ivnni ui<---  , . J . . tniliornatorįus

kymo
ir patys mokiniai nemyli 
tokio mokvmo. Kitas

dininkė, p-lė Černauskaitė. 
šia proga pirmininkas ^tun-

... ... . džia pasakė gražią kalbą
palaiooia^ tautiškose ka- je l Tarybos uždavi- 

pmese Albinas Cilcius, 58 njus jįg t kjtko pareiš- 
metu amžiaus. Prieš 40|kė> kad A L Tarybos sky_ 
metų ji> atvyko į Lavvience rįus turj prįegy, kurie ban- 
n čia v įsa laika išgyveno, (įo pastotį kelią. Jie taip

daro todėl, kad jie yra prie
šai musų tėvų gimtinio 
krašto Lietuvos; jie tarnau
ja ruskių reikalams, jie ei
na Stalino agentų pareigas. 
Kai kada ir geras lietuvis 
nukalba prieš Tarybą ir jos 
veiklą, bet jis taip daro per 
savo aklumą, tokis būna pa
kurstytas sąmoningų Stali
no agentų. Mes privalome, 
—sakė kalbėtojas,—šituos 
žioplelius draugiškai su
drausti, o prieš tuos, kurie 
stovi už jų nugaros, turime 
griežtai kovoti, nes mes ži
nome, kas jie per vieni.

šiame mitinge daugiau
siai buvo kalbama apie pa
siruošimą tinkamai ir Įspū
dingai minėti Lietuvos ne
priklausomybės didžiąją 
šventę. Vasario šešiolikto
sios minėjimas čia • įvyks 
vasario 15 d., Piliečių Klu
bo didžiojoj salėj. Bus dai 
nų, prakalbų ir kitokių pa- 
marginimų. Vienas žymus 
kalbėtojas jau apsiėmė ir 
čia dalyvaus—Petras Višči
nis, naujakurys/ iš Brock
ton, Mass. Minėjimą ruo
šia bendrai Piliečių Klubas 
ir Taryba.

dirbo tekstilės pramonėj, 
paskutiniu laiku Wood 
Mills. Velionis priklausė ir 
daug dirbo tautinėj parapi
joj: priklausė prie SLA 41 
kuopos ir ten per daug mė
li buvo vice-pirinininku; 

priklausė prie Lietuvių Pi 
liečiu Klubo ir čia apie 8 
metus buvo direktorių tary
boj. Bet kada paprašytas 
ką veikti visuomenes nau
dai, jis nemokėjo atsakyti 
“ne”—apsiimdavo ir suma
niai užduotį atlikdavo. Per
eitą vasarą, musų gegužinė 
je, jis rūpestingai padėjo 
mums dirbti. Nelaboji mir
tis išplėšė gerą darbuotoją į 
iš musų tarpo, tai didelis 
nuostolis nni'U visai koloni
jai. Velionis paliko žmoną 
Vincer.tiną ii posūni Vincą 
Maziliauską, Lawrence; 
broli
N. H
vojė. Musu širdingiausia 
užuojauta pasilikusioms liū
desy, o AB inui tebūna len
gva ir ramu ilsėtis Ameri
kos laisvoj žemelėj.

Ruošiasi prie Didžiosios 
Šventės

u vos' Karo Invalidų Są
jungos centro valdyba, to
dėl šioje kolonijoje ir įsi
steigė pirmasis Lietuvos 
Karo Invalidams Remti Ko
mitetas, kurio pirmininku 
išrinktas prof. Dr. J. Puzi- 
nas, pavaduotojais—prof. 
A. Jurskis ir Dr. Mockus, 
iždininku — Impulevieius, 
sekretore—Dr. B. Balsaity- 
tė. Komitetas žada išleisti 
atsišaukimą, kad ir kitos 
lietuvių kolonijos panašiai 
susiorganizuotų, nes pagal
ba Lietuvos karo vetera
nams labai reikalinga, nes 
daugelis randasi labai sun
kioje padėtyje.

Br. Dirmčnas

Vincą, Manchester, 
ir sesutę Ievą, Lietu-

Sausio 11 d. Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius 
laikė savo metini susirinki- 

• mą, kuriame dalyvavo at
stovai nuo Lietuvių Piliečių 
Klubo Julius Pesliakas ir 
Jonas Zautras; Moterų Pi
liečių Klubo Ona Peslia- 
kieno ir Bronė Juškienė;

sūnų Draugijos— 
takioms, M. Zalanskas

JCluĮx> Darbuotojų 
P»Tmnnv <

Sausio 10 d. klubo darbi
ninkai, kurie nuolatos dirba 
visokiausius darbus, turėjo 
susirinkimą ir vaišes. Už
kandžius paruošė šeiminin
kės savo lėšomis, bene dau
giausiai prisidėjo Jono Ur
bono sesutė, Amilija Pen- 
kauskienė, ji aukojo savo 
farmoje išaugintų agurkų 
ir tikrai lietuviškai raugiu 
tų kopūstų; užsigert buvo 1 - 
kūčių nuo Naujų Metu po
kylio. Vienas gaspadoriv, 
Vytautas- Vidunas, davė ra
portą. Paaiškėjo, kad Nau
jų Metų parengimas davė 
gražaus pelno. Buvo ir 
kalbu. Vakarą vedė And
rius Tataronis.

Reporteris.

jų Fine ir ALT pirm. I.. Šimu
tis.

Vasario 16 minėjimo ko
miteto svarbiausias rūpestis 
via kuo gausesnis piniginių 
aukų sut 1 kimus. Svarbu 

iekti amerikiečių spau- 
Todėl j šias dvi komi 

pijv.s ir išrinkti asmenys,

PADĖKA

Ponams Herfcs’asvts ir r
i pas
iriųj v • « ’ •moKymo.

lykas, tai išmatos
pradeda smirdėt. Mat, čio-,u.,.; palvrnno. 
nai patsai miestas išmatas/ ;•./ 'eina 
išveža, o dabar, miesto dar-';j./,. į 
bininkams sustreikavus, iš
matų niekas nerenka. Daug 
kas jas verčia ant šaiigat-

kui ios
nelei Mok. Kerbstaitci
Nuo pat į Ameriką

T ,.. {kimo kiekvienu T linansųk. 
ndv C 8 C11-1 Pr°£a 

imtu-i i* 1 *nkJikaip ng°nh3 P’įsiminimą,
. , , r ' t . i uz ponu Herbstu ir panelesprezraentas, prof. Dr. J. M 

ru. iras, kun. •)?. Martuse

! Lietuvos-- i v* ą-*.., įsvy-p*-- fctak
metų šven . A. Šauris; Aušros Vartų 

manęs ir žmonos

vių, tai ir vaizdas darosi Rė-|kj.
vičius, teis. A . Mykolaitis ir

malonus ir kv; 
praeivius nosis 
Todėl atrodo, 
streikas turės 
užbaigtas.

-Adomas Jukna; Šv. Onos 
Draugi ios- Marijona Zaut- 
rienė. p-lė Černauskaitė, 
Tapilia Liseričienė ir p-lė 
Stundžiutė; SLA 41 kuopos 

-Jonas Stundžia, K. Pal
tanavičius ir Jonas Savulio- 
nis: lietuvių tautinės, pa
rapijos—A. Veliškienė ir 
N. Pajarskienė.

Perrinkta šiems metams 
valdyba, kurioje pasiliko 
tie patys: pirm. — Jonas

M. Herbstaitės geras širdi 
teisingiau tariant aukso šir
dis, reiškiu širdingiausią 
padėką. Ačiū.

Jonas Karpavičius.
BĮ. 52 9 Augustdorf Lager, 
X Detmold 21-a, 
Germany.

LINDEN, N. j.

r ropaganennei komisi- 
Įai vadovauja žymioji Fhi- 
bideli bijos veikėja Elena 
šaulytė. Jos dedamos vi-

- igreitai ga]jmos pastangos pla
čiau praverti duris i didžią
ją anglų spaudą Lietuvos 
reikalams ir išsirūpinti iš 
miesto majoro Lietuvos 
Dienos paskelbimą.

Bendruomenė Pradėjo 
Radio Valandėlę

Didelė staigmena buvo 
sausio 3 d., šeštadieni, be
klausant A. Dziko radio 
programos. Išgirdome jo 
pranešima, kadi dešimt mi
nučių laiko skiriama Phila- 
delphijos Lietuvių Bend- 

omenei. Tai buvo atiua-

ipas verčia 
sukti šalin.
kad toks 

būt

Baltimorės miesto dur
ininkų algos labai mizer- 

nos, doleris devyniolika ir
nusė centu i valanda. Mies- 1 * •• *■ 
to valdyba turės atsižvelgt 
į darbininkų padėtį.

' Wm. M.

Aktorius Brad l)exter neša i 
savo butą jauną žmoną, dai
nininkę I’eggy I.ee. Jauna
vedžiai atvyko i New Yorką 
iš Ho)lvwoodo.

rymas Pbiiadelphijos Lietų
jų Bendruomenės radio 
aląndėlės, kuri žada būti 

: as šeštadieni. Kalbėjo ke
letas kalbėtojų, jų tarpe 
eeiklusi; Pbiiadelphijos ku- 
nigas S. Raila. Jis pasakė 
labai gražią kalbą linkėda
mas kiekvienam radio klau- 
-vtojui laimingesnių Naujų 
.Metų. Ir kiti kalbėjusieji, 
Ralys Raugas ir B. Dirmė 
nas, pasakė gražių ir viltin
gų minčių.

Įsisteigė Lietuvos Karo 
Invalidams Remti 

Komitetas
Philadelphijoj randasi

Prieš pat BALF”o seimą 
baigtas piniginis vajus Lin- 
dene ir šalpai sukelta 143 
doleriai ir 25 centai. Au
kas rinko Juozas Statkevi- 
čius, Juozas Prapuolenis, 
Vytautas Lozoraitis ir Bro- 

inius Baublys. Aukavo se- 
ikančiai: Vytautas Lozorai
tis $20; po $5—Jonas Liu.l- 
vinaitis, Matas Varneckas. 
Domininkas Budreckas, Ele
na Ramanauskienė, Jonas

Stundžia, vice-pirm. — Ju- “Keleivyje” naudinga vr» 
liūs Pesliakas, raštininkas daryti visokius bir.nio 
—Motiejus Stakionis ir iž- biuras ir

Plungis, S. Čerienė-Mulks, 
A. Getchis, Vytautas Saba
liauskas, Jonas Čemaska, 
Juozas Masteika ir Juozas 
Prapuolenis; po $3—Ona 
Zubavičienė, Mikas Klimas, 
Leonardas Padleckas, Al
fonsas Petrutis ir Kazys 
Degutis; po $2 — Jonas 
Bundonis, Stasys Meilus, 
Antanina Dovydauskienė, 
Vladas Petucbovas, And
rius Yrshus, Adomas Rau 
dys, Anicetas Strazdas, An
tanas šūkis, Adomas Ruhis, 
Bronius Baublys. Kiti da
vė po $1 ar mažiau.

B AL 132 Sk. Valdyba.

GARSIAI SIOS ŠKOTIJOS VEDYBOS

škotu didikas, Daikeith hercogas, vedė buvusią modelę. 
Jane McNeil, o vestuvės sutraukė 50,000 žiūrovu. Anglu 
spauda rašo, kad tos vestuvės buvusios žymiausios visoj 
Škotijoj šiame šimtmetyje.
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Bites Vagilkos
Bitės vra labai darbščios, plėštą avilį sausą. Tokios

Nuo ankstyvo pavasario iki 
vėlyvo rudens kas dieną bi
telės dirba. Neša medų, 
vašką, peni ir auklėja vai
kus ir neturi jokių poilsio 
dienų.

Bet kiekvienas bitininkas 
žino, kad darbščiosios bi
telės moka ne tik dirbti, 
bet ir . . . vogti. Jos yra 
pirmaeilės vagilkos, jei tik 
turi progos vogti. Ypač 
mėgsta vagišiauti didesnės 
veislės bitės, tamsios, vadi
namos kaukazinėmis bitė
mis.

Iš Lietuvos atvykę žvejai, 
tarp kitų staliniškų keiste
nybių, papasakojo, kad Lie
tuvoje dabar veisiamos 
kaukaziškos veislės bitės. 
Lietuvoje žmonės tas bites 
vadina staliniškomis, nes jų 
kilmė yra Kaukaze, iš kur 
pasaulis susilaukė ir garsio
jo Kaukazo Razbaininko.

Kaukaziškos bitės turi il
gesnius snapus, su kuriais 
jos žiedų sultis iščiulpia, to- į^ės
dėl jos gali imti medų ir iš

—Sveikas gyvas, tėve! —Ne, tėve, aš to nesaky- 
—Ačiū, Maike, už pa- siu. 

sveikinimą, ba po tų visų —Kodėl?
seimų ir balių aš nelabai —Todėl, kad tėvas su
lydinu. pyktum.

—Apie kokius seimus ir —Orait, Maike, jeigu jau 
balius tėvas kalbi? priėjom prie to, kad reikia

—Nu, kam klausi? Juk pyktis, tai verčiau apie tai 
ir tu buvai ant Balfo ba- nekalbėkim, 
liaus. Mačiau, kaip grau- —Gerai, tėve, galim už-
žei vištos sparną. baigti. Iki pasimatymo!

—C ką tėvas graužei, jei 
dabar negerai jautiesi?

—Aš, Maike, negraužiau 
nieko, ba neturėjau penki
nės už toki balių užsimo
kėti. Aš tik per duris žiu
rėjau, kaip visokie ponai 
prie garbės stalo gardžiai 
valgo, kad tremtiniai Vo
kietijoj butų sotesni. Žiu
rėjau ir mislinau: vot, sa
kau, penki doleriai už viš
čiuko sparną. O jeigu tos

uuię demokratiškuose kraš-
uose, mano, kad niekas 
uose kraštuose nežino, ko

kia buvo Lietuvos tvarka 
>rie Smetonos. Tokie žmo
nės ima kalbėti, kad Lietu
va buvusi “demokratiška.” 
vonsulas Gylys ir Dr. Sa- 
>oka nėra ištimtis. Štai 
Amerikoje yra dabar vadi
namas Laisvos Lietuvos 
Komitetas. Jis jau senokai 
išleido brošiūrą “Lithuania: 
Soviet Measures Destined 
to Destroy an Enslaved Na- 
ion, Physically and Moral- 

ly.”
Brošiūrėlė paduoda daug 

Įdomių faktų. Bet ji pra
sideda šitaip: “At the out- 
break of World War II, 
Lithuania was an indtped- 
ent democratic statė.”

Aiškiai apsimelavo iš pir
mo sakinio. Ir kas begali 
ikėti tos brošiūros auto

riams, jei jie pirmame sa
kinyje sako netiesą?

Senas Soc.-Dem.

MARGUMYNAI

VALSTIJŲ ANTSPAUDOS ĮVESDINIMO IŠKILMĖSE

Visą valstybių padidintos antspaudos atgabentos i sostinę 
naujo prezidento Įvesdinimo iškilmėms. Aukštas spar
nuotas stulpas su Įvairiomis figūromis vežamas Alaskos 
vežime. Valstijų antspaudos buvo sudėtos sandėlyje, kur 
Įlindo smalsuolis šuo ir uostinėja dvi stirnas Michigan 
valstijos antspaudoje.

apvogtos bitės yra pasmerk
tos išnykimui.

Jei kada avilyje numiršta 
bičių karalienė ir bitės ne
pasirūpina kitą karalienę 
(kiaušinėlių dėjėją) įsigyti, 
tai tokios bitės irgi pakryk- 
sta ir dažniausiai pasidaro 
kitų bičių auka.

Karas tarp bičių avilių 
eina be gailesčio. Ne visi 
aviliai yra lygiai stiprus. 
Visada vienas avilys yra 
stipresnis, kaip kitas. Tarp 
stipresnių bičių šeimų gali! 
gyventi ir silpnesnė šeima, į 
jei tik ji sugeba nuo savo* 
kaimynų apsiginti. Nelai
mė tam bičių aviliui, kurio 
šeima nebesugeba nuo va
gių gintis, tokia šeima yra 
pasmerkta pražūčiai. Ji 
sunyksta, suvargsta ir, atė
jus žiemai, visai išmiršta.

Visoje gamtoje eina ne
paliaujamas karas. Bitės 
darbininkės yra ir kariau- 
ninkės. Nuolatinės varžy- 

ir “jėgų bandymas” 
tarp ivairių bičių avilių yra 

Kas 
Kas 
tas

Geriau Nemeluoti
įaudonųjų dobilų. Kadan- buįties kovos dalis. 

Lietuvoje įaudonųjų do-g^ ^, turį 
i ftancr Tai kau- • i •

—Veidiminut! Aš dar 
turiu vieną klausimą. Bū
damas- pas Zacirką as aną

i-adiia. - —--L- o vo\ cirkai rrii-rl^iunSį 11 T API*r'**
kad Stalinas jau nebegyvas. 
Ar tas gali but teisybė?

—Aš nemanau, tėve, kad 
tai tiesa.

—Nu, tai pasakyk, kodėl 
bolševikų žvalgyba pradė
jo areštuoti Rusijoj žydus?

—Ne visus žydus areš
tuoja. tėve. Kol kas tik ke-

gi
bilų daug sėjama, tai 
kaziškos bitės turi 
maisto medui nešti, 
viškosios, mažesnės veisles me(jumj
pilkos bitės- i> įaudonųjų Bitininkai 
dobilų medaus neneša, jos 
tik baltuosius dobiliukus 
gali lankyti.

?»Iėgsta vagišiauti ne tik
tai kaukaziškos bitės. Va
gių yra tarp visų veislių bi
čių. Jei tik yra progos, taį 
bitės darbininkės mėgsta 
geriau medų pavogti, negu 
ji rankioti iš žiedų. Bet 
kaukaziškos bitės turi di
desni palinkimą vagišiauti, 
o kur susiduria mažesnės, 
vietinės bitės su didesnėm, 
tai stipresnės turi pagundos 
silpnesniąsias skriausti ir 
jų avilius tuštinti.

kau" stiprus ir kovingas,
T Fe! 0 džiaugiasi gyvenimu, o kai* Lietu- - ... , .tais džiaugiasi ir kaimvnu

V. Gylio Demokratija ir Dr. Gylio plepalus siekiančius 
Šapokos Argumentacija 'suklaidinti kanadiečius.
Lietučių konsulą; 

te, Kanadoje, p. \ 
praėjusių metų 

I Toronto
gerai žino bi-|7e!e8iam skiltyse 

pamėgimą vagišiauti ir I polemiką su
JC. Jenkins dėl Smetonos 
diktatoriškai valdytos Lie
tuvos demokratiškumo.

„ į Bet talkininkavęs p. Gy
- Or. Šapoka iš “Tėviškės

. Žiburiu” mano kitaip. Apie
Įpaskutinj jenkins laiš-dienrascio i ne *

, . _ , . lėtas vra suimtu. Matvt, jievisos penkines butų nusiųs- ,:u0 nor? nu.i;|ėj0 Stalin0

. .. . _ . .. diktatūrai.
31 -1 T r1S^ menes* —Kaip virozijo Zacirkos

tenai baliavoti. radijas, Maike, tai Stalinas
—Ar tai dėl to tėvas ne

gerai jautiesi po to banke
to?

—Ne,
kad šalti pagavau , , - * , , . Uz.ua v eklampodamas i ta banketą q.i,

Bičių aviliai 
saugomi. Tam

tos tremtiniams i Vokietiją,
Kaip virozijo 

ladijas, Maike. tai 
’.uvo susirgęs ir pasišaukė 
geriausius daktarus: ale tie 
'daktarai buvo žydai: jie 

as n8fyhnu susitarė ir. vietoj liekarstvų, 
Stalinui truciznos. 

taftnas tuoj užvertė kojas 
per sniegą. Iki nuėjau į tą vajuk to dabar žydus 
uteh, tai visas buvau sla-

, —Aš manau, tėve. kan
gai yra prasimanyti gandai. 

—Tas tiesa, tėve; oras Iki nebus aiškesnių žinių, 
buvo biaurus. įtikėti tokiem? gandams ne-

—Nu, vot, pasakyk man, verta.
kodėl jis buvo toks biau- —Maike. aš nesuprantu, 
įus? Kaip zakristijonas apie kokius gandus tu šne- 
man sakė, i Balfo seimą Ri. Ar tai reiškia, kad kas 
privažiavo daug kunigų, ir,nors nusigando? 
ne bet kokių, ale kanau-f
ninku, pralotų ir net vys
kupų. Tą dieną prieš sei-.fe 
mą jie turėjo iškilminga.' 
pamaldas, kad ponas Die 
vas padėtų Balfo seimui. R(X]ėi tokių kalbu
Bet kaip tik jie tas pamal- n{.ra apie Ritų kraštų val
das atlaikė, tuojau pradėjo (i0Vus? Kodėl visokių plet- 
biurti oras. Pirma buvo ru žmonės prasimano tik 
graži pagada, o po tų pa-‘ pje Staliną? 
maldų pasidarė tokia zavie-
ruka/kad baisu buvo ir no- —Tam yra dvi priežas- 
si per duris iškišti. Išrodė, tys, tėve. Viena priežastis, 
kad Dievas supyko. Bet tai žmonių noras, kad Sta- 
kodėl? Ar musų kunigėliai linas kaip nors nusisuktų 
negana meldėsi, ar ką? jsprandą; kita priežastis yra

'ta, kad Rusijoj nėra spau- 
—-Maldos, tėve, nieko ne: žodžio laisvės. Kas

bendra su oru neturi. Ar valdžiai nepatinka, apie tai 
jes buvo, ar jų nebūtų, oras p^ijoj nevalia nei rašyt, 
Lutų buvęs toks pat. rei kalbėt. Todėl ir atsi-

—Tai tu rokuoji, kad ranf|a visokiu gandų, 
maldos nieko nemacija?

__Ne, tėve. —Na, tai dabar gali sau
—Nu. tai pasakyk, kam eiti, Maike. Aš jau viską

mes meldžiamės? žinosiu.

lapių sniegu kaip pasiutę.

yra snopiai 
tikras bičių 

skaičius visada yra sargy
boje prie avilio Įėjimo. Bi
tės sargai svetimas bites iš 
tolo pastebi. Mat, kai bitė 
darbininkė grįžta namo 
medumi nešina, tai ji lekia 
tiesiai, o kai bitė vagiika 
aikosi prie svetimo avilio, 
i lekia ne tiesiai, bet suki

nėdamasi Į visas šalis, dai
rydamosi ir atsargiai. Kai 
sargai pastebi tokią besi- 
valgančią bitę. jie jau ži

no, kad turi reikalo su ne
prašyta viešnia ir, kai tik 
vagiika nutupia prie Įėjimo, 
bitės sargai ją užpuola ir 
pradeda pešioti. Jei sargy- 
oinių yra užtenkamai, tai 
bitės vagilkos susilaukia
geros

erų
žino priemonių, kaip atskir 
ti bites vagilkas nuo “pa
doriųjų ’ bičių. Teko susi
tikti vieną bitininką, kuris 
pasakojo, kaip jis apsaugo 
savo bites nuo kitų bičių 
vagiliavimo. Jis sakė, kad 
apvagiamą avilį lengva pa
žinti, nes io bitės laksto ne 
normaliai, yra nervuotos ir 
“sugrigėjusios” (kaip Gri 
go bitės . . .). Tokiame 
avilyje tas bitininkas prie 
Įėjimo paberia smulkių mil
tų ir visos bitės, Įeidamos 
ir išeidamos iš avilio, išsi- 
miltina, kaip mažiukai ma 
lunininkai. Paskui bitinin
kas eina prie kitų savo avi
lių ir žiuri, į kurį avilį len
da miltuotos bitės. Jei kur 
pastebi tokias bites, tai ir 
žino, iš kokio avilio bitės 
\agiliauja. Toki avilį jis 
perkelia į kitą vietą, arba 
pakalina bites per porą die
nų, kad jos suprastų, kad 
atsitiko kas tai nepaprasto, 
ir dažniausiai jos, po per
gyvento susijaudinimo, nuo 
vagiliavimo atsisako. Jei 
miltuotų bičių savo avi
liuose bitininkas nepastebi, 
tai jis žino, kad bitės va
gilkos atskrenda iš kaimy
ninių bitininkų ir jiems 
praneša žiūrėti miltuotų va
giu. Tada kaimynai imasi 
priemonių sudrausti vagi- 

bites.
-Lietuvių kalboj, tėve, 

randais yra vadinamos 
Jžmonių kalbos apie nepa
tikrintus įvykius

pirties, sargy mniai

vagilkoms nukarpo kunopaujan^la? .
‘•laukelius ir paleidžia jas Farmerio Vaikas
plikas.

Bet jeigu bitė vagiika 
sibriauna i avilį ir prieina 
prie medaus, ji be jokio 
sąžinės graužimo medaus 
prisikrauna ir, ištrukusi iš 
avilio, lekia tiesiai namo. 
Parlėkusi namo ji tuoj pra- 
leša kitoms bitėms, kad 

yra vieta, kur ir be darbo 
galima medaus gauti. Be 
ie, bitės savo tarpe susikal 
ba ir kiekviena bitė gali 
pasakyti kitoms bitėms, kur 
yra gero maisto.

Gavusios žinią, kad yra 
progos vogti, bitės pakyla 
i plėšimo žygį didesniu bu
riu- ir nelaimė tam bičių 
aviliui, kuris nesugeba nuo 
vagių apsiginti. Per trum
pą laiką bitės vagilkos iš
valo užpultojo avilio korius 
nuo medaus ir palieka api-

Jis Atspėja Žemės 
Drebėjimus

Meksikietis inžinierius, 
Jose Mariano Ponton, sa
kosi suradęs būdą atspėti iš 
anksto žemės drebėjimus. 
Jis aiškina, kad žemės dre
bėjimai, didieji uraganai ir 
kitokios musų vadinamos 
gamtos nelaimės neateina 

pripuolamai,” bet pasi
reiškia pagal tam tikrus 
gamtos dėsnius. Jei mes 
sugebėtume pažinti tuos 
dėsnius, mes galėtume iš 
anksto atspėti ir audras, ir 
žemės drebėjimus, ir vulka
nų išsiveržimus, ir kitokius 
gamtos reiškinius.

1952 metų pradžioje tas 
meksikietis inžinierius pa
skelbė, kad Amerikos kon 
tinentuose tuose metuose 
bus 16 stipresnių žemės 
drebėjimų. Iš jo pranaša
vimų trylika išsipildė. Mok
slininkas sako, kad jis po 
metų laiko savo pranašavi
mų mokslišką teoriją pa
skelbs visų žiniai, nes dar 
turįs savo tyrinėjimus ir ap
skaičiavimus ištobulinti. Kol 
kas jis niekam nesako, kaip 
jis savo apskaičiavimus da
ro.

ką “Tėviškės Žiburiuose,” 
kaito

me: “Mums atrodo, kad 
tai darbas komunistuojan
čio kanadiečio, kuri ‘infor
mavo’ ar net viską parašė, 
jam tik pasirašyti duoda
mas pagiežos savajam kraš
tui pilnas lietuvis. Tarp 
kitko tai rodo ir paskuti-

įsi.ei.o pastabose
kanadiečiu

Ponui Gyliui paskubę j 
talkon Dr. Šapokos veda

mas lietuviu kataliku sa
vaitraštis 
būriai

“Tėviškės U-
besąlyginiai parern- "lame laiške panaudotas 

Sudavia vardas. Ne lietuL-11 A L-1 i n.vjnsuiiz’n.
kymus kanadiškoj spaudo Į. 
Tos polemikos dalini atgar
siai šių metų pradžioje pa
siekė “Naujienas” ir ‘ Ke
leivį,” kurių skaitytojai ne-'/L 
abejotinai pasijuokė i 
Gvlio demokratijos.

iui jis juk nežinomas.”
.-Atseit, pagal

išeina, kad 
p. Gylio 
už liesa ir

Dr. Šapoką 
tas kas nepriima 
sąmoningo melo 
smetoniškos dik-

I’*. taturos nelaiko demokrati 
ja — yra komunistuojantis

Bet čia dar ne galas.
Pono Gylio prasilenkiąs! 

su istoriškais faktais ir po
litiška realybe teigimas 
esą Smetonos valdoma Lie
tuva buvusi demokratiška 
ir turėjusi net koalicinę vy
riausybę, susilaukė tiesiog 
smogiančio Mr. Jenkins at
sakymo, i kuri p. Gylys ma
tomai jau nedrįso atsiliepti. 
Ir tai nenuostabu. Ką gi 
p. Gylys galėtų atsakyti i

j kanadietis ir
=Kelmuojamas 

nas savam
M linu lietuviu.

ignorantas įn- 
ir inspiruoja- 

kraštui pagiežos

i'ai bent katalikiška ar
gumentacija atit i n k a n t i 
onsuliškai suprastą demo

kratiją, kaip kotas kirvį. 
Ponams Gyliui ir Šapokai 
• at mina . buti apdaires
ne rr.? ir demokratiškų lais

vių krašte nesąmonių nėra 
inėti, nes tuomi jiedu tik

Vendetta

vt,. v • vai nepasitarnaus demokra->lr. Jenkins teigimus, Kan . . -T. . , ,L tinęs Lietuvos atstatvmoSmetonos režimas, įsistipri-

Victor VuiUemin
Pabėgo iš Partijos
Prancūzų komunistų par

tijos vadas, Victor Vuille- 
min, vadovavęs karo laivų 
sukilimui 1919 metais Juo
dojoj juroj, skelbia, kad jis 
pasitraukia iš komunistų 
partijos.

V. Vuillemin kartu su 
Andrė ?4arty 1919 metais 
vadovavo jurininkų maiš
tui, kada prancūzų karo 
laivai buvo pasiųsti prieš 
bolševikus Juodojoj juroj. 
Už šitą savo žygį Marty ir 
Vuillemin buvo skaitomi 
“didvyriai,” o dabar, išme
tus Martv, jo artimas bi
čiulis Vuillemin pats pasi
traukia iš kompartijos.

režimas,

nęs po fašistinio gruodžio 
pučo, panaikino demokra-* 
tiškas institucijas Lietuvoj 
ir buvo vienos partijos mi- 
litarinė diktatūra su visai? 
atžvilgiais privilegijuota . a- 
rininkijos kasta. Pasak Mr. 
Jenkins, tas režimas naudo 
jo Lietuvos kariuomenę ne 
krašto gynimui nuo išorinių 
priešų, bet valdžios išlaiky
mui savo rankose, štai ko
dėl, pasak jo, dargi kalbos 
nebuvę apie priešinimąsi 
bolševikų invazijai, kai tu 
arpu kariuomenė buvo pa
naudota, kad visu griežtu
mu numalšinus Sudavijos 
t. y., Suvalkijos ūkininke 
maištą prieš aukštus mo
kesčius, ir t. p.

Juk tai yra visiems žino 
mi faktai, kurių niekas ne
gali paneigti, jeigu nenori 
pasidaryti melagiu ir neto
limos Lietuvos istorijos 
klastotoju. M r. Jenkins, 
kurs, kaip matyt iš jo laiš
kų, yra gyvenęs Lietuvoj ir 
gerai orientuojasi tuometi
nio režimo reikaluose, tik 
rumoje nepaskelbė joki'; 
reveliacijų, o tik atitaisė p.

’.eikalams. Z
Kai kurie lietuviai, atsi-

B1 SIMĄ MOTINA

-Mrs. Dorothv Barry. 25 me
lu brook Knietė, susirgo vai
ku paralyžium ir yra padėta 
Į dirbtino kvėpavimo apara
tą. Ji laukia kūdikio, kurį 
gimdys operacijos pagalba. 
Nežiūrint ligos busima moti
na šypsosi, kai draugės pa
puošė jos kvėpavimo aparatą 
gėlėmis.

Kai kur Europoje dar yra 
užsilikęs “vendettos” pa
protys. Jei kaimynas pa
daro jums ką blogo, jam 
teikia atkeršyti. Jei kas už
muša iš jūsų giminės žmo
gų, visa giminė turi atker
šyti. Keršto paprotys ypač 
yra praktikuojamas Korsi
kos saloje, Prancūzijoje, ir 
Italijos salose Sardinijoj ir 
Sicilijoj.

Šiomis dienomis iš Sardi- 
nijos atėjo žinia, kad ten 
Orgosolo miesto ir apielin- 
kės gyventojai prisiekė at
sisakyti nuo keršto. Jie La 
padarė vieno gydytojo įta
koje. Susirinkę Orgosolos 
vyrai, arkivyskupo akivaiz
doje, priėmė priesaiką, kad 
jie daugiau nebelies savo 
priešų kraujo.

Gydytojas Leonardi Mon- 
r.i ilgai įkalbinėjo Orgoso
los gyventojus atsisakyti 
nuo kraujo keršto papročio. 
Jis nurodinėjo, kad 1952 
metų pabaigoje 16 jų apie- 
linkės žmonių žuvo nuo 
kerštininkų rankų ir žudy
nės negali baigtis, nes kiek
vieno užmuštojo giminės 
turi savo ruožtu keršyti už
mušėjams ir skerdynėms 
nesimato galo.

Seniau keršto paprotys 
buvo visur praktikuojamas.

Uz.ua
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Iš Pavergtos Lietuvos
Kad* Bulvės Kasamos?

Lietuvoje visi atsimena
me Visų šventųjų dienų. 
Pas mus, šiaurinėj Lietuvoj, 
visi šventieji buvo atminti
ni tuo, kad su jais ateidavo 
ir žiemos šalčiai, kartais 
jau ir sniego pasirodydavo. 
Jei kuris ūkininkas iki “vi
sų šventų” bulvių nenukas- 
davo, tai toks ūkininkas bu
vo skaitomas dideliu apsi
leidėliu.

O dabar, kada Stalinas 
Lietuvą padarė “laiminga,” 
bolševikų dienraštis “Tie
sa,” lapkričio 12 d. rašo il
gą vedamąjį už vardytą: 
“Artimiausiomis Dienomis 
Baigti Bulvių Kasimą ir Pa
ruošas.” Tos “paruošos” 
yra bulvės, kurias reikia 
atiduoti valdžiai, Maskvos 
ponams.

Iš straipsnio matyti, kad 
Žagarės, Mažeikių, Kuršė
nų ir Lazdijų rajonuose te
bebuvo tuo metu nenukąstą 
apie ketvirtadalis bulvių. 
Nebaigtas kasimas buvo vi
soje eilėje Vilniaus srities 
rajonų, ypač Nemenčinės, 
Malėtų, Širvintų, Anykščių 
rajonuose.

Paprastai Lietuvoje bul
vės kasamos rugsėjo gale, 
kaliais užtrunka iki spalių 
pradžios, bet tai jau pavo
jinga, nes tada jau prasi
deda šalnų laikotarpis.

ir eilėje kitų rajono kolūkių 
MTS vadovybė . . . patikėjo 
traktorių valdymą mažai kva
lifikuotiems traktorininkams, 
todėl traktoriai dažnai genda 
ir ilgą laiką stovi be darbo.”

Lapkričio 12 dienai toje 
pačioje “Tiesoje” oro tem
peratūra buvo numatyta 
tarp 4 laipsnių šilumos ir 1 
laipsnio šalčio. Taigi tuo 
metu nehdkastosios bulvės 
jau daug kur greičiausiai 
bus sušalusios.

Kiek Kolchozuose 
Darbininku?

Bolševikų spauda prane
ša, kad:

“Joniškėlio rajono ‘Tarybinio 
artojo’ kolūkyje yra 166 dar
bingi kolūkiečiai. Čia sudary
tos dvi laukininkystės brigados, 
kuriose yra po 38 žmones. Gi 
likusieji kolūkiečiai paskirstyti 
darbui—gyvulių farmose
žmonės, pašarų paruošimo bri
gadoje 28 žmonės. Laukinin
kystės brigadoje kiekvienam 
kolukiečiui tenka po 21 hekta
rą ariamos žemės, o pašarų pa 
ruošimo brigadoje—tik po 10 
hektarų.

“Šilalės rajono . . . Marytės 
Melnikaitės vardo kolūkyje pa
šlijusi darbo drausmė, yra ne
maža kolūkiečių, kurie visiškai 
nedalyvauja kolūkinėje gamy
boje. Bet jie vis dėlto naudo- 
pasi kolūkio narių teisėmis, 
turi sodybinius sklypus ir pan. 
. . . kolūkio pirmininko pava
duotojas Grikšas visiškai nusi
šalino nuo visuomeninių kolū
kio reikalų ir rūpinasi tik sa
vimi.

“Ne geresnė padėtis . 
‘Tarybinės Žemaitijos.’ 
čiu Krašto.’ ‘Žydinčios

Jeigu sudėlioti Joniškė
lio “Tarybinio Artojo” kol
chozo visus dirbančius, tai 
išeina 136 žmonės. Tiek 
dirbančiųjų, o kolchoze yra 
166 “darbingi.” Ką gi vei
kia likusieji 30 darbingų 
žmonių? Atsakymas, ro
dos, savaime yra aiškus, jie 
yra kolchozo ponai: pirmi
ninkas, sąskaitininkai, bri
gadininkai, propagandistai, 
kompartijos sekretorius ir 
kitokie valdžios agentai, 
kurie už savo “darbą” irgi 
gauna “darbadienius” ir 
atlyginimą, bet darbo ne
dirba. Tai yra antstoliai, 
“tijūnai,” vergų prižiūrėto
jai ir valdžios “akys” lietu
viškame kaime. Kitaip sa
kant, tai yra Lietuvos darbo 
žmonių parazitai. 136 dar
bininkai turi išmaitinti 30 
veltėdžių vietoje, neskai
tant didžiųjų veltėdžių 
Maskvoje, kurie “paruošas” 
sudoroja.

Linai, Laukai, Sėklos
Vilniaus “Tiesa” lapkri

čio 15 d. praneša: “Žalgi
rio, Piliakalnio, V. Kudir
kos vardo žemės ūkio arte
lės dar net nenuėmė linų 
derliaus.”

Tos pačios dienos “Tieį 
sa1’ praneša ir apie laukų 
arimą Įdomių žinių. Ji sa
ko :

KELEIVIS. SO. BOSTON
MAJORAS EISENHOVVER GRIŽO J IŠKILMES

Prezidento Eisenhowerio sūnūs, majoras John Eisen- 
hower, grįžo iš Korėjos i tėvo įvesdinimo iškilmes. Ma
joras tarnauja trečioj pėstininkų divizijoj Korėjoj.

Kas Gali Gauti Pilietybę
Pagal naująjį imigracijos li patyrinėti ateivio padoru- 

ir pilietybės įstatymą (įsi- mą ir prisirišimą prie Ame- 
galėjusi gruodžio 24 d., rikos konstitucinės tvarkos

l

. ir 
‘žemai-

Vievio rajono .kolūkiai te- 
įvykdė vos apie 10 procentų 
rudens arimo darbų. ‘Tarybų 
Lietuvos/ ^Botševiko kolūkiai 
iš viso nepradėjo rudens ari
mo. Užmirštas rajone ir toks 
svarbus klausimas, kaip sėklos 
fondo sudarymas. . . . Antai, 
‘Raudonojo švyturio’ kolūkyje 
. . . neįvykdytas žiemkenčių sė
jos planas. Rudeninis arimas 
vos pradėtas. Visuomeniniuo
se aruoduose nėra nė vieno ki
logramo paruoštos sėklos. Kol
ūkio valdyba . . . nekovoja 
prieš žemės ūkio artelės įstatų 
pažeidimą. Pirmosios lauki
ninkystės brigados nariai išei
na į darbą labai vėlai, o grįžta 
anksti. Daug kolūkiečių išti
som dienom neina dirbti. . 
Dirbdami palaidais būriais, ar
tojai tesuaria vos po ketvirtį 
hektaro dirvų. Lėtai vykdomi 
ir kiti darbai. ‘Raudonojo švy
turio’ kolūkio trukumai yra bu
dingi čemiakovskio vardo 
‘Tikruoju Keliu’ ir eilei kitų 
žemės ūkio artelių. . . - Itin 
grubus žemės ūkio artelės pa
žeidimai yra ‘Jaunosios Gvar 
dijos’ kolūkyje. Čia dėl kolū
kio valdybos budrumo stokos 
nesąžiningų kolūkiečių dalis 
yra neteisėtai pasigrobusi žy
mų plotą visuomeninės žemės. 
Daugelio kolūkiečių, tame tar
pe R. Degučio. V. Degučio. S.

1952 metų) pilietybės gavi
mo tvarka yra šiek tiek pa
keista.

Ateiviai, legališkai įva
žiavę. į Ameriką ir išgyvenę 
čia be pertraukos penkis 
metus, 18 metų amžiaus ir 
vyresni, gali paduoti prašy
mą Amerikos pilietybei 
gauti. Pirmųjų popierių 
(declaration of intention) 
pagal naująjį įstatymą ne
reikia pilietybei gauti, bet, 
jei kas nori. gali išsiimti ir 
pirmąsias popieras.

žemės’,Radzevičiaus sodybiniai skly-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”
63v Eaat Broadvvay, South Boston Maaa.

Ateivis, prieš kurį yra 
užvesta byla dėl deportaci
jos ar dėl kurio deportaci
jos vedamas tyrinėjimas, 
negali buti naturalizuotas 
(įpilietintas).

Pilietybei gauti reikia:
Buti susipažinus su pa

grindiniais Jungtinių Ame
rikos Valstybių istorijos 
faktais ir suprasti valstybės 
valdymosi principus.

Mokėti anglų kalbos, 
skaityti, rašyti ir kalbėti. 
Mokėjimas kalbos reiškia 
galėjimą susikalbėti papra
sta kalba ir galėjimas ra 
syti ir skaityti paprastas 
frazes.

Nuo kalbos mokėjimo yra 
atleidžiami žmonės, kurie 
fiziškai negali kalbėti ar 
rašyti, ir žmonės, kuriems 
iki 1952 m. gruodžio 24 d. 
suėjo 50 metų ir kurie yra 
išgyvenę krašte ne mažiau 
20 metų.

Pilietybei gauti kiekvie
nas ateivis turi įrodyti, kad 
jis gerbia Amerikos konsti
tucinę tvarką ir įstatymus 
ir yra gero elgesio žmogus. 
Teismas, kuris svarsto atei
vio pilietybės prašymą, ga

nė tik penkių metų laiko
tarpyje, bet ir seniau.

Gyvenimas krašte be per
traukos reiškia, kad ateivis 
nebuvo iš krašto pasišalinęs 
ilgesniam laikui kaip 6 mė
nesiai.

Jei kas :r iki metų laiko 
buvo pasišalinęs, visvien jis 
gali skaitytis gyvenęs kraš
te “be pertraukos,” bet turi 
įrodyti teismui, kad jis ne
buvo apleidęs savo gyvena
mos vietos J; A. Valstybė
se.

Jei kas tarnauja ar tar
navo Amerikos vyriausybės 
pasamdytas ir buvo užsie
niuose, toks žmogus gali 
skaitytis gyvenęs krašte be 
pertraukos ir tame atsitiki-
me, jei jis ir ilgesnį laiką 
buvo iš krašto pasišalinęs. 
Taip pat daromos išimtys 
tiems žmonėms, kurie dirbo 
Amerikos mokslinėse ar 
biznio įstaigose ir gyveno 
ilgesnį negu metus laiką už
sieniuose.

Negali Įsipilietinti

Amerikos pilietybės ne
dali gauti tie žmonės, kurie 
bėgyje lo metų iki piliety
bės prašymo įteikimo ar po 
to yra žinomi, kaipo “sub- 
versyviai.” Į tą kategoriją 
įeina anarchistai, komunis
tai ir visi kiti, kurie yra to 
talitarinės santvarkos šali
ninkai.

Iš to patvarkymo daro 
mos išimtys tiktai tiems as
menims. kurie priklausė 
prie totalitarinių (bolševi
kiškų ar fašistiškų) organi
zacijų (užsieniuose) iš prie
vartos, įstatymų verčiami 
ar tiktai norėdami gauti 
progos dirbti ir gyventi, ar
ba jeigu jie iš tokių organi- 
:acijų pasitraukę prieš su
laukę 16 metų a'mžiaus.

Negali gauti pilietybės 
dezertyrai iš Amerikos ka- 
»o pajėgų ir svetimšaliai, 
kurie prašosi ir atleidžiami 
nuo tarnavimo ginkluotose 
Amerikos pajėgose kaipo 
nepiliečiai.

amžiaus automatiškai gau
na pilietybę, jei jų abudu 
tėvai naturalizuojasi. Vie
nam iš tėvų mirus, užtenka 
likusiojo tėvo ar motinos 
natūralizacijos, kad ir vai
dai, iki 16 metų amžiaus, 
pasidalytų piliečiais. Jei 
tėvai atsiskyrę, tai užtenka 
natūralizacijos to, kuris le
gališkai vaikus globoja. Jei 
vaikas gimęs be tėvo, tai 
motinos įsipilietinimas vai
kui iki 16 metų amžiaus su
teikia pilietybę.

Vaikai tarp 16 ir 18 me- 
;ų amžiaus, tėvams įsipilie- 
ir.us, negauna pilietybės.

7 et tėvai gali prašyti to am
žiaus vaikams suteikti pi
lietybę. Taip pat vienas iš 
ėvų (naturalizuotas) gali 
prašyti suteikti pilietybę 
vaikams ar vaikui, jei kitas 
iš tėvų dėl kokių nors prie
žasčių negali įsipilietinti. 
Taip pat ir įsūnytų vaikų 
įpilietinimas daromas įsu- 
nytojams prašant.

Sulaukę 18 metų vaikai 
oatys gali prašyti piliety
bės.
Palengvintas Įsipilietinimas I

Visa eilė nepiliečių gali 
gauti pilietybę lengvesnė
mis sąlygomis. Pavyzdžiui, 
Amerikos piliečio (pilietės) 
žmona (vyras) gali gauti 
pilietybę po trijų metų gy
venimo krašte, jei Įvažiavo 
į kraštą legališkai ir čia gy
vena su savo vyru (žmona). 
Dar lengvesnėmis sąlygo
mis gali įsipilietinti piliečio 
(pilietės) žmona (vyras), 
jei pilietis tarnauja Ameri 
kos vyriausybei ir gyvena 
užsieniuose.

Palengvintomis sąlygomis 
įpilietinami svetimšaliai tar
navę Amerikos ginkluotose 
pajėgose taikos ar karo me
tu. Trys metai karo tar 
bos taikos metu arba tarna
vimas bet kurį laiką aktin
goj tarnyboj karo metu, 
duoda teisę įsipilietinti be 
laukimo, be įrodymų gyve
nimo krašte be pertraukos 
ir bet kokiame teisme.

Kaip Buvo Su Berlynu
Nesenai Amerikoje lan-jir didelės Vakarų sąjungi 

kėši anglų ministerių pirmi- ninku įtakos. Nežiūrint ang- 
ninkas VVinston ChurehilI.
Jis buvo atvykęs “atnaujin
ti pažintį” su gen. Eisen-

Prekybos laivyno juri
ninkams irgi numatoma 
lengvatų pilietybei gauti.

Valstybės Departamento 
Atsakymas j ALT 

Telegramą

ALT suvažiavimas perei
tais metais, tarp ko kita, 
pasiuntė sveikinimo tele
gramą ir prezidentui Tru
manui. Šiomis dienomis at
ėjo atsakymas, adresuotas 
ALT sekretoriui.

pai žymiai viršija nustatytą 
plotą. Kolukio narys Pranas 
Toročka turi net du sodybinius 
sklypus. . . . Daroma daug klai
dų atlyginant kolūkiečiams už 
darbą. Antai, to paties kolu
kio pirmininkas J. Golubauskas 
išduoda kolūkiečiams avansą 
nepriklausomai nuo išdirbtų 
darbadienių kiekio. Kolūkiečiai 
J. Monkevičius ir J. Ramanaus
kaitė išdirbo vos po kelis dar
badienius. Tuo tarpu pirmi
ninkas išdavė vienam jų 125. o 
kitam 150 kilogramų grudų. . . .

vadovai, žemės ūkio Piečiai. Valkai gimę uz

Vaikų Pilietybe

Vaikai gimę Amerikoje 
automatiškai yra Amerikos

My Dear Dr. Grigaitis:
The White House has

asked this Department to 
thank you for your tele- 
gram of November 25, 1952 
addressed to the President 
on behalf of the Lithuanian 
American Council. The 
President is very appreci- 
ative of your organiza- 
tion’s resolution.

You are assured that the 
United States will continue 
to strive to insure the de- 
velopment of world condi 
tions in which the people 
of Lithuania, as vvell as aII 
peopies under the yoke of 
Soviet tyranny, will be able 
to enjoy freedom and priv- 
ileges they so rightly de- 
serve.

Sincerely yourš,
For the Secretaiy of Stat# .

Huw«rd A. Cook, Chief
Division uf Public Liaison

Kajono 
specialistai apsiprato su 
mais kolūkiu. ir MTS 
tošį sti iais'

truku-‘sieniuose ir legališkai atvy
tais jkę į Ameriką pastoviam 

į apsigyveni mui iki 16 metų

lų premjero noro, karo va
das vykdė seniau paruoštą 
karo planą ir į Berlyną nė
jo.

Rinkimu kampanijoj gen. 
Eisenhovver kartojo genero
lo Žukovo žodžius, pagal 
kuriuos, rusai sudėję prie 
Berlyno 10,000 aukų. . . .

Anglijos premjeras, rašy
damas savo atsiminimus, 
Berlyno paėmimą, be abe
jonės, irgi aiškina. Bet jis 
nenorėjo, kad jo aiškinimas 
išeitų griežtas ar nepagei
daujamas Amerikos nau
jam prezidentui ir todėl at
sivežė čia savo knygos ko
rektūras, kad prezidentas 
susipažintų su knygos turi
niu. Kokios išėjo paskuti
nės korektūros, pamatysime 
knygai pasirodžius.

*
Berlyno klausimą ir at

siminimuose ir rinkimuose 
galima visaip aiškinti. Bet

paėmimą 
Amerikoj 

girdėjome 
tai buvo

nuogas
“Vakarai

hovveriu, Amerikos prezi
dentu. Kas buvo kalbama 
atnaujinant pažintį, spauda 
nepraneša. Yra tik spėlio
jimų. Bet vienas aptarta
sis “klausimas” yra žino
mas. W. ChurehilI atsive
žė į Ameriką savo atsimini
mų šeštosios knygos korek
tūras ir davė jas perskaity
ti gen. Eisenhovveriui. Kny 
ga greit pasirodys rinkoje. 
Jos pasirodymas jau yra 
suvėlintas gerokai.

Koks reikalas buvo anglų 
vadui vežti savo knygos ko
rektūras į Ameriką? Tai
gi, reikalas buvo. šeštoje 
Churchillio atsiminimų kny
goje aprašoma Berlyno pa
ėmimas ir karo galas ir 
kaip tik karui einant prie 
galo tarp Anglijos ministe
rių pirmininko Churchillio 
ir generolo Eisenhovverio 
buvo iškilęs rimtas nesusi
pratimas dėl Berlyno ėmi
mo. W. ChurehilI manė, 
kad Berlyną reikia paimti, 
o gen. Eisenhovver sakė, 
kad neverta veržtis į Berly
ną, nes tas miestas, pagal 
senesnį susitarimą, visvien 
turėjo atitekti rusams, kaip, 
beje, Praha ir kitos Euro- 
jx)s Rytų valstybių sosti
nės.

Apie Berlyno 
ar nepąėmimą 
pernai metais 
nemažai. Apie
kalbama prieš republikonų 
konvenciją, kada gen. Ei- 
senhovveriui buvo daromi 
priekaištai dėl Berlyno ne
paėmimo. Gen. Eisenhovv
er dėl Berlyno nepaėmimo 
pasisakė ir net rinkimų 
kampanijoj apie Berlyną 
kalbėjo.

.Gen. Eisenhovver Berlyno 
nepąėmimą vienoje kalboje 
Detroite aiškino šitaip:

“Kada mes darėme musų 
paskutiniuosius karo planus 
mes buvome 300 mylių į 
vakams nuo Berlyno ir tarp 
musų ir Berlyno buvo La
bos (Elbos) upė,” o rusų 
armija tada jau buvo 30 
mylių į lytus nuo Berlyno, 
“beveik pačiuose Berlyno 
priemiesčiuose ir didžiosios 
kliūtys jau buvo perženg
tos.”

Gen. Eisenhovver aiškino, 
kad vėliau, kada didelėmis 
pastangomis gal ir galima 
butų buvę paimti Berlyną, 
tai prieš amerikiečius ir 
anglus buvo iškilęs kitas 
rupesnis, kaip neįleisti rusų 
į Daniją, o, be to, “politi
niai bosai” Berlyną jau bu
vo pažadėję rusams ir ru- 
bežius buvo nustatytas 200 
mylių į vakarus nuo Berly
no.

Gen. D. D. Eisenhovver 
savo atsiminimų knygoje. 
“Crusade in Europe." irgi 
panašiai aiškina Berlyno 
nepąėmimą. Toje knygoje 
jis sako, kad Anglijos mi
nisterių pirmininkas “rim
tai priešinosi mano akcijai 

. jis buvo labai nusivylęs 
ir susirūpinęs, nes pagal 
mano planą Montgomery 
(anglų) armija nebuvo me
tama su visa galima ame
rikiečių pagalba pirmyn, 
siek;*mt žūt but paimti 
Berlvną pini. 1‘gn rusai ii

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

faktas yra, kad 
” vokiečių sostinės 

nepaeme ir net nesistengė 
paimti. ChurehilI manė, 
kad reikia paimti, bet karo 
vadas pasakė ne ir miestas 
atiteko rusams. Kada vė
liau amerikiečiai ir anglai 
150 mylių traukėsi iš jų už
imtų Vokietijos sričių, tai 
ir vėl jokių sąlygų rusams 
dėl to pasitraukimo nebuvo 
statoma, nors galima buvo 
išsiderėti daug ką. Rusams 
buvo užleista Vokietijos 
plačios sritys už dėkui, ar* 
ba pagal pirmesni susitari
mą, nors rusai 1945 metų 
pavasarį savo visus pirmes- 
nius susitarimus jau buvo 
pamynę į purvą. “Vaka
rai” norėjo pasirodyti, kad 
jie savo sutartis pildo, bet 
užmiršo reikalauti, kad ir 
rusai savo sutartis pildytų.

1945 metai buvo Vakarų 
lepšiškumo metai. Vakarai 
karą laimėjo, bet laimėtu 
karu pasinaudoti nemokėjo. 
Jie nemokėjo net išlaikyti 
jau užkariautas sritis ir ati
davė vokiškas žemes ru
sams, patys savo rankomis 
ir musų karių krauju sukur
dami Europoj “vokišką 
klausima.”

—S. D.

Nauji Leidiniai
P. Abelkio “Žemaičių 

Krikštas,” romanas, 421 
pusk, kaina $3.50. Išleido 
Trijų Tulpių Knygų Lei
dykla. Gaunama ir “Ke
leivyje.”

P. Abelkio romane vaiz
duojamas kunigaikščių Jo
gailos ir Vytauto bandymas 
apkrikštyti žemaičius. Že
maičiai krikštui atvirai ne
sipriešino, bet savo šven
tyklas iškėlė į slaptas vietas 
ir toliau garbino savo se
nuosius dievus.

“Lietuva.” politikos žur
nalas, Nr. 2. šiame antra
me “Lietuvos” r.r. vra idėta

paims.
Gen. Eisenhbuei sake 

Kad anglų ministerių pirnu- 
mininkas is Berlyn* p^eiin- 
,no tikėjosi d'dpiio prestižo

J. Kaminsko 
Organizacijos 
•J. Girniaus 

“.Musų Uždavinių Akivaiz
doje,'* C. Butkio “Busimieji 
Civiliniai Įstatymai.” V. 
Rastenis rašo apie “Nuosa
vybės Teisių Įstatymą,” Dr. 
Krivickas apie “Genocidą 
iv Genocido Konvenciją” ir 
įd«f- ei’ė kitų stiaipsnių, 
. Į'Zeatgų n dokumentų.

Žurnab, .tdiesas 4 W 
|57tr» St., New York 19, N. 
Y'. Kaina atskiro nr >Pc, 
matams S*’

straipsniai:
“Laisvinimo
Klausimu,”
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Kuklusis Rašytojas Petras Pilka
PETRAS PILKA

Nesenai pasirodė nauja 
rašytojo Petro Pilkos eiliuo
ta knyga: “Žvirbliai Inki
lėnuos.” Išleista tik 100 
egz. Spausdinta Vokieti
joj, Tremties leidyklos prie
žiūroje. Gaunama pas auto
rių, 19 Old Harbor St., So. 
Bostone.

Poetas lyrikas Petras Pil
ka gimė ūkininkų šeimoje 
1908 metų rugpiučio 1 d., 
Galų vienkiemyje, Balnin
kų valsčiuje, Ukmergės ap
skrityje.

Jo nepasituri tėvai, savo 
sunkiu rankų darbu duoną 
pelnydami, rūpinosi, kad 
Petras gautų pradžios mo
kyklos išsilavinimą. Pir
muosius mokslo* žingsnius 
Petras žengė Kurklių ir 
Vaičiuliškių pradžios mo
kyklose. Pažinęs mokslo 
vertę, Petras jo siekė visa 
savo jaunatviška energija 
ir sėkmingai baigė Ukmer
gės valstybinę gimnaziją.

Vos išmokęs skaityti jau 
pamilo knygas, ypač lietu
vių literatūrą. Dar gimna- 
zijos suole pasireiškė jo 
plunksnos gabumai. Būda
mas nuoširdus ir draugiš
kas, Petras buvo ir draugų 
ir mokytojų mylimas. Ma
tydami jo asmenyje beau
ganti rašytoją, mokytojai 
rėmė jo minti siekti aukš
tesnio mokslo.

Petras buvo energingas ir 
veržlus jaunuolis. Nežiū
rint ekonominių sunkumų, 
jis persikėlė i Kauną, Vy
tauto Didžiojo Universite
tan studijuoti literatūrą.

Studijų metu Petras duo
davo mokiniams pamokas 
ii vėliau, dirbdamas Įstai
goje, užtikrino sau kukių 
pragyvenimą. Vienintelė 
prabanga, kurią Petras sau 
leisdavo, buvo knygų pirki
mas. Ir dabar galima ste
bėtis jo namų bibliotekos 
turtingumu.

1944 metais vasarą Pet
ras su savo žmona ir duk- 
įek buvo priverstas iš Lie
tuvos pasitraukti i Vokieti
ją, kur penkis metus gyve
no tremtinio gyvenimą. 
1949 metais jis su šeima at- 
vyko i Ameriką pagal DP 
Įstatymą.

Studijų metu, net ir karo 
audros sūkuryje ir tremty
je Petras nepadėjo plunks
ią)? i šalk

Kaip aukščiau sakyta, 
nešt nai Petras Pilka išleido 
gražią eiliuotą knygą vai
kams: “Žvirbliai Inkile- 
r.uos.” Minėtoje knygoje 
autorius išsiskiria savo len 
gvu, gražiu stiliumi ir gyva, 
Įdomia mintimi, kuri vaikų 
širdis pavergia. “Žvirbliai 
Inkilėnuos” knygutėje rasi 
me visą žvirblių gyvenimą, 
labai patrauklų vaikų są
monei. Per ji perleista iš
tisa eilė gražių auklėjamų 
minčių, tinkančių ne tik

vaikui, bet ir suaugusiam.
Imkime porą pavyzdžių:

Ai. ai, ai, žvirbliukai,
Tai negera pykti:
Gali tuoj ragiukai 
Du smaili išdygti I”

Arba:
“Tai man ir žvirblelis,
"Kas gi linus piauna?”
Tarė jai senelis.
“Linus rankom rauna.”

Perskaičius “Žvirbliai In
kilėnuos1’—o skaityti jie 
taip lengva ir miela—taip 
ir ima noras, kad antrasis 
šios knygos leidimas butų 
papuoštas spalvotomis iliu
stracijomis, kad vaikai ne 
tik prašytų suaugusio dar 
ir dar paskaityti apie tuos 
“Žvirblius Inkilėnuos,” bet 
ir patys galėtų raityti ir 
bandyti skaityti. Bet tai, 
žinoma, vra ir lėšų reika
las.

Kaip knygoje yra pažy
mėta, jos išleista tik 100 
egz. Butų labai gaila, jei 
knyga nepasiektų musų 
vaikučių dėl jos tokio mažo 
tiražo.

Be “Žvirbliai Inkilėnuos” 
Petras Pilka yra išleidęs 
šias knygas:

“Penki Fragmentai” 
(1936 m.), “Dienų Griuvi
mas” (1937), “Parduotas 
Vardas” (1938). “Žalioji 
Primadona’’ (1939) ir 
“žvaigždžių Ieškojimas” 
i1950k

Šios knygos, tur būt, iš 
viso nebėra užtinkamos, 
nes ir jos buvo paties auto
riaus leidžiamos labai mažu 
tiražu, knygų rinkoje ne-i 7 
parduodamos ir. dažniau
siai, paties autoriaus išdo-

savo pazista-

“žvaigž- 
gal dar

KELETVTS. 90 BOSTON
VAIKUI DARYS ŠIRDIES OPERACIJĄ

šešiu metu Carol Jo Hine atvyko su motina j Bostono 
vaiku ligoninę, kur gydytojai vaikui darys širdies opera
ciją. Mergytė gimė su nepilnai išvystyta širdimi. Gydy
tojai tikisi operacijos pagalba širdį pataisyti.

me valdžiai, kad neleidžia] P. UŽPILIĘTIS: 
mokytis gimtąja kalba, bet 
dabar negalime kitam kam 
suversti kaltės ir turime pri
sipažinti, kad patys esame 
kalti, jei vaikams reikia 
vargti šeštadieninėse mo
kyklose.

Iš Kvailiuko Užrašu

Del Tu Mišrių Vedybų
ligą laiką “Keleivyje” 

ti ginčai dėl mišriu
ėjo 
Vė-

Mdn atrodo, kad tuo 
išimu vedama polemika 

yra kaip pilstymas vandens 
iš vieno šulinio i kitą. .Miš
rių vedybų klusimas iškilo 
ne šiandien ir ne todėl, kad 
išsiblaškę po visus kraštus 
lietuviai vedasi su svetim
tautėm. Mišrių vedybų mu
sų tautoj buvo prieš 500

karėti
dvbu.

Ponas Anis Rūkas sako, 
kad žydai griežtai prisilai
ko savo tradicijų ir nesuda
ro mišrių šeimų. Aš turiu 
kitokių pavyzdžių. Mano 
brolio sūnūs Chicagoje yra 
vedęs žydaitę, kitas pažįs
tamas žydas, Leisneris, ap
sigyveno Bridgeporte tarp 
lietuvių ir jo duktė ištekė
jo uz lietuvio. Kaitą aš 
paklausiau, ar jis nepyksta,

Tokia pat istorija yra vi
sose didesnėse lietuvių ko
lonijose: turime lietuviškas 
parapijas, turime parapiji
nes lietuviškas mokyklas, 
Let kai tik kvla klausimas 
apie lietuvių kalbos dėsty
mą tose “lietuviškose” pa
rapijinėse mokyklose, tai 
tenka steigti šeštadienio 
mokyklas ir džiaugtis, kad 
gaunam patalpas keliom 
valandom, kad lietuviškos 
parapijos vaikai kelias va
landas per savaitę gali pa- 
-imokyti lietuviškai. . . .

A. Luckienė

(Tęsinys)
—Broliene, kaip Dievą 

• myli, pasigailėk bent tu ma-

zmogus

vanojamos 
miems.

Tik pastaroji, 
džių Ieškojimas.' 
kur gali būti užtikta, nes
išleista jau karui pasibai
gus. Bet ir ji, rodos, ne
parduodama knygynuose. 
Gaila. Joje randame gilių 
minčių ir vykusių Vaizdų. 
Štai pora ištraukų:
Tu tokia pavargus. Ir aš toks 

pavargęs.
Pradeda vėl degti miestai kal

nuose.
Kas gi musų duoną namuose 

suvalgys?
šventą duoną namuose9

Ir i tamsią naktį ašara nukrin 
ta. . •

Cit. to skausmo ir tiek daug 
nakty.

Rasime juk taką kur žmonių 
pramintą

Šios nelaimės pilnaty.

Jei šiandien prakalbėtų:
Rytoj grįžtam i namus— 
Sausos šakos pražydėtų 
ši rudeni prieš mus.

Visą skausmą išsakysiu!
Ir vargų, vargų marias —
Kai į tėviškę sugrįšim 
Pro išdegusias girias

Dviejų autoriaus lyrikos 
knygų rankraščiai yra likę 
Lietuvoje.

Artimiausioje ateityje iš
eina poema vardu “Švent
vagis.”

Nors Petras Pilka lei
džia savo knygas labai ma
žu tiražu, dėl ko jos yra 
sunkiai prieinamos plates
niam skaitytojų skaičiui, 
bet, mano nuomone, jo ku
riniai verti didesnio skai
tančios visuomenės dėme 
šio.

o00 metų. Tuomet mišrias kad jo duktė tradicijas su- 
šeimas kūrė musų kunigaik- laužė ir už lietuvio ištekė- 
ščiai ir bajorai. D. L. Ku-ljo, o jis man atsakė: “Nie- 
nigaikštis Algirdas buvoko nepadarysi! Mano žmo- 
vedęs rusę. daugelis jo vai-na iš pradžių labai pyko, 
kų, kurie gavo gudiškas-bet kas iš to? Čia via Ame- 
rusiškas sritis, buvo vedę rika. Mano žentas geras 
ruses, Jogaila su lenkiškom oyrąs, abu gražiai sugyve- 
vedvbom atvėrė duris lenkų i na ir ką tų jiems padalysi.” 
Įtakai i Lietuvos didikus, o j Italai irgi yra panašus Į 
jei pažiūrėsime Į netolimą žydus. Musų Clintone jie 
praeiti, tai matysime musųjužima pirmą vietą ir bizny- 
vyrus, stovinčius visuome-je ir politikoje, nes jų čia 
nės priekyje, su lenkiškom netrūksta, tačiau vedybo- 
ir rusiškom žmonom. M u- mis jie yra labai susimaišę 
ų ambasadorių žmonos ne su kitomis tautomis. Seni 

visos lietuvės, musų aukštų italai prisilaiko savo tradi 
karininkų žmonos, atvyku-jtijų, papročių ir dejuoja, 
sios Amerikon, ir dabar dar kad jaunimas suamerikonė- 
kalba su lenkišku-rusišku jes, su svetimtautėm veda-' 
akcentu. Voldemaras buvo si. Musų apylinkėje lietu- 
vedęs prancūzę, Purickis, viai veda ruses, lenkes, ita- 
buvęs užsienių reikalų mi- les. italai veda lietuvaites, 
nisteris, vedęs rusę, tai ko; vokietaites ir kt., ir kaip tu 
norėti iš čia gimusio ir au- žmogau juos
gūsio jaunimo? Jie čia gi- si”? Pagaliau,

Sniegai užklojo žemę, 
Ledai tvoras sukaustė,
Ir šiaurus vėjas medžiuos 
Pradėjo smarkiai siausti.

Praeis mėnuo, gal kitas, 
Sutirps žiemos ledai. 
Prašvis pavasarėlis,
Pragys paukščių balsai.

Ateis Velykų šventės, 
Linksmai varpai skambės, 
Tik vargšai kareivėliai 
Karo laukuos drebės.

Liūdnai žiūrės matutė 
Ir valandas skaitvs, 
Kuomet gi baigsis karas, 
Kuomet sūnelis grįš?

Var^o Duktė.

nęs. . . . Matai, kąd aš ir 
norėdamas negalėsiu nie
kam blogo padalyti, nors ir 
dabar nedariau, paimk ma
ne Į savo namus, gelbėk 
mane. . . . Juk giminė esu. 
—Ir nutilo. Moteriškė nie
ko nesakė, pasivedė sūnų 
i šąli ir pašnibždėjo jam i 
ausi. Šis pasileido mieste
lio link, moteriškė nuėjo 
namo, mes nuskubėjome Į 
pamoką.

Per sekančią pertrauką 
vėl girdėjome šuvius, bet 
skambutis suvadino Į kla
ses.

Po pamokų, grįžtant, 
miesto vaikai pasakojo, 
kad Brazdeikiukas buvęs li
pas vargonininką ir visose

skilų individų? Ai 
nenori suprasti tiesos dėl 
egoizmo? Dievo Įsakymas 
“neužmušk,” o katalikas 
sušaudo kataliką du sykius 
už vieną pieno puodynę. 
Musų miestely nei rusas nei 
vokietis nesušaudė nė vie
no, o savas, iga.ęs tik gink
lą, aplaistė žemę, jam nieko 
nepadariusio blogo, Inolio 
krauju. . . . Sakyk, moky
tojau, ko jus mus mokote, 
gėrio ar blogio?

1 • Aš nusilenkiau ir atsisė
dau Į suolą, nelaukdamas, 
ką Į tai mokytojas pasakys.

—Gerai, kad jaunas esi 
ir nesupranti savo minčių 
kvailumo,—pasakė mokyto
jas, o aš jam atkirtau:

—Aš labai gerai supran
tu: tai visa jus, mokytojai, 
man galvoje pažadinote.

Už tai, sekančią pert ra tikra utu vėse, kol surado Ste-j 
poną su draugais geriant.’ka stOvėjau kampe. 
Pranešęs, kad dėdė yra dari

Šie nuėję ir dar sv- Po kelių dienų tetagvvas. •akč
ki sušaudę.
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“sutvarky- 
ar galima&

mė ir augo. čia mokyklas žmones skirstyti pagal tau- 
lankė, o Amerika yra toks'tybę, religiją, rasę ir griež- 
kraštas, kur tautybė ir ti-ftai vieną nuo kito izoliuoti?
kėjimas nestatoma pirmon 
vieton. Dažnas to net visai 
nepaiso.

Antai musu miestelyje 
nesenai mirė vienas lietuvis 
žemaitis. Jis buvo persi- 
skyręs su savo -pirma žmona 
lietuvaite ir antrą kartą ve
dė negrę. Ir ka jam pada
lysi! ‘

KALĖS IKI MIRTIES

Mrs. Dorolhy Krueger Smith. 
garsaus generolo Krueger 
duktė, buvo nuteisia kalėti 
iki gyvos galvos už savo vy
ro. pulkininko Auhrey Smith 
nudurimą peiliu. Tragedija 
Įvyko Tokio, kur ir kariškas 
teismas ėjo.

Clinton,
J. Skinderis.

Indiana.

HARTFORD, CONN.

Aš su būreliu vaikų nu
ogume i kapines pažiūrėti. 

Saulė buvo prie laidos ir 
mes skubėjome.

Prie duobės gulėjo kniūb
sčias, visai be gyvybės žen
klų, žmogus. Veido nesi
matė, pakaušis buvo suai
žytas kulkų, nugaroje ir ant 
pečių matėsi per vatini, 
kur kulkos lindusios, dideli 
sukrekėjusio kraujo guzai, 
;yg kailinių didelės apva
lios išsipūtusios sagos, o 
per kelnių siūlę, iki pat ga
lui, tęsėsi gana plati krau
jo juosta. Vėliau, kai aš

si kalbėjusi su direktorium, i 
Parėjusi paglostė mano gal
vą, pažiurėjo i akis, pabu
čiavo kakton ir dvi ašaros 
nuriedėjo per jos skruostu-.

—Juk tai buvo pasakytos 
mano mintys,—pasakė ji.

t
Nukenčia Senelis

Rudeni mano tėviškėje 
kaimynas grižo iš karo. Pa

laiką bu- 
Kai bol- 

Kerenski, 
buvu-

įsakęs vi-

ir pašutinti. Pridėti dviejų 
kiaušinių išplaktus trynius, 
pusę puodelio cukraus, Įtar
kuoti vieno lemono žievelę, 
Įdėti gerą gabalą sviesto ir 
truputį druskos. Pakepti 
pečiuje apie 20 minučių. 
Po to paimti 2 kiaušinių 
baltymus, išplakti putas, 
kol jos pasidarys kietos, 
Įdėti Į putas pusę puodelio 
cukraus ir pusės lemono 
sunką. Uždekit putas ant 
pudingo viršaus ir vėl pa- 
kepkit pečiuje, kol švel
niai paruduos. Galima duo
ti stalan karštą ar šaltą, su 
grietinėle ar be jos.

f.nivmH’zloi’Oll yama v v via ▼ au T? i iri Kardei i

Praeitų metų gruodžio 28 
dieną Hartforde turėjome 
gražų parengimą, kuri su
ruošė šeštadieninės mokyk
los mokiniai. Buvo suvai
dintas gražus vaidinimas 

‘apie našlaitę ir pamotės 
Į dukterį, sudainuota kelios 
• dainos, pasirodė ir baletas 
ir, aišku, Kalėdų Senelis. 
Miela buvo žiūrėti to gra
žaus lietuviško parengimo, 
kuri suruošė šeštadienio 
mokykla, bet besidžiau- 
Įgaint kilo mintis, kodėl tie 
'vaikai turi lankyti mokyklą 
[šeštadieniais tam, kad galė
tų mokytis lietuviškai? . Juk 
jie lanko taip vadinamą lie
tuvišką mokyklą, bet joje 
nė žodžio nemoko lietuviš
kai. Girdi, tai esą negali
ma, nes mokykloje mokosi 
ir nelietuviai vaikai. Man 
atrodo, kad norint, viskas 
galima pasiekti. Mes turi 
me didelę lietuvių parapi
ją, lietuviai pastatė bažny 
čią ir mokyklą, o lietuvių 
vaikai joje negali mokytis 
lietuviškai. Jeigu valdžia 
draustų steigti tautines mo- 
įkyklas, tai visą bėdą verstu-

SaKOSI KALTA

Raudonplaukė Erica Steel, 
29 metų amžiaus, prisipažino 
laikiusi prostitucijos namą. 
Ji liudys Mickey Jelke bylo
je, kuris kaltinamas daręs 
didelį biznį iš proslUncijos.

jo antpečių raudonos žvaig
ždės atrodydavo lyg šio su- 
šaudytojo sukrekėjusio 
kraujo guzai, o raudoni 
:ampasai — šios kruvinos 
kelnes. . . .

Išdykėliai vaikai mėgino 
ji Įversti duobėn, bet jis 
buvo sustingęs ir rankomis 
laikėsi kryžiaus.

Aš pabėgau nuo jų vie
nas.

Grįždamas susitikau Braz- 
deikiuką ir jis ėmė mane 
kalbinti, bet aš praėjau pro 
šalį, neatsakęs į jo žodžius. 
Kodėl taip padariau—neži
nau. Vėliau jis buvo mo
kytoju ir geras žmogus. Bet 
keistas likimas: po 21 me
tų jį irgi kapinėse, ne tose 
oačiose, sušaudė.

Vakare pasakojo mote
rys, tai padaryta Rudbarz- 
džio Įsakymu žmonių pa- 
bauginimui. Sušaudytasis 
buvęs Įskųstas, kad išvogęs 
pieną iš kamaros, o pas jį 
adę tokią pat, kaip pra- 
molusioji, puodynę. Na, 
baigdami pasakoti žmonės 
pridėdavo:

—Tai buvo tik sklypinin
kas. . .

Po šio Įvykio Stepono ne
simatė daugiau miestely.

Kitą dieną mokykloje bu
vo gražbylystės pamoka. 
Nelaimei, man priėjo kal
bėti. Tema buvo laisva. Aš 
pasirinkau vakar dienos 
ispudžius. ŠĮ kartą išėjau 
prie staliuko visai be bai
mės, nusilenkiau prieš 
draugus ir ėmiau aiškinti 
visa, ką mačiau ir pergyve
nau. Pagaliau pabaigoje 
liko tik klausimai:

—Kam yra reikalingi visi 
tie mandrųs išminčių pata 
rimai? Ar tikrai žmonija 
nesupranta, kas yra tiesa? 
O gal jų yra tiek, kiek at-

sakojo, kad visą 
vęs turkų fronte, 
ševikai nuvertė 
vyriausias jų vadas, 
šio caro dėdė
siems karininkams mesti 
dalinius ir sprukti kur nori, 
patardamas, geriausiai i vo
kiečių užfrontę. Nors kai
mynas ir bubelio vaikas bu
vo, tėvai senukai turėjo vos 
penkias dešimtines žemės, 
o jis patsai kare buvo tik 
karo valdininku, bet spmko 
tėviškėn. Čia rado ir žmo
ną su maža dukrele: sūnūs 
kitiems tarnavo.

Grįždamas parsivežė ir 
pinigų. Norėjo net namą 
pirkti mieste, bet . . . žmo
nelė neleido, šis jai vistiek 
piniginės neatidavė ir pra
sidėjo barniai.

pa-
jau-

SykĮ, po pamaldų 
šventory, kalbantis su 
nesne kaimyne vyras malo
niai pakalbėjo, persiski- 
riant dar šyptelėjo—vakare 
namuose jam bebuvo vos 
mažas kampelis. O kai ki
tą rytą liepė dukrelei balsu 
poterius kalbėti, kilo muš
tynės ir žmona išbėgo pas 
seserį miestelin dūkia vedi
na.

Sekmadienį vyras atėjo 
jos parsivesti—grižo tik su 
mėlynu guzu kaktoje.

Kitą sekmadienį jis išėjo 
su motina miestelin. Na
mie liko tik kurčias senelis 
jo tėvas. Kadangi negirdė
jo, bet kas galėjo viską iš
vogti, todėl senukas užsi
sklendė duris ir per dvyliką 
atsiklaupęs seklyčioje po 
kryžium meldėsi. Tuo tar
pu kieman Įbildėjo veži
mas, pilnas vokiečiu karei
vių, kurie tarnavo rudbarz- 
džiui, ir jų vidury senuko 
marti.

(Bus daugiau)

“Keleivio” kalendorių jau 
galima užsisakyti. Kaina
50 centu. ITžsakvmus ir ni-* • » 
nigus prašome siusti:

“KELEIVIS“
636 East Rroadwnv 
So. Boston 27,
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Iš Plataus Pasaulio
mokytųsi amatų, nes tai yra Australiją, skaitosi jau ap- PARDAVIMUI

Tito Prezidentas

Jugoslavijos diktatorius 
Tito pereitą savaitę buvo 
išrinktas šalies prezidentu. 
Už ji balsavo visi atstovų 
rūmų ir senato nariai. Tik 
vienas balsas buvo paduo
tas sugadintas. Tito vadi
nasi prezidentu pagal nau 
jąją konstituciją. Jugosla 
vijoj ir prie naujos konsti
tucijos yra tik viena lega- 
liška partija.

Šiltinė Vokietijoj

Vokietijoj, Štutgarto 
mieste kilo šiltinės epide 
mija. Vieną dieną pereitą 
savaitę tame mieste buvo 
68 susirgimai šiltine. Iš vi 
so pereitą savaitę susirgo 
392 žmonės. Mirčių nuo 
šiltinės nedaug tepasitaiko, 
tik keletas žmonių numirė.

Žydų Persekiotojas

New Yorko gubernato
rius T. E. Dewey vienoje 
prakalboje sakė, kad Stali 
nas yra “žydų pedsekioto- 
jas,” jis “prarijo paskutinį 
Hitlerio nuodų lašą.” Gub. 
Dewey sakė, kad Stalinas 
eina tuo pat keliu, kaip ir 
Hitleris, ir eina prie tokio 
pat galo.

Biblija ir Rasizmas

Pietų Afrikos rasistai, re
formuotos bažnyčios nariai, 
remiasi biblija savo propa
gandoj prieš negrus. Jie sa
ko, kad biblija aiškiai ro
danti, jog juodos odos žmo
nės Dievo sutverti tam, kad 
jie tarnautų baltiesiems 
žmonėms. Daugelis pado
rių žmonių protestuoja 
prieš tokį biblijos naudoji
mą rasizmui pateisinti.

KELEIVIS, SO. BOSTON
JIE VLSI TRAUKIA Į VAKARUS

Vakarinės Vokietijos policininkas (dešinėj) žiuri, kaip 
keturi “liaudies policininkai/' atbėgę iš rytinės Vokieti
jos. išsineria iš savo uniformų ir apsirengia civiliais rų- 
bais. Pernai metais 2,006 bolševikų policininkų atbėgo 
i vakarinę Vokietiją.

Lietuviai Anglijoje

Kinijos Kongresas
Kinijos komunistų vadai 

skelbia, kad jie greitu laiku 
sušauks pirmąjį visos Kini
jos kongresą (parlamentą). 
Bus šaukiami ir įvairių Ki 
nijos sričių kongresai. Toks 
nutarimas padarytas “liau
dies vyriausybės centralines 
tarybos” posėdyje sausio 
13-14 dienomis.

Čechijos Maistas

Čechoslovakijos vyriau 
sybė nutarė atimti maisto 
korteles iš daugelio tuks- 
stančių seniau pasiturinčių 
žmonių ir “buržuazijos ele
mentų.” Toks patvarky
mas padarytas, kad paleng
vinus krašte maisto ir Įvai
rių kitų daiktų trukumą. 
Ką valgys žmonės be kor
telių pranešimas nesako.

Anglijoje, kaip ir Ame
rikoje, turime dvejų kartų 
lietuvišką ateiviją. Senes
nioji karta čia kūrėsi tuo pat 
laiku, kaip ir Amerikoje. 
Daugelis lietuvių pirma at-

Venezueloj Neramu

Nesenai Venezuelos dik
tatoriai “laimėjo” rinkimus 
su karo cenzūros pagalba, 
nuslėpdami nuo krašto 
tikruosius balsavimo re
zultatus. Dabar praneša, 
kad Caracas mieste (sesti 
nėję) įvyksta susirėmimų 
tarp diktatorių policijos ir 
opozicijos. Krašte esą daug 
areštų ir jau esą žuvusių 
susirėmimuose.

Rykštės Anglijoj
Anglijos parlamente 10 

konservatorių atstovų įnešė 
įstatymo projektą, kuris nu
mato vėl įvesti rykščių 
bausmes Anglijos kalėji
muose. Įstatymo sumany
tojai sako, kad rykščių 
bausmės prisidės prie kri
minalizmo sumažėjimo An
glijoj, kur paskutiniais ke
liais metais kriminalizmas 
padidėjo.

MAT, DIDVYRIS AR NE-LAUK!
“Vilnis” išaiškino lietu

viškiems stalinizmo bažny
čios revoliucionieriams, kad 
Andrė Marty, prancūzų 
bolševizmo “legendarinis 
didvyris,” velias buvo iš
mesti iš partijos. Štai ko
dėl reikėjo tą padaryti:

“Mat, nors Marty buvo ko
vingas ir energingas revoliucio
nierius. jis niekad neįstengė lo
giškai suprasti marksizmo, nie
kad neturėjo kantrybės takti
kos apskaičiavimams, lankstu
mui, praktiškumui ir tt. Jis 
visuomet turėjo anareho-sindi- 
kalistinius palinkimus, niekad 
nesuprato bendrų akcijos fron
tų reikšmės, visuomet šaukė f 
kovą prieš visus, kurie su ko
munizmu nesutinka, o niekad 
kartu su kitais elementais prieš 
bendrą pavojingą priešą.’’

Marty manė, kad priešas 
yra prancūzų buržuazija, o 
Maskva mano, kad kartais 
ir su prancūzų buržujais 
galima dirbti išvien, jei tai 
yra Maskvai naudinga ir 
jei kova kreipiama prieš 
Ameriką. “Vilnis” sako:

“Mat. Marty nesutiko su 
partija, kad vyriausias priešas 
yra Amerikos imperializmas, ir 
kad prieš tą priešą reikia ko
voti kartu su visais tautos ele
mentais. kurie stoja už nepri
klausomybę, šalies neutralumą 
ir taiką. Marty golvosenoje 
ta išdavystė, nes jis žino vie
ną, kovoti prieš buržuaziją.’

Marty neklausė nė parti
jos įspėjimo “kritiškai per
galvoti” savo klaidas ir 
viešai pareikšti atgailą. O 
todėl, sako “Vilnis”:

“Aišku, kad legendarinis did
vyres ar ne, partija turėjo jį 
pašalinti, kas ir buvo padarv 
ta.”

vienintelis kelias padaryti 
pažangą. Stovėjimas vieto
je, sakoma, ir akmenį ap
želdina, todėl kas dar ne
išsijudino, gali tą visada 
padaryti.

Jei kada grįšime Lietu
von, tai ir mums ir Lietuvai 
bus naudingiau, jei grįšime 
pasiruošę atsakomingani 
darbui. Bolševizmo siau
bas grius, kaip griuvo jau 
daug tokių despotiškų rėži 
mų. Kelias į Lietuvą kada

gyvendintas ir DP teisiu 
nebeturi. Minėtas ūkinin
kas turėjo išrūpinti jam afi- 
davitą ir kelionę pilnai ap
mokėti. Jis taip ir padarė 
ir dar kiek pasiuntė sūnė
nui ant rankų, nes sūnėnas 
pinigų visiškai neturėjęs 
Atšaukimas sūnėno Alber
tus ūkininkui kainavo 700 
dolerių.

Vieną gražią dieną sūnė
nas jau Kanadoj, pas savo 
dėdę jo gražiame ūkyje.

Valgomųjų daiktų krautuvė su vi
sais įrengimais ir geriausioj South 
Bostono biznio vietoj parsiduoda ne
brangiai. Kreiptis j;

ER CAFE.
So. Boston, Mass.324 Brou

SILVE
uuway,

ir darbo savaitė. Atsime
nu, kai atvykau į Angliją, 
vienas lietuvis vertėjas, 
Huli mieste, mane ir kitus, 
ateivius įspėjo: “Vyrai, ku
rie norite čia geriau gyven-

Kambariai PhiladelphijOj
Kambariai su visais patogumais, 

elektra, guzas ir vanduo. Rt it- pat 
vandens, aplink fabrikai. A«lresa>:

Vacius Joniką, 13)
22 Christian St., Rhiladelphia 47, Ra.

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiat minėtus 
skausmus, KEU.M ATIŠKL'S SKAUS-

nors bus laisvas ir kaip at- Sūnėnas dirbo pas savo dė-j^us.^ kankv.^k^ 

rodys, jei grįšime į savo dę, o dėdė jį gyrė, kad ge-| nuovargi,dieglius. -i.įputa:..-’ 
ras darbininkas ir visai ge
ras pagelbininkas. Taip, 
geras darbininkas, bet dėdė 
turi mokėti algą, kaip ir ki
ti kaimynai ūkininkai mo
ka. Iš karto moka po $100 
mėnesiui ir pilną užlaiky
mą (maistą ir butą), toliau 
moka po $150 mėnesiui ir 
pilną užlaikymą. Bet sūnė
nui mokamos algos niekuo
met neužtenka ir dėdė net 
iš kalno jam algą mokėjo, 
o kelionės grąžinimu sunė-

lyvavo nemažas skaičius vi-įna.! Yisai "esnaipino ir tas 
J__  n..*., 'reikalas vis buvo palieka

mas ateičiai.
Pagyvenęs kiek pas dėdę 

sūnėnas susiranda jauną

kraštą su tuo pat bagažu, 
su kokiu išvykome, tik me
tais susenėię?

A. Zamžickas.
London, Anglija.

Ii Pidą Amerikos.
Jų Vienybė

Praeitų metų pabaigoje 
įvyko Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugijos nuosavo 
namo įkurtuvės, kuriose da

sta Įvertini savo sveikatų ir jų bran
gini, tai t. nujaus parašyk savo vardų, 
pavardę ir antrašų ir siųsk šį gar i- 
nimų dėl naujai pagerintos l)eks«t:<> 
Galingos Aiosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavaitojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustam stipresnis ir :-.vei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada gra
žink mums likusių ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepi; 
su Deksnio Galinga Muštini. <12-:73,

DEK E N "S RROllt'CTS 
R. O. Box 

Neuark 1. X. J.

PAIEŠKOJIMAI

keliaudavo iš Lietuvos į ti, tai mokykitės anglų kal- 
Angliją, o paskui iš čia ke- bos, kitaip nieko gero ne
liaudavo toliau į Ameriką, pasieksite.” Tai buvo “auk- 
Maždaug tose pačiose sąly- so patarimas” ir gaila, kad 
gose kaip ir Amerikoje lie- to vertėjo pavardės neprisi-
tuviams Anglijoje teko 
kurtis. Teko dirbti sunkiau
sius darbus ir tik per sunkų 
darbą ir taupymą pasisekė 
kiek žmoniškiau įsikurti.

Po antrojo karo čia Įsi
kūrė naujoji ateivių karta, 
politinių sa’,7gų iš krašto iš
blokštieji aietuviai. Atva
žiavome čia po karo kaipo 
DP, bet anglai tas dvi rai
des greit pakeitė trimis ir 
mus pakrikštijo “E. V. W.,” 
arba Europos savanoriai 
darbininkai. Tuos savano
rius anglai įspraudė į tam 
tikrus varžtus trims me
tams ir iš tų varžtų sunku 
buvo išsprukt. Teko dirbti 
sunkius darbus, kurių anglų 
darbininkai vengė. Šluota 
ir mazgote buvo musų pa
grindiniai darbo įrankiai 
pirmaisiais Įsikūrimo čia 
metais.

Kai kas pasijuto “paže
mintas” pirmųjų metų gy
venimo sąlygomis ir pasi
stengė išvykti į užu jrius—j

Reikia pasakyti, kad “Vil
nis” gana teisingai, nors ir .
nepilnai, atpasakojo skirtu- Kanadą arba Ameriką. Rei
nius tarp A. Marty ir Tho- kia tikėtis, kad išvykusieii 

kitur atrado geresnes darbo 
sąlygas ir gal geriau įsiku-

rez-Duclos.
Pr a n c u z ų kompartija, 

kaip ir visos kitos komunis- r«y__ Jie visi norėjo ir ne 
tu partijos, turi aukščiau vi- galėjo išvykti. Kant

resnieji liko ir po trijų me
tų EVW gyvenimo pradėjo 
dairytis, kaip geriau įsikū
rus.

Pasidairius tarp musų da 
bar jau matome šiokių to
kių pasikeitimų lietuvių gy
venimo sąlygose. Kai ku
rie iš musų sugebėjo per 
pirmuosius čia buvimo me 
tus išmokti kokio nors ama 
io, visi pasistengė geriau ar 
blogiau išmokti anglų kai 
bą ir, taip ginkluoti, pra
dėjome bandyti šluotą ir 
mazgotę pakeisti kitais dar 
bo Įrankiais. Daug kam ir 
pavyko. Susirasta lengves 
nio ir geriau apmokamo 
darbo, pasidarė trumpesnė

sako statyti Maskvos inte
resus. Šiandien Maskva 
skaito, kad jos vyriausias 
priešas yra Amerika, o to
dėl prancūzų komunistai tu
ri eiti į “bendrą frontą” su 
visokiais juodašimčiais ir 
buržujais, jeigu tik toki 
bendrą frontą galima nu
kreipti prieš Ameriką.

A. Marty manė, kad ge
ras revoliucionierius turi 
turėti ir revoliucinio pado
rumo ir su visokiais “pašle
mėkais” nesidėti, jei jie yra 
aiškus reakcininkai. Be to, 
Marty jautėsi esąs prancū
zas, o todėl nenorėjo būti 
Maskvos Įrankiu. Jis ma
nė, kad ir prancūzų revo
liucinio judėjimo interesai 
yra svarbus ir todėl nebuvo

maskolintų vadų ir vietinių 
jaučiamas visoje partijoje, 

linkęs viską pajungti Mask- Marty nesijautė maskolių
vos valiai ir aklai pildyti 
visus Maskvos biurokratų 
įsakymus.

Prie to prisidėjo seni vai
dai vadovybėje. Duclos ir 
jo bosas Thorez yra Mask
vos lėlės, o Prancūzijoj yra 
bolševizmo vadų, kurie ir į 
Maskvą drįsta kritiškai pa
žiūrėti. Skirtumas tarp su-

ir todėl valdančioji klika jį 
išmetė lauk. “Vilnis” sa
ko, kad partija “turėjo” tą 
padalyti, nes pagal “Vii 
nies” išmanymą komva
dai turi būti tik Maskvos 
uodegutės, kurias galinga
sis Stalinas vizgina pagal 
savo norą.

Nebuvėlis.

Ieškau brolio Stasio Sabaliausko, 
kilusio iš Triškių valsčiaus. Šiaulių 
apskrities. Jis išvyko j Jungtines 
Valstijas 1913 metais. Jis pats, ar 
kas apie jį žino, malonės pranešti 
šiuo adresu: (4>

Juozas Sabaliauskas,

šokių pažiūrų vietos lietu
vių. Buvo banketas, o lai
ke banketo buvo kalbų ir
kitų paįvairinimų. Kalbė- .
in lPlPtOlll O 111 RlU l<i 11 \ CuC, O Calle Cuba (Vilią <fel Cerre),jo keletas BMDeiojų, o jų t a „ u>wr.

menu. Norėčiau jam pa
siųsti padėkos laišką.

Su kalba daugeliui pasi
sekė gauti darbo savo se
niau mokėtoj profesijoj ar
ba dirba naujai išmoktoj 
profesijoj. EVW varžymai 
atpuolė ir kiekvienas turi 
progos ieškotis geresnio 
darbo, jei tik sugeba geres
nį darbą dirbti. Ne visiems 
lygiai sekasi, ne visi gal 
jaučasi patenkinti savo dar
bo sąlygomis, bet pažanga 
padaryta neabejotina. Pa
minėsiu keletą pavyzdžių.

Inžinierius J. Vilčinskas 
dirba savo specialybėje 
Londone. Jisai jau supla
navo vienai Anglijos vieto
vei vandenteki.

Inžnierius R. Baublys dir
ba darbo ministerijoj, kur 
jaučiasi visai savo vietoje, 
nes dirba inžinieriaus dar
bą. Taip pat ir inžinierius 
Šalkauskas dirba savo pro
fesijoj.

Iš kitų asmenų paminėsiu 
pp. Senkus, jie abu (vyras 
ir žmona) dirba viename 
Londono banke: p-lė Duls- 
kvtė dirba vienos didelės 
firmos buhalterijoje; Mil
da Zamžickaitė dirba Sin- 
gerio kompanijoj siuvamų 
mašinų ir jų dalių instruk
tore. Nemažas skaičius lie
tuvaičiu dirba ligoninėse ir 
iau prasimušė iš eilinių dar
bininkių i medicinos perso
nalą, dirba kaip slaugės, o 
p-lė Butrimaitė yra vienoje 
didelėje Londono ligoninė
je “Lady Almoner.” Neži
nau, kaip tą titulą išversti 
i lietuvių kalbą, bet ji už
ima atsakingą vietą ligoni
nės administracijoj.

Mano paminėti asmenys 
ir daug kitų yra iš “antro
sios” ateivijos kartos, po 
antrojo karo. Iš senosios 
kartos irgi yra gerai įsikū
rusių, bet senojoj kartoj vy
rauja jaunimas, čiagimiai 
lietuviai, kurie kaipo gimę 
krašte yra piliečiai ir todėl 
lygiomis su visais kitais pi
liečiais teisėmis čia gyvena 
ir pagal gabumus ir mokslą 
užima atsakingas vietas.

Šio laiško tikslas buvo 
parodyti kitų kraštų lietu
viams, kad musų tautiečiai 
vra gabus ir nesibijo darbo. 
Norėčiau paskatinti ir visus 
kitus tautiečius Anglijoj, 
kad daugiau siektų mokslo,

tarpe ir vienas iš pirmųjų 
tos draugijos kūrėjų ir bu
vęs ilgametis jos sekreto
rius M. -K.

Bet kuomet pastarasis 
įpusėjo savo kalbą ir palie
tė draugijos istoriją, tuomet 
“sugedo” garsiakalbis, kad 
tuom pakenkus kalbėtojui.
Pašventino Kertinį Akmenį

Gruodžio 28 d. 1952 me
tais viename iš daugiausiai 
lietuviais apgyventų Monte- 
video priemiesčių, Cerro, 
tapo pašventintas kertinis 
akmuo naujai ir pirmai lie
tuvių bažnyčiai Urugvajuj, 
kuri kainuosianti daugiau 
kaip $500,000 urugvajiškų 
pezų. Tai graži suma pini
gų, už tą sumą galima pa
statyti gražus kultūros na
mas ir net ligoninė, kaip 
tai kitų tautų kolonijose 
yra. Štai, nė kiek nedides
nė vengrų kolonija pasista
tė gražų salioną ir šalia jo 
sanatoriją, o ne bažnyčią.

jis nuo jo visiškai pasitrau
kiąs. Apie kelionės pini
gus $700 net neužsiminė. 
Dabar jau bus apie 9 mėne
siai kai sūnėnas nuo dėdės 
pasitraukė ir už kelionę nė 
cento negrąžino ir dėdę net 
susitikti vengia. Tai tokia 
istorija Albertos ūkininko 
su sūnėnu.

Albertos Gyventojas.

Ieškau savo dėdės, Benedikto Jan
kūno, kilusio iš Rilvelių kaimo. Šiau
lėnų parapijos. Atvykęs prieš pir
mąjį kara ir gyvenęs Bostone. Pra
šau jį arija apie jį žinančius atsi
liepti. _ _( 4 >
Ona Vaigauskikė (StasulaitienėĮ,

1325 So. 49th Avė..
Cicero 50, Illinois.

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalha, tas gali 
gauti “Keleivio” knygyne gau
siai iliustruotą, su 272 paveiks
lais ir “Salemono Galva” Didįjį 
Sapnininką. Su prisiuntimu kai
na $1.50. Adresuokit: 

KELEIVIS
G.’.G Broadvvay. S. Boston, Mass.

Paieškau pusbrolio Vinco Eismon- 
to ir pusseserų Elzbietos ir On«,s 

i Rabijonaityčių. Gyvena Chicagoj. 
"Kilę iš Oštakių kaimo, Varnių para
pijos, Telšių apskr. Turiu labai 
svarbų reikalų. Prašau juos pačius 
ar juos žinančius atsiliepti šiuo ad
resu: (4)

Vladas Eismontas,
131 Pelham Rd., Salem Depot, N. Iš.

Paieškau Adomo Blaževičiaus ir 
šeimos narių, kurie seniau gyveno 
apie Benbush. W. Va., anglies ka
syklas. Ir paieškau Mykolo Žaldoko, 
su kuriuo sykiu gyvenome Rygoj*5, 
ii Juozo Vaičiaus, taip pat Rygos 
draugo. Jie patys, ar kas juos žino, 
malonės atsiliepti šiuo adresu: C’)

M. L. Balchunas,
10334 Aurora Street,

Detroit 4, Mich.

APSIVEDIMAI

Prieglauda Pardavimui
Kalifornijoj yra pardavimui sene

liu prieglaudos biznis su namu. Pla
tesnių žinių galima gauti šiuo ad-

Laike šventinimo kalbėjo ,, ui(.nnie Burke Guest Home.
vietos arkivyskupas A. Bar- 
beri, Lietuvos ministeris K. 
Graužinis, kunigai, jėzuitai 
ir kiti, o jų tarpe ir vienas 
senas lietuvių veikėjas J. J., 
kuris susižavėjęs bažnyčios 
statymu savo kalboje suri-

1025 Toberman St.
Tos Angeles 15, Calif.

GYVOJO JĖZAUS KRISTAUS 
BAŽNYČIA

51.3 Lcnnard St.. Brooklyn.'N.Y.
M aldos būna kas sekmadienį 3 vai. 

pp. lez. 59. Pono Dievo ranka nė- 
, i j tt • ,. . ra pertrumpa, kad negalėtų pagel-KO, kąCl Uinigvajaus lietU-jbėti; ir jo ausys nėra apkurtusios.

'kad neišgirstu. Ier. 21-8. Taip ta
ria Ponas Dievas; štai aš jumis po 
akių dedu kelia išlikimo ir kelia 
prapuolimo. Ev. Jono 3-5. Atsaky
damas Jėzus tarė: Ištiesu, ištiesų sa
kau tau: jei kas neužgims iš van
dens ir iš dvasios, negalės įeiti į Ka- 

Iralyste Dievo. Ev. Jono 3-7. Xe- 
dyvykis kad aš tau sakau, jog turi
te iš naujo užgimti.

Lietuvi'kos giesmės. Visus kvie
čiam atsilankyti. (ėjimas nemoka
mas. (5)

Pamokslininkas I). Diskeričius.

viai turi visi kaip vienas 
kovoti už tautą ir bažnyčią.

M. Krasinskas.

Nedėkingas Šunenas
Yra ir tokių žmonių, ku

rie už gerą atsimoka nege
rove, o kartais net ir skriau J 
da. Aš papasakosiu vieną! 
tokį atsitikimą.

Vokietijoj DP stovyklų-1 
se (lageriuose) gyveno vie
nas jaunas lietuvis. Kaip 
ir visi kiti, jis norėjo būti
nai kur nors išvykti iš ne
svetingos Vokietijos. Pirmai 
progai pasitaikius išvyksta 
į tolimą Australiją. Gyve
nimas Australijoj nesisekė* 
taip, kaip tikėjosi musų 
jaunas lietuvis. Jis prisi
minė turįs tikrą savo dėdę 
jau daug metų gyvenantį ir 
ūkininkaujantį Kanadoje, 
Albertos provincijoje, neto
li Brooks miestelio. Prade
da susirašinėti su dėde ir 
paskui prašo, kad dėdė jį 
atsiimtų į Kanadą.

Bet kaip tas įvykinti? 
Jaunas lietuvs, emigravęs į

Ieškau apsivedimui merginos ar 
moteries, ne senesnės kaip 50 metų. 
Aš esu našlys, turiu darbų, gerai 
uždirbu ir turiu pinigų. Su pirmu 
laišku prašau prisiųsti savo atvaiz
du; aš savajį irgi nusiųsiu.

M r. A. K.,
1420 S. W. Ist Avė., Apt. 41, 

Portland, Oregon.

DŽIOVINTOS UOGOS
Ralrr.išk.'.s džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų. kurie turi užsise- 
nėjusių šalčių galvo
je, erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo kana
luose. kaip tai nosyje 
ar gerklėje. Palmiš- 
kos Uogos yra išdžio
vintos taip. kaip džio
vintos slyvos, ir jas

taip galima valgyti kaip džiovimas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arlmtos formoje. Palmiskos Uogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kūno 
pagerinimo. $2.IMI svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
411 W. Broad»av 

Soti (h Boston 27, Mass

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

įkurta 1SS0 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2,120.359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abieju lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki GO metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Lalxlarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti Mos broliškos organizacijos na
riais. Smulkesniu paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

t
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DAR IŠ BALF’o SEIMO PIRMOSIOS KREGŽDES

L1ETUVOS AIDAI Laukas p. Mikalauskui

BALF’o seimas Bostone, 
sausio 9-10 dienomis, rinko
si nepatogiu laiku, beveik 
tarpušventyje, kada žmonės 
turi kitokių “rupesnių” ir i 
visuomeninius reikalus ma
žiau dėmesio kreipia. Jei 
prie to pridėti, kad oras 
buvo aiškiai antiseiminis, 
tai galima sakyti, kad 
BALF’o seimą# neblogai 
pasirodė.

Į BALF’o valdybą Įėjo 
keturi nauji direktoriai: P. 
Viščinas, adv. J. Skorubs
kas, kun. Juška ir A. Ra
musis (i vietą P. Pivarono, 
J. Jankausko, J. Laučkos ir 
V. Tvsliavienės).

Naujai perrinktoji valdy
ba pasiskirstė pareigomis 
šitaip: pirm. kun. Dr. Kon
čius: vice-pirm. A. Deve- 
nienė, adv. A. A. Olis, B. 
Spudienė ir Dr. Juška: sek
retorė Nora Gugienė: iždi
ninkas A. Trečiokas: fin. 
sekr. adv. Steponas Briedis 
Jr, ir revizijos komisija— 
M. Michelsoniene, M. Zujus 
ir P. Viščinis.

Seimas priėmė sąmatą 
1953 metams: Numatoma 
surinkti aukų pinigais ir 
dovanomis $357,000. Iš 
tos sumos $293.500 eitų šel
pimui tremtinių Vokietijoj, 
$38,500 tremtiniams kituo
se kraštuose ir $20.650 ad
ministracijai (Amerikoje ir 
Vokietijoje).

Ginčų sukėlę BALF’o ir 
Bendruomenės santykiai iš- 
s i s p r e n d ė kompromisu. 
BALF’as bendradarbiaus il
su Bendruomene, bet skirs
tant pašalpas nebus žiūri
ma. kad jas gautų tik tie 
lietuviai, kurie yra Bend
ruomenės nariai ir užsimo
kėję nustatytas duokles ar
ba atleisti nuo tokių duok
lių mokėjimo.

Sausio 18 d. So. Bostono 
Sandaros 7 kuopos susirin
kime dalyvavo virš 70 na
rių. Naujai išrinkta valdy
ba pradėjo eiti savo parei
gas. Pirm. A. Chaplikas, 
vice-pirm. P. Jankus, prot. 
sekr. P. Jančiauskas, ižd. J. 
Arlauskas, fin. sekr. J. Ged- 
mintas, iždo globėjai J. Le- 
kvs ir B. Strikaitis.

Valdyba karštai ragino 
ruoštis Lietuvos nepriklau
somybės šventei, vasario 16 
d. Buvo nutarta energin
gai Įsijungti i aukų rinkimą, 
nes Lietuvos vadavimui yra 
reikalingi ne gražus žodžiai, 
bet reali priemonė—pini
gai. Sandaros 7 kuopa iš 
savo iždo paskyrė $50. Prie 
jos aktingai prisijungė ir 
jos nariai: A. Čaplikas $20, 
po $10 davė S. Jokubaus- 
kas, J. Arlauskas, K. Vilei
šis, S. Kontautas: po $5— 
K. Adomavičius, P. Jankus. 
A. Klinga, J. Gedmintas, 
Bajerčius, Balukonis, J. 
Kruopas, V. Navonis. Vi
so $150. Tikimasi aukų su- 

daugiau. Po susi- 
buvo graži vaka-

rinkti ii 
rinkimo 
rienė. 

Visas susirinkimas praė
jo darnioje, draugiškoje 
nuotaikoje. Garbė susipra- 
tusiems lietuviams ’.

—M.

Mirė Elzbieta Tamukienė

LDD 21 KUOPOS
METINIS MITINGAS

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopos meti
nis susirinkimas Įvyks sek
madieni, vasario 1 d., 3 vai. 
po pietų, Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose. 368 
Broadvvay, So. Bostone

Susirinkime bus perren
kama kuopos valdyba 1953 
metams ir svarstomi Įvairus 
organizacijos tvarkymo rei
kalai. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, nieks nenusikals 
jei atsives ir naujų narių 
Įrašymui Į LDD. Metinė 
mokestis tik $1,

Sausio 14 d. vakare So. 
Bostone savo bute mirė Elz
bieta Tamukienė, sulaukusi 
77 metų amžiaus. Velionė 
paliko liūdesyje vyrą Petrą, 
dukterį Frances ir sūnų iš 
pirmo vyro, Stanley Chyvo 
ką. Taip pat liko trys bro
liai Amerikoje, Petras, Kle
mas ir Steponas Kriaučių 
nai, ir vienas brolis, Juozas 
Lietuvoje.

Velionė buvo pašarvota 
pas Kasperą ir palaidota 
pereitą šeštadieni N. Kalva
rijos kapinėse. Velionė Elz
bieta per 14 metų sunkiai 
sirgo. Ji paėjo iš Lietuvos 
iš Pabiržės parapijos, Kra
tiškių kaimo.

BALF’o MITINGAS

KELEIVIS, SO. BOSTON
LEDAS IK SNIEGAS UžPUOLfi KELIES

Visose rytinėse valstijose nesenai siautė sniego audros, 
kurios padarė kelius pavojingus ir pridarė žmonėms viso
kiausiu nuostolių. Ypač nukentėjo telefonų ir elektros 
laidai. Vaizde matytis, kaip žmonės patys valo kelią nuo 
nulaužto medžiu. Dėl audrų žuvo keliasdešimt žmonių.

AUKAVO BALF’ui

A. L. Piliečių Draugijos 
susirinkime gruodžio 18 d. 
šalpos reikalui nariai suau- 
kavo $40.27. Aukavo po 
$2: P. Durnas. J. J. Griga
lus ir V. Vakauzai; po $1 
aukavo: A. Young, K. Kali
nauskas, S. Jakutis, B. Kon
trimas, J. Juškevičius, P. 
Yonkers, A. Neviera, P. 
Zaskauskas. A. Namaksy, 
A. Lukauskas. C. Kay, An
na Bakšis, A. Davulis, J. J. 
Roman. Paulina Yayadie- 
nė, Y. Masiulis, A. Klinga, 
A. Laurytis, K. Vasliauskas, 
P. Apšiega. A. Keturakis, 
M. Laputis. A. Matjoška ir 
kiti.

Aukas rinkti pasiūlė P. 
Yankus (Yonkers). Pinigai 
Įteikti vietiniam BALF’o 
skyriui. Širdingas ačiū.

Ižd. A. Bričkus.

TMD Arbatėlė

ŠĮ ketvirtadieni, 22 sau
sio, 7:30 vai. vakare, South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
name Įvyks BALF’o seimo 
komiteto mitingas. Prašom 
visus komiteto narius su
nešti likusius bilietus ir pi-o visi na

riai gauna žurnalą “Darbą” nigus už skelbimus, 
nemokamai. Valdyba. Valdyba

Lietuvos Aidų Radio Programa
Vedama Povilo Lapėno

Pradedant Šių ?»Ietų Sausio 18 Diena 
Girdima Sekmadieniais

Nuo 12:30 iki 1:00 Valandos Popiet
Iš Stoties WBET, 1460 Klc.

(Naujas Bangų Ilgis)

ATMINČIAI

Antanas Šimkūnas, miręs prieš penkius metus, sausio 
21, 1918, Lawrence. Mass.. palaidotas ir ilsisi ant gražaus 
kalnelio Belevue kapuose. Tebūna lengva ir ramu Antanui 
ilsėtis, o mes visi liūdime:

KATARINA ŠIMKUN1ENĖ, žmona 
MARIJONA VARNEI KIENĖ. sesutė 
BRONIUKĖ KEEGAN, 12 metų anūke.

GERIAU GIRDISI

Lietuvos Aidų radio pro
grama, vedama p. Povilo 
Lapėno, dabar girdisi daug 
aiškiau, nors ir iš tos pa
čios WBET stoties. Ji per
ėjo Į 1460 kilociklų bangą. 
Stočių rodyklėje jos reikia 
ieškoti naujoj vietoj kas 
sekmadienis, nuo 12:30 iki 
1 vai.

“Keleivyje” yra laiškas 
inž. J. Mikalauskui. Gali
ma atsiimti darbo valando
mis.

Naujas “Garnys”

MANO PADĖKA

Sulaukėme naujo “Gar
nio,” 22 nr., iš Brazilijos. 
Galima gauti musų ofise, 
kaina 10 centų.

RADIO PROGRAMA

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL. LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

BRINKO PLĖŠIKAI
DAR NEAPKALTINTI

Išrinkus mane našlių ba
liuje “našlių karaliene, 
draugai sausio 10 d. suren
gė man pagerbimo banketą 
Sandaros name, 124 F St., 

Bostone. To banketo 
rengėjams tariu mano šir
dingą ačiū. Dėkoju San
daros 7 kuopai, ponams 
Antanui ir Onai Siugzdams 
ir jų sunui Antanui iš Dor
chesterio, p. Sophie Belek 
iš Dorchesterio ir southbos- 
toniškiams pp. Mikolui 
Evaškai, Marcelei Baluko- 
nienei, jos šeimininkei Či
lei ir vakaro vedėjui S. Jo- 
kubauskui. Ponams Siugz 
dams tariu ačiū už gražias 
dovanas, o visiems ačiū už 
linkėjimus ir už atsilanky
mą i vakarėli.

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

1— Falcons Radio Orkes
trą.

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

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

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydytoja* ir Chirargaa

Vartoja vėliausios konstrokieijoe 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniu*

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

80. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos:

b
I UI.
7 iU I

S46 BROADWAY
•O, BOSTON, MA8B. 

Tvlefon**: SOUth Boston 1SSO

Tėvvnės Mylėtojų Drau
gija ši sekmadienį, sausio 
25 d., rengia arbatėlę. Kal
bės prof. I. Končius. Yra 
numatyta ir graži progra 
ma. Išalkusiems bus ir už
kandžių. Arbatėlės pra
džia 4 vai. po pietų. Sanda
ros svetainėje, 124 F St., 
So. Bostone. Kviečiame vi-

Bostono federalinė “gran- 
džiurė” pereitą savaitę pa
skelbė negalinti nieko ap
kaltinti dėl garsiojo Brink 
plėšimo, kuriame vagys iš
nešė 1,219,000 dolerių gry
nais pinigais. Paaiškinime 
sakoma, kad vagys buvo 
gerai užsimaskavę, nėra liu
dininkų ir kai kurie pašauk
tieji liudininkai atsisakė 
liudyti, todėl tyrinėjimo tei
sėjai negalėjo išnešti kaiti
nimo.

Bet tyrinėjimas to rekor
dinio plėšimo bus tęsiamas. 
Valstijos ir Bostono miesto 
policija dar turi 3 metus 
laiko vagims aiškinti, o fe
deralinė (FBI) policija ga
lės padėti vagių ieškoti. Fe
deralinis apkaltinimas dėl 
to plėšimo atpuola, nes pra
ėjo trys metai nuo nusikal
timo papildymo ir kaltini
mas neiškeltas.

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WHIL, 

Draugų surengtas pobu-l 1430 klc.
vis ilgai pasiliks mano šir- Biznio reikalais kreiptis: 
dyje ir ji visada prisiminsiu 409 W. Broaduay. So. Boston. 
SU dėkingumu. I Arba telefonuokit: SO 8-0520.

Teklė Banis. Kas Nori Važiuoti . . .
Šio mėnesio >gale važiuoju i 

[Floridą. Kas norėtų važiuoti 
kartu, praneškit C. Savickui. 
17 Woodale Avė., Mattapan, 

[Mass. Tel. BL 8-3846.
(3)

Watkinso Produktai

Cambridge, Mass.

Maikio ir Tėvo Kraitis
Musų skaitytojai, atnaujin

dami prenumeratas ir užsisaky
dami kalendorių, prisiuntė Mai
klui su Tėvu dovanu.

1 Lietuviu Darbininku Draugi
jos 7 kuopa Brooklyn. N. • Y.,L;K^umeri,a’7Y ir a^ntams siulo‘
švenčių proga prisiuntė Maiklui Watkinso mcntolinė kamparo mos

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

(4)
su Tėvu $10.

P. Mankus iš BlackstoneJadresu:
Mass.. prisiuntė «.!«

M. Daukšaitė, Mt. ClemensJ Telefonas TA 5-3862.
Mich., prisiuntė $2.

Po $1 prisiuntė: M. Dikčius,
Toronto, Ont.; J. Miller. Luger-I I)irba"‘j moteris Jc*ko

.... . .. T. _. , Iflato (2-3 kambarių) su virtuve ir
Ville. W1S., ir Mrs. r. Tipshus, vonia. Pranešti “Keleivio” ofisan. 
Chicago, III. J (O

P. Simanavičius. La Combe.|
Canada, prisiuntė $1.50.

IEŠKO BUTO

ŠIRDIES DURYS
Štai. aš stoviu už durų ir dūzgenu.

BENDRUOMENĖS
KOMITETO POSĖDIS

Sausio 23, penktadieni. 
L. P. Draugijos patalpose 
Įvyksta Lietuvių Bendruo
menės Bostono apielinkės 
komiteto posėdis. Pradžia 
8 vai. vakare. Darbų tvar

stis atsilankyti ir gražiailkoj eilė svarbių klausimų 

praleisti popietį.
T. M. Draugija. SVEIKINAME

Talentų Popietis

Dar galima užsiregistruo
ti i pp. Minkų rengiamą 
Talentų Popietį, kuris Įvyks 
vasario 1 d. Registruotis 
502 Broadvvav. So. Bostone.

Kambarys Nuomai
Išnuomojamas erdvus ir švie

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

608 E. 7th St..
South Bostone.

Butas Nuomai
Išnuomuojamas 6 kambarių 

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

Joe Taniosait).
20 Margin St.,

Hyde Park, Mas>

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broaavray
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
UAL RSTATE A INSUBANC1

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office TeL SOboston 8-0948
K*. 87 ORIOLR STRRR 

W«at Reabnry, Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

Po 50 centų prisiuntė. J. Ka-|j€j man# balsą išgirs ir daru 
valiauskas, Pittsburgh. Pa.; S.Įatvers, pas tą įeisiu ir vakariene su 
Mikalauskas. W. Pittston, Pa.;te-.TSĮ“’A° T " 03)'
John Konz. Bloomfield, Conn.;|------------------—----——....... —
S. Thomas. Chicago. III.; Mrs. FARMA PARDAVIMU
V. Jackevicz, Cambridge, 86 akrai žemės, visa lygi. dirbama. 
„ r, .. , . ts. x įtik truputi apleista. V ra 2 šeimynųMass.; P. Kazlauskas, Detroit, I namas, barnė. 1 arklys ir 4 karvės.
Mich.; P. Stapilus. Warwick,|Pra§pma. kaJ?.a Si->,oon bet galima 

• , x Inusidereti. Vieta netoli Bostono, bū
va.; Mrs. S. Tekutls, Bnghton. tent: 217 Crescent St.. Bridgewatcr,
Mass.; J. Slabis, Chicago, Ilk; Mass. Parduoda administratorius:
~ * « , • I John Vaitkus. (9)George Gober. Baltimore. Md.;kes West Lake Avė., Rahway, N. J.
Mrs. A. Kulešas. Detroit, I 
Mich.; Mrs. Anna Gerčas, Chi-, 
cago. Ilk; A. Naglis. Chicago.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim vi8okitj vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Ilk; E. Diringis, Leuiston. Me.: Ui $12 per metus gausi ligoje

Gerus draugus ir ilgų 
metų kaimynus, Vincą ir 
Marcelę Balukonius jų 37 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga sausio 28 
d. ir linkime geros sveika
tos ir daug laimingų metų. 

Anna ir Antanas Siug- 
zdai, Juozas Taurinskas, 
Jonas Whitkins ir sukak
tuvininkų sūnus Jonas, 
Vincas; dukros ir žentai.
“Keleivio” redakcija nuo 

savęs siunčia geriausių lin
kėjimų sukaktuvininkams, 
musų laikraščio ilgų metų 
kaimynams ir prieteliams.

N. Leita. Brooklyn, N. Y.; J. 
Račkys, Koukach. Ont., Cana-| 
da; J. Wolkus, Paterson. N. J.; J 

Daržinikas. Mt. ClemensJ 
Mich.; Mrs. O. Meškauskas, E.

$25 pašalpos savaitei 
Visais insurance reikalais 

kreiptis Į: 
BRONIS KONTRIM
598 East Broadway
South Boston, Mass.Cleveland, Ohio; F. Shamon

sky. Scranton. Pa.; O. Yuška,| TeL įį ’į176i įr SO 8-2483 
Cicero. Ilk; V. Mickus, Mont
real, Canada; L. Merkelis. To-, f 
ronto, Ont., ir S. Casper, Pon- 
tiac, Mich.

Visiems, parėmusiems laik-l S 
raštį savo aukomis, nuoširdžiai1 
dėkojame.

Laikraščio Administracija. | j

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir

1

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas .4. 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

=1

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mase.

Žolių Krautuvė
172 L SU 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.

ji
AMŽINI PUODAI 

Amžinai nerudyjančio plieno
virimo puodus užsisakome pas Į
Vytautą Pasakantį. Cleveland 
Lustre Craft Company, 1219, 
East 61st SU Cleveland, Ohio.

KomplektoTel. EN 1-7770.
kaina $69.95.

Čia pat gaunamas vienintelis
.... . , -.'pasaulyje dulkiu siurblys-sani-

gijos sus,nntamas Įvyks si|utorios su sperialiu. pakeičia- 
net\ n tądien), sausio 22 d., mu maišeliU, kuris ne tik dul- 
7 vai. vakaro, J. Tuinilos'

TMD Susirinkimas

Tėvynės Mylėtojų Drau-

ofise, 395 Bro«olway, South 
Bostone. Bukite visi pa 
skirtu laiku.

Valdyba.

kiu, bet ir bakterijų nepralei
džia. Kaina $94.50 arba $7 
,n« n s’ui įšaimokėjimui. Gera 
prekių kokybe ir teisingos, ne
išplistos kainos!

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

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr_, ir 

Alphonse Sterke
Dengiant Stogas ir Sienas. 

Geriausiais “Biro” kompanijos 
šingeiiais

Apkainavimas Dvka, 
(Free Esti mate)




