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Prez. D. Eisenhower Pranešei 
Kongresai Savo Programą

Pirmadienj Prezidentas Asmeniškai Perskaitė Kongreso]
Jungtame Posėdyje Savo Programą; Palietė Vidaus 

ir Užsienių Politiką.; Kongresas ir Visas Kraš
tas Svarsto Naujos Vyriausybės Programą

palaikys že-l1 1 X 1 •Ši pirmadieni prezidentas 
D. D. Eisenhouer asmeniš
kai perskaitė jungtame 
kongreso posėdyje savo 
pranešimą ir išdėstė naujo
sios vyriausybės Įstatymų 
leidimo programą.

Vyriausybė 
mės ūkio produktų kainas 
ir ruoš planus ateičiai, kad 

gamyba galėtų

Prezidentas pabrėžė, kad 
Amerika rems Europos val
stybių vienijimąsi. Ir Eu
ropos karo pajėgos ir eko
nominis gyvenimas susi
lauks daugiau Amerikos pa
galbos, jei Europos valsty
bės savo tarpe susitars ir 
bus vieningos. Amerika 
rems prekybos plėtimą tar
pe laisvųjų tautų.

Kongresas triukšmingais 
plojimais pasitiko prezi
dento pranešimą, kad Ame
rikos karo laivynas nebe
trukdys kinų nacionalis
tams iš Formozos atakuoti 
komunistinę Kiniją. Tok 
Įsakymas karo laivynui jau 
yra duotas. Apie ji skaity
tojai ras kitoj vietoj plate: 
nį pranešimą.

Administracija pirmon 
galvon siūlo išlyginti biu
džetą, sumažinant kiek tik 
galima federalinės vyriau
sybės išlaidas. Kada biu- 
džiutas bus išlygintas, tada 
ateis laikas mažinti mokes
nių naštą.

Prezidentas ypatingai pa
brėžė, kad federalinis biu
džetas nebus lengva išly
ginti, nes jame daugumas 
išlaidų yra tokios, kurios 
būtinai turi buti daromos. 
Vyriausybė bus taupi, pir
mas jos rupesnis bus išly
ginti biudžetą.

Prezidentas ilgai sustojo 
prie naujosios vyriausybės 
fiskalinės politikos, žadėjo 
lemti smulkius biznius, sta
bilizuoti dolerio vertę, išly
ginti mokesnių naštą. Vy
riausybė skaito, kad norma
liais laikais užtenka kredi
to kontrolės ūkio gyvenimui 
reguliuoti. Tfck esant nepa
prastai padėčiai reikia 
griežtesnės kontrolės. To
dėl ūkio kontrolė bus pa
naikinta (kainų kontrolė, 
uždarbių kontrolė), vyriau
sybė siūlys palikti nuomų 
kontrolę tik tose vietovėse, 
kur yra didelis butų truku
mas (karo gamybos srity
se).

Vyriausybė betgi pasilai
ko sau teisę prašyti kongre 
są Įvesti griežtesnę ūkio 
kontrolę, jei pasirodytų, 
kad kredito kontrolės neuž
tenka.

Vyriausybė sieks padary
ti valstybės aparatą švarų, 
darbingą, taupų ir rūpinsis 
valstybės saugumu, bet ne
pažeidžiant piliečių laisvių 
ir teisių.

Vyriausybė siūlo suteikti 
valstijų teises Havvajų sa- 
Joins

farmerių 
kilti.

Darbo politikoj vyriausy
bė sieks, kad konfliktai 
tarp darbdavių ir darbinin
kų butų išlyginami laisvo
mis derybomis. Taft-Hait 
ley Įstatymas turės buti pa
gerintas.

Vyriausybė sieks kovoti 
prieš rasinę diskriminaciją 
visomis priemonėmis, ko
kios yra jos galioje. Seg
regacija turi buti panaikin
ta sostinėje, karo pajėgose, 
vyriausybės tarnyboje.

Imigracijos Įstatymas 
(McCarran bilius) turėtų 
buti pataisytas ir vyriausy
bė prašo kongresą tą pada
ryti.

Prezidentas palietė švie- 
5 timą, gamtos turtų apsaugą 

ir kitas musų gyvenimo sri
tis.

Prezidentas pačioje pra
džioje kvietė kongresą at
mesti visas slaptas sutartis, 
kurios pateisina kitų tautų 
pavargimą (Jalti sutartis).

GARLAIVIS SUNAIKINTAS SMARKAUS GAISRO
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Kanados keleivinis garlaivis "Empress o ( anuda'’ l.iverpool uoste Anglijoj už- 
idcgė ir supleškėjo smarkiam gaisre. Vis bandymai brangų laivą išgelbėti nuėjo 

niekais. I^aivo gaisras padarė S5.500.000 nuostoliu.

(Valstybės Sekretorius Dulles 
Bando Apjungti Europą

Lankėsi Romoje; Dabar Tariasi Paryžiuje; Aplankys 
Dar Penkias Sostines; Amerikos Pagalba Europai 

Bus Teikiama Per “Europos Gynimosi Bend
ruomenę”; Amerika Stengiasi Pašalinti 

Europos Apvienijimo Kliūtis

Europoje Audrose 
Žuvo Virš 1JMH)

Leis Kinams
Pulti Bolševikus

Japonija Tariasi su 
Pietine Korėja

Japonijos vyriausybė pra
dėję derybas su pietine Ko
rėja dėl užbaigimo senų 
ginčų. Tarp Japonijos ir 
Korejos buvo likę neišaiš
kintų klausimų po japonų 
pasitraukimo iš Korejos. 
Japonai reikalavo iš Kore
jos atlyginti už jų paliktą 
turtą (dirbtuves, gelžkelių 
ir tt.). Korėja nesutiko jo
kio atlyginimo mokėti. Da 
bar pradedama tie klausi 
mai aiškinti.

Jei tarp Japonijos ir Ko
rėjos bus prieita susitarimo, 
tai vėliau tie du kraštai tai 
sis dėl bendro gynimosi.

Nepaprastos audros Šiau
rinėj juroj siautė pereitos 
savaitės gale ir sekmadienį. 
Anglijos, Belgijos ir Olan
dijos pakraščiuose audra 
pridarė žmonėms labai di
delių nuostolių. Dėl audrų
pakilo vandenys upėse, o _ - 2 _____ • • *■ -UianaijoJ jura įsiveržė 
sausumą apie 40 mylių. 
Apie 1,000 žmonių žuvo 
Įvairiose nelaimėse, dau
giausiai dėl potvynių, o ar
ti miliono žmonių, Olandi
joj, Belgijoj ir Anglijoj pa
liko be pastogės.

Daugiausiai nukentėjo 
Olandija, kurios plačios te
ritorijos yra žemiau juros

ORO TŪZAS

L/J
Kapitonas Dc.lpnin W. Over 
ton iš Andrevrs, S. ('_ nušovė 
Korėjoj per keturias dienas 
penkis bolševikų lėktuvus ir 
Įsigijo "oro tūzo" vardą.

\Stalino Dovanos
Buvo Falšyvos

Spauda skelbia, kad po 
antrojo karo, kada Rusijos 
diktatorius davė du ordinu 
Aliantų karo vadui gen. Ei- 
senhovveriui, dabartiniam 
Amerikos prezidentui, 
tuos ordinus Įsakė papuošti 
ne briliantais, bet blizgan
čiais stiklais. Sako, gen. 
Eisenhovver savo ordinų 
blizgančius “briliantus” pa- 

I tikrino ir susekė, kad bliz- 
Dlera V ienyDeS\gUčiai yra visiškai beverčiai 

stiklai. Stalinas ir tame 
Republikonų vadovauja- Jreikale neapsiėjo be sukty-

Mokesnių Klausime

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower duos parėdymą 
Amerikos karo laivynui Pa- 
cifike netrukdyti kinų na
cionalistams iš Formozos 
salos pulti kinų komunis
tus. Amerikos karo laivy
nas seniau tutėjo Įsakymą 
‘ ‘ neutralizuoti” van denis
tarp Formozos ir Kinijos, 
kad nei bolševikai nei kinų 
nacionalistai negalėtų vieni 
kitų pulti. Dabai tas Įsa
kymas bus pakeistas toje 
prasmėje, kad kinų nacio
nalistai galės pulti bolševi 
kus, bet jeigu bolševikai 
bandys veržtis Į Formozą, 
tai Amerikos karo laivai

lygio ir pašėlusios audros jiems pastos kelią

- i

sukelta jura prasiveržė pro 
tvenkinius ir nuteriojo pla
čias apielinkės.

Rusija Turi
Atominių Bombų

Atominės energijos ko
misijos pirmininkas Gor- 
don Dean ir visa komisija 
pereitos savaitės gale pa
skelbė, kad nesą jokių abe
jonių, jog Sovietų Rusija 
turi atominių ginklų ir ga
minasi tų ginklų atsargas.

Tokį pareiškimą atomi
nės energijos komisija pa
darė todėl, kad buvęs pre
zidentas Trumanas pareiš
kė abejonių, ar rusai turi 
atominių ginklų. Trumanas 
sakė, kad jis nesąs Įtikin
tas, jog rusai pasigamino 
atominių ginklų. Buvusiam 
[ rezidentui pritarė ir gen. 
Groves, karo metu buvęs 
atominių ginklų gaminimo 
viršininkas. .Jis irgi abejo
ja, ar rusai turi atominių 
ginklų.

Trumano x administracija 
išėjo iš to supratimo, kad 
Rusija turi atominių ginklų. 
Dabar sukeltos abejonės 
dėl rusų atominių ginklų 

• Amerikos politikos nepa- 
Įkeis. Amerika ir toliau ga- 
•minsis atominių ginklų, 
kad jokia kita valstybė ne- 

jpralenktų jos tų ginklų ga
myboje.

mas kongresas ir naujoji Įbės. 
administracija skelbia skir- Gen. Eisenhovver 
ringas pažiūras i mokesniųĮiusų po karo du 

pergalės ordiną irmažinimo klausimą. Ad
ministracija atstovauja nuo
monę. kad pirma reikia iš
lyginti biudžetą, o paskui 
jau galima bus eiti prie mo
kesnių mažinimo, o kongre
so dauguma yra linkusi ne
delsiant sumažinti taksus.

laimės tame ginče 
asirodys greitu laiku, kada 

vyriausybė pasiūlys kon- 
savo programą.gresui

vo vardo ordiną.

gavo is 
ordinu: 
Suvoro

NEW YORKAS MINI
300 METŲ SUKAKTĮ

Prieš 300 metų olandų 
ateiviai Įkūrė Naująjį Am
sterdamą, šiandieninį Nevv 
Yorko miestą. Pirmose 300 
metų minėjimo iškilmėse 
Nevv Yorke dalyvavo Olan
dijos princas Bernhard, 
Olandijos karalienės vyras.

H 11 ’ • • Olandų kolonijos tvarkv-Uulies ir otaSSen . toju Naujojo Amsterdamo 
Lankosi Europoj buvo vienkojis karys Peter 

Stuyvesant, kuris tvarkė 
koloniją nuo 1647 iki 1664 
metu.

Kinų nacionalistai Foi 
mozoje, pagal kai kuriuos 
pranešimus, turi iki 500,000 
vyrų kariuomenės, bet kiek 
jie yra pajėgus perkelti ka 
rą i Kiniją, tikrų žinių nė
ra.

Plienas ir Anglis 
“Bendroje Rinkoje

Europos šešios valstybės 
(Schumano plano kraštai), 
Prancūzija. Italija, Vokie
tija, Olandija, Belgija ir 
Liuksemburgas, nuo vasa- gimą 
rio 10 dienos turės anglims mjją

plienui bendrą rinka 1

Vai s t y b ė s sekretorius 
•John Foster Dulles ir užsie
nių rėmimo Įstaigos virši
ninkas Harold E. Stassen 
pereitos savaitės gale išvy
ko Į Europą. Jie aplankys 
septynias Vakarų Europos 
sostines ir aiškinsis su Eu
ropos vadais Europos ap
vienijimo klausimus.

Amerikos vyriausybė no
ri, kad Europos valstybė 
pagreitintų savo ginkluotų
jų jėgų stiprinimą ir apjun

gi vieną Europos ar- 
Amerika taip pat re

mia visas Europos valstybių 
pastangas politiniai apsivie- 
nvti. kad prieš galingą Ru- 

vieningą

u
Muitai plienui ir anglims 
tose valstybėse panaikinami 
ir be jokių varžymų plienas sįją priešpastatyti 
ir anglis galės buri gabena-j Vakarų Europą’

Anglija i Europos armijąmi is vieno krašto i kitą. 
“Schumano plano” kraš

tai sujungė plieno ir anglių 
gamybą po vienoda vado
vybe, kuri jau Įvedė pirmą 
tarptautini mokesnį nuo an
glių ir plieno Schumano 
plano Įstaigai išlaikyti. Tas 
nepaprastas bandymas ap
jungti šešių šalių plieno ir 
anglių gamybą dabar vi
so pasaulio stebimas, nes 
r.uo to bandymo pasiseki
mo ar nepasisekimo pri
klausys tolimesnis Europos 
valstybių vienijimasis.

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

yra nutarusi nesidėti ir, spė
jama, kad Amerika bandys 
ją palenkti, kad ji glau
džiau bendradarbiautų su 
Vakarų Europos valstybių 
žadama kurti Europos ar
mija.

Pagal spaudos praneši 
mus Amerikos vadai neves 
jokių derybų su Vakarų Eu
ropos valstybėmis, bet pasi
tenkins išsiaiškinę, kokioje 
padėtyje yra Europos vieni
jimosi reikalas. Surinkti 
faktai padės Amerikos va
dams nustatyti naujosios 
administracijos . žrienių po
litiką santykiuose su Euro
pos valstybėmis

VĖL PADORUS

Dr. Hjalmar Schachl. buvęs 
Hitlerin "finansų burtinin
kas." finansavęs Adolfo 
"Tūkstantmetinį Reich:).” po 
visokiu valymu ir kalėjimu 
dabar vėl skaitosi padoriu 
žmogumi ir duoda patarimus 
visiems, kas tik gali užmokė
ti. kaip tvarkyti finansus be 
skausmo ir pelningai, šitas 
naciškas išpera gyvena Dues- 
seldorfe. kur jis atidarė ban
ko kontora ‘Schachl nnd Uo?

Amerikos naujasis vals
tybės sekretorius, John Fos
ter Dulles, kaitų su užsie
niams pagalbos davimo di
rektorių Harold E. Stassen, 
tariasi su Europos vadais. 
Pereitos savaitės gale J. F. 
Dulles tarėsi su Italijos va
dais, o šią savaitę jis turi 
keturių dienų pasitarimus 
su Prancūzijos vadais.

Pirmieji pranešimai iš Eu
ropos sako, kad Italija šir
dingai remianti Europos 
karo pajėgų apvienijimo 
reikalą, bet didžiausios 
kliūtys bus Prancūzijoje, 
kur “Europos armijos” idė
ja gimė, bet kur dar yra 
daug baimės dėl galimo vo
kiečių militarizmo prisikė
limo.

Amerikos vadai stengiasi 
pagreitinti Europos valsty
bių jungimąsi Į vieną gy
nimosi kariuomoenę ir, pa
gal kai kuriuos pranešimus, 
ateityje teiks Europai pa
galbą ne atskirai kiekvienai 
valstybei, bet per bendrą 
Europos valstybių organi
zaciją.

Amerika sieks paveikti ir 
Angliją, kad ji daug, glau
džiau bendradarbiautų su 
šešiomis “Europos Bend
ruomenės” valstybėmis.

Nuo F. J. Dulles misijos 
pasisekimo priklausys, kaip 
greitai šešios Europos vals
tybės sujungs savo ginkluo
tas pajėgas i vieną “Euro
pos armiją,” vienodomis 
uniformomis aprengtą ir 
vienos kariškos vadovybės 
vedama.

PRANEŠA APIE
FRITZ KUHN GALĄ

Amerikos spauda prane
ša, kad Vokietijoj jau prieš 
metus laiko miręs Fritz 
Kuhn, savo laiku pagarsė
jęs Amerikoje vokiečių 
“Bundo” vadas. Kuhn va
dovavo vokiškos kilmės 
amerikiečiams, kurie buvo 
susižavėję Hitlerio ideolo
gija ir čia paraduodavo na
ciškose uniformose. Paga
liau Amerikai ĮgrĮso nacių 
Įžūlumas, “Bundas” buvo 
apipešiotas, o jo vadas pa
dėtas į kalėjimą už taksų 
nemokėjimą. Po karo jis 
buvo išsiųstas Į Vokietiją 
ir ten mirė 1951 metais 
gruodžio 14 d. visų užmirš
tas ir net spaudoje jo mir
tis nebuvo paminėta.

Anglų laivas “Princess 
Victoria” pereitą šeštadienį 
didelėj audroj nuskendo 
Airijos pakraščiuose. Ne
laimėje žuvo 132 žmonės. 
Laivas gabeno 123 kelei
vius ir turėjo 54 žmones 
igulos

*



PuslaDis Antras
> VAf. o, vasario 4, 19o3

Kas Gera General Motors
Apklausinėjant senate naujai paskirtąjį ir jau pa

tvirtintą krašto gynimo sekretorių Charles E. Wilson, jis 
buvo paklaustas, kaip jis žiūrės į vyriausybės santykius 
su General Motors kompanija. Sekretorius atsakė, kad 
čia jokio sunkumo nebusią, nes “aš visada maniau, kad 
kas gera visam kraštui, tas gera ir General Motors ir 
atvirkščiai.” Vadinasi, kas gera General Motors kom
panijai, tas gera ir visam kraštui.

Tokiais žodžiais biznio magnatas išdėstė savo filo
sofiją. Jokio konflikto tarp atskiros, tegu ir labai dide
lės įmonės ir tarp viso krašto interesų negali būti; kas 
gera vienam tas gera ir kitam.

Privatus biznis su kitu privačiu bizniu vienaip vien 
sueina į konfliktą. Visa privačios įmonės sistema yra 
paremta varžytynėmis (konkurencija). Varžosi įmonė 
su įmone toje pačioje gamybos šakoje, varžosi ir įvairių 
gamybos šakų įmonės tajpusavėje, kaip, pavyzdžiui, ang
lių kasyklos su aliejaus kasyklomis ir gazo įmonėmis, 
automobilių įmonės su gelžkeliais, medvilnės pramonė 
su chemijos industrija, plastikų išdirbystė su įvairių me
talų įmonėmis ir tt.

Kapitalistinės sistemos šalininkai ypatingai pabrė
žia varžytynių naudingumą, nes esą tik besivaržančios 
įmonės žengia pirmyn, tobulina gamybą ir galų gale su
geba patenkinti vartotojus.

O valstybė ir privati įmonė ar negali sueiti į kon
fliktą? Ar viskas, kas gera privačiai įmone'!, yra gera 
ir visam kraštui?

Esminio priešingumo tarp atskiros įmonės ir viso 
krašto negali būti. “Visą kraštą.” visus 160 milionų 
gyventojų atstovauja valstybė ir jos priešakyje esanti 
vyriausybė. Jei privačios įmonės klesti, tai tas ir vals
tybei (visam kraštui) išeina į naudą. Bet sakyti, kad 
viskas, kas tik privačiai įmonei gera, turi būti gera ir 
visam kraštui, tai yra arba nesusipratimas, arba nepajė- 
gimas atskirti savo interesų nuo platesnių viso krašto 
interesų. Privati įmonė, dargi tokia didelė kaip General 
Motors, yra tik maža dalelė “viso krašto” ir jos interesai 
gali sueiti ir dažnai sueina į konfliktą su visumos inte
resais. Jei privačiai įmonei labai gera nemokėti mokės 
nių, tai visam kraštui toks “gerumas” yra visai nepri
imtinas. Jei privati įmonė išnaudoja savo darbininku? 
visam kraštui tas gali būti visai nepriimtina ir įstatymais 
prisieina užtikrinti silpnesniųjų visuomenės dalių ger
būvį nuo atskrių privačių interesų kėsinimosi. O da
rant kontraktus tarp vyriausybės ii- privačių įmonių dėl 
ginklų gamybos argi nėra svarbu įmonei gauti ko aukš
čiausias kainas, o iždui mokėti ko žemiausias? Tokių 
priešingumų gali būti daug ir tik siauražiuriškas biznie
rius gali manyti, kad jo gerovė yra ir viso krašto gerovė.

O jei tokia “General Motors gerovės” filosofija įsi
vyrauja vyriausybėje, tada turime biznierių valdžią, kuri 
į viso krašto gerovę negali kitaip žiūrėti, kaip tik per 
savo įmonių ir savo biznių gerovės akinius.

Krašto valdymas nėra “biznis.” Gabus biznierius 
nebūtinai bus geras valdytojas ir politikas. Dabar į val
džią įėję milionieriai dar turės įrodyti, kad jie sugeba 
valdyti kraštą ne tik savo biznių interesuose, bet ir viso 
krašto gerovei.

KELEIVIS, SO. BOSTON
PO HARMONIJOS POS OŽIO SU PREZIDENTU

' — —

Kongreso vadai buvo nuvykę pas preziden ą Buight I). Eisenkouer aptarti įstatymu 
leidimo programą. Po posėdžio vadai pa enkinti apleidžia Baltuosius Kuinus ir sa
kosi priėję vi-iško vieningumo su prezide tu.

camera,” yra puvimo pada-j Pagal “Nation” bendra- 
ras. Mark Gayn sako, kad darbi Mark Gayn, bolševi- 
bolševizmo režimas yra’kų diktatūros kraštuose val- 
kiaurai perpuvęs ir komu--darnieji komunistai yra 
nistų - partijos visuose dės-! kaip vorai butelyje, jie vie- 
potiškai valdomuose kraš-'nas kitą ėda, varžosi dėl 
tuose yra perpildytos vagių.'pirmos vietos ir jų ginčuose 
vagišių, kyšininkų, prisipla- ideologiniai klausimai ne-
kėlių, papirkinėtojų, ištvir
kėlių ir panašių kriminalis
tų, kurie visi mušasi į kru
tinės ir garbina didįjį Sta
liną, bet šeimininkauja taip, 
kaip Amerikoj kai kur šei
mininkauja raketieriai, kol

vaidina jokio vaidmenio. 
Visokie ideologiniai ginčai 
buvo baigti trisdešimtaisiais 
metais, kada Stalinas viso
kią opoziciją paskandino 
kraujuje ir pasidarė neklai
dinguoju teoretiku ir vie-

pakliuva į policijos rankas.jninteliu “tiesos” žinovu

Jų Nauja Linija

A p ž v a 1 g a

Amerikos Komunistai 
Mu šasi Į Krutinės

Su naujais metais Ameri
kos komunistų partija nuta
rė pakeisti savo “liniją.” 
Partijos nacionalinis komi
tetas paskelbė narių žiniai 
ilgą rezoliuciją apie parti
jos politiką Eisenhovverio 
eros sąlygose.

Kaip pas bolševikus įpra
sta, partija pirmiausiai mu
šasi į krutinę ir viešai išpa
žįsta savo klaidas. Tų klai
dų bolševikai priskaito sau 
nemažai.

Pirmiausia ir didžiausia 
kompartijos klaida buvusi

Kas Savaite
MažinsTaksus? nybės baldai ii' kiti daik-

Pereitą savaitę d.enras- k;n, di lomaUi
c,ai sieksniniais antgaliais ,o nešva,.ius ma,._

pranešė piliečiams, t au ., .

naujasis kongresas greitu 
laiku mažins taksus

Mokesnis nuo pajamų bu
siąs sumažintas 11*. , o mu
kesnis nuo pelnų perviršių, 
prieš kurį garsiai gvoltu 
šaukia korporacijos, busiąs 
visai panaikintas.

kulius viešumoje. “VVan- 
autorius, kadaise pats 

iš ve: tęs kailiuką, žino apie 
Gyli visokių dalykų, o Gy
lys žino apie jį.

{ uipb,matines paslaptis 
nega?-.ėstoji publika is to
kių diplomatų “pasiaiškini
mų” gauna vaizdą, koks

do

Malonu-skaitvti toki pa- ... .
. , r> *. i - i •- ?-i. purvynais buvo smetonis-zadą. Bet kaip bus is tik-Į} • , . .
rujų? Naujas biudžetas, 
paruoštas dar Trumano ad-

kose Lietuvos virsunese. 

Apie lietuvišką auKsą
ministracijos, numato išlai-įŠvedijoj -mes dar turėsime 
dų 78 bilionus ir pajamų-progos plačiau kalbėti, kaip, 
68 bilionus. Nedatekiius lOjbeje, apie auksą ir kituose 
bilionų! Tegu naujai vy-kraštuose padėtą, 
įiausybei ir pasisektų biu-

■ I džeto

įr
išlaidas

JJ
apkarpyti Dulles Europoje

į Euro- 
valstvbės sek-

ir tt. O dešiniajame repub-J “iki kaulo," jis visvien ne 
likonų sparne tie patys bol-jsiduos lengvai subalansuo-
ševikai rėkaus prieš pagal- jamas. O čia kongresas za- - . - ~ „
bos davimą užsieniams, da padaryti dar didelę sky- • ° iR ei mes,- i,, kalbėto per radio ir televi-

partiją

pą
Prieš išvvkdamasTie: 

naujasis
užsieniam

prieš prancūzų nesusitupė- lo
jimą ir tt. Bolševikams visi Kaip tokiose sąlygose vy- 
argumentai yra geri, jei tik riausybė galės vesti savo 
Rusijai iš to yra naudos! įkaro pajėgų stiprinimo po- 

Žinoma, į republikonųlhtiką? Kaip atremti bolse- 
dešiniuosius eis ne tie patysLikišką imperializmą Azi-

įminiV««

veiKlos

joj ir Europoj?
Atrodo, kad mokesnių

mažinimo klausime ir maty
sime pirmą jėgų bandymą 

kuriame dirba iš paviršiaus* tarp naujosios vyriausybės 
visai “nekalti” žmonės.’*} ir naujojo kongreso. Jei 
Tie “nematomieji” bolše-į kongreso kirviai laimės, tu- 
vizmo agentai dabar giedospėsime didelį tupčiojimą 
garsiai hooverines izoliavi-luž-denių politikoje. Žo- 
mosi giesmes ir turavosj džiais busime smalkus, o 
Tafto ir kitų dešiniųjų re-btarbais—avinėliai, 
publikonų “taupumui” ir
vis rodys piritu į Angliją,
Prancūziją ir kitus kraštus, 

ir net musu

bolševikai, kurie lys į libe
rališkas organizacijas. Bol
ševikai turi savo “nemato
mąjį” pogrindžio aparatą,

lr u i nn ivmi parazitus

Trumano Bomba

^ejo pei 
ziją apie Amerikos politi
ką. Kalboje jis palietė Eu- 
>opos apsivienijimo klausi
mą ir sake, jei Europos val
stybės nesusitars ir neapsi- 
vienvs, tai Amerika turės 
pergalvoti” savo užsienių 

politiką santykiuose su Eu
ropos valstybėmis.

Europoje, ypač Prancūzi
joje, šitas pažadas “pergal
voti” politiką sukėlė pasi
priešinimo. Ypač prancū
zai nepalankiai kalba apie 
Amerikos “ultimatumą” žūt 
būt Įtraukti vokiečius į Eu
ropos ginkluotąsias pajė
gas. Anglijoje vyrauja nu-ftlijoje
sistatvmas nesiduoti prikal
bėti, kad Anglija dėtųsi Į 
Europo? armiją.

Is audringų ir santūres
nių protestų atrodo, kad 
musų valstybės sekretorius 
turės aeiesgvą darbą Euro
poje.

><
Miiionierius Senate

Senatas patvirtino naują 
krašto gynimo sekretorių 
Charles E. Wilsoną, buvusį 
General Motors kompanijos 
oirmininką. Deiybos ir aiš- 
kūrimasis dėl jo patvirtini- 
n.t> buvo nepaprastas spek
taklis.

Senato komisijoj G. M. 
pirmininkas pasipasakojo 
savo pajamas ir savo turi
mą turtą kompanijose, ku
rios daro bizni su viriausy- 
be. Daug kam buvo siur
prizas, kad vienos kompa
nijos pirmininkas gauna 
560,000 dolerių algos (be 
priedų) per metus, arba to
kią algą, kokią gauna pusė 
senatorių kartu paimtų!

Milionieriaus kalba sena
toriams irgi btvo nepapras
ta. Jis sakė “you men,” 
kaip jis yra įpratęs sakyti 
savo dirbtuvių bendradar
biams. Daugeliui senatorių 
aiškiai nepatiko nei kreipi
masis į juos, nei visos tur
tuolio prisistatymo aplinky
bės.

Bet naujas prezidentas 
nori gabaus krašto gynimo 
tvarkytojo. Senatas nesi
priešino, nors santykiai 
tarp įstatymų leidėjų ir 
krašto gynimo tvarkytojo 
gal ir neužsimezgė patys 
širdingiausieįi.

—J. D.

Buvęs prezidentas H. S 
Trumanas pereitą savaitę 
pareiškė, kad jis nesąs tik
ras, ar Rusija turinti atomi
nę bombą.

Toks pareiškimas nuste
bino visus. Atominės ener
gijos komisija tuoj pat už
protestavo buvusio prezi
dento žodžius. Pats buvęs* 
prezidentas Trumanas pa
kartotinai skelbė, kad Rusi
joj įvykę ne mažiau trijų 
atominių sprogimų. Skel
bė, kaip faktą, o dabar stai
ga jis nebeturi tikrumo!

priesus.
Nė viena politinė partija 

negalėtų taip dvišakai ir 
veidmainiškai veikti. Bet 
bolševikai nėra politinė 
partija. Jie yra Rusijos 
agentai, sąmokslininkai, ku
riems visokios priemonės 
vra geros, kad tik Rusijai 
butu naudos.

—J. K.

Action), liberalų 
Nevv Yorko valstijoj, į de
mokratų partiją ir i įvairias 
darbininkų unijas 
sukurtas politinės
organizacijas. Tai bus vie
nas “gręžimo” frontas į li
berališką visuomenės spar
ną.

Kitas bolševikų “gręži
mo frontas yra . . . dešinieji 
įepublikonai! Tikėsit ar 
ne, bet bolševikai mano iš
naudoti skirtumus republi
konų partijoj savosios “tė
vynės” Rusijos naudai.

Pagal bolševikų aiškini
mą Amerikos monopolinis 
kapitalizmas yra pasidali- 

du sparnus. Vienas 
Trumano - Eisen- 

hotverio-Dulles vadovybėje,

Nauji Leidiniai
August Gailit: TOMAS NI- 

PERNADIS. Novelių roma
nas. Vertė H. K. Išleido 
knygų leidykla TERRA. i48 
W. 33rd St.. Chicago 16. 111. 
Antra laida. 314 pusi. Kai
na $2.50.

Gailit,

ta, kad ji pasitikėjo “pro 
gresyvių partijai,” kaipo -1 
priemonei sukelti mases į sparnas,

komunistų. Aną diena ‘Rude|kov3- Progresyvių partija
prieš 4 metus surinko viršsiekia greit sukelti kaią 
miliono balsų, o 1952 ru- Pr’e^ Sovietų Rusiją, o kita.- 
dens balsavimuose begavo kapitalizmo .-pa'.nas, ve 
vos 140.00P balsų. Komu-(‘amas Taft-Hoovei - Mac- 
nistai sako, kad jie suklydo, Arthur, nor> ir^yra nedrau- 
kada rėmė ta progresyvių ^in^as ^usl^a1’ J11’miau' 
partiją. Klaida buvo pada-L,a. ??ekia p,aver«tl 
lyta 1948 metais. Bet bol- iabn? ^saul! \r. 
ševikai sakosi iš savo kiai-h* *r ?rancuz,J*- Kadan' 
dos nepasimoke ir 1952 me-!?1 Taft-Hoover-MacArthur

BOLŠEVIKIŠKI
VALYMAI jPravo’ Prahoje džiaugėsi, kadlPne?

„ .... Slanskis buvo areštuotas prieš
Rusijoj ir rusų paverg-',metus laiko o ro 

tuose kraštuose eina valy-, jau prieš du metu buvę padėti 
masis” nuo visokių nukry-'i kalėjimą. Laikraštis aiški- 
pėlių nuo linijos, nuo “bur- na, kad laikas tarp pirmųjų 
žuazinių nacionalistų” (taip'areštų ir paskutiniųjų
vacliami žmonės, kurie ne
garbina rusiško nacionaliz-

‘leido

Trumano žodžiai norėta 
išai skinti nesusipratimu. 
Girdi, Trumanas nesuprato 
laikraštininko klausimo, ar
ba laikraštininkas nesupra
to Trumano atsakymo. P,et

ls_!užuot atsimesti nuo savo žo-August Gailit, vienas

kiliausiųjų estų literatūros} džių H. S. Truman sar.ė, 
pajėgų, savo karyba plačiai!kad jo žodžiai patys už su
žinomas \ akarų Europoje. ve kalba ir nuo visokiu ko-
Ši jo knyga, “Tomas Niper- 
nadis,” laikoma vienu ge
riausiųjų novelių romano 
pavyzdžių, savo stilium, są
mojum, nusaikumu, ryš
kiais tipais ir gamtos apra
šymais pagaunanti ne tik 
eilinį skaitytoją, bet sudo
minusi ir tokius rašytojus, 
kaip Hermann Hesse ir 
Hans Fallada, lyginančius 
jį su Don Kichotu, Tilliu 
Eulenspiegeliu ir Knut 
Hamsuno veikalais.

J. Petruičio “Kaip Jie Mus 
Sušaudė,” išleido PLB Vokie
tijos krašto leidykla. 1952 me
tai. 221 pusi., kaina $1.80.

J. Grabau-Grabausko knyga 
“Kelias į Pasisekimą.” manda
gumo vadovėlis, 144 pusi., kai
na $2.

Gaunama pas. autorių: 229 
Bedford Avė., Brooklyn 11, 
N. Y.

mentarų atsisakė.
Apgalvoti ar neapgalvoti 

buvusio prezidento žodžiai 
pasėjo abejonės daugelio 
žmonių galvose. O gal Ru
sija tikrai neturi atominė? 
bombos ir visas triukšmą? 
dėl atominio ginklavimosi 
lenktynių yra tik burbulas?

Visgi Įdomu, ką su tokiu 
abejonių kėlimu manoma 
pasiekti ir kam tat reika
linga?

*
Šeinius vs. Gylys

Tautininkų “Dirva” ati
darė naujus metus piktu 
“Tado Brastos” puolimu 
prieš Lietuvos konsulą Ka
nadoje, V. Gylį. Konsului 
primetama škurninkavimas, 
pataikavimas bolševikams, 
žioplumas Lietuvos aukso 
reikale (du milionai dolerių 
aukso atiduota bolševikams 
be protesto!), bailumas, 
ėmimas kyšių iš Sovietų 
ambasadorės Kolontaj (jam 
leista pasiimti iš pasiunti-

mums iš pagrindų išvalyti par
tiją ir valstybės aparatą.’ Ga
lima neapsirinkant sakyti, kad 

metais
mo), nuo žydu, nuo nedrau-, . ,

Į • ormaliais metais apie pusę 
miliono komunistų yra išvalo
mi Europos ‘liaudies demokra
tijose.’ Rezultate visur vyrau

gmgų elementų ir ir tt.
Kairiai liberališkas žur

nalas “Nation” dėl valvmo-
si orgijos, Maik Gayn 
plunksna rašo:

“Plačiai garsinamos bylos, 
kaip Sianskio, Dertinger ir de
vynių daktarų, užtemdo plates
nę dramą, kurioje garsinamos 
bylos yra tik maži epizodai. 
Kiekvienam Slanskiui. teisia
mam viešame teisme, tenka 
tūkstantis kitų komunistų tei
siamų in camera (slaptai), 
dažnai net jų šeimoms neži
nant, ir dar tenka dešimtys 
tūkstančių kitų išmetamų iš 
partijos, iš darbų ir. gal būt. 
įkalinamų.

“Skaičiai leidžia garsinamuo
sius įvykius padėti i jų tikrąją 
vietą. Vengrijoj 1949 metais 
2C0.000 komunistų buvo išvaly
ta jš partijos ir kiti 100.000 
buvo išvalyti 1950 metais, če- 
ckoslpvakijoj tarp 1049 ir 1951 
metų valymai palietė 600.000

ja netikrumas 
jos. . . .

siekiantis

tais padarėt? pačią klaidąnon pavergti ne 
su dar didesniu nepasisekį An?1,|ą ,r
mu. Išeina klaida ant kh.i-PranCUZlją

bolševikams
tai tas sparnas 
vra artimesnis

. . jei valymai gimdo bai
mę. jie kartu yra patys baimės 
padaras. Partijos literatūra 
pilna abejonių, ar daugumas 
komunistų partijos narių butų 
ištikimi Sovietų Sąjungai kilus 
karui .. . visi nariai, išskyrus 
darbininkus ir, kiek mažesnia
me laipsnyje, neturtingus vals
tiečius. yra įtariami esą prisi- 
metėliai (fair-weather friendą), 
kurie dėjosi į partiją norėdami 
gauti privilegijų. Krizei užėjus 
laukiama, kad jie bėgs būriais. 
Taip pat jaučiama vietinio na
cionalizmo gili baimė. Tas vie
tinis nacionalizmas tur būt yra 
vienintelė jėga. kuri gali su
stiprinti opoziciją prieš Rusiją 
rytinėj Europoj.”

Nepabaigiamas valyma- 
sis, žudymai viešai ir “in

isteri dos ir ypač skaudu, kad ... ..... , . .., _ . , .. .. ir jie siūlosi išnaudoti pne-komunistai nemokėję iš sa-..J K b •,, • j . i L smgumus monopolistiniovo klaidos pas,mokyt,. . . . jlia*italizm0 ei)fee 'klausime
Supratę klaidą, komunis-dėl greito karo sukėlimo 

tai dabar siūlo savo na-prieš Sovietų Sąjungą.” 
riams numoti ranka į pro-' Taigi, jei iškils skirtumų 
gresyvių partiją ir rodo ar priešingumų tarp Tafto 
naują kelią “masėms užka-vedamų senatorių ir prezi- 
riauti.” Tas naujas kelias dento Eisenhowerio, tai 
yra lysti į kitas organizaci- bolševikai bus Tafto kampe 
jas ir iš vidaus stengtis jas ir “išnaudos priešingumus 
pakreipti j klasinės kovos Rusijos naudai, 
kelią. ‘“Trečioji partija”] Abiem “gręžimo” fron- 
bus palaidota ir prasidės tais bolševikai eis su skir- 
gręžimas iš vidaus. ringais ir net priešingais

Amerikos komunistai ža argumentais. Liberališkame 
da lysti į kitas organizaci- sparne jie šauks ir rėks už 
jas ir jas “iš vidaus” taisyti atšaukimą Taft-Hartley bi- 
dviem frontais. Pirmiau-liaus, už civilių teisių sau
siai jie briausis į liberališ- gojimą, už baigimą karo 
kas organizacijas: ADA Korėjoj, už taiką, už unijų 
(Americans for Democratic teises, prieš diskriminaciją

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke» 
leivį”. Kaina metams $4«

Pakalbink biznierius pa

siskelbti “Keleivyje,” pa

garsinti savo bizni tarp lie

tuvių.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

IO NIEKAS NEMOKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RA*)

TAS DUONOS NEPRAŠO

Hartfordo Padangėje

šiuo
nę, bet baigus programų 
mažai kas rašėsi, o kai ku
rie ir nežinojo kur čia ra
šosi. Rodos, galima buvo 
geiiau paagituoti ir paaiš-

Ansamblio
laiku Hartfordo ir 

apielinkės lietuviai tikrai 
turi ko laukti. Tai yra di
džiausio Vasario 16 minėji-
mo, kokio gal niekuomet at-'.*1 ntk 
eityje nesulauksime. Bus 
didelis koncertas, kurį išpil
dys garsus Čiurlionio An
samblis iš Clevelando. Šiam 
ansambliui vadovauja Al
fonsas Mikulskis. Jame yra 
apie 70 ypatų. Čiurlionio 
Ansamblis, įsikūręs 1940 
metais Vilniuje, išgarsėjo 
tremtyje, kur ruošė koncer
tus Vokietijoj ir Austrijoj.
Senai jau buvo girdėtas ir 
žinomas, o musų apielinkės 
lietuviams nevertėtų pralei
sti progos, nes kitą tokią 
vargu galėsim sulaukti.

Koncertas įvyks vasario 
15 d. didelėj ir gražioj 
Bushnell Memorial salėje 
trečią valandą po pietų.

Luckienė.

Dalyvė.

GARDNER, MASS.

Vasario 16 Minėjimas

Pas mus bus iškilmingai' 
paminėta Lietuvos nepri
klausomybės šventė. Nors 
mes neskaitlinga kolonija, 
bet nenorime atsilikti nuo 
kitų kolonijų. Minėjimu 
kasmet rūpinasi šv. Petro 
ir Povilo Pašalpinė Draugi
ja. Ji ir šiais metais rengia 
iškilmingą parengimą, su! 
kitų miestų menininkų pa
galba.

i vyk s

PREZIDENTO PASKUTINĖS INSTRUKCIJOS

Prezidentas I). D. Eisenho*er kalbasi su naujai 
tuoju Korėjos fronto \adu. generolu Maxwdl 
kuris dabar jau perėmė \a*b>va\imą JT karo 
Kerėjoj.

paskir- 
Taylor, 

pajėgoms

ninkus. Negalima sutikti 
su prelegentu, kad tik ge
riausi valdininkai buvo 
siunčiama į Klaipėdos kraš
tą. Buvo labai daug atsiti
kimų, kad taip nebuvo.

Oras šiemet yra nepap
rastai nepastovus. Paros 
bėgyje keičiasi tris keturis 
kartus. Uitai yra nemaža 
.. ergančių.

Pagiris.

LAVVRENCE, MASS.

Baltimore Naujienos

Gražus Parengimas,
Pabaiga

Prasta

diena.
vasario
ai. va-

Opera Hali,
Bus pasakv-*'

kalba*}
tę-

Įžangine

Sausio 18 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje buvo 
rengiamos Lietuvių Bend
ruomenės įkurtuvės, .pava 
dintos krikštynomis. Buvo 
ilga ir įvairi programa, pu 
blikos irgi buvo daug.

Ukrainiečiai Švente Savo 
Valstybinę Šventę

Sausio 24 d. “Met” salė
je, Poplar ir Broad gatvių 
kampas, apie 4,000 susirin
ku.-ių ukrainiečių šventė sa- v 
o nepriklausomybės šven- 

Ukrainos Tautinė Res
publika buvo paskelbta Ki
jeve 1918 metais sausio 22 

Ukrainos nepriklauso-

įmas
(Feb.) 21 
kare, Mi Įkris 
53 Pine St. 
ta trumpa
Kalbėtojo mes čia neskelb 
sime, tegu būna visiems 
surprizas. Paskui bus per
statyta 3 veiksmu komedija (‘ , . ...•mą valstybę buvo pnpazi- 

nusios Prancūzija ii- Angli-1 va'

Kalbėjo prelatas Ambo- 
tas, prelatas Balkunas, Lie
tuvių Bendruomenės pirm., 
dainavo solistas Stasys Lie
pa ir publiką gardžiai pra
juokino rašytojas Gustaitis. 
Dainininkui akompanavo 
prof. Marijošius iš New Bri
tain. Dainavo Hartfordo 
vyrų oktetas, vadovaujamas 
p. Petkevičiaus.

Publika programa buvo 
patenkinta, bet to negalima 
pasakyti dėl tvarkos. Pro
gramą pildant tvarkdariai 
nešiojo per salę stalus, kė
des, visaip baladojosi, ypač 
kalbant prel. Balkunui, ku
lio publika atsidėjusi klau
sėsi. Daugelis tokia ne
tvarka piktinosi, nes išrodė, 
kad tie stalų nešiotojai ne
paiso nieko, nei kalbėtojų 
nei publikos.

Mat, buvo ruošiamos vai
šės, tai kai kas ir sakė, kad 
reikia pasiniošti. O kai 
programa pasibaigė, tai ta 
rengimo komisija kur tai 
dingo ir tų darbininkų nie
kas nebegirdėjo baladojan- 
tis. Programos pildytojai 
išėjo niekeno nepastebėti, 
niekas jiems nė ačiū nepa
sakė, nors jie buvo atvažia
vę iš toliau ir prašyti. Ka
žin ar jie kitą kartą beno
rės pas mus atvažiuoti pa
dainuoti ir šiaip padėti pil
dyti programą.

Kalbėtojai kvietė lietu -

“Bėda su Skolinta Žmona,” 
išpildys Athol ir Gardner 
jaunimas po vadovyste Juo
zo Benešiuno. Koncertinę 
dalį išpildys Meno Mėgėjų 
Ratelio grupė iš Worcester, 
Mass. Dainuos merginų 
kvartetas ir vyrų kvartetas. 
Pelnas skiriamas BALF’ui.

Visus lietuvius prašom 
įsigyti bilietus iš kalno. Bi
lietus , galima gauti pas 
Alex Yuską, Juozą Bekeri, 
Gediminą Panevėžį, Vincą 
Višnauską ir kitus šv. Pet
ro ir Povilo Draugijos na
rius. Visus prašom ntpa- 
raiišti šios dienos.

A. Yuska.

PHILADELPHIA, PA.

vius įsirašyti į Bendruome- darbą.

Įvyko Šaunus Koncertas
Sekmadienį, sausio 25 d., 

Lawrence'o Piliečių Klubo 
alėje įvyko įspūdingas 

koncertas, kurį rengė pats 
klubas. Išpildė programą 
Vocalaires grupė po vado
vyste J. Edward Comtois.

Programa buvo sudėtin
ga, įvairi ir gausi. Buvo 
daugiausiai dainuota liau- 
cies dainos; buvo populiu 
riškų, amerikoniškų patrio

lietuviškus laikraščius, ne 
duoti aukų lietuvybės rei
kalams. Tokie kai kurių 
žmonių pasimojimai užgau
na tuos klubo narius, kurie religinių ir komiškų,
• i a nemažai c-irinę lietuvy-;kUnas dainavo visa grupė, 
rėš leikalucse pe> klubą. jTaij>gi buvo kvartetų, due

tų ir solo. Publikai buvo 
dideli? surprizas, kai išgir-

Baltimorės Lietuvių Tau
tinio Knygyno susirinkimas 
įvyko sausio 20 d. knygyno 
patalpose. Iš patiekto ra
porto galutinai paaiškėjo 
cuvusic kalakutų laimėjimo 
ezultatai: viso $174. At

metus išlaidas $27, gryno 
pelno knygyno naudai liko 
•147. Tai graži suma.

Bilietėlių platinime pasi
darbavo sekantys: J. Žigas 

platinęs 54 "knygeles, K. ir 
T. Matuliauskai 41, M. Rai
la 35, M. Šimkus 7, Dr. A. 
Želvis 5, K» Kachauskas 5, 
K. Valinskas 5, F. Rutkus 
5, H. Kundrotienė, V. Biel
skienė ir O. Karašienė po 
3, C. Surdokas ir Z. Gapšys 
imi 2 ir Brazauskas su V.

Todėl priminima kiekvie
nam klubo nariui, kad bū
tinai atsilankytų i klubo su
sirinkimą, kuris Įvyks va
sario 8 d., sekmadienį, 3 

po pietų. Susirinkime
ifcus rodomi naujojo klubo 
Iplanai ir aptartas naujo na
mo statymas ir kiti svarbus 
reikalai.

Vytautas Rarranauskas.

ja. Bet Lenino-Trockio- 
Stalino ginkluotos gaujos 
išvaikė vyriausybę, dauge
lis uKrainiečių buvo išžudy
ta, kiti pabėgo i užsienius, 
nemažai jų pateko ir i JAV.

Kalbėjo du kongresme
nai ir vienas admirolas. 
Sveikino Maskvos pavergtų 
tautų delegatai. Lietuvių 
vardu anglų kalba sveikini
mus ir linkėjimus perdavė 
prof. A. Salys.

LB Radio

do lietuvišką dainelę “Ty 
kus, gražus vakarėlis.” Su
dainavo lietuvaitė, choro 
narė Mariutė Olišauskaitė 
(Artimovich) iš Lowell,-

Mikušauskiene po 1.
Išlaidas žymiai sumažino 

K. Kachauskas, savo lėšo 
mis atspausdindamas bilie
tukus, ir P. Gurklis, kalaku
to laimėtojas, paaukodamas 
$5 knygynui.

Knygyno valdyba vi- 
iems bilietėlių platinto- 
ams ir prisidėjusiems ko
riu nors budu prie šio lai
mėjimo sėkmingumo nuo- 
irdžiai dėkinga.

sunkiai sužeistas ant Velley 
gatvės.

Du miesto poliemonai bu
vo pusėtinai peiliu sužeisti. 
Pasitaiko ir daug kitokių 
užpuolimų ir vis peiliais.

Žmonės iš kitur atvažiavę 
turėtų būt atsargus.

Sausio 24 d. “Band O” 
keleivinis traukinys buvo 
išgelbėtas nuo didelės ka
tastrofos. Piktadariai buvo 
užkrovę bėgius geležinėmis 
štangomis, bet laimė, kad 
inžinierius Thomas Cava- 
naugh pastebėjo ir trauki
nys laiku buvo sulaikytas. 
Nors staiga stabdė traukinį, 
bet niekas nesusižeidė.

Wm. M.

Chicagos Lietuviu 
Dėmesiui

Mass. Jai dainuojant pri-! Vasario 17 d., 8 vai. va- 
tarė visas choras, kas dari kare, .knygyno patalpose,

Visiems Nemalonu. Kai 
Susisiekimo Nėra

Daug vargo žmonės turė
jo su jau pasibaigusiu Phi- 
ladelphijos miesto transpor
to streiku. Gatvėkariai ii 
požeminiai traukiniai neva
žinėjo, streikavo apie 10,- 
000 susisiekimo darbininkų. 
Apie 800,000 automobiliii 
mieste iš karto pajudėjo, 
todėl visos gatvės jais bu
vo užpildytos. Įmonės ir 
įstaigos, nenorėdamos nu
traukti darbą, suorganizavo 
savo tarnautojus ir darbi
ninku?, turinčius automobi
lius. kad jais atvežtų ir par
vežtų į namus dirbančiuo
sius, kurie automobilio ne
turi.

Streikas pasibaigė, pa
tiems transporto darbinin
kams nubalsavus grįžti į

PATS LAIKAS UŽSISAKYTI
'Keleivio99 Kalendorių 1953 Metams

“Keleivis” ir šiais metais išleido dideli. 100 puslapių 
kalendorių, 1953 metams. Kalendorius yra atspaus
dintas ir siuntinėjamas.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytoj’ai 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.

Š. m. vasario 16 d. 
kanka 35 metai nuo tos die
nos, kada 20 musų tautos 
sūnų, susirinkę į Lietuvių 
Tarybą Vilniuje, paskelbė 
pasauliui, kad lietuvių tau
ta nebenori svetimiesiems 
vergauti.

Jie paskelbė norį laisves, 
demokratinės Lietuvos Res
publikos.

Jų pastangos ir pasiryži
mas veltui nenuėjo—Lietu
va nusikratė svetimo jur 
ir laisvai tvarkėsi, kaip 
giateisė nepriklausoma val
stybė kitų pasaulio tautų 
tarpe.

Tačiau šiandieną ji vėl 
klastingo rusiško bolševiko 
pavergta ir neša didesnį 
jungą, negu carų laikais.

ALT Chicagos skyrius 
vasario 15 d. popiet Chi
cagoje, Ashland 
ditorijoje rengia 
35 metų
minėjimą

? IIu-

labai malonų įspūdį.
Choras svetimtaučių, ge

rai išlavintas, publikoj pa
liko gilų įspūdį. Gabus di
rigentas J. Edvvard Comtois 
pats sutaisė ir suhaiinoni- 
zavo kelias dainas pagal 
gerai žinomą radio-televizi- 

nepriklausomy-jjos artistą Fred Waring, 
sukakties kurio klases Comtois lanko 

Įvyksta saro? metu. Ansamblis 
techniškai,

parapijos salėje;'jis nevien dainavo, bet it

VVATERBURY, CONN.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minčiimas

Lietuvos
bes paskelbimo 
minėjimas Waterbury
vasario 8 d., sekmadienį,Įgeiai išmokytas 
lietuvių parapijos s.oU4“’'-

muose pradėjusi veikti LB prasidės 6 vai. vakare. įvaizdavo žiemos, pavasario, 
radio valandėlė visu Phila-’ Kalbės AL! pirmininkas j vasaros ir rudens sezonus.

Šio koncerto surengimui 
daugiausiai pasidarbavo Jo
nas Stundžia. Labai gaila,

A. Dziko programos rė

sės-delpl-ijos lietuvių kas 
tądien;, mielai laukiama. 
Valandėlei vadovauja p. K. 
Ostrauskas ir prof. J. Tu
zinas. K. Ošti auskas ne
senai baigė Pennsylvanijos 
Universitetą magistro laip
sniu.

Br. Dirmėnas.

LOWELL, MASS.

Šimuti iš Chicagos ir 
adv. K. Kalinauskas iš Bos
tono. Dalyvaus choras ir 
vyrų kvartetas.

Minėjimą ruošia ALT 
Waterburio skyrius ir kvie
čia dalyvauti visus Water- 
burio ir apylinkių lietuvius.

—A. S.

MONTREAL, CANADA

D. L. K. Vytauto Klubo 
nariai išsirinko 1953 me
tams valdybą, kuri suside
da iš sekančių narių: pirm. 
Alekas Staniulionis, jaunas, 
bet jau daug pažangos pa
daręs klubo reikaluose per 
ienus metus, jis rimtas ir 
urnanus lietuvis: vice- 

pirm. Stasys Kundrotas, se
nas veikėjas klubo reika
luose, daug nusipelnęs 
Lovvellio lietuviams; kasi
ninkas Stasys Saulinas, jau 
33 metai kaip klubo kasi
ninkas, geresnio negali bū
ti : sekr. Vytautas Rama
nauskas: direktoriai—My
kolas Jankevičius, Petras 
Malay. B. Baumilas ir Juo 
zas Mužikauskas: mene
džerius Antanas Raudeliu 
nas, kuris jau darbuojas 
klube virš 30 metų, tai rim
tas ir geras lietuvis.

Valdyba bemaž toji pat, 
išskyrus kelis, kurie įėjo 
pirmu kart į valdybos są
statą. Jie nors ir naujokai, 
bet savo planus jau turi. 
Pirmiausias jų noras išmes
ti iš klubo lietuvišką spau
dą, panaikinti korespon
dencijų rašymą iš klubo

Bendruomenės Veikla
Išrinktoji Montrealio ben

druomenės valdyba sausio 
25 d. šaukė visuotiną lietu- 

ių susirinkimą. Tame su- 
-irinkime dalyvavo apie 70

menų.
Tą pat dieną grupė ini

ciatorių šaukė tautiečių su
sirinkimą dėl išsiaiškinimo 
sąlygų įsigyti lietuviams 
Montrealyje salę—namus. 
Nežiūrint blogo oro, šiame 
susirinkime dalyvavo apie 
200 asmenų.

Sukelta šiame susirinki
me $9,500 salės Įsigyjimui.

kad mažai buvo publikos 
tokiame svarbiame ir įspū
dingame parengime.

Budingai Ruošiamės
Jau buvo rašyta, kad 

rengiamasi atžymėti Lietu
ves nepriklausomybės die
ną, vasario 15, musų di
džiojoj salėj. Dabar gi te-J 
ko patirti iš pasitikimų šal-*-iau 
tiniu, kad tos dienos pro- 
gramai papildyti rūpestin
gai pratimus daro M. Pau- 
liukaičio vedamas čiagimių 
kvartetas — Kazys Volun
gus, Andrius Tataronis, Jo
nas Suslavičius ir Juozas 
Volungus. Tame parengi
me žada būti įvairių įvai
riausių pamarginimų.

Olga Večkiutė.

įvyks narių metinis susirin
kimas, kuriame bus renka
ma nauja valdyba.

—J. A.

Baltimorės miesto darbi
ninkų streikas likos sulau
žytas. Tai didelis darbi
ninkų pralaimėjimas. Ma
joras D’Alesandro paskel
bė, kad jis miesto darbinin
kam jokios unijos nepripa
žįsta ir gąsdino darbinin
kus, kad kurie negrįš į dar
bą su 16 diena sausio, tie 
visi bus paleisti iš darbo. 
Daug darbininkų pabijojo 
ir sugrįžo. Apie šešiolika 
šimtų iš trijų tūkstančių ir 
pusės sugrįžo, bent taip bu
vo skelbiama. Atidarė mo
kyklas, pradėjo valyt gat
ves, rinkt išmatas, bet lig 
šiolei mažai progreso pada
ryta. Vidurys miesto daug
maž apvalytas, bet nuoša- 
linėse gatvėse dar išmatos 
ebestovi ir dabar dar dau- 

dvokia. Nuo Naujų
Metų lig dabar išmatos ge
rokai apipuvo. Tai tokis 
miesto darbininkų streiko 
rezultatas.

LIETUVOJE MIRĖ
VINCAS BACEVIČIUS

Blvd. Au- 
iškihr.in:? 

nepri klausomy kės

Sausio 11d. MLB drau
gija rengė Klaipėdos atva
davimo minėjimą. Paskai
tą skaitė konsulas V. Gylys.

Nors paskaita buvo įdo
miai skaitoma, bet neiš
vengta nukrypimų, nedaili 
nimų.

Paskaitininkas už tai, 
kad kraštas lietuviams 
valdant, daugiau suvokie
tėjo, kaltę suvertė mažlie- 
tuviams. Neišdrįso pripa
žinti kodėl iš Didžiosios 
Lietuvos atvykę darbinin 
kai balsuodavo už vokieti-

Muzikas Vytautas Bace
vičius Nevv Yorke mus in
formuoja, kad jo gautomis 
žiniomis Lietuvoje, 1952 
metais gruodžio 22 d., mirė 
jo tėvas, ilgametis mokyto 
jas Vincas Bacevičius. Pa 
laidotas netoli tėviškės Vi 
šakio-Rudoje.

Prof. Bacevičiui dėl jo 
tėvo mirties reiškiame mu
sų užuojautą.

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

Baltimorėj pasitaiko daug 
vagysčių ir žmogžudysčių. 
Trečiadienį, sausio 21 d., 
peiliu mirtinai subadyta 
p-lė Leonora M. Naylor 
miesto Knygyno užveizda. 
Piktadarys laimėjo tik 75 
centus. Plėšikas buvo už 
poros dienų pagautas ir pri- 
ipažino prie kaltės. Jis yra 

juodveidis, Robert L. Ter 
ry, 17 metų amžiaus, iš 
Brooklyn, N. Y. Policija bu 
vo daug suėmusi apklausi
nėjimui, kol surado tikrąjį 
kaltininką. Beveik pas 
kiekvieną, kuris buvo poli 
cijos suimtas apklausinėji
mui, buvo rastas didelis 
peilis. Čia peilis labai ma 
doje visokiuose užpuoli
muose.

Sausio 24 d. vvras peiliu 
rerpiovė savo 17 metų pa
čia. Dorothea Rose.

Penktadienį, sausio 23, 
L. Saumenig buvo peiliu

Nepasilikime nei vienas, 
neatvykę į tą reikšmingą 
mums minėjimą. Gerbdami 
savo praeitį, parodykime 
vieningą supratimą ir kovos 
ryžtingumą atgauti vėl lais
vę ir laisvai demokratiškai 
tvarkytis.

Nesigailėkime nei laiko 
nei aukų tam kilniam tauti
niam reikalui.

Suprasdami tos dienos 
prasmę ir reikšmę, vienin
gai visi dalyvaukime Ash
land Blvd. Auditorijoje.

Chicagos ALT.

Europa Baukstosi 
Dėl Formozos Kinu
Europos valstybėse jau

čiamas nemažas susirūpini
mas dėl Amerikos nusista
tymo leisti kinu nacionalis
tams iš Formozos salos pul
dinėti kinų komunistus. 
Ypač baukštosi Anglija ir 
Prancūzija. Abejose valsty
bėse bijoma, kad kinų bol
ševikai, keršydami už kinų 
nacionalistų puldinėjimus, 
nenukreiptų savo karo jėgų 
prieš anglų Hong Kongą ir 
Indokiniją.

Anglija yra pripažinusi 
kinų bolševiką režimą, o 
Prancūzija turi ant sa”c 
rankų karą Indokinijoj, kur 
kinai bolševikai gali bet ku
rią dieną įsikišti su savo ka
riuomene.

I
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Petruitis ir Komunistai
Lietuvių Bendruomenės dasi ‘“proletariato diktatu 

knygų leidykla Vokietijoj ros” Įrankiu, tai skirtumas 
išleido mirusio J. Petruičio'yra tik pavadinimuose, o ne
knygą “Kaip Jie Mus Su
šaudė.” Knygoje aprašomi 
pulkininko Petruičio pergy-

Kur kitur.
Petruitis nebuvo toks po

litinis analfabetas, kaip jis
venimai bolševikų kalėjime, atrodo iš savo atsiminimų, 
jo tardymai, kankinimai,!Kai jam buvo naudinga, jis
prisipazinimai, kalinimą 
Červenės skerdynės.

Pulk. J. Petruitis buvo ge-! 
nerolo Glovackio ginklo' 
brolis iš
pulko.
pulkas, teisingiau

ir į puikiai mokėjo skirti socia
listą nuo bolševiko. Savo 

į laiku pulk. J. Petruitis slap
stėsi nuo bolševikų Šiau
liuose socialisto advokate 

antloJO|Lukausko namuose. Tada 
1.1. metais las(jis žinojo skirtumą, nes so-

. ., , °(ciali=tas gelbėjo jo gyvybę
vadovai, ne tik kove&i fion-tRUO bolševikų. Bet kada

rašė apie 
socialistą

.advokatą Valiuką ir jo su-

—Au-di-du, Maike!
—Sveikas gyvas, tėve,

vis savaip mane sveikini. 
—Dabar tokia staila,

reik 100 markių mokėti? 
tu Užmušto senio šeima

nieko neturi. Žalnierius 
vi- mislina taip ir

sas sv ietas taip dabar svei- nigų vis nėra. Ėjo dar kar
kinusi ir tu visai be reikalo tą pas kleboną, ale tas kie- 
ieškai pričepkų. tas, kaip Bostono regsmo-

—Aš visai neieškau prie- nas, sako ‘“neduosi pinigų
kabių, tėve, tik aš nemegs---- nelaidosiu, o biedną du-
tu kalbas maišyti. [šią,” sako, “nebūtinai i baž-

—Okei, vaike, gana tų nyčią vežti, užteks jei aš 
už

gana tų
kritikų ir paklausyk, koki čia namuose pasimelsiu 
aš sekretą saliune nugirdau, penkiasdešimt markių.”

—Jeigu tėvas saliune gir- —Tai ką tas kareivis da-
dejai, tai čia jau nebėra jo- rė, tėve?
l.ia paslaptis. į —Žalnierius, vaike, par-

—Sakau, nesisprečyk, vai- ėjo markatnas i savo kazar- 
ke, ba ką tu žinai, jei ne- mę ir pradėjo iš apmaudo 
nori paklausyti! O sekre- verkti. Famatė kiti žalnie- 
tas toks. kad vienas girtas riai ir klausia: ‘‘Kas tau, 
tipukas saliune man prisi- Juozai?” Pasipasakojo ir 
pažino, kad jis Lietuvoje visi frentai sužinojo to žal- 
į azbaininku buvęs. Jes, vai- nieriaus trobeli. O vienas 
ke. pats prisipažino, nė starkus vyras pamierkavojo
Stalino sūdo nereikėjo. !ir sako: “Vyrai, einam šią- 

-Aš abejoju, ar tėvas'"Sh »a?J1?*""*? svečius?’
gerai supratai tą reikalą.

—šiur supratau, vaike??“"? nakcl? nUejl’
Tas tipukas buvo jenerolo^0"'^ ĮSibnove pro 
Flikavičiaus Žalnierius, jo
pulkas stovėjo prie Dusetų , . , . . . .
ežero. Ten džiormanu lai-lk,eb?n«h’. ar netun pinigi;

parak vijoj surinktų?
Klebonas išsigando, stovi

te. bet ir užfrontėje šaudė pulkininkas
bobevikus n olseukus.. (daug dešinesni 
Pavyzdžiui, to pulko vadai
sušaudė soeialdemokiatus. įau(|vųją žmoną, jis sakė 
V aliukus ir Smolski, o Pul-j "komunistėliai.” 
kinmkas Glovackis nesisar-
matijo Smolskio kišenes iš-' Bolševikai pulk. Petruitj 
kraustyti ir paskui girdavo-‘tardė ir už padarymą 1926 
si savo pažįstamiems, kad metų perversmo Lietuvoje 
jis turi Smolskio portsigarą Koks reikalas rusams tar- 

atminčiai.” Tokio tipo bu- dyti ar bausti žmogų, kuiis 
vo to pulko vadai. Kartą, papildė kriminalą kitoj val- 
1926 metais savanorių su- styfcėj, veikiant kitos šalies 
važiavime Šiauliuose vienas Įstatymams, galima tik ste- 
buvęs kareivis viešai metė bėtis. Pulk. Petruitis savo 
pulkininkui Glovackiui kai- atsiminimuose apie tą tar- 
tinimą. kad jis nužudė so- dymą sako:
cialdemokratą Smolski ir ji . turėjau atpasakoti,
apvogė, pasilaikydamas jo kas kaltas ir kaip įvyko 
portsigarą “atminčiai.” Pu’-i926 metų giuodžio 17 d. 

Kitaip, ° P1' kinįnkas kaltinimą išklausė, perversmas Lietuvoje. Vi- 
buvo raudonas, bet ne iš so to perversmo kaltę su 
sarmatos, o nuo alkoholio, verčiau sau, nes jau nebe- 

Pulk. J. Petruitis savo buvo jokios vilties ir pras- 
atsiminimuose p a s i r o d o1 mės lengvinti savo bylos 
toks, koks jis buvo—antise-'sunkinančias aplinkybes,
mitas, politiniai nesusitupė- Dunkovui (tardytojui) la- 
jęs žmogus, o Valiukai su bai patiko, kad aš save taip 
Smolskiu tam žmogui buvo!uoliai kaltinau, užtat jis bu- 
tiktai “komunistėliai.” JišKo labai mandagus ir nuolat 
savo atsiminimų 66 pusi. papirosais vaišino 
rašė: I Tardė jj ir dė!

“Paskui ilgai užtruko be-'mo keturių bolševikų vadų, 
kamantinėjant. kas kaitas, Greifenbergerio, Čiorny, Po
kari 1919 metais buvo su- žėlos ir Giedrio. Pulk. Pet- 
šaudyti Valiukai. Smolskis i uitis sako:
ir kiti komunistėliai.” Į “Pradėjo nuo Požėlos, žy- 

Šaudymas bolševikų ii delio Čiorny ir kitų komu-
“įtariamųjų” žmonių 1919 ‘jnistų partijos vykdomojo

ša” ir kiti dalykai).
J. Petruiėio atsiminimai

nušviečia vieną šlykštų bol
ševikų kriminalą, Červenės 
skerdynes, kur žuvo nema
žai ir lietuvių išvežtų karo 
pirmomis dienomis iš Lietu
vos kalėjimų. Červenės Įvy
kius pulk. Petruitis aprašė 
vaizdžiai, be perdėjimų ir 
parodo žmogžudiško reži
mo visišką nesiskaitymą su 
žmonių gyvybėmis.

Červenė yra tik vienas 
atsitikimas bolševikų tero
ro veiksmų virtinėje. Čer- 
venių Stalino imperijoj yra 
šimtai ir tūkstančiai, jos va
dinasi įvairiais vardais 
(Katy n, Vinica, Rainiai, 
Praveniškiai ir daugybė ki
tų). Tai subestialėjusio re
žimo darbai.

J. Str.

ALIANTŲ PUOLIMAS ATREMTAS

NORTH KOREA
• KOSONG-

Į MONI Hm

[TtSStt

KAESONG-
FANMONJOM^CHUNCHON

S. KOREA
' TAKHWA

Kinu bolševikai prie Chorwon. Korėjos centraliniame 
fronte, praeitą savaitę atmušė stiprų Junginių Tautų 
pajėgų puolimą, kuriame dalyvavo visų rūšių ginklai. 
Kautynės ėjo ir kitose iešmais parodytose vietose.

cnaaii/iv.----

DVI BYLOS
“Aš Atstovauju Tuksiančius Vergų"

{ mare ir 
nakčia

omją. isibnovė 
pagadino kleboną 

‘O avo jam: “Ei

5 zai- 
i kle- 
langą, 

ir uždai
klebone,

lais jis miškuose Stalino' 
razbaininkus gaudė. Apie
linkės kaimuose lietuvis-baltuose 
kus Žalnierius visi mylėjo, dės,* “į k a
o mergos ir Į tuncius vadin-'kratą 
davo. Ir tas 
frentais eidavo 

Ir vot.

tipukas su kišenes 
šok-diskai š

marškiniuose išba- 
p drobė, o Žalnieriai 

daro ir pinigus i save

sino iššaukti dirbtuvėse 
streiką.”

Kitas unijos pareigūnas, 
Nenicka, irgi bandė vesti 
“populiarią politiką” ir tuo 
budu mažino partijos auti- 
ritetą. Tokiu savo elgesiu 
Nenicka “netiesioginiai rė
mė priešinimosi grupes ir 
padarė dirbtuvėms milžiniš
kų nuostolių.”

■o-
Toks yra darbo departa

mento Washingtone prane
šimas apie unijos pareigūnų 
bausmes Čechoslovakijoj. 
Pareigūnai nubausti tik už 
tai, kad jie atstovavo dar
bininkų interesus, o pas 
bolševikus unijos turi būti 
partijos ir bolševikiškos 
valdžios įrankiai, kad iš 
darbininkų išspaudus dau
giau prakaito.

Bolševikų kraštuose yra 
tūkstančiai vergų, bet tų 
vergų niekas neatstovauja, 
o jei bando juos atstovauti, 
tai tokie žmonės baudžia
mi.

Tai tokia yra “darbinin
kų valdžia” bolševikų ap
sėstuose kraštuose.

WASHINGTON, D. C.— 
Du darbininkų unijos par
eigūnai komunistų valdo
moj Čechoslovakijoj buvo 
pašalinti iš savo pareigų ir 
nubausti “disciplinarinė
mis” bausmėmis už tai, kad 
jie bandė atstovauti unijų 
narių interesus, ką unijų 
pareigūnai Vakarų valsty- 

:kaito savo normaliu
darbu.

Čechu komunistų laikraš
tis ‘“Nova Svobo'da” visai 
atvirai prisipažįsta, kad 
unijos komunistiniame kraš 
te yra tiktai valdžios tar
naitės. Tas laikraštis pra
neša, kad Adolf Zidek, bu 
vęs darbininkų tarybos pir
mininkas geležies dirbtuvėj 
Liskovec mieste, ir Nenic
ka, buvęs darbininkų tary
bos pirmininkas Tatra dirb
tuvės? Nesseldorf mieste, 
buvo nubausti “už dėjimąsi 
darbininkų atstovais.”

Tas laikraštis gautas Wa- 
shingtone, darbo departa
mente. Pagal tą Ostravoj 
leidžiamą “Nova Svoboda” 
/ideko “pagrindinė klai- 

’da ” buvo ta. kad “jis elgėsi 
kaip unijos pareigūnas, ku
ls nepripažįsta komunistų 
partijos vadovaujamos ro
lės.”

Tas unijos pareigūnas 
prasikalto ir tuo, kad “jis 
smerkė kai kuriuos agitaci
jos budus” ir “nukrypo nuo 
partijos sprendimų, kada 
jis turėjo pravesti gyveni
man kai kuriuos taip vadi
namus ‘nepopuliarius’ įsa
kymus.”

Tas unijos pareigūnas 
bandė įsigyti dafbininkų 

simpatijų atstovaudamas 
populiarią politiką. Jis at- 
tovavo idėjas, kurios leis- 

manyti, kad mes visai

Dvi bylos, spręstos viena 
vienoje, kita kitoje žemės 
skritulio pusėje, vaizdžiai 
parodo, koks yra didelis 
skirtumas tarp laisvojo ir 
tironų pasaulio.

Viena byla buvo išspręs
ta prieš metus laiko Ne\v 
Yorke. Julius ir Ethel Ro- 
senberg buvo rasti kaiti šni- įėse 
pinėję Sovietų Sąjungos 
naudai. Jie buvo pasmerk
ti mirti. Jiems buvo duotas 
neribotas laikas apeliaci
joms. Byla perėjo apelia
cijų teismą, vyriausiąjį tri
bunolą ir pasiekė preziden
tą.

Rosenbelgų byla buvo iš
spręsta kuo tiksliausiai. Bet 
komunistų propaganda pa
sišovė įrodinėti, kad Rosen- 
bergai yra vargšai kanki
niai. raganų gaudytojų ir 
antisemitu Jungtinėse Vais- 
lybėse aukos. Faktas, kad 
teisėjas, tiek prokuroras 
yra taip pat žydai, jiems 
nieko nereiškia.

Bet apdairesni pastebėjo, 
kad tikroji komunistų dėl 
Rosenbergų keliamo triukš
mo priežastis yra jų noras 
atitraukti pasaulio dėmesį 
p.uo bylų pas juos pačius.
Pas juos bylos sprendžia
mos kur kas greičiau ir 
sprendimas vykdomas ne
duodant bylos nei peržiūrė
ti, nei ištyrinėti.

Garsioji Slanskio ir kitų 
byla Prahoje neužtruko il
giau astuonių dienų: 11 
žmonių buvo pasmerkta pa
kaiti, 3 buvo nuteisti visam

kom iteto narių sušaudymo 
1927 metais. Svarbiausia 
mano kaltė buvo ta, kad aš 
tada, būdamas antros karo 
apygardos ir Kauno Įgulos 
viršininku, savo Įsakymu 
paskyriau karo teismą iš 
antro pėstininkų pulko. La
biausiai norėjo sužinoti, ką 
mes kalbėjome tą rytmetį 
prieš teismo posėdį mano 
bute su majoru J., teismo 
pirmininku.”

metais yra negraži dėmė 
Lietuvos laisvės kovose, bet 
J. Petruitis tos dėmės pur- 
vinumo visai nesuprato. 
Pulk. J. Petruitis, perėjęs 
bolševikų kalėjimą ir tar
dymus. galėjo, rodos, pa
galvoti, o koks gi yra skir
tumas, jeigu yra, tarp ant
rojo pulko vadų buvusiųjų 
“karo lauko teismų” ar net 
šaudymo žmonių visai be 
teismų, ir tarp bolševikiško 
:eisi ngurno?

Pagalvojus kiekvienam 
aišku, kad bolševikiški me
todai gali būti ir nebolševi- 
kų naudojami. Yra ir fašisti
nis “teisingumas,” kurs ma
žai kuo, arba visai nesiski
ria nuo bolševikiško “tei 
singumo.” Glovackiams ir 
panašiems poitsigaru ran

SAVAITRAŠČIŲ
PAJAMOS

Skaitytojams gali būti 
įdomu, kokias pajamas iš 
skelbimų (reklamos) gauna 
Amerikos savaitraščiai, va
dinami magazinai. Štai kai 
kurių magazinų pajamos 
1952 metais iš skelbimu:

$96.897.749amžiui kalėti. Savo galo 
Pankrac kalėjimo aikštėje;, 
susilaukė buvęs tiesioginis 
Čechoslorakijos valdovas 
Rudolph Slansky. forma
liai Čechoslovakijos vice
premjeras ir kompartijos 
lyderis, o taip pat Vladimii 
Clementis, Čechoslovakijos 
užsienių reikalų ministeris. 
Jų svarbiausias nusikalti
mas buvo, pagal komunis- 
„us, Čechoslovakijos išdavi
mas susidėjus su “tarptau
tinės žydijos pasaulio kon
spiracija.” Byla buvo sprę 
sta komunistų stiliumi—be
viltiškai peirargę kaltina
mieji prisipažino padarę 
fantastiškiausius nusikalti
mus: jiems nebuvo duota 
progos gintis—nebuvo ad 
vokatų; liudininkai aiškiai 
buvo ištreniruoti ir patys 
kaltinamieji prašėsi, kad 
jie butų nubausti visu įsta
tymų griežtumu. Keisčiau
sia, jog prokuroras turėjo 
nuspręsti, ar teisiamieji ga
li ar negali paduoti apelia
ciją. Ir jis nusprendė, kad 
ne, nes jų likimas jau buvo 
nuspręstas prieš juos areš
tuojant.

Rosenbergų bylos

Life ...
Saturday

Post ....
Time ..........
This Week
Look ..........
Ladies Home

Journal .............. 19,196.877
Collier’s .................. 18.852.827

Su tuo majoru J, Petrui
tis tikrai bylą aptarė, bet 
xą jis majorui sakė, jis ir 
savo atsiminimuose nesakė.

Keturių bolševikų sušau
dymas Lietuvoje buvo pa
darytas už “prasižengi
mus,” kurių bolševikai ne- 
papildė. Juos sušaudė per
versmininkai už tariamai

kiotojams žmogus taip patjbolševikų mostą pervers- 
ra pigus, kaip ir bolševi-Įmą. Bolševikai buvo sušau-

Eveninję
75.331.623
32.664.222
22.744,147
20.910.987

deda ir vis masko- 
neka, Stalino razbai 

įsispoksojo i ninkus nuduoda. Susiglem- 
kaip užcera-'žė penkis tūkstančius mar-

mergų 
A-Udinti. 

vieną.
votas, nors merga ir netur-jkių ir išėjo, pirma klebonu 
tingo zemlenioko duktė prigrasinę, kad tylėtų ir u' 
buvo. Žinai, meilė, kaip;savo griekus melstųsi, 
kvaraba, kai jau prilimpa,1 —Kas toliau, tėve? 
tai neatsiprašysi. ! —Kitą dieną, vaike, žal-

—Tėvas apie meilę, ro-/nerius nuvežė klebonui še 
.sius bušelius rugių ir dai 

Klau-! minėjo šimtinę markių, r 
klebonas palaidojo biedr.io

pamilo

meilę,
daug nusimanai.

—Nevermai, meilė, 
syk toliau. Vieną dieną 
kertant mišką medis griuvo 
ir užmušė to Žalnieriaus 
jaukintinės tėvą. Jep, vie
toje nudėjo. Žalnierius nu- kad 
bėgo pas kleboną prašyti, 
kad palaidotų, kaip reikia, 
su kryžium, su stula ir mi
niomis, o klebonas sako: 

duosi šešius bušelius

dos,

“Jei

Ką su irusiomis ir net grau 
dingą pamokslą pasakė 
Gal klebonas ir nujautė 

jam jo paties pinigai.- 
buvo užmokėta, ale kam
čia skųsies vainos čėse.

—O ką tėvas manai apie 
tą “paslaptį”?

—Aš, vaike, mislinu, kad 
rugių, tai palaidosiu su stu-’ta- tipukas tiesą sakė, ba
la, jei ne—neisiu ir dacol!”,jis labai jau padabnas Į raz- 

—Ar tas klebonas, tėve, 1 air.inką. spaviednės neina 
buvo buvęs Amerikoje, kad ir kunigams duoklės neduo- 
tokiu žargonu kalbėjo? jda. ir likusius pinigus iš

—Tu netrukdyk, vaike, 1 !cvoro skarbo sakosi ati- 
1 a aš ir pasensiu neužbaig- '’avęs biednioko našlei, 
siu tos istorijos. O žalnie- —Gal jis ir tiesą sakė,
liūs, kaip išgirdo klebono tėve. o gal girtas pasigyrė 
žodžius, nuleido nosį, ’oa iš -Tei tiesa, tai reikia pasa- 
i ur jam imti šešius bušeli;;.' kvti. kad plėšikavimas nė- 
rr.gių, jei už vieną bušelį ia pateisinamas dalykas,

kiškiems teisdariams ir. 
jeigu vieni iš jų vadinasi 
“patriotais”, o kiti 'de-

nors šiame atsitikime kle
bonas per savo gobšumą 
pats save nubaudė. Ir ku
nigų tarpe, tėve, yra tokių, 
kuriems tik pinigai rupi.

—Tai tu, Maike, ir vėl 
prieš bažnyčią?

—Visai ne. tėve. tu pats 
pradėjai tą istoriją su kle
bonu pasakoti, o aš tau sa
kau, kad jei ta istorija yra 
teisinga, tai didvsis kalti
ninkas šiame atsitikime bu
vo klebono gobšumas.

—Figeriuok kaip nori, 
vaike, ale prieš kunigus ne- 
bliuznyk.

—Gerai, tėve, iki pasima
tymo.

—Gutbai.

dyti kad pateisinus gruo 
džio perversmą, o ne už ko
kius nors prasikaltimus. 
Bet pulk. Petruitis, tur būt. 
ir vėliau manėsi atstovavęs 
kokį tai “teisingumą” skir
damas “teisėjus” bolševi
kams pasmerkti. . . .

Petmičio atsiminimai ra 
syti Hitlerio laikais, kada 
antisemitizmas žydėjo. J. 
Petruitis sudėjo savąją 

’.uoklę antisemitizmui, ir jo 
knygoje pilna “žydelių,” 
“žydukų,” “šlykštus žyd pa
laikis” ir panašių “atsimi 
nimų.”

Atsiminimai iš kalėjimo 
primena daug panašių ap
rašymų. Daugelis tų atsi
minimų visiškai tinka ir 
smetoniškiem^ kalėjimams 
(utėlės, vilkelio įkyrumas, 
kalinių koliojimas, “para- Įima nė lyginti su minėtųjų

-Si-
->.< turime liaudies demokra- 
.ijos ir kad darbininkų kla- 
tė ir darbininkų valdžia dar 
nepergaiėjo ir mes tebegy
vename kapitalistų valdo
mame krašte.”

Zidekas kartą pasakęs: 
“Aš atstovauju tūkstančius 
vergų musų dirbtuvėse.” 
Laikraštis dėl to sako: 
“Tiktai žmogus, kuris nete
ko pasitikėjimo partija, ga
li taip žemai nupulti.”

Vieną kartą tas pats Zi- 
’tek “ėjo taip toli, kad gra-

komunistų teismu Čechoslo- 
vakijoje. nes jiems, nors 
savo krašto didžiausiems iš
davikams, Amerikos teisin
gumas garantavo visišką 
bešališkumą ir objektyvu
mą. Todėl komunistams 
prisiėjo paleisti darban sa
vo melagių bandas sten
giantis pasaulį sudurninti 
ir dalvkus apversti aukštyn

Newsweek ............
McCall’s .................
American VVeekly.. 
Woman's Day ....
Farm Journal ........
New Yorket ..........
U.S. News & World

Report ..............
Parade ....................

14.489.209
12.697,512
11.633.885
10.942,542
9.107.271
8.935.843

7.037.942
6.850.626

Čia paminėjome tik ke- 
lioliką magazinų, kurie da
ro milioninės apyvartas ir 
vien iš skelbimų turi po ke
lius ar i>o keliasdešimt mi
lionų dolerių pajamų.

Tokie savaitraščiai yra 
didelis biznis. Jie pasiekia 
milionus skaitytojų. Jų kai
na nėra aukšta, nes jų svar
biausios pajamos yra ne iš 
skaitytojų, bet iš biznio re« 
klamų.

Keleivietis.

nega- Kojomis.- A • 1 >Common Council.

Pakalbinkime kaimynus ir 
<lrau«njs nžsisnkvti “Kelei

vį.” Kaina metanu $4.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Partija Apsileidusi

Lietuvos komunistų orga
nas “Tiesa” šitaip bara 
partijos narius už apsileidi
mą:

. eilėje rajonų partiniai 
susirinkimai šaukiami neregu
liariai. blogai jiems ruošiamasi 
ir ne visi partijos nariai Įtrau
kiami į savų organizacijų dar
bą. Prie tokių galima priskirti 
Kazlų-Rudos rajoną, kur 

ataskaitinį

tys vadovai nerodo drausmės 
pavyzdžio. Vyriausias inžinie
rius drg. Popov dargi į darbą 
ateina neblaivus. Užtat nenuo
stabu, Kad šioje įmonėje dažni 
pravaikštų, grobstymų, blogos 
produkcijos faktai.*'

Yra Tik Popieryje

Lietuvoje ne viską dar 
tvarko galingasis Stalinas 
iš Maskvos. Pavyzdžiui,

F*r oras skelbiasi esąs visai ne- 
Praėjusį ataska.Unį laikotarpį priklaus((mas Lap k r i č i O
įvyko tik du partiniai susirin- _ .   - , , ,
Įtintai. Ne geresnė padėtis Rad- m“eS? “zeJ? gln0S- 0 bo1' 
v iii š kio ir kai kuriuose kituose
rajonuose.

“Partijos įstatai reikalauja, 
kad partijos rajonų komitetų 
plenumai butų šaukiami ne re
čiau kaip vieną kartą per mė
nesį.

“Partinės organizacinės struk
tūros vadovaujantis principas 
—yra demokratinis centraliz
mas, reiškiąs griežtą partinę 
drausmę ir mažumos klausymą 
daugumos; besąlyginį aukštes
nių organų sprendimų privalo
mumą žemesniemsiems.

ševikai dar ir bulvių nenu
kasė, ir linų nenurovė, ir 
cukrinių runkelių nesuvežė 
i pastogę, ir “paruošų” 
Maskvai neatidavė. O žie
ma nelaukia, jai Stalino 
įsakymai neprivalomi.

Vienas bolševikų vadas, 
tūlas I. Komisarov, bolševi
kų organe “Tiesoje” skel
bia šitokius įsakymus tech
ninių kultūrų (runkelių, li
nų) augintojams: 

j “ . . . kol techniniu kulturu

GEN. COLLINS VYKSTA J KORĖJĄ

Prieš išvykdamas į Korėją susipažinti su padėtimi fronte 
generalinio štabo viršininkas gen. J. Lawton Collins (de
šinėj) atsisveikina su krašto gynimo viršininkais.

Piliety b ės Netekimas

auginimo darbai dar nepilnuti 
nai mechanizuoti, naudinga pa 
vesti techninių kultūrų augini
mą grandims. Tuo tarpu mu
sų respublikos kolūkiuose to
kių grandžių, galima sakyti, 
nėra. Jos tebefiguruoja tik 
popieriuje. Pavyzdžiui, Dotnu
vos rajono kolūkiuose yra už
registruota 168 techninių kul
tūrų auginimo grandys. Iš tik
ro gi šių grandžių faktiškai nė-, 

daugumoje

“Labai bloga yra ir tai, jog 
dar pasitaiko darbuotojų, ma
nančių, kad partiniai sprendi
mai ir tarybiniai įstatymai 
jiems nesą privalomi, kad ta
riamai esančios dvi drausmės: 
viena—eiliniams žmonėms, o 
antra—vadovams.

“. . . musų uždavinys yra 
nuolat stiprinti partinę ir vals
tybinę drausmę, kovoti už be
sąlygišką jos laikymąsi.’’

Iš viso to barnio isidėmė-'ra\ Tokia padėtis 
tina, kad bolševikai Lietu-ir ltų vietų’ 
voje save skaito privilgi- 
juotais žmonėmis, kuriems 
“įstatymai nerašyti.” Vi
sokius patvarkymus turi 
pildyti “eiliniai žmonės,” o 
komunistai todėi ir stoja Į 
Stalino plytlaižių partiją, 
kad galėtų kitiems ant 
sprando jodyti.

“Tiesa” nori Įkalbėti, kad 
ir komunistai turi laikytis 
drausmės, bet ar bolševikai 
supras tą tiesą? Jei ir su
pras, tai ar norės klausyti?

Prokuroro Žodis

Darbo drausmės klausimu 
žodi ima pats vyriausias ta
rybinės Lietuvos prokuro
ras G. Bacharov. Jis toje 
pačioje “Tiesoje” rašo:

“. . . Šiaulių statybos trusto 
Nr. 4 statybinėse organizacijo
se sistematinga i prileidžiamos 
pravaikštos ir kiti darbo draus
mės pažeidimai, o trusto valdy
tojas drg. šmygov prieš tai vi
siškai nekovoja. . . . Kauno 
statybos trusto Nr. 2 valdyto
jas drg. Mazuchin nekovoja už 
darbo drausmės stiprinimą. . . . 
Statybos ministeris drg. Ma- 
niušis nerodo pakankamo reik
lumo statybos trustų valdyto
jams. . . . Linų fabriko direk
torius Šiauliuose drg. Aleksan- 
drov nesiėmė priemonių prieš 
darbo drausmės ardytojus, nors 
jų esama nemaža. . . . Eiduke
vičiaus vardo odu-avalynės

“Jei dabar yra labai bloga 
padėtis su linų derliaus sudo
rojimu. jei vilkinamos linų, cu
krinių runkelių paruošos, tai 
čia, be abejo, kaltas blogas 
darbo organizavimas

“Pirmūnų patyrimas parodė, 
jog darbą grandyje reikia pa
skirstyti taip. kad kiekvienam 
grandies nariui tektų prižiūrė
ti po 0.5-0.6 hektaro cukrinių 
runkelių ir 1.2-1.5 hektaro linų 
šių kultūrų derliaus nuėmimo 
laikotarpiu.

“. . ’ . geriausia pritvirtinti 
grandims žemės sklypus iš ru
dens. Ta pati grandis gali iš 
rudens paruošti dirvą, paruosti 
sėklą ir tt.’’

Ligoninės Tvarka

Maža ištrauka iš “Tiesos'

Ateivių Išpilietinimas

Amerikos pilietybė, teis
mo pripažinta ateiviui, gali 
būti atimta. Pagal naująjį 
įstatymą pilietybė gali būti 
atimta tame atsitikime, jei 
ateivis, gaudamas pilietybę, 
nuslėpė svarbų faktą iš sa
vo praeities (concealment 
of a mateliai fact), arba 
sąmoningai sakė netiesą 
(vvillful misrepresentation). 
Seniau pilietybė galėjo būti 
atimta tiktai tame atsitiki
me, jei ateivis buvo natura- 
lizuotas apgaule ar nelega- 
liškai. Kadangi teismuose 
nebuvę vienodai aiškinama, 
kas yra apgaulė (fraud), 
tai naujame Įstatyme išpi
lietinimas palengvinamas.

Pilietybei atimti federa
linis aistri kto prokuroras 
įteikia skundą teismui, tu
rinčiam teisę pilietybę su
teikti, ir nurodo dėl kokių 
priežasčių naturalizuotam 
piliečiui reikia atimti pilie
tybę. Išpilietinamas asmuo 
gauna 60 dienų laiko pasi
aiškinti. Byla užvedama iš- 
pilietinamo asmens gyvena- 
ibos vietos teisme, arba fe
deraliniame teisme sostinėj.

Įstatymas neaiškina, kas 
yra “nuslėpimas svarbaus

generalinio prokuroro leidi
mu.

7. Pilietybės netenka de
zertyrai iš karo pajėgų ka
ito metu, jei dėl pabėgimo 
jie yra negarbingai atlei- 
iižiami iš karo tarnybos. 
Let tokie žmonės gali gauti 
leidimą vėl Įstoti į karo pa
jėgas ir tuo budu vėl at-
auti pilietybę.

8. Pilietybės netenka 
žmonės teismo nuteisti už 
Aiašto išdavystę, arba pakė- 
lvsieji ginklą prieš Ameri
ką.

9. Netenka pilietybės ne
stojusieji į karo tarnybą ka
ro metu ir nepaprastos pa
dėties metu.

Apie naturalizuotų pilie
čių pilietybės praradimą 
kalbėsime kitą savaitę.

Dar iš BALF Seimo
BOSTON, Mass.—Seimą menini 25' BALF direkto- 

Hotel Statier atidarė komi-Irių rinkti nepiliečių, seimas 
sijos pirmininkai M. Mi-'šia galimybe pasinaudojo 
chelsonienė ir F. Razva
dauskas, kitas sesijas BALF 
17 skyriaus pirmininkė K.

Lietuvių Studentų 
Suvažiavimas N. V.

nariai, kurie pilietybę buvo 
gavę oėka jo Įsipilietinimui. 
Bet jeigu žmogus išpilieti
namas dėl priklausymo sub- 
versyvėms organizacijoms, 
arba jei išpilietinamas dėl 
negarbingo atleidimo iš 
ginkluotųjų pajėgų ir JEI
GU šeimos nariai gyvena 
Amerikoje laike išpilietini- 
mo, tai pilietybės atėmimas 
šeimos narių neliečia. 

Pilietybės Praradimas

Pilietybės galima netekti 
ne tik išpilietinimo keliu. 
Pilietybę galima prarasti. 
Pilietybės netenka naturali- 
zuoti ir gimę piliečiai jei
gu:

1. Kas naturalizuojasi ki
toj valstybėj, ar tai savo as
menišku prašymu ar savoi 
tėvų ar globėjų prašymu. 
Vaikai nenustoja pilietybės 

■dėl tėvų įsipiliėtinimo kitoj 
valstybėj, jei jie yra nesu
laukę 21 metų amžiaus ir 
jeigu gv vena Amerikoje, 
arba jei grįžta i Ameriką 
iki 25 metu amžiaus.

Vasario 7-8 dienomis Lie
tuvių Studentų Sąjungos 
New Yorko skyrius organi
zuoja* lietuvių studentų, stu
dijuojančių lydinėse valsti
jose, visuotinį suvažiavimą. 
Suvažiavimo dalyviais gali 
būti visi lietuviai arba lie
tuviškos kilmės studentai, 
užsiregistravę ir sumokėję 
$1 mokesčio šiuo adresu: 
R. Kezys, 100 Cook Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Suvažiavimas prasideda 
šeštadienį, vasario 7 d., 10 
vai., Angelų Karalienės pa
rapijos salėje, So. 4th ir 
Roebling Sts., Brooklyne. 
Programoje studentų refe
ratai, diskusijos, pietus, 
pranešimai stipendijų rei
kalu, Sąjungos skyrių bei 
centrinės valdybos praneši
mai ir einamieji reikalai 
6 vai. Alliance Hali,

2. Jei kas prisiekia išti
kimybę svetimai valstybei 
ar kaip kitaip pareiškia pri
sirišimą prie svetimos suve- 
renės valstybės-

r'______ivraiiu c*ov., UI Wmj nvj

. . . T . . . fakto,” bet ir jame vra ke
pai odys, aip ie uvoje je^g paVyZ(Įžjų? kas skaito

ma tokiu nuslėpimu. Jeigu 
Įpilietintas asmuo bėgyje 
10 metų po jo isipilietini- 
mo, atsisakytų liudyti kon
greso komisijoj apie savo 
priešvalstybinę veiklą, tai 
toks atsisakymas gali būti 
pagrindas išpiiietinimui.

tvarkoma ligoninės:
Joniškėlio rajono ligoninė 

yra įsikurusi buv. dvarininko 
Karpio romuose. Ligoninėje 
yra 34 lovos, dirba nemažas 
medicininis personalas. Tačiau 

patalpa drėgna, nėra tin
kamos kanalizacijos, vandentie
kio. Elektros šviesą ligoninė 
gauna tik keletą valandų per 
parą. Remontas nutrauktas 

. . mažytis kiemelis . . . liko 
priverstas statybinių medžia
gų. Buvo sodas, kur ligo
niai galėdavo pasivaikščioti. 
Praeitais metais miesto vykdo
masis komitetas atėmė iš ligo
ninės sodą. . . . Ligoninėje ir 
prie jos esančiame kiemelyje

kombinate Vilniaus mieste pa- daug netvarkos ir nešvaros.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

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

I

ir išsirinko tris buvusius 
tremtinius direktoriais:’ Dr. 
kun. A. Jušką ir adv. Juo
zą Skorubską iš Chieagos 
ir adv. Petrą Viščinį iš 
Brockton, Mass.

Naujasis direktoriatas 
pirmiausia nutarė šalpai 
Europoje j asiųsti $5,000.

Sausio 10 d. surengtas 
puikus banketas, kuriame 
dalyvavo apie 200 žmonių. 
Bankete Raibėjo arkivysku
pas Cushing. Jis savo kal
bą pradėdamas pareiškė 
nusivylimo šioj pramogoj 
nematydamas lietuvių jau
nimo. Savo kalbą jis kaip 
tik paruošęs lietuvių jauni
mui. Toliau kalbėdamas 
priminė, kad Lietuva per 
700 metų kenčia nuo rusų 
ir vokiečių. Esą: “Mes su 
širdgėla sekame, kokiu tiks
lumu materialistinės valsty
bės išdavinėja savo dvasios 
aliantus, kai tas tarnauja 
jų tikslams. Prieš 700 me
tų Lietuva patapusi Vakarų 
civilizacijos sala, apsupta 
teutonų ir rusų agresorių. Ji 
tokia sala ir dabar tebėra. 
Jos pozicija pasauly nė 
kiek nepasikeitė. Jos išti
kimybė Vakarų civilizacijai 
nesikeitė nė vienu laipsniu, 
ik painteflsyvėjo. Mes mel
skimės, kad Vakarų pasau
lis Įvertintų lietuvių ištiki
mumą Vakarų pasauliui. 
Mes matome, kaip valsty
bės ir tautos, gyvendamos 
saugioje Vakarų Europoje, 
Europos civilizacijos širdy,

• ai kada savo aliantus pa
lieka ir išduoda, išduoda
mos i)- tikslą, kuri visi skai

Namaksy.
Skyrių ir organizacijų at

stovų dalyvavo 70 ir BALF 
direktorių bei svečių 32, vi
so 102 veikėjai.

BALF valdybos raportai 
buvo paruošti raštu ir seime 
išdalinti atstovams. Juos 
papildė žodžiu, atsakinėjo 
į klausimus ir dalyvavo dis
kusijose: kan. J. B. Kon
čius, Alena Devenienė, ižd. 
A. S. Trečiokas ir sekr. No
ra Gugienė.

Apskričių ir skyrių vei- 
raportavo vietos vei

kimą ir suaukojo virš 4,000 
dolerių.

Revizijos komisijos var
du raportavo Matas Zujus.
Į BALF raštinę revizijai ne
galėjus atvykti Margaretai 
Michelsonienei ir Stasiui 
Gegužiui, reviziją padarė 
Matas Zujus, Valė Tyslia 
vienė, prel. Jonas Balku- 
nas ir adv. S. Bredes Jr. 

.ai, Peržiūrėję pajamų ir išlai
dų knygas, čekius, bankų 
knygeles ir kitus rekordus, 
jie viską rado tvarkoj. Pa
žymėjo,- kad -1952 metais 
tiesioginių.z piniginių, aukų 
gauta daugiau,* rfėgu -1951 
metais. ' Pažymėjo'- kad iš 
140 skyrių, mokesčius užsi
mokėjusių tėra 48. Per tuos 
du metus laiko tiesioginei 
šalpai duota $56,445.10 pi
nigais ir $210,430.66 gėry
bėmis., į kurias įskaitomi 
gauti: maistas, avalynė, rū
bai, vaistai, CARE pakie- 

195jtai ir kitos dovanos.
Jei BALF gėrybės butų 

siunčiamos atskirais pakie- 
tėliais paštu, kaip kai kurie 
daro, tai už jas butų reikėję 
sumokėti apie $57,000, ne
skaitant pakavimo laiko ii 
Įvyniojimo išlaidų.

BALF visai didžiulei sei
mai rupi likusiuosius Euro
poje 10,000 lietuvių šelpti, 
o kurie dar galėtų emigruo
ti, jiems pagelbėti. Tiems 
darbams atlikti reikia stip
raus Bendrojo .Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo.

pra-
pro 

Įvairių 
studen-

sidės koncertas, kurio 
gramą išpildys iš 
vietovių suvažiavę 
tai menininkai. Po progra
mos—linksmi šokiai. Visas 
vakaro pelnas skiriamas 
studentų šalpos fondui.

Sekmadienį, vasario 8 d., 
11 vai. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje, No. 5th ir 

. JHavemeyer Sts., Brooklyne,

to bendrti.’’

Keleivis SI Metams

3. Jei kas tarnauja sveti-. ... ,

- , . . ,J, . inonntiems bus atlaikyta sumos valstybes ginkluotose
pajėgose. Išimtis daroma 
tiktai tiems, kurie yra gavę 
iš valstybės sekretoriaus 
raštišką leidimą tarnauti 
svetimoj kariuomenėj. Jau
nuoliai iki 18 metų am
žiaus, tarnaujantieji sveti
moj kariuomenėj, netenka

Jeigu kas bėgyje penkių j pilietybės tiktai tame atsiti
metų po Įsipiliėtinimo pri
klauso piie subversyvių or
ganizacijų. tai tokia pri
klausomybė gali būti pa
grindas išpiiietinimui. Jei 
kas bėgyje 5 metų po įsi- 
pilietinimo pastoviai apsi
gyvena užsieniuose, gali 

•būti išpilietinamas, bet to
kiame atsitikime galima 
irodvti, kad buvo svarbios 
priežastys gyventi užsie
niuose. Jei kas tarnauda
mas karo pajėgose gavo pi
lietybę, o paskui buvo ne
garbingai atleistas iš tarny
bos, tai toks atleidimas gali 
būti pagrindas išpilietini- 
mui.

Prie čia paminėtų prie
žasčių prisideda visoks ki 
toks melavimas išsiimant 
pilietybę.

Pilietybė atimama skai
tant nuo tos dienos, kada 
ji buvo išduota. Todėl iš- 
pilietintas asmuo skaitosi 
VISAI nebuvęs Amerikos 
piliečiu.

Kada pilietybė atimama, 
tai netenka pilietybės ir iš- 
pilietintn

Rime, jei toje svetimoje 
valstybėje yra leidžiama 
pasirinkti tarnauti ar netai 
nauti kariuomenėj ir jeigu 
kas nepasinaudojo ta gali
mybe ir neprašė atleisti iš 
.ainavimo kariuomenėj dėl 
turėjimo Amerikos piliety
bės.

4. Amerikos pilietis ne
tenka pilietybės, jei jis su
tinka tarnauti svetimo kra- 
'-to vyriausybei, jei tokioj 
tarnyboj jis gauna svetimą 
pilietybę ar jei turi prisiek
ti ištikimybę svetimai vals
tybei.

5. Jei kas balsuoja sve- 
’imoj valstybėj politiniuose 
rinkimuose, arba dalyvauja 
plebiscite sprendžiant sve
timos teritorijos priklauso
mybę, netenka Amerikos 
pilietybės.

6. Jei kas atsisako nuo 
Amerikos pilietybės forma- 
maliame pareiškime prieš 
Amerikos diplomatinį val
dininką užsieniuose. Atsi
sakymas nuo pilietybes 
Amerikoje \ra galimas tik
tai karo metu ir tiktai su

ma, kurios metu specialų 
pamokslą studentams pasa
kys kun. Pakalnis. 1 vai. 
Apreiškimo parapijos salė
je Įvyks iškilmingas aktas, 
suvažiavimo uždarymas, Į 
kuri kviečiama visa lietu
vių visuomenė.

Suvaž. Reng. Komisija.

Siurprizas. . .Abiem

Seimas priėmė biudžetą 
sekantiems metams $367,- 
700, kurių tiesioginei šalpai 
$360,207 ir administracijos 
išlaidoms Amerikoje ir Vo
kietijoje $20,650.

Leidus valstybės departa-

K ’a i p jau skelbėme, 
“Keleivio” prenumerata 
melams nuo Naujų Metų 
yra 4 doleriai. Prašome 
musų skaitytojus atsimin
ti kainos pakėlimą.

Dabar “Keleivis” kai
nuoja $4 metams visur, 
Jungtinėse Valstybėse, 
Kanadoje, Pietų Ameri
koje ir kituose užjūrių 
kraštuose.

Administracija.

kūne

Seržantas Luther Seldon, 
iš Richmond, Va., norėjo 
padalyti savo žmonai siur
prizą. Jis gavo iš armijos 
Vokietijoj atostogų 30 die
nų ir patylomis parvažiavo 
namo. Žmonai apie savo 
parvykimą jis nieko nera
šė.

Bet koks buvo jo nustebi
mas, kada jis namuose 
žmonos nerado. Pasirodo, 
kad ir žmona norėjusi pa
daryti jam siurprizą. Ji 
nusipirko bilietą i Europą 
ir, vyrui nu ko nepranešusi, 
išvyko Į Vokietiją jo aplan
kyti.

Vyras ir žmona, abu »u 
siurprizais, prasilenkė Neu 
Yoike. Vienas išlipo iš lai
vo grįžęs iš Europos, kitas 
įlipo į laivą plaukti » Euro
pą. Kol dabar vyra> i 
žmona vėl susitiks, vyro 
atostogos jau eis prie galo 
n siurprizas bu> .įbu-nri 
kiek nuvėsęs.

Remkit biznierius, 
skelbiasi “Keleivyje.”

KATI KAI TURI SAVO PALOVIŲ

“Garsiausia pasaulio Siamu kalė.’ \artinama l’čudi Buda. 
.Misilaukė sesių kai ūkų. Jos savininke Mis. Keheity 
Br<>«d *i»..d. Send įmest*. Ang'ijoj. sav,. garsiai katei ir 
jos prieaugliui p<tM«nt •naž., <.;U« coik.i e>'*nti. koris 
iiiri n»*l elektrini apšitdiuia
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VAIKO PARRAVIMA MENKAS BėZNK

Moterų Skyrius
|P. UŽMLIETiS:

Iš Kvj iliuko Užrašu

Diktatoriaus Žmonos
biografija yra';na visus tuos, kurie veua - 

r mažiau visiems
Stalino 

daugiau
žinoma, tačiau jo privatus 
gyvenimas yra paslaptingas 
ir nežinomas. Didėjant pa
bėgėlių skaičiui, kurių tar
pe pasitaiko žmonių, buvu
sių labai artimų Stalinui, 
atsiskleidžia ir kai kurie 
Stalino privataus gyvenimo 
užkampiai.

Diktatoriaus sūnėnas, Bu
du Svandze, dabar pabėgė
lis Paryžiuje, duoda kai 
kurių žinių apie Stalino ve
dybini gyvenimą, kuris tur
tingas mirtimi, savižudyste 
ir prievarta. .

Stalino sūnėnas pasako
ja:

"Aš užaugau mažame 
Kaukazo kaimelyje, Didi- 
Lilo, netoli Gori. Kaimely
je buvo nedaug šeimų, ir 
jos visos giminiavosi per 
vedybas arba kraujo ry
šiais. Aš esu Stalino gimi
naitis iš tėvų pusės: manu 
motina buvo Stalino pusse
serė, o Stalino motina buvo 
mano motinos teta. Be to, 
Stalino pirmoji žmona buvo 
mano tėvo sesuo.”

Pirmą kaną Stalinas‘ve
dė bažnyčioje, su ortodok
sų popo palaiminimu, kaip 
ir pridera geram miesčio
niui. Jo žmona, serganti 
džiova, mirė 1910 metų žie
mą. Stalinas tuo metu bu
vo revoliucionierius, slaps
tėsi nuo caro žandarų ir tik 
retai galėjo matyti savo 
žmoną.

Po revoliucijos, kai Sta
linas jrasidarė komisaru, jis ir 
vedė savo sekretorę N’ad- 
ježdą Alilujevą. Apie šias 
vedybas sūnėnas rašo to

civilinės metrikacijos Įstai-| 
goję, o ne bažnyčioje. Drau
gas Leninas sakė, kad reli
gija yra opiumas masėms. 
Tai reiškia, kad mes . . ." 
pradėjo Piatukovas.

“Gerai, gerai !” sušuko 
vienas iš grupės. "Mes vi
si žinome, ką draugas Leni
nas sakė. Įregistruok drau
gą Staliną ir draugę Aliiu- 
jevą savo knygon ir paleisk 
mus’ Aš noriu valgyti!”

Vėliau Kremliuje, kur 
būrelis draugų susirinko 
pasilinksminti, suskambėjo 
telefonas. Stalinas, pasi
kalbėjęs. sušuko: “Iljičas 
(Leninas) yra tikras drau
gas. Jis neužmrišo, kad aš 
šiandien veduosi ir pasvei
kino mane telefonu.”

Nadia atrodė patenkinta, 
bet pasakė truputi bailiai: 
“Žinai, jie neturėtų musų 
traktuoti, kaip jaunavedžių. 
Tiesa, mes tik šiandien isi-
registravome, bet mes greit

ri,'. BM-.'
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Mr. ir Mrs. ( baries E. Haynes (kairėj) pa davė savo trijų metu dukreię už $250. bet 
pa.-kui pradėjo gailėtis to biznio ir per tei .mą reikalauja vaiką jiems grąžinti. l)e- 
ūiaėj matosi vaiko pirkėjai ir parduotoji d ikrelė. Visa ta vaiko pirkimo ir pardavi
mo irti Kia at i:iko I.ong Beach. Calif.. mie te.

jgenybių, kad paliktų tik 
mačiau,'dukrą gyvą. Auksą ir bran- 

taip kareiviai su šautuvais'geny be s paėmė, o visus tris
Fo

(Tęsinys) 
savaitės aš

vienos tiuobės. 
O

Dovanok, mano drauge, 
kernais plaukais, išvežė ją pa(Į aš nukrypau.

Grūstės kapines sušaudv

•rankose ir granatomis už >ušaude j ru
di: .ų, apsėdę vežime, >urai-i 
.-i,.tr, palaidais ir vėjo orai-'

mano
ti. Ji klykė sielą perve
riančiu ir iki pat kaulų sme
genų einančiu balsu:

—Žmonės, gelbėkite, gel
bėkit ’ Už ką mane nužu
dys? Aš nieko blogo ne
padariau. . . . Noriu gyven-1 • •ti:

Ir nebuvo, kas ją gelbsti. 
Nuvežė ir sušaudė.

Ji buvo kilusi iš to patį

. . Griž- 
jaunystėskime prie 

dienų.
Sako, kad nesą žmonių 

iš kelmo išsniriu. Prieš šiX * »
posaki aš protestuoju. Aš 
esu toksai! Juk, kai tik 
mafio akys ėmė pažinti vei
dus, jie bu.o man svetimi. 
Nei tėvo, nei motinos šyp
senos aš nemačiau. Vien 
svetimi veidai. . . .

Vieną syki—tai buvo di-
J°sjdeli atlaidai ir gatvėmis 

.vaikščiojo tūkstančiai žmo- 
1S_ nių—aš, kaip ir visuomet, 

stovėjau kieme veidu prisi- 
parka-

nų tarpo ir sekiau praei
vius. Užpakaly išgirdau 
halsą:

—Žiūrėk, tai tavo tėvas!

miestelio, kaip ir aš 
motina buvo našlė ir eida
ma dienas pas ūkininku 
augino ją.

Po to Įvykio aš pasidali- spaudęs prie tvoro? 
mintimis:au su teta 

—Jei ji ir butų norėjusi,
ik norėjusi, išduoti Rud- 
barzdį, užteko ją pavaryti 
š namų ir butų likusi nepa
vojinga. Kam reikėjo su- 
audyti, prisidengus tik to- 
ia menka priežastimi?

— Tylėk, vaikeli; teisybę 
-akai. bet dabar to viešai 
Tegalima skelbti. . . .

—Tai ir teisybės negali
ma sakyti?—paklausiau te- 
:os, o norėjosi šaukti visam 
pasauliui: "Žiūrėkite, kokia 
neteisybė padaryta!” Alan 

uvo gaila sušaudytosios. 
Juk mes veik sykiu augo
me. nors ji buvo už mane ir 
vyresnė.

Teta nieko neatsakė. 
Praslinko daug metų ir 

aš, jau suaugęs, apsigyve
nau tame mieste, kur gyve
no senis vaistininkas.
Jonu mes buvome draugai 
Jis nevedė: aš, žinodamas 
jo praeitį, nedrįsdavau

geriausia seimininkėmsStaiiną turint Lizą Kazanovą, 
reikalų su jos geriausia ‘buvusios žmonos draugę, 
drauge Liza Kazanova, ku-'labai gražią moteli. Liza 
ri dirbo centro komiteto'buvo apkaltinta kontrrevo- 
sekretariate ir buvo labai1 liucija. Pirma suėmė jos 
graži moteris. Kiti sakė,'sužadėtini, raudonosios ar- 
kad Nadia nusižudžius, ne-jmijos karininką, o vėliau ją 
pakeldama jos draugų ir;pačią. Liza buvo ištremta 
jos pačios persekiojimo.*i centralinę Aziją, kur ji vė- 
Atrodo, kad Stalinas manė,’Iiau nusižudė
jog Nadiežda nusižudė. nes- Dabar kelias i Kremlių 
i buvo palaidota Novo-Die- buvo atviras kitai moteriai, 
iči vienuolyno kapinėse, Kaganovičiaus sesuo Poza

:ad patyi ė

turėsime kūdiki . . .”
Praėjo daug metų

Stalino sūnėnas vėl susitiko 
su savo dėde. Tai buvo 
1928 metais, praslinkus 10 
metų nuo Stalino vedybų. 
Budu Svandze buvo pa
kviestas atlankyti Staliną 
jo vasarvietėje Gorinkoje. 
Stalino žmona pasveikino 
sūnėną tokiais žodžiais: 
“Mes pakvietėme tave šian
dien. švęsdami 10 metų ve
dybinio gyvenimo. Norė- 

iškelti vaišes giminėm 
draugam, bet mes nebe-i^“ 

tu
Jo
liūdnas.

Po 5 metu, 1932 metais

jom

kai kurios nuo seno buvo vadi- drąsiai užėmė ankstyvesnių
“saužudžiu kapi- moterų vietą, kurių viena 

ilsėjosi Kaukaze, kita Azi-
narnos 
nės.”

Apie antrosios Stalino jos koncentracijos stovyklo 
žmonos mirti vienas Staii- je, o trečia savižudžių kapi 
no generolas. Barminas. ku- nėse. . . .
ris pabėgo Amerikon ir pa--------------------------
rašė knygą "One Who Sur- 
vived.” duoda tikslesniu

Yra žmonių kurie įpratę 
pusryčius valgyti labai len
gvus (puodelis kavos su ko
kiu sandvičių) arba net vi
sai jų nevalgyti. Toks Įpro
tis nėra sve i sas. Per pus
ryčius žmogus turi šuva 
ti trečdali to maisto, kuri 
unaudoja per dieną. Pu 

ryčiai turi būti pakankamai; 
sotus, kad žmogus lengvai 

iki pietų .ne- 
alkio. Pagrin

dinis pusryčiams maistas 
yra: Įvairios vaisių ir dar
žovių sunkos, ce^eals (su 
pienu, šviežiom • n. ar
ba uogienėm). k;a si-,itd. 
Įvairiai paruošti (kietai vir
ti, minkštai, suleisti vande
ny). kiaušiniai su bekonu, 
keptos duonos (toasts), 
Įvairus sūrio sandvičiai ir 
kava (vaikams geriau duo- 

rba t>o

išlai Rytų 
jausdamas

BURTAI
, - ~ __ __ ~ tvoros,

"Augantis Stalino bruta -\Inuvaldo uodegos, 
iiskumas ir žiaurumas bu- Riečia, kraipo mandagiai

fu eOl'L’a 1 U 171 cai n.č<

u siems 
unkiai

kovos
Alilujevą

draugams j dvarus visur lakioji
iė. Bu-;-pai at=pėk gi man, margoji 

o
slė

iė, šlitiniu 
Su žinau.

azimis nu
buvo sveti-

oiama pati partijos narvs. p v,,v;n vėi(, bu«; niršliaU nme daug draugu . ,aut(rt Rudžiai įžeista 1 , P.
)S veidas ouvo savotiškai^,- n^niekmnnėin elrre- Uodegytę pakraipyk,

kius atsiminimus. Stalino
“Buvo gana vėlu, kai bu-jkad Nadiežda Alilujevą mi

lelis draugų susirinko prie 1 ė. "Tai buvo ne tik liud- 
ZAGGS (civilinės metrika-'na
cijos Įstaiga, kuri registruo- šo apie tai šunena 
ja vedybas, gimimus ir mi-'Nadiežda buvo jauna ir, 
rimus), pasižiūrėti Stalino'kiek aš žinojau, geriausios 
vedybų. Draugas Piatuko- sveikatos.” Po kiek laiko 
vas, ZAGGS viršininkas,'pasklido gandai, kad Nadia 
užsimanė pasakyti kalbą.!pati nusižudė. Vieni sakė, 
“Sovietų respublika sveiki-'kad ji nusižudžius todėl.

sūnėnas

ti pieną 
Įvairint; pusiyčiu? 
vaflėmis, saldžiom 
ir pyragaičiais.

Kakavą), ra- 
galima 

duonųm klausti kodėl.
Kai tėvas gulėjo mirties 

patale, jis pasišaukė Joną 
ir liepė tuoj vesti turtingo 
kaimyno dukrą. Dabar jis 
nesipriešino ir vedė. Tėvas." I •..Jmire.

Jonas visą laiką praleis
davo vaistinėje ir tik sve
čias būdavo namie. Kai su
silaukė dukros, jai vardo 
jis n.eparinko. . . .

Praėjo 21 metai nuo Na- 
caitės sušaudymo ir Joną 7 
su žmona ir dukra uždarė 
tame pat name, kur ana 
mergaitė prieš mirtį kentė
jo septynias dienas ir nak- 
is. Jis siūlė aukso ir bran-

balino paniekinančiu elge 
siu su ja. Lydima? Voroši- 
lovo, Stalinas praleisdavo' 
kartais kelias dienas iš eilės: 
savo užmiesčio vilose tinka-;

kompanijoj, kurią! 
ia’4. ltX |jam iš anksto parūpindavo!
"y paslaugus tuometinis GPUį

galva Jagoda. Ne kartą 
Nadia savo vyrą užtikdavo 
tokiuose pokyliuose, ir tada
Įvykdavo šlykščios scenos, j Uodegytės ar nemoji? 
per kurias diktatorius su; Ar nuo myiimo nebus? 
savo žmona elgdavosi cha- Maironis.

sgirrto,

, , v X - K .............. Imesnėjmetrika- na. bet ir baugi žinia, ra-j.

Visą tiesą pasakyk,
Iš Rytų ar Vakarų?
Ya, Į kairę! Ten Batūras: 
Fi, ne poras-juodas bū

ras! . . .
daug turi pinigų

šarkyte, tu kvaili!

Kfpersų Kaldunai

C.
Bet

Ui.
Kam i dešinę suki? 
fa? be grašio, nors gražus 
0 i vakarus, mieloji.

ŽMONOS NĖRA. KARŪNA YRA

A*’’

Pagarsėjęs žmonos divorso auka. Dr. Lindstrom. aktorės 
Iitgrid Rergman buvęs vyras, laimėjo šokiu karaliaus li
tai* ir karūną. Su juo šoko ir kontestą laimėjo Mrs. 
Kenneth Johnstone. Jie šoko Pittsburgho viename ba
liuje.

miškai. . . . 1932 metais; 
lapkričio 9 d. buvo praneš-! 
ta apie jos mirtį. Tos mir-į 
ties priežastys niekad ne-| 
buvo išaiškintos. Ėjo gan 
dai, kad ji buvo užmušta. 
Tiems gandams daug kas 
tikėjo, ypač tie. kurie žino
jo apie kitą panašų Įvyki: 
Budionyj laike vieno ginčo 
su savo sena žmona ją nu
šovė. o paskui vedė jauną 
artistę. Bet iš Alilujevos 
brolio sužinojau apie tikrą 
Nadės mirti. Buvo taip: 
Yorošilovo viloje, kuri yra 

reta Stalino vilos, Nadia1 
padarė keletą kritiškų pa-! 
stabų dėl sovietų valdžios- 
politikos valstiečių atžvil-į 
giu (tuomet Rusijoje buvo 
didelis badas kolektyvizaci
jos pasėkoje). Atsakyda
mas jai, Stalinas skaudžiai 
ją užgavo draugų akivaiz
doje ir iškoliojo ‘po matiuš- 
kied Nadia grižo namo ir 
paleido sau Į galvą šūvi.”

Stalinas neilgai buvo naš
lys. Molotovo klika pasi
skubino atkreipti jo akis i 
garbėtrošką ir ambicingą 
Kaganovičiaus seserį Rozą. 
Kad pianas pavyktų, pir-

vra la-Kepeny 
Lai
savaitę pietums reiKia pa
ruošti kepenų valgis. Jei 
kas nemėgsta keptų kepe
nų, galima [sudaryti kepenų 
kaidunus. Pirmiausia ke
penis gerai išvirti ir sumal
ti. Ant sviesto pakepti 

mpiaustytus svo- 
salierusŠ, kol su- 
ir įmaišyti Į ke- 

Pridėti druskos, pi-

valgyti 
už ’sveika, ’r bent kartą per} 

reikia

pietaujant,
Rudbarzdis

smulkiai 
gunus ir 
minkštos,Kai nori patarimo, klausk 

ne tų žmonių, kurie ilgai,
bet tų, kurie daug smulkiai supiaustytų

petrelių. Kas nori, prie ke-
gyveno, 

į kentėjo.

Nesvarbu yra, kiek ilgai 
žmogus gyv na: bet svarbu 
yra kaip gyvena.

—Bailey.

R ASTENIŠKAS

Slaugė laiko rankose mažytę 
k ei oriu dienu mergytę, kurią 
motina paliko vienoj Detroi
to bažnyčioj. Vaikas atiduo
tas i prievlaudą, o policija

moj eilėj reikėjo pašalinti ieško mamos.

•peni-

penų gali primaišyti trečda
li smulkiai supiausvtos 
kiaulienos arba jautienos 
mėsos. Viską gerai išmai
šyti. Tešla padaryti tokia 
kaip kaldunams (miltai, 
druska, pieną? arba dalis 
pieno ir vandens). . Plojai 
iškočioti ir su stiblinė ks- 
piaūstyti skritulius. Į kiek
vieną skritulį įdėti šaukšte-’ 
Ii paruoštų kepenų ir gerai 
užspausti ir sudėti į ver
danti vandeni, truputi pa
sūdytą. Stalan duoti su
tirpdyto sviestu ir grietinės- 
padažų.

Ka? mėesta minkšta ir 
storą tešlą, tai turi pri
dėti tarkuotu bulvių. Pir
miausia padaryti tešlą iš 
miltų ir pieno, pridėti drus
kos, Įtarkuoti dvi virtas bul
ves ir gerai išmaišyti. To 
kies tešlos negalima plonai 
iškočioti, todėl iš jos reikia 
daryti didesnius kaidunus. 
Stalan duoti taip pat su 
tirpdyto sviesto ir grietinės 
padažu.

SAULĖ IR GRAŽUOLĖ

% ’rt

Filmu aktorė Mala Powers 
šildosi saulėje Mead ežere, 
netoli romantiškojo miesto 
Las Vejfas, Nevadoje.

Aš ieškojau 
nioje, bet visi 
mi, nepažįstami. Tiesa, vie
nas, apsivilkęs tamsia eilu
te, su skrybėle ant galvos 
ir lietsargiu po pažastimi, 
kurio veidą puošė ūsiukai 
ir barzdikė, sustojo prie 
tvoros, pasižiurėjo i mane, 
lyg Į retą gyvuli zoologijos 
sode, ir, nė žodžio netaręs, 
nuėjo. Aš jo visą povyzą ir 
šiandien atsimenu, ir to
dėl tikiu, kad tai turėjo bū
ti mano tėvas.

Taip, jie abu iki šiai die
nai ir liko svetimais žmo
nėmis.

Sako, esanti tėviška rnei- 
. . Aš jos rieiia-

Todėl tikiu, kad 
esu tik iš kelmo išspirtas.

Stypau, nebeti'pau apy
linkės mokyklose ir prisiėjo 
persikelti, tetos pastango
mis, Į laikinosios sostinės 
buveinę. Ten mane priglau
dė anas kaimynas, kuris li
ko per savo laimę Rudbarz- 
Jžio kareivių nesušaudytas. 
Jis dabar tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje ir ėjo majoro 
pareigas.

Syki, mums 
kambarin įėjo
ir prašė, nors buvo ne tar
nybos laikas, eit: perimti iš 
jo atvežtus kai kuriuos 
daiktus, vyriausybei likvi
davus jo sukurtą komen
dantūrą.

Aš sekiau kaimyno veidą 
—muskulai trukčiojo, bet 
iis, jam nieko nesakęs, pa
dėjo šaukštą ir išėjo.

Ir aš nesuoratau. kodėl 
taimynas Rudbarzdžiui nc- 
lasake dabar:

—Aš esu. juk ieškojai 
nanęs . . .

Atėjo šalta žiema. Nei 
maisto, r.ei rūbų mieste ne
buvo. Ir štai. gagname 
’aišką iš tetos, kad buvo 
tarvažiavęs iš sostinės var
gonininko brolis Steponas 
įtostogų, kurs dabar tar
aująs kariuomenėje, 
rrjžtant, teta Įdavusi 
mano kailinius atvežti man 
;ostinėn, kišenes prikišusi 
obuolių, o rankoves -su- 
ių.

(Bus daugiau)

Jam
jam

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

“KELEIVIS”
636 Ea»t Eroadway 
So. Boston 27, Mac*.

f
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Austrijos Taika
Sausio 30 d. turėjo susi

tikti “keturių didžiųjų” 
stovai tartis dėl 
taikos sutarties surašymo. 
Tą taikos sutartį “didieji” 
jau rašo septyni metai ir 
Austrija vis dar okupuota. 
Sausio 30 d. rusai posėdyje 
iš viso nepasirodė.

at- 
Austrijos

Irako Vyriausybė
Irake susidarė nauja vy

riausybė, kurt turi stiprią 
atramą parlamente. Jos 
priešakyje stovi Jamil ei 
Madfai, Vakarų orientaci
jos žmogus. Sausio 17 d. 
rinkimus laimėjo konstitu
cijos partija, kuri linksta 
bendradarbiauti su Vakarų 
valstybėmis.

Bėgliai Berlyne

Per sausio mėnesį į Ber
lyno vakarinę dalį atbėgo 
iš bolševikų valdomos ryti 
nės Vokietijos apie 25,000 
pabėgėlių. Paskutinėmis 
sausio mėnesio dienomis 
kiekvieną dieną pabėgėlių 
skaičius viršijo 1,000 asme
nų. Bėgančiųjų tarpe vis 
daugėja žydų skaičius.

Italija ir Balkanai
Jugoslavija, Graikija ir 

Turkija veda derybas dėl 
sudarymo kariškos sąjun
gos bendram gynimuisi. 
Italija yra informuojama 
apie derybų eigą ir vėliau, 
spėjama, bus kviečiama pri
sidėti prie Balkanų sąjun
gos.

KELEIVIS, SO. BOSTON
MOSSADEGH RĖMĖJAI DEMONSTRUOJA

Irano sostinėje, Teherane, minia demonstruoja ties par
lamento rūmais ir reikalauja, kad parlamentas duotu Dr.

Mossadegh’ui nepaprastus Įgaliojimus. Minios grasina
mas parlamentas įgaliojimus vyriausyljei pratęst dar vie
niems metams.

KAS VALGYS 
IRANO IKRUS?

Irano vyriausybė nutarė 
nebeatnaujinti “ikrų konce
sijos,” kurtą Maskva turė
jo Kaspijos juroje per 25 
metus. Rusai buvo išgavę 
iš Irano teisę gaudyti Irano 
vandenyse ikrus (žuvų 
kiaušinėlius) ir juos parda
vinėti pagal savo nuožiūrą 
Iranas gaudavo mažą atly
ginimą iš rusų.

Iranas su ikrais padarė tą 
patį, ką jis padarė su Ira
no aliejaus kasyklomis. Ira
no nacionalistai tam žygiui 
pritaria, bet Irano bolševi
kai, kurie garsiai šaukia 
už aliejaus nacionalizaciją, 
Kaspijos ikrus nori atiduo
ti rusams.

MANCHESTER, CONN.

Saitais Zm
Skaitykite Knygas,
Kurios Pilnos Ugnies

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Čia labai 
stipriai pa vaizduotas gyvenimas nuo
gas iš nuogiausių. Iliustruota; :11*> 
pusi.; kaina $3.00.

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

ŠI.IUPTARNIAI. Čia parodyta lie
tuvių angliakasių gyvenimas ir tos 
baisios kovos, kurios ėjo tarp bedie
vių ir “kryžiokų”—šliuptarnių ir 
katalikų. G52 pus!.; drobės viršeliai; 
Šliupo. Šerno ir Dembskio atvaizdai; 
kaina $3.00.

Visos 3 knygos sykiu tik už 
liet taip baisiai žema kaina negali 

„ .... , , tęstis ilgai. Tai* nelaukit rytojaus,
r.--U \\ lllStOn ChUl'Cn- bet tuoj kiškit $6.00 į vokų ir siųskit:

Ib u nimr ,)r- Margeris. 3325 So. Halsted
Illllg Chicago 8. III. Persiuntimo kaš-

Į —Ar tamsta palaikai val
stybės tvarkos principus, 
priešingus Amerikos valdy- 
mosi principams?

—Taip, aš esu monar- 
chistas ir tikiu į karalius. 
Ypač mėgstu karalienes.

—Atrodo, kad tamsta esi 
įtartinas asmuo, o todėl 
mes tamstą turime nuga
benti į Kilis Island, kol tam
stos praeitis ir principai bus 
išaiškinti. Beje, kaip tam
stos pavardė?

iii, adresas 10 
Street, Londone. tus apmokame. (13)

Ačiū, Užsikandau . . .

Mano kaimynai Dargiai 
mėgdavo pasakoti tokį nuo
tyki. Pas juos Viekšniuose

GYVOJO JĖZAUS KRISTAUS 
BAŽNYČIA

543 Leonard SU Brooklyn. N.Y.
Maldos būna kas sekmadienį 3 vai.

pp. Iez. 59. Pono 
• ra pertrumpa, kad

Dievo ranka nė- 
negalėtų pagel-

Fi-
pa-
del
30

Filipinų Partizanai

Bolševikų partizanai 
lipinuose (hukbalahap) 
siūlė vyriausybei tartis 
jų pasidavimo. Sausio
d. tokios derybos ir prasi
dėjo. Bolševikų partizanai 
nori išsiderėti lengvesnes 
pasidavimo sąlygas ir nori 
gauti amnestiją už kelių 
metų priešinimąsi vyriausy
bei.

Laškas iš Lietuvos

karta atėjo dirbti vienas J*1*: g. 4° ausy* nįra apkurtame, 7 _. , .kad neišgirstų. Ier. 21-8.žmogus. Aiejo anksti. Kai ria Ponas Dievas; štai aš 
Dargienė išvirė penkiemskEv4 jono1““.®.
šeimos nariams žemaitišką Namas Jėzus tarė: išties*, išties* &
, , , kau tau: jei kas neuzgims u vakošę, ji pamanė, kad gali
užtekti ir šeštam. Todėl 
pakvietė darbininką sėsti ir 
pavalgyti pirma.

Tas atsisėdo, visą penkių 
žmonių košę vienas suval
gė ir atsikėlęs nuo stalo ta
rė: “Ačiū, užsikandau, už
teks kol žmona atneš pusry
čius. . . .”

Pasirodo, kad tai butą 
“Jurgio besočio,” nes žmo
na jam atnešė visą kibirą 
kokios tai sriubos. O Dar
gių šeima tą dieną liko be 
košės. —J. V.

Taip ta- 
jumis fx» 
ir kelią 
Atsaky-

sa- 
an-

dens ir iš dvasios, negalės įeiti į Ka
ralystę Dievo. Ev. Jono 3-7. Ne- 
dyvykis kad aš tau sakau, jog turi
te iš naujo užgimti.

Lietuviškos giesmės. Visus kvie
čiam atsilankyti. įėjimas nemoka
mas. _ _ (5)

Pamokslininkas D. Diskevičius.

Kambarys Detroite
Detroite gyvenančiam asmeniui ir 

norinčiam šilto, švaraus kambario, 
kur busas sustoja prie pat durų, pa
tartina patelefonuoti: TA ji-2485, ar
ba kreiptis asmeniškai šiuo adresu:

3330 Bagley, Detroit. (5)

Manchesterio Lietuvių 
Bendrovės valdybos ir di
rektorių posėdis įvyko sau
sio 17 d. Nutarta padaryti 
žieminį parengimą. Komi- 
sijon išrinkta: A. Bujavi- 
čius, Julia Biretta, Helen 
Brazauskas ir Marijona 
Chižius.

Paskirta $10 auka fon
dui kovai prieš paralyžių.

Nutarta atnaujinti “Ke-

Cecilijos Ūkis

Čechoslovakijos gyvento- “Laisvės
jams vėl užėjo sunkios die- pasiskdiname vieną laišką iš
nos, nes rinkoje pradeda Į Lietuvos. Tų laiškų dabar at

eina labai mažai, o kurie ir at
eina, tai kritikos juose negali 
būti. liet ir “džiaugsminguo
se” laiškuose kyšo lietuviško 
gyvenimo tikrovė.

čia dedamas laiškas gautas 
Mrs. K. Jankauskienės, San 
Leandro. Calif. Jai rašo jos 
giminaitė Barbora Radinienė 
iš šikšneliškiu kaimo, Pasvalio 
rajone. Laiške, po pasiveikini- 
mų, rašo:

Pas mus tuo tarpu nieko 
naujo. Kol kas gyvi ir svei
ki. Dirbam kolūkyje ir tiek. 
Kaip tetulytė klausei, al
mės stojom i kolektyvą, ai 
tik taip einam dirbti. Taip, 
stojom. Pas mus dabar nė
ra nei vieno, kas nebūtų 
kolektyve, geni ar jauni. Vi
si įstojo Į kolektyvą. Žino
ma, seni jau nebegali dirbti 
kolektyve, būna po namus.

Ir kaip klausėt, su ko
kiom žemėm susidėjom, tai, 
oi, didelis musų kolūkis. 
Trys tūkstančiai hektaru. 
Paminėsiu, kokie 
priguli prie musų 
vo. Prasideda nuo Žadei- 
kelių, bet Žadeikeliai nebe 
prie musų. Mums priguli 
Žadeikiai. Pagojo palivar
kai, Stačiūnai, Stačiūnų dir
vonai, šikšneliškiai, Pasva
lio vienkiemis, Maskoliš- 
kiai. Brazauskai, Diliaus- 
kai, Ragujai, Girniukų kie
meliai ligi Ličiunų. Ličiu- 

j nai nebe musų. Papivėsiai 
musų lig Džiai panušio 
(Pamūšio? — Red.). Taip 
mat koks plotas.

iabai trukti įvairių prekių. 
Trūksta cukraus, sviesto, 
kiaušinių ir kitų maisto pro
duktų. Čechija eksportuo
ja daug cukraus, bet jos pi
liečiai negali cukraus nusi
pirkti.

Sėja ir mašinom. Kai eina 
traktoriai per lauką, atrodo 
lyg koks - namas, 

mašinom ii 
delis plūgas, du 
sukinkyti 
pusantro

Griovius 
tokis di- 
traktoriai 

is karto išaria
metro platumo ir DYKAI DYKAI

gilumo griovį. Linus iauna|ieįvj ” paskirta $5 iš jų $4

Danija Neklauso

Sovietų Rusija atsiuntė 
Danijai griežtą notą, kurio
je Įspėja neįsileisti į Dani
ją svetimos kariuomenės, 
nes rusai skaitys tą pasikė
sinimu prieš juos. Danai į 
rusų pakartotinus grąsini- 
mus atsiliepė, kad jie gink
luosi? ir toliau ir į Maskvos 
protestus nekreips dėmesio.

Izraelio Komunistai

Tel Aviv mieste pereitą 
savaitę bomba išsprogo ko
munistų jaunimo klube ir 
apardė namą. Prieš kelias 
dienas Jeruzalėje bomba 
išardė rusų knygyną, kuria 
me parduodamos bolševi
kiškos knygos. Spėjama, 
kad bombas pakišo žydai, 
orotestuodami prieš Mask
vos antisemitizmą.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Naujoji Valdyba

1953 metams Urtigvajaus 
Letuvių Kultūros Draugija 
išsirinko naują valdybą, į 
kurią įėjo: pirm. J. Ramo
nas, vice-pirm. J. Jazaus
kas, sekr. A. Klimas, kas. 
P. Derenčius, iždo sekr. J. 
Kundrotas, valdybos nariai 
J. Valaika ir J. Česnulevi
čius.

Tenka pastebėti, kad į 
šią valdybą įėjo visų srovių 
žmonių, t. y., ir katalikų, ir 
socialistų, ir nepartinių. 
Draugijos valdybą reikia 
sveikinti ir daug ko iš jos 
tikėtis, o labiausiai tai lie
tuvių vienybės ir draugijos 
progreso.

Graudus Verksmai
Prieš Naujus Metus Uru

gvajaus lietuviškos komu
nistinės davatkos išleido į 
Sovietų Lietuvą savo dva
sios vadą A. Vaivuską. 
Gausiai jį apdovanojo, vai
šino, o išlydėdami visi. gai
liai verkė. Sakoma, kad 
tai buvusi tikra ašarų pa
kalnė. Ko verkė, to nei pa
čios Maskvos davatkos ne
žino.

Po Naujų Metų tą patį 
atliko kitokios davatkos iš- 
lydėdamos savo dvasios va
dą jėzuitą kun. Bružiką į 
Suvienytas Amerikos Vals
tijas. Jos irgi verkė.

Labai įdomus kun. Bruži- 
ko pasikalbėjimas su “Lai
ko” reporteriu. Jis sakė, 
kad laimingiausias jo kuni 
gavimo laikas jam asmeniš
kai buvęs kalėjimas, o taip
gi, kad nuo jaunystės jis 
norėjęs mirti kankinio mir 
timi (“Laiko” 75 nr.).

Jeigu žmogus kalėjime 
jaučiasi laimingiausias, tai 
neaišku, kodėl jis norėjo iš 
jo ištrukti. Na, o jeigu 
žmogus norėjo mirti kanki
nio mirtimi, tai kodėl jis 
nepasiliko Lietuvoje prie 
bolševikų, ten jo norai gal 
butų ir išsipildę? Būti did
vyriu, kada niekas 
šia, yra labai pigu.

kaimai
kolekty-

negre-

Donkus Skelbiasi

Čionykštis “Darbas” Nr. 
1 iš “Tėvynės Balso” per 
spausdino iš Urugvajaus 
Sovietų Lietuvą išvykusio 
J. Donkaus straipsni ir Įdė
jo jo paveikslą, nutrauktą 
Vilniuje. Nuotraukoje ma
tosi dabartiniai Lietuvos 
tūzai ir rašytojai T. Tilvy
tis, V. Valsiunienė, A. Ven- 
slova ir J. Donkus.

Donkus purvais drapsto 
Urugvajaus respubliką, ku
rioje jis išgyveno daugiau 
kaip 20 metų. Jis sako, kad 
darbininkas Urugvajuj yra 
be galo išnaudojamas, o se 
natvės sulaukęs (kaip p. 
Donkus) į gatvę išmeta 
mas.

Bet iš nuotraukos mato
si, kad iš Urugvajaus parsi 
vežtais rūbais apsirengęs p 
Donkus geriau atrodo negu 
dabartiniai Lietuvos ponai 
ir okupantų pastumdėliai, 
su kuriais Donkus yra nu
sitraukęs paveiksle.

Donkus, būdamas Lietu
voje, staiga sužinojo, kad 
Urugvajus lietuviai yra ver
buojami į Urugvajaus ka
riuomenę ir siunčiami į Cer- 
rea. Būdamas Urugvajuje 
tas žmogus to nematė ir ne-

ir masinom. Javus piauna 
ir kartu kulia. Priekis piau
na, o užpakalyje jau švarus 
grudai byra. Tik kur ma
ži šmoteliai, tai ten tik ark- 
linėm mašinom piauna.

Tai mat, tetulyte, koks 
ištobulėjimas pas mus prie 
Tarybų valdžios.

Šiaip daugiau nieko. Nors 
•'buvau rašiusi, bet ir čia pa

minėsiu, kad pasimirė Ve- 
likis. Tamstos vyro brolio 
sūnūs apsiženijo Papivesių 
Beserskaitę. Brolį Petrą Iš
leidom į kariuomenę. Pas 
tamstas yra paveikslas, kur 
amžinatelis senelis, mes ir 
mama laiko mažą vaiką ant 
kelių. Tai tas dabar ka
riuomenėj. Mališauskai ir 
kol kas sveiki, kruta po bis
kį. Kolektyve nebeprivei- 
kia dirbti, tai po namus 

Mes nušnekam tankiai, 
ar tamstų Amelia ir Augus
tas moka lietuviškai. Pa
rašykite mums vėl greitai, 
o mes bandysime greitai at
sakyti.

Barbora Radinienė.

uz laikraštį kaipo bendro
vės organą ir $1 Maikio Tė
vui ant tabako.

Išrinkta anglų kalbos 
spaudos komitetas i kuri 
įėjo Helen Brazauskas ir 
Marijona Chižius.

Valdyba vienbalsiai nu
tarė padovanoti šėrą Gedi-i 
minui Kaunui, kad jis irgi 
butų savininkas lietuvių na
mo ir tos brangios dova
nos, jo padirbto Lietuvos i 
valstybės ženklo—Vyties.

Pirmą kartą bendrovės 
istorijoj visuotiname šėri- 

susirinkime buvo

Prieglauda Pardavimui
Kalifornijoj 

lių prieglaud* 
tesnių žinių 
rt

Burke
-u:

Tennie

i.

3IBII

yra pardavimui sene-
? biznis su namu. Pla- 
raliaia gauti šiuo ad-

Guest Home,
1625 Toberman St. 

os Angeles 15, Calif.

Išbandymas, kurie kenčiat minėtus 
skausmus, REUMATIŠKUS SKAUS
MUS, RANKU, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJĄ, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą "ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą-

<•*>) žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

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

DEKEN’S PRODUCTS 
R. O. Box 666 

New*rk 1, N. J.

ĮJOS TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

Amžinasis Ž*egans Likimas

Ir kaip klausiat, ar toj 
pačioj vietoj gyvenam, tai 
kol kas toj pačioj. Keletas 
jau susikėlė į gyvenvietę. 
Mat visas kolektyvas bus 
vienam kaime. Bus kaip 
miestas. Bus gražu gyven
ti. Musų kaimas bus prie 
Diliauskų. Jau pastatytos 
dvi karvidės. Pareina po 
100 karvių. Viena kiaulidė 
ir arklidė. įvestas radijas 
dėl viso kaimo. Stato mo
kyklą, plytinę. Pastatė tar- 
toką, pastatė taisą, elektrą 
Įves ant 100 kiemų. Kurie 
bus kaime, galės Įsivesti 
elektrą.

O mašinų, mašinų viso
kių. Tetulyte, kad pamaty
tum, nusistebėtum. Pas mus 
rankom arba arkliais mažai 
bedirba. Viską dirba ma
šinom. Aria traktoriai, ku
rie velka milžiniškas penk- 
vages, dešimt vagų plūgas.

girdėjo, nes tokių stebuklų 
čia ir nėra.

M. Krasinskas.

Šiandien milionai žmonių serga ir 
mušta. ATIŪT pilt i kva i Fiy pFiiiiUS? rziįĮ 
Suvienytų Valstijų ligoninėse kas 

net nu'1- gydosi daugiau miliono žmonių. 
.... . t ,Gyv;< ji kasdien «rirtii ari,a skaito!trys moterys išrinktos Į vai-' ii.ras,apie tūkstančius žm,,-

Vaklvhnc narini v”-l!" su kiekviena pra-V HltiyDOS naiiai \y Įeiraneia diena; vieni turėdami šiek 
kad Šiemet b(*nd j’:' įdėjimo, kiti visai l>e tikėjimo 

, . , , , - Di< v; ir- i vieninteli Jo išganymoI'OVeS darbas bus labai pa- pl:i? a. šiu liūdnų žinių patvirtini- 
jniiii visaplinkui mes matome vaisti- 
’nes. ligonines, graborius ir kapi- 

. ant kurių negyvi paminklai ty- 
lomk liudija žiaurios mirties galią, 

'lodė' protaujančių žmonių, ypač 
(įaugusiųjų ir senesniųjų mintyse 

dažnai kyla klausimai: Koks yra 
amžinasis žmogaus tikintas ? Ko- 

apidjkia'ne stovyje dabar yra mirusieji 
Įmusų draugai ir giminės, ir koks 
bus iiiusų stovis tada, kai ir mes

rinkimą pasakyta, kad po p a ■«. g-im.- trumpas savo vargingo 

leiskimu pasiiase AL i Į S •.įruninę tokiais rimtais klau- 
vadai pirai. K. 1 a\ri*> f’as savo r,a-* į !•>■ s ■ u. teirautis apie savo am-

Balkus. Tikrenybėje tui ‘ė-‘ 'inąji likimą. Tokie gavo atsaky
mą. kad visi, kurie nuduoda mirš
tančiais. ar’oa atrodo lyp mirusiais, 
tikrenybėje nėra mirę, bet yra gy- 
’esni, negu buvo tada, kai buvo va- 
< r.ar’i gyvais. Anot šitų pamoksli
ninkų. mirusieji nueina į vieną iš 
trijų vietų: gerieji į danĮtų; nevisai 
blogieji į sveistainę; o piktieji į am 

i»-i kančių prnparą.
Pagalvoję apie toki nepamatuotą 

atsakymų, jie pamatė, kad jis nesu-

ninku
PAiESKGJifiiAI

dybą. 
rai mano, 

is dari 
sėkmingas.

Klaidos Atitaisymas

“Keleivio” NL 4 iš Man
chesterio aprašyme 
bendrovės šėrininku susi 

nkimą pas 
pai
skyriaus

Ieškau brolio Stasio Sabaliausko, 
kilusio iš Triškių valsčiaus. Šiaulių 
apskrities. Jis išvyko į Jungtines 
Valstijas 1913 metais. Jis pats, ar 
kas apie jį žino, malonės pranešti 

uo adresu: (“D
Juozas Sabaliauskas,

Calle Guba 398d (Vilią dvi Cerre), 
.Vlontevideo, R. O. dėl Uruguay.

Ieškau savo brolį Juozą Gavėną, 
kuris 1925 metais išvyko į Braziliją, 
San Paulo. Jis pats ar kas jį žino 
prašom atsiliepti šiuo adresu: (6)

Anė Gavėnaitė Orentienė,
291 W. Third St.,

So. Boston 27, Mass.

Maikio 7r Tėvo Kraitis
Musu skaitytojai, atsinaujin

dami prenumeratas ir užsisa
kydami šių metų kalendorių, 
prisiuntė Maikiui su Tėvu do
vanų.

I<rnas Motiejaitis iš \Vauke- 
gan. Ilk. prisiuntė $1.50.

Po 50 centų prisiuntė: C. 
Petkunas, Philadelphia. Pa.; 
M. Walun. Oak Bluffs, Mass.; K. 
Venslauskas. Montello. Mass.; 
F. Bagdonas. Methuen. Mass.; 
S. Pulkauninkas, Alberta. Can
ada: Mrs. M. Yidunas. Law- 
rence. Mass.: A. Vizgaitis, Sun- 
derland. Mass.; Joe Kripas, Li- 
venia. Mich.; Mrs. D. Intas, 
Mt. Vernon, N. Y.; A. Vitkus. 
Oxford. Mass.; Miss H. Sadow- 
skas. Brooklyn. N. Y.; K. Yuk- 
nevich, Bridgewater, Mass,; A. 
Barauskas, Fairview, N. J.; 
VVm. Kishkis. South Boston. 
Mass.; John Kranauskas, Free- 
soil, Mich.; A. Garbauskas, 
Georgetown. Ilk; George Kool, 
Pittsburgh. Pa.; VVm. Motiejai
tis, VVorcester, Mass.; Mrs. E. 
Bennett. Chicago. Ilk; S. Kon- 
drat. Elizabeth. N. J.; VValter 
Chaplik. Groveland, Mass.; A. 
Zonis. Brooklyn. N. Y.; J. A. 
Robinsky. Elizabeth. N. J.; J. 
Ilorban, Philadelphia. Pa.; Mrs. 
A. Jenkins. Cleveland. Ohio, ir 
Paul Ralis. Detroit, Mich.

Visiems parėmusiems laik
raštį tariame širdingą ačiū.

Administracija.

jo būt pasirašė K. Backus.
A. Biretta.

JUOKAI

Prašom Į Ellis Island!

McCarran imigracijos bi
lius pagimdė šitokį įdomų; 
juoką:

Vienas anglų keleivis at
vyko į Ameriką. New Yor
ke jį apspito kamantinėti 
imigracijos valdininkai ir! 
klausia:

—Ar tamsta esi buvęs’ 
Rusijoj?

—Taip, esu buvęs.
—Ko tamsta ten važia

vai?
—Pamatyti Staliną.
—Ar tai buvo draugiškas 

apsilankymas pas Staliną 
ar politinis?

—Politinis.
—Ar tamsta turėjai 

kius bendrus reikalus 
Stalinu?

—Taip, turėjau. Aš 
žiavau jam pagelbėti.

—Ar Stalinui buvo rei
kalinga tamstos pagalba?

—Taip, labai reikalinga.
—Ar tamsta kada esi bu

vęs radikalas?
—Taip, esu buvęs, bet 

jau senai.

KO
SU

va-

•nka su protu, nė su šventuoju 
'a? tu, Varis vadinamas Dievo žo-

Nepatenkinti tokiu atsakymu, 
ie kreipėsi pas laisvamanius, kurių 
‘-ak'.'ias panaikino jiems visą bu- 
■mojo gyvenimo viltį.

i Bus daugiau)
Norėdami gauti daugiau panašių 

aštu. kreipkitės į: V. Klovas. 344!
Lituanica Avė., Chicago 8, III.

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

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kuf° 
pagerinimo. $2.00 svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvray 

South Boston 27. Mass

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternale Organizacija 

įkurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2,420.359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
C.vvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5,000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį "Tėvynę” nemokamai
Iš Susiviendjimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių 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. J
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BOSTONAS RUOŠIASI 
VASARIO 15 DIENAI

SOCIALDEMOKRATU
SUSIRINKIMAS

IŠ LDD 21 KUOPOS
METINIO MITINGO

Pereita sekmadieni L. P.

SKAUTAI DĖKOJA

Bostono skautų vietinin- 
kijos, “Lapinų*’ būrelio ini-

SANDAROS BANKETAS 
VASARIO 15 DIENĄ

RADIO PROGRAMA

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas šiais metais 
Bostone bus daromas vasa
rio 15 d. So. Bostono High 
School svetainėje. Minėji
mas prasidės 2 vai. popiet.

Minėjime yra pakviesti 
dalyvauti musų valstijos ir 
miesto aukštieji pareigūnai, 
menininkai, legionierių S. 
Dariaus postas, skautai ir 
kiti svečiai.

Prieš minėjimą dar Įvyks 
vienas draugijų atstovų su
sirinkimas, kuriame galuti
nai bus aptarta minėjimo 
programa.

Minėjime kalbės Joną 
Audėnas iš New Yorko, 
Lietuvių Laisvės Komiteto 
narys, buvęs nepriklauso 
moj Lietuvoj žemės ukio 
ministeriu.

Iš menininkų, kiek teko 
patirti, buvo kviečiami cho
rai (Gabija. Lietuvių Vyrų 
Choras), dainininkas Anta 
nelis, ponia Januškevičienė 
ir kiti.

LSS 60 kuopos narių su
sirinkimas Įvyksta si šešta
dieni, vasario 7 d., “Kelei 
vio” patalpose. Pradžia 6 
vai. vakare.

Susirinkime bus aptarti 
svarbus organizacijos klau
simai, todėl visi nariai pra
šomi pribūti. Susirinkimas 
prasidės paskirtu laiku.

Sekretorius.

Įvyks Klaipėdos 
Sukilimo Minėjimas

Išvyko į Floridą

Pereitą šeštadieni i Flo
ridą žiemos poilsiui išvyko 
draugai Michelsonai. Keta 
išbūti ten iki balandžio mė
nesio. Gero poilsio.

Baletas “Florindos Sapnas“

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-3564

Lietuvių radio programa 
per stotĮ WBMS, 1090 kilo
cycles, nauju laiku, 12 iki 
12:30 vai. per pietus, ši 
sekmadienį bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes
trą. '

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

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

Steponas Minkus.

Lietuvos nepriklausomy
bės 35 metų paminėjimui 
vasario 15 d. Sandaros 7 
kuopa rengia iškilmingą tai 
šventei paminėti banketą, 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Klubo auditorijoj, 6 v. 
vakare.

Bankete bus Įvairių lietu
viškų valgių, veiks bufetas, 
gros Al Fellows orkestras. 
Todėl rengimo komitetas 
nuoširdžiai kviečia So. Bos 
tono ir apylinkės lietuvių 
visuomenę ko skaitlingiau 
nepriklausomybės šventės 
minėjimo bankete dalyvau
ti. Rengėjai.

Šalčiausia Diena

Draugijos patalpose South (ciatyva, pereitų metų pa- 
Bostone Įvyko Lietuvių baigoje, Kalėdų proga bu-
Darbininkų Draugijos 21 po renKamos aukos Vokieti- 
kucpos narių metinis • susi-joj esantiems lietuviams 
rinkimą.'. Dalyvių buvo ge- skautams bei skautėms. Sū
rokas būrys. rinkta $228, kurie paskirs-

I’o valdybos ir komisijų tyti ir išsiųsti i Diepholzo, 
pranešimų svarstyta ir iš-j Lebenstedto, Muencheno, 
spręsta visa eilė klausimų, i Memingeno ir Luebecko
iš kurių minėtini šie: jskautų-skaučių vienetus.

Nusistatyta siųsti skait-i Stambesnėmis aukomis 
linga delegaciją i LDD su- aukavo: po $10 p. Ivas, J.

Tuinila, p. Pilietis, R. M. 
\ eitas; po $5 A. Ivaška, 
J. Januškevičius, S. Kiliulis, 
inž. J. Mikalauskas, B. Vel
tas ir K. Vilaišis.

Gerbiamai visuomenei, 
prisidėjusiai prie šio labda
ringo darbo savo aukomis, 
Lapinų būrelis taria ačiū.

—A. B.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*

Vartoja vėliausios konstrukieijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

Kuris šiemet 
N. Y., ge

gužės 30 ir 31 dienomis, iš
rinkta komisija parupini- 
mu: delegatams transporto.

Išrinkta komisija suradi
mui vietos ir suruošimui at
einančią vasarą kuopos na
rių ir jai artimų asmenų 
draugiško išvažiavimo kur 
nors i laukus.

Įgaliota valdyba paimti 
ateinančiam rudeniui sve
tainę kuopos metiniam ban
ketui.

Paaukota $10 ALT Bos
tono skyriui Vasario 16 mi
nėjimo proga.

Priimta viena nauja narė 
i kuopą.

Perrinkta kuopos valdy
ba šiems metams. Į kurią 
Įeina: pirm. J. V. Stilsonas, 
sekr. N. Jonuška. fin. sekr. 
J. Andretvs. ižd. M. Straz
dienė.

Po susirinkimo buvo 
draugiškos vaišės, laike ku
rių viena narė dalyvius pa
vaišino pupomis. 21 kuo
pos narės beveik kiekvieno 
susirinkimo proga parūpina 
vienokių ar kitokių užkan
džių.

Dalyvis.

vaziavima.
įvyk Brooklyn,

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

ALS “Ramovė“ Bostono 
skyrius vasario 8 d., sekma
dieni, 5 vai. po pietų. ALTS 
namuose, 484 E. 4th St., So. 
Bostone, rengia Klaipėdos 
krašto sugrįžimo prie Lietu
vos 30 metų sukakties mi
nėjimą. Paskaitas skaitys 
rašytojas S. Santvaras ir 
plačiai žinomas bostonietis 
A. lvas-Ivaškevičius. nuola
tinis lietuviškų reikalų rė
mėjas. Abu prelegentai yra 
aktyviai dalyvavę Klaipė
dos krašto sukilėlių žygiuo
se.

Vietos lietuviškoji visuo
menė kviečiama skaitlingai 
Jalvvauti.

J. Vč.

Malonus Buvo Skautų
Studentu Koncertas

Po dviejų metų kiuopš- 
taus darbo baleto artistė T. 
Babuškinaitė kovo 1 d. So. 
Bostono High School salėje 
stato 2 veiksmų kurini 
“Florindos Sapnas.’’ Tai 
bus jos studijos auklėtinių, 
kurių yra apie 30, didelis 
pasirodymas.

Šio kurinio pagrinde— 
Čaikovskio muzika. Deko
racijas gamina žymus mu
sų teatro dailininkas V 
Andriušis. Akompanuoja E. 
Golembiovskis.

Baleto artistės T. Babu 
kinaitės darbą jau tinkamai 
Įvertino ir amerikiečiai: jau 
kuris laikas baleto meną ji 
dėsto Plymouthe meno in
stitute. Be to, ji dar turi 
baleto studiją Worcestery- 
je. Taigi Bostono ir apy
linkės lietuviai su susido
mėjimu laukia “Florindos 
Sapno“—pirmo didelio ba
leto pastatymo.

Talentų Popietis
Sutraukė Daug Žmonių

Pp. Minkų ruoštas “ta
lentų popietis” pereitą sek
madieni sutraukė i L. P. 
Draugijos auditoriją daug 
žmonių, visa svetainė buvo 
užpildyta.

Talentų pasirodyme da
lyvavo apie 20 programos 
pildytojų—dainininkų, de
klamatorių, muzikantų ir k. 
Geriau pasirodžiusieji pro
gramos pildytojai buvo ap
dovanoti.

Pasibaigus programai pu
blika ilgai linksminosi prie 
geros muzikos.

Revoliucija Spaudoje

Pereitą šeštadieni akade 
minis skautų jaunimas buvo 
suruošęs p. Y. Barmienės 
koncertą tautininkų namuo
se. Dainininkė, akompanuo
jant p. A. Januškevičienei, 
padainavo kelioliką dainų 
—Šuberto, Gruodžio ir mu
ziko Gaubo naujai suhar
monizuotų liaudies dainų iš 
folkloro rinkėjo Juozos Bū
gos surankiotų Amerikos 
lietuvių tarpe.

Dainininkę Valeriją Bar- 
mienę Bostono lietuviai jau 
daug kartų yra girdėję ir 
gerai Įvertinę, o pereitą šeš
tadieni ji pasirodė ypatin
gai gerai ir susilaukė šilto 
klausytojų Įvertinimo.

Koncerte dalyvavo viena 
dainininkė. Rožė Pivoriū
nienė, kuri Juozui Būgai 
padainavo retu musu liau- 
dies dainų. Liaudies dainų 
saugotojai klausytojai pa
reiškė savo dėkingumą plo
jimais.

Po koncerto kelis žodžius 
tarė prof. L Končius, aka
deminio skautų jaunimo 
pirmininkas.

Po koncerto skautės stu
dentės visus koncerto daly
vius pavaišino kava ir py
ragaičiais. —B.

Pereitą savaitę M. I. T. 
ynas gavo pirmą kny

gą surinktą be linotipo ir 
atspausdintą visai ' nauju 
budu. Naujas spausdinimo 
būdas, sako, padarys per
versmą spaudo- technikoje.

MIESTO BIUDŽETAS
VIRŠ 103 MILIONŲ

Miesto majoras John B. 
Hynes šį pirmadienį įteikė 
miesto tarybai miesto išlai
dų ir pajamų sąmatą. Biu
džetas suvestas $99,600, 
000 sumoje. Bet majoras 
įspėja, kad iki šių metų ga
lo miesto biudžetas persiri 
per 100 milionų dolerių, nes 
visa eilė išlaidų didėja kar
tu su kainų kilimu. Majo
ro pasiūlytasis biudžetas 
yra 1,000,000 dolerių aukš
tesnis negu pernai priimta
sis.

LAVVRENCE PRIMENA 
RINKIMŲ PAŽADUS

VALSTIJA IŠDALYS
NEMAŽAI PINIGŲ

Valstijos mokesčių komi- 
sionierius Henry E. Long 
praneša, kad šiais metais 
valstijos iždas išdalys 68,- 
000,000 dolerių pinigų Įvai
riems valstijos miestams, 
bet kartu miestams bus pa
siųsta 35,000,000 dolerių 
bila padengimui Metropoli
tan District Commission iš
laidu.

Naująją Angliją aplankė 
pirmieji šalčiai ir šį pirma
dienį iš lyto termometras 
nusileido iki 10 laipsnių, o 
sekmadieni sukinėjosi apie 
16 laipsnių. Bostono apie
linkėse šaltis buvo nepaly
ginamai stipresnis, prie Ar- 
lingtono jis buvo tik 4 laip
sniai virš zero.

Šaltį padilgino stiprus} 
vėjas, kuris tarpais siekė tls: 

į audros laipsnio.

Latvrence miesto ir arti
miausios apielinkės vadai 
prisimena prezidente EM- 
senhowerio rinkiminius pa
žadus laikyti savo ofiso du 
ris atdaras Lawrence atstos 
vams, kad su jais išsiaiški
nus tekstilės Įmonių krizę.

Lav.rence miesto ir pra
monės vadai dabar rengiasi 
siųsti delegaciją į Washing- 
toną su savais pasiūlymais 
ir prašys federalinės vy
riausybės pagalbos spren
džiant skaudžią krizę, nuo 
kurios kenčia Lavvrence 
apielinkės gyventojai.

TARPTAUTINIS
KOSTIUMŲ BALIUS

International Institute 
kasmet ruošia vadinamąjį 
“Mardi Gras“ balių, kur 
Įvairių tautybių žmonės da
lyvauja savo tautiškais kos
tiumais pasipuošę, šiemet 
toks pokilis bus vasario 6, 
nuo 8 vai. vakai

Kels Bylas Kyšininkams

Nuleido 5 Lėktuvus

Amerikos greitieji kovos 
lėktuvai šį pirmadienį Ko
rėjoj numušė 5 bolševikų 
lėktuvus kautynėse virš Ko
rėjos. Nežiūrint į debesuo
tą orą bomberiai daužė bol
ševikų užnugarį, jie numetė 
200,000 svarų bombų.

Dorchesterio Moterys 
Rengia Whist

o iki 1 vai
ryto. Statler Hotely, Impe- 

irial Bali Room’e. Galima 
dalyvauti ir paprastais kos
tiumais, bet už tautinius 
kostiumus bus skiriamos 
dovanos. Kviečiami ir lie
tuviai.

Tekstiles Darbininkai 
Atmeta Darbdavių Siūlymą

Pereitos savaitės gale 
tekstilės darbininkų unija 
derybose su darbdaviais at
metė darbdavių pasiūlymą 
sumažinti uždarbius 12,000 
darbininkų medvilnės au
dyklose ir verpvklose.

Darbdaviai aiškina, kad 
uždarbių mažinimas yra 
būtinas, nes kitaip Naujo
sios Anglijos medvilnės 
įmonės negali konkuruoti 
su pietinių valstijų įmonė
mis. Darbininkai toki aiš
kinimą atmeta ir skaito, 
kad pietinių valstijų darbi
ninkų uždarbiai turėtų būti 
sulyginti su Naujosios Ang
lijos darbininkų uždarbiais.

Šį Penktadieni 
Draugijų

Vasario 
Pasitarimas

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties VVH1L, 
1430 klc.

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

Darbas Kepykloj
Reikalingas kepėjas arba 

žmogus kurs galėtų padėti kep
ti ruginę duoną. 5 darbo die
nos. Atlyginimas geras. Kreip 

Bristol Bakery, 12 Bristol
St., Cambridge, Mass. Telefo
nas: EL 4-1861. * (5)

Krautuvė Pardavimui
Mėsos ir kitų maisto produktų 

krautuvė parduodama Cambridge’- 
uje. Kaina 53,300. Krautuvės už
pakaly yra kambarys, kur gali gy
venti vienas žmogus; galima gauti 
ir 3 kambarių butą su baldais. Pla
tesnių žinių klausti telefonu: 
EL 4-3783. (8)

2 Kambariai su Baldais
Automatinė šilima, kambariai nau 

jai išdekoruoti. ir galima naudoti; 
virtuve. Kambariai Cambridge’iuje. 
Sužinoti telefonu: KI 7-4259.

Karę

Dorchesterio Lietuvių 
Moterų Klubas šį šeštadie
nį, vasario 7 d., rengia pui
kią whist parę Dorchesterio 
L. P. Klubo patalpose, 1810 
Dorchester Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Parengime bus duodama 
geni dovanų ir gardžių už
kandžių. Visi maloniai pra
šomi atsilankyti.

Komitetas.

Butas ir Valgis Nemokamai

Vienai moteriai yra butas ir 
valgis nemokamai, jei ji apsi
gyvens su mumis (esame dvie
se. vyras ir žmona). Darbo 
nereikia dirbti. Dėl sąlygų 
kreiptis Į John Lazisky, 266 
Gold St., So. Bostone, trečias 
aukštas, vakarais po 5:30, ar
ba sekmadieniais ir šeštadie
niais visa diena. (6)

ŠIRDIES DURYS
Štai, aš stoviu už durų ir dūzgenu 

Jei kas mano balsą išgirs ir dūri; 
atvers, pas ta įeisiu ir vakarienę su 
juo turėsiu, o jis su manim. Jon. 
Apr. 3:20. A. A. (13,

DR. D. PILKA
,t Ofiso Valandos: mo I IM d 

ir im T 1U I
545 BROADWAY

•O. BOSTON. MA88. 
Telefonas: SOUth Boston 1810

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia RoadI
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

ToL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo t) ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
fU 19nuo 7 ryto

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
KKAL ĖSTATE « INS URANO

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Saa 87 ORIOLB STREBT 

Waat Roabury, Maaa
TeL PArkw»y 7-0402-M.

Musų valstijos naujasis 
generalinis prokuroras Geo. 
F. Fingold praneša, kad 
bus keliama bylų ir bus da 
i omas pagrindinis tyrinėji 
mas, kaip musų valstijoj 
buvo išmokami atlyginimai 
už nuostolius.

Tokį pranešimą gen. pro
kuroras padarė po to, kai 
jis surado “dingusius doku
mentus” apie 90,000 dole
rių vertės atlyginimo išmo
kėto kai kuriems žmonėms 
už nuostolius padarytus jų 
žemėms.

Tyrinėjimas visokių ne
tikslumų jau vedamas.

Vasario 6, šį
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius kviečia visų lietu
viškų draugijų atstovų pa
sitarimą. Pasitarimas Įvyks 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
svetainėje. 368 Broadvvay, 
So. Bostone. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Visos draugijos prašomos 
prisiųsti savo atstovus į tą 
pasitarimą. .Jei kurios ir 
negautų raštiško praneši
mo, visvien prašomos atsių
sti savo atstovus. Pasitari
me bus galutinai aptarta 
Lietuvos nepriklausomybes 
minėjimo programa.

penktadieni,

Senatas Apklausinėja
Dr. James B. Conant

B. MICKEVIČIUS 
B. MIKON1S

Income Tax Service 
General Insurance 

Real Ėst ate

545
So.

East Broadvvay 
Boston, Mass. 
SO 8-0605

(10)

Kambarys Nuomai
Išnuomojamas erdvus ir švie 

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

608 E. 7th St.,
South Bostone.

Šios savaitės pradžioje 
senato užsienių reikalų ko
misija apklausinėja Har
vardo Universiteto buvusį 
prezidentą, Dr. James B. 
Conant, kuris yra skiriamas 
Amerikos ambasadorių 
(aukštuoju komisionieriu) 
Vokietijon

Mokslininkui Dr. Conant 
daromas priekaištas, kad 
jis prieš kurį laiką pasisa-

FARMA PARDAVIMUI
86 akrai žemės, visa lygi. dirbama, 

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

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

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

Lietuvių Protestantų Žiniai
Sekmadienį, vasario 8 d., 2 vai 

popiet, 85 West Nevrton St., Bosto 
ne, First Lutheran Church bažnyčio
je, įvyks Bostone ir apylinkėje gy 
venantiems lietuviams protestantam? 
pamaldos, kurias laikys kun. I4agys 
16-tai Vasario paminėti.

Po pamaldų, ten pat. parapijos sa 
lėje, numatoma arbatėlė. - Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. (5»

Bostono Lietuvių Protestantų 
Susivienijimo Valdyba.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

ir
Žolių Krautuvė

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadnay 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Butas Nuomai
Išnuomuojamas 6 kambarių 

butas (2 kambariai ir virtuvė 
viename aukšte ir 3 kambariai
kitame aukšte). Naujai ištai 

kęs kritiškai apie katalikų Syti. Nuoma nebrangi. Kreip-rparapijines mokyklas ir tis 
skatinę remti viešąsias 
miestų išlaikomas pradžios 
ir vidui iniąrias mokyklas

pas:
Joe Tamošaitį, 
20 Margin St.,

Hvde Park. Mass.

(6)

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

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šing?lia;3

Apkainavimas Dyka* 
(Free Eatimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas
295 Silver Street

South Boston 27, Mass.

I




