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Vai s t y b ė s sekretorius 
John Foster Dulles, lydimas 
Harold E. Stassen, grįžo 
namo po 10 dienų lankymo
si Europos šešiose sostinėse. 
Valstybės sekretorius siekė 
pagreitinti Europos apsivie- 
nijimą ir po išsamių pasita
rimų su Europos vadais ma
no, kad vėliausiai per pen
kis mėnesius, o gal jau ir 
iki balandžio mėnesio galo, 
šešios Europos valstybės— 
Prancūzija, Vokietija, Ita
lija, Belgija, Olandija ir 
Liuksemburgas—sujungs sa
vo armijas į vieną Europos 
armiją ir tuo budu įtrauks 
vokiečių ginkluotąsias pajė
gas į bendrąjį gynimosi 
frontą.

Tiesa, kliūčių dar yra 
daug. Prancūzija pasiūlė 
papildomus “aiškinamuo
sius’’ nrotokolus Di ie Euro-- - -J- - K
pos armijos sutarties. Pa
našių pakeitimų nori pada
ryti ir Vokietija, o Anglija 
tik dalinai sutiko bendra
darbiauti su busima Euro
pos armija.

Amerikos vyriausybė da
ro didelį spaudimą i Euro
pos kraštus, kad jie vieny- 
tųsi. Pagalbos davimas Eu
ropos valstybėms bus pri
klausomas nuo to, kiek Eu
ropos kraštai parodys noro 
apsivienyti ir vieningai gin
tis nuo bendro priešo.

Vokietijoj valstybės sek
retorius įtikinėjo vokiečius, 
kad vienintelis būdas pri
versti- Maskvą “išspiauti 
pavergtuosius kraštus yra 
Europos vienybė. Ir vokie
čiai tik įsitraukę Į Europos 
gynimosi bendruomenę ga
li tikėtis atgauti iš rusų ry
tinę Vokietiją. Tokias min
tis valstybės sekretorius at
stovavo pasitarime su vo
kiečių socialdemokratų va
du Ollenhaueriu.

Valstybės sekretorius aiš
kino Europos vadams Ame
rikos aktingesnę politiką 
Tolimuose Rytuose. Euro
poje dėl galimų komplika
cijų Kinijoj reiškiama daug 
baimės ir kritikos.

Užmušė 50,000 Varnų

Anglija Ramina 
Jordaniją ir Izraelį
Izraelio ir Jordanijos pa

sienyje paskutiniu laiku 
įvyko keletas kruvinų susi
rėmimų. Izraelio vyriausy
bė aiškina, kad iš Jordani
jos nelegaliai per sieną daž
nai Isibriauna ginkluotos 
gaujos arabų ir plėšikauja, 
vagia Izraelio kaimuose 
Jordanija iš savo pusės 
skundžiasi, kad žydų ka
riuomenė kelis kaltus da
riusi puolimą ir buvusi įsi
veržusi į Jordanijos terito
riją.

Pagal savitarpinės pagal
bos sutartį Anglija ir Jor
danija turi viena kitą rem
ti ginkluoto susikirtimo at
sitikime. Jordanija pereitą 
savaitę atkreipė Anglijos 
dėmėsi i Jordanijai gresian 
tį pavojų iš žydų. Anglija 
atsakė patarimu ir Jordani 
jai ir Izraeliui vengti susi
kirtimų pasienyje ir kylan
čius nesusipratimus išlygin
ti derybomis.

Anglija Rems
Europos Armiją

Prezidentas D. D. Eisenhower istoriniam? longreso jungtiniame posėdyje išdėsto 
savo programą, žada aktingesnę užsienių p litika ir vidurio kelio vidaus politiką. Kon
gresas pakartotinai prezidento žodžiams ka štai plojo.

Unijos Reikalaus Uždarbių 
Pakėlimo Darbininkams

Panaikinu* Ukio Kontrolę Unijos Yra Laisvos Derėtis; 
Federacija Skelbia: Unijos Reikalaus Uždarbių Pa

kėlimo, kad Išvengus Ukio Krizės 1954 Metais;
Numatoma Daug Ekonominių Kovų

Kinijoj Jau Karas, 
Sako Šen. Taftas

mažių- 
jo yi'a

Asą, Texas, yra 
kas miestelis. Prie 
Brazos upelis, kurio pakraš
čiuose gyvena daugybė var
nų. Vienas pilietis, viso 
miestelio gyventojų prita
riamas, iš 150 svarų dina
mito padarė 300 bombų, 
įkėlė bombas i medžius ir 
kai vakare vainos susirinko 
j medžius miegoti, bombos 
išsprogo. Sako, apie 50,000 
varnų žuvo nuo bombų. Su
žaistąsias varnas miestelio 

, pntojai lazdomis išmu-

Amerika Rems 
Olandijos Atstatymą

Amerikoje prasidėjo pi
nigų rinkimas Olandijos ir 
rytinės Anglijos atstatymui 
paremti. Dėl didelių audrų 
Olandija ir Anglija skau

Anglijos vyriausybė, po 
pasitarimų su Amerikos 
valstybės sekretorių J. F. 
Dulles, paskelbė savo suti
kimą labai aidimai bendra
darbiauti su Europos gyni
mosi bendruomene. Angli
ja sutinka pasikeisti su Eu
ropos kraštais oro pajėgų 
vienetais, siūlosi padėti iš
lavinti vokiečių lakūnus, 
siūlo pasikeisti karininkais 
su Europos armija.

Prancūzija laukė dau
giau. Ji norėjo, kad Ang
lija politiniai dėtųsi i “Eu
ropos gynimosi bendruome
nę” ir padėtų prancūzams 
atsverti toje bendruomenėje 
vokiečių įtaką. Anglija tiek 
toli neina. Bet visgi Angli
jos sutikimas artimai bend
radarbiauti su Europos ar
mija palengvins Europos 
valstybėms sudaryti bendrą 
gynimosi organizaciją.

IRANAS ĮVEDĖ
VISIŠKĄ PROHIBICIJĄ

džiai nukentėju. I i uavia

Walter Reuiher Afrikos Balsuotojai 
Įspėja Vyriausybę Suvagė Senatorių?

iniciatyva čia pradedama 
rinkti aukos nuo audrų nu- 
kentėjusiems kraštams pa 
dėti atsistatyti. Daugiausiai 
pagalbos bus reikalinga 
Olandijai, kur visa eilė 
miestų ir miestelių nukentė
jo nuo jurų vandens ir kur 
potvyniai sunaikino laukus, 
pašarų atsargas ir išskandi- 
no daug galvijų.

Olandijos ir rytinės Ang
lijos atstatymui reikės ne 
mažiau, kaip 200,000,000 
dolerių. Tiek pinigų reikė
sią atstatymui užtvankų, 
viešo patarnavimo Įmonių, 
mokyklų, ligoninių ir tt.

Daug Ginčų dėl 
Formozos Armijos

CIO unijų pirmininkas 
Walter Reuther įspėjo nau
ją administraciją, kad ji 
butų atsaigi su dabar balsą 
keliančiais atskirų grupių 
interesais. Daug kas reika
lauja po juros vandenimisjtai 
esamas aliejaus atsargas 
leisti eksploatuoti priva
čioms kompanijoms jų pel
nų interesuose. Kiti žmo
nės kelia balsą, kad vyriau
sybė perleistų privačioms 
kompanijoms dideles elek- 
traines ir elektros laidus.
Kiti vėl reikalauja, kad vy
riausybė perleistų priva
tiems savininkams plačius 
žemės plotus ‘vakarinėse 
valstijose. Kiti vėl nori ap
riboti vyriausybę, kad ji 
negalėtų imti daugiau mo
kesnių kaip 25% nuo pilie- ĄT. Y. Svarstoma 
čių pajamų. Tokios ir pa
našios idėjos dabar plačiai 
svarstomos ir rodo kuria 
linkme kai kurie žmonės 
norėtų vesti šalies tvarky
mą.

W. Reuther reiškė vilties, 
kad naujas prezidentas ir

“The New Yorko Times 
praneša iš Afrikos, iš Ivory 
Coast prancūzų kolonijos, 
kad ten balsuotojai suvalgę 
vieną senatorių, Biaka-Bo
da, Senatorius jau trys me

dingo “bušiuose.” tlis 
buvo išvykęs daryti prane
šimų ir dingo. Prie' pasku
tinės senatoriaus pranešimo 
vietos buvo atrasti apgrauž
ti žmogaus kaulai, bet Pa
ryžiaus policija negalėjo 
Įrodyti, kad tai dingusio 
senatoriaus kaulai, todėl 
senatorius Biaka-Boda, skai
tosi legaliai dar gyvas ir jo 
žmona ima senatoriaus al
gą, bet vilties nebesą sena
torių Biaka-Boda išvysti 
Prancūzijos senate gyvą.

Senatorius Taft sekma
dienį aiškino, kad Kinijoj 
jau eina karas ir jeigu 
Amerika daužys Mandžuri- 
jos bazes ir blokuos Kini
jos uostus,
neišsiplės. 
rius Taftas mano, kad kinų 
uostų blokavimas ir Man- 
džurijos daužymas gali su
kelti komplikacijų tarp 
Amerikos ir jos sąjunginin
kų.

Šen. Taftas mano, kad ki
nų uostų blokada yra “pa
geidaujama,” bet nutarimo 
tuo reikalu nėra padalyta, 
nes reikia išsiaiškinti su są
jungininkais. Amerikos lai 
vynas Pacifike yra pasiruo
šęs blokadai ir gali aklai 
uždaryti kinų uostus.

Vyriausybė panaikino už
darbių ir kainų kontrolę ir 
po virš dvejų metų unijos 
yra laisvos derėtis ir išside
rėti tokius uždarbių pakėli
mus, kokius jos gali išsiko
voti.

Irano parlamentas nutarė 
visame krašte uždrausti ga
minti, importuoti ir parda
vinėti svaiginamuosius gėri
mus. Taip pat uždrausta ir 
opiumo pardavinėjimas. 
Įstatymui vykdyti vyriausy
bė leidžia taisykles. Įstaty
mas pradeda veikti po še 
siu mėnuesių.

Pakalbinkime kaimynui ir 
drausnu užsisakyti “Kelei 
▼j.” Kaina metams $4-

Prezidento D. D. Eisen- 
hovverio patvarkymas nuim
ti “pančius’’ nuo Formozos 
kinų nacionalistų karo pa
jėgų, kad jos galėtų pulti 
kinų komunistus, sukėlė la
bai daug aiškinimosi ir gin
čų. - Kongrese demokratai 
senatoriai iškėlė vyriausy
bei eilę klausimų dėl to žy
gio reikšmės ir prašė admi
nistraciją pasiaiškinti, ar 
tas patvarkymas “yra pir
mas žingsnis į visuotiną ka
rą?”

Formozos “atpančioji- 
mas’’ sukėlė nerimo ir Ang 
lijoje, kur baukštomasi. 
kad Amerikos karo pajėgos 
gali įsitraukti į kinų pilieti
nį karą ir kartu įtraukti ir 
sąjungininkų jėgas.

Visi sutinka, kad prezi
dento patvarkymo reikšmė 
paaiškės tik tada, kada pa
sirodys, kiek kariškos pa 

Įgalbos Amerika sutiks duo
ti kinų nacionalistams For- 

jmozoje. Be Amerikos pa
galbos čankaišeko jėgos 
negalės karo perkelti į Ki
niją.

Amerikos Darbo Federa- 
tai dėlto karas I cijos vykdomojo komiteto 
Bet ir senato- posėdis Miami, Fla., perei

tą savaitę nutarė patarti vi
soms* prisidėjusioms uni
joms reikalauti uždarbių 
pakėlimo. ADF vadovybė 
sako, kad uždarbių pakėli
mas reikalingas padidinti 
darbininkų perkamajai ga
liai, nes kitaip 1954 metais 
gali pasireikšti ukio krizė. 
A. D. Federacija turi prisi
dėjusiose unijose 8,100,000 
narių. Uždarbių pakėlimo 
unijos reikalaus pasiremda
mos darbininkų darbo na
šumo padidėjimu. Esą dar
bo našumas žymiai dau
giau pakilo negu darbinin
kų perkamoji gaiia. Jei už
darbiai atsiKeka nuo darbo 
n&šumo kilimo tai ukiui 
gresia “perteklių pavojus” 
ir pasikartojimas 1929 me
tų krizės.

Ar Kinijos L oštai 
Bus Blokuoti?

► *

Slinot F. Jelke Byla
New Yorke prasidėjo Mi- 

not Frazier Jelke byla. 23 
metų turtuolių vaikas kalti
namas vertęsis prostitucija, 
tarpininkavęs parūpinant

jo vyriausybė' sugebės atsi-im.erSa!tesJ turtinsiems žmo- 
laikyti prieš savanaudžius nęms 11 daięs kitokių nelei-prie? 
interesus ir ves 
rai vidurio keliu

krašta tik-

‘GERA IDĖJA’

Admirolas VVilliam Leahy, 
apleisdamas Baltąjį Namą. 
sako, kad prezidento pat.ar 
kymas atpalaidoti čankaiše 
ko armiją Formozoje yra vi
sai gera idėi?

tinų dalykų.
Jelkės byla suįdomino 

daug žmonių, nes į ją yra 
įvelta daug pasiturinčių 
žmonių, aktorkų, modelių ir 
kitokių didmiesčio Įdomy
bių. Kaltinamojo gynėjai 
siūlo, kad byla butų svars
toma prie uždarų durų, nes 
esą bus nepatogu, jei visas 
turtingų žmonių moralinis 
purvas išeis i viešumą ir 
bus mozojamas spaudos 
puslapiuose. Byla svarsto
ma prisiekusiųjų teisme, 
kurio sąstate yra tiktai vy
rai. Ar byla bus svarstoma 
slaptai bus išspręsta šią sa
vaitę.

Amerikos kongrese ir 
spaudoje svarstomas neofi
cialus planas blokuoti ko
munistinės Kinijos uostus. 
Tokią idėją atstovauja 
Amerikos karo laivyno va
das Pacifike ir tam planui 
pritaria daug įtakingų kon- 
gresmonų ir senatorių. Vy
riausybės planai nėra žino
mi ir vyriausybė jų ne
skelbs iki neprieis galutino 
sprendimo, bet spaudoje ir 
kongrese klausimas gyvai 
svarstomas.

Komunistinės Kinijos uo
stų blokavimas paliestų ne 
tik Kiniją, bet visą eilę val
stybių, kurios veda prekybą 
su Kinija ir siunčia į kinu 
uostus savo laivus.

V kio Kontrolė
Jau Panaikinta

Mrs. Luce Ambasadore

Prezidentas D. I). Eisen
hovver yra numatęs paskirti 
rašytoją Gare Boothe Luce, 
“Life ii kitų niaguZiiių lei
dėjo žmoną, būti Amerikos 
ambasadore Romoje

Pereitos savaitės gale 
prezidento D. D. Eisenhovv- 
erio patvarkymu panaikin
ta uždarbių ir daugumos 
kainų kontrolė. Apie 11,- 
000 bylų dėl uždarbių pa
kėlimo uždarbių stabilizaci
jos komisijoj panaikinama 
ir visi susitarimai tarp uni
jų ir darbdavių gali įsigalė
ti be jokio trukdymo iš vy
riausybės pusės. Ateityje 
darbininkų ir tarnautojų 
uždarbiai priklausys nuo 
unijų ir darbdavių susitari
mų.

Kainų kontrolės panaiki
nimas liečia daugumą pre
kių ir maisto produktų. 
Taip pat panaikinama “kai
nų lubos” daugeliui prekių.

Laikas užsisakyti “Kelei 
▼io” kalendorių 1953 me-

Kaina SO centu.

CIO unijos irgi sieks 
daug darbo sutarčių atnau
jinimo ir uždarbių pritaiky
mas prie brangenybės ir 
prie padidėjusio darbo na
šumo bus keliamas visose 
derybose.
n - r ~ ’ *

CIO unijos pasisakė la
bai kritiškai dėl šen. Tafto 
pasiūlytų pakeitimų Taft- 
Hartley biliuje. Unijos sa
ko, kad pasiūlytieji pakei
timai toli atsilieka nuo pre
zidento Eisenhovverio žadė
tų pakeitimų. Šį antradienį 
kongresas pradeda apklau
sinėti liudininkus dėl Taft- 
Hartley biliaus pakeitimo.

CIO unijos painformavo 
prezidentą D. D. Eisenhovv- 
erį, kad jos norėtų visus 
klausimus, liečiančius CIO 
unijas ir vyriausybę, aptarti 
su prezidentu, o ne su dar
bo sekretorių M. P. Durkin, 
kuris yra buvęs Darbo Fe
deracijos pareigūnas.

VENGRAI IŠVALĖ
VALYMO MINISTERĮ

Vengrijos komunistine vy
riausybė pašalino iš savo 
vietos teisingumo ministerį 
Gyula Decsei ir jis esąs pa
dėtas į kalėjimą. Taip pat 
esą padaryta daug areštų 
teisingumo ministerijos tar
nautojų tarpe. Nauju tei
singumo ministeriu paskir
tas Belą Kovacs. Senasis 
teisingumo ministeris buvo 
žydas, bet ar jis pašalintas 
dėl savo tautinės kilmės tik- 
m žinių nėra
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Kongreso Tyrinėjimas
Amerikos Lietuvių Taryba skelbia, kad ji kreipiasi 

į kongresą prašydama padaryti tyrinėjimą, kaip Lietuva 
ir kitos Baltijos šalys buvo Įjungtos i Sovietų Rusiją.

Bolševikai skelbia, kad Lietuva “laisva valia” įsi
jungė į Rusiją. Bolševikai skelbia, kad Lietuvos žmonės 
“laisvuose rinkimuose” išsirinko seimą, kuris vienbalsiai 
prašė Maskvą priimti Lietuvą i Sovietų Sąjungą.

Bolševikai savo melagingoj propagandoj užmiršta 
minėti savo ultimatumą Lietuvos vyriausybei 1940 metų 
birželio viduryje. Jie užmiršta minėti, kokiais tuščiais 
argumentais jų ultimatumas buvo paremtas. Bolševikai 
užmiršta pasakyti pasauliui, kad jie pasiuntė į Lietuvą 
1940 metų birželio 15 d. šimtus tūkstančių karių ir galy
bes tankų Lietuvai okupuoti ir kaip paskui, okupavę 
kraštą, jie Lietuvos gyventojus prievartavo savais suk
tais, vienpartiniais rinkimais su vieninteliu Maskvos, 
agentų sąrašu.

Amerikos kongresas nesenai tyrinėjo Katyn girios 
skerdynes. Kongreso komisija čia Amerikoje ir Euro
poje apklausinėjo šimtus liudininkų ir priėjo neabejoja
mos išvados, kad Katyn girioje rusai bolševikai išskerdė 
apie 15,000 lenkų karo belaisvių.

Panašų tyrinėjimą kongresas galėtų padaryti ir dėl 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių Įjungimo Į Sovietų 
Rusiją. Amerikoje ir Europoje gyvena dešimtimis tūks
tančių liudininkų, kurie patys buvo verčiami dalyvauti 
“laisvuose” Lietuvos liaudies seimo rinkimuose. Yra 
liudininkų Įvairių tautybių, kurie 1940 metais vasarą 
gyveno Lietuvoje ir matė savo akimis, kaip Lietuvoje 
ėjo tie “laisvieji” rinkimai. Yra liudininkų ir dokumen
tų, kurie gali parodyti, kaip Sovietų Rusijos armija Lie
tuvą okupavo, kokiais argumentais parėmė savo begėdiš
ką ultimatumą ir kaip pradėjo šeimininkauti okupuota
me krašte. Tuos liudininkus galima tik kongreso tarimu 
sukelti ir sukviesti i liudytojų suolą. Jokia privati orga
nizacija to padalyti negali.

Amerikos vyriausybė Lietuvos Įjungimo Į Sovietų 
Rusiją nėra pripažinusi. Jau 1940 metais liepos 23 d. 
Amerikos vyriausybė pažymėjo, kad Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų Įjungimas i Rusiją buvo padarytas sukto
mis priemonėmis. Nuo to laiko oficiališka Amerikos vy
riausybės pažiūra dėl Baltijos kraštų nėra pasikeitusi. 
Amerikos Vyriausybės nėra reikalo Įtikinėti dėl Lietuvos 
okupacijos ir pavergimo aplinkybių. Bet kongreso tyri 
nejimas pasitarnautų ir Amerikos politikai.

Jis pasitarnautų tuo, kad dar kartą nuplėštų kaukę 
nuo bolševikų melagingos propagandos ir parodytų vi
sam pasauliui, kaip galinga Rusija išprievartavo ir pa
vergė savo silpnus kaimynus. Tyrinėjimas pasitarnautų 
Amerikos vyriausybei atstovaujant Baltijos kraštų ne
priklausomybės idėją Europos tautų tarpe, kur yra ne
mažai bailumo ir nenoro tokius “menkniekius,” kaip 
Baltijos šešių milionų žmonių laisvės reikalą kelti viešu 
mon ir dėl jo baltis su Rusija.

Kongreso tyrinėjimas butų pirmaeilė Amerikos pro
paganda visuose pasaulio kraštuose, kur bolševikiška 
propaganda ieško savo šalininkų ir operuoja “laisvės” ir 
“tautų apsisprendimo” Šukiais. Tyrinėjimas parodytų 
Maskvos veidmainiškumą ir jos plėšikiškumą santykiuo
se su silpnesnėmis tautomis.

Todėl visi Amerikos lietuviai gali tik sveikinti Ame
rikos Lietuvių Tarybą dėl jos iniciatyvos ir kreipimosi 
i kongresą. Visi palinkėkime, kad kongresas išklausytų 
Amerikos lietuvių prašymą ir padalytų nutarimą praves
ti tyrinėjimą, kaip Baltijos šalys buvo Įjungtos Į Sovietų 
Sąjungą. Nesitenkinkime linkėjimais, bet klabenkime 
ir patys kongreso duris, kad Amerikos Lietuvių Tarybos 
prašymas nebutų užmirštas ir nebutų padėtas Į dulkėtą 
stalčių.

KELEIVIS, SH. BOSTON
BELGIJOS MIESTAS V ANDENIU UŽLIETAS

Belgijos uostas ir didmiestis Ostend per di ’/ųsias audras sausio 31 ir vasario 1 d. 
buvo užlietas juros vandeniu. Virš dvej i trečdaliu to miesto atrodė šitaip. Daug 
baisiau siautė audra Olandijoj ir Anglijo . kur buvo užlieta šimtai tūkstančiu akru 
žemės.

Kas Savaite
Kalėjimas ar Rusija?

Trylika Amerikos komu-

Apžvalga
KAIP BUTŲ BE 
SĄJUNGININKŲ

Amerikoje dažnai girdi
me visokių išmetinėjimų 
prieš sąjungininkus, kurie, 
girdi, esą tik parazitai, ka
riauti nenori ir vis žiuri, 
kaip čia daugiau pinigų iš 
amerikiečių išgavus. Ypa
tingai nurodoma Į Korėją, 
kur, girdi, mes vieni kariau
jame, o kiti tik balsuoja 
Jungtinių Tautų organiza
cijoj.

Tuo klausimu “This 
Week” Įdėjo gen. James 
A. Van Fleet, buvusio Ko
rėjos fronto vado rašinį 
Ten skaitome:

“Nelabai senai aš informa
vau vieną keliaujanti kongres- 
moną apie padėti Korėjos fron
te. Aš paminėjau, kad iš 15 
diviziją fronto linijose tiktai 5 
yra amerikiečių divizijos. Jis

go. Kanados, Kolumbijos, Abi- išlavintos 
sinijos. Prancūzijos, Anglijos,
Graikijos, Naujosios Zelandi
jos, Olandijos, Filipinų. Siamo 
(Tnai lando) ir Turkijos aštun
tai armijai reikėtų dar 10 ame
rikiečių divizijų, kad mes galė
tume laikyti Korėjos frontą.”

ir paruoštos ko
voms. Tų divizijų skaičius 
ir toliau augs.

Kalbant apie kitus są
jungininkus dažnai užmirš
tama, kad Prancūzija turi 
savo

Okupuota Austrija 
Rinks Parlamentą

Generolas Van Eleet to
liau pasakoja, kur ir kokio
se kruvinose kovose pasižy

ims šito kinų komunistų se
no ir senai atmesto siūlymo, 
tai kinų komunistai žada 
mobilizuoti savo armijas ir 
pergaliųgai sumušti Ameri
ką. Ne mažiau ir ne dau
giau—sumušti Ameriką!

Kinų komunistai ir patys 
žino, kad sumušimas Ame- 
i ikos nėra propagandos 
veiksmais atsiekiamas. Ži
no ir visvien mala propa
gandos malūnus. O tuo tar
pu ir kinų komunistams ir 
visam pasauliui butų daug 
geriau, jei Pekino gudrios 
galvos sutiktų žmoniškai su
sitarti dėi pasikeitimo be
laisviais Korėjoj ir tuo už
baigtų visai bereikalingas 
ir tik Maskvai tarnaujan
čias žmonių skerdynes Ko
rėjoj.

Deja, didžiulė Kinija da
bar yra Maskvos kolonija 
ir Maskvos ukazus nelai
mingų kiniečių krauju vyk
do.

x
Reiks Aukų

Vienas rinkiminės kam-

Austrijoj

Korėją ndokmijoj,jDidelJ ainu arla.
7;s|mento sąstate nesitikima. 

Dabartiniame parlamente 
krikščionys demokratai tu
ri mažą daugumą, po jų se
ka socialdemokratų partija 
ir kraštutinės dešiniosios ir 
kairiosios grupės turi po ke 
lis atstovus.

kur ji sudeda labai 
aukų. Anglai turi savo Ko 
rėją Malajuose.

Be sąjungininkų butų ne
mėjo musų sąjungininkai kas kariauti. Ir Europoje,
Korėjos kautynėse. Tas pri
minimas yra sveikas daly
kas, nes pradėjus patiems 
savęs gailėtis kartais už
mirštama, kad Korėjos
frontas yra bendras laisvu- ra.
jų tautų frontas. Ne visos 
tautos ten lygias aukas su
deda, bet visai užmiršti ki
tų aukas ir ypač užmiršti 
daugiausiai aukų sudėjusius 
korėjiečius nėra teisinga.

L CT VILci K Oi v-^<av<xiv7 j 

jos atėjo žinia, kad ten dar 
dvi korėjiečių divizijos yra

buvo labai nustebęs. Aš pri
dėjau. kad 155 mylių ilgumo 
fronte amerikiečiai laiko 25% 
to fronto, pietiniai korėjiečiai 
laiko 60% ir 15% laiko kiti 
musų sąjungininkai. Kongres
monas i šitas informacijas at
sakė: ‘Aš maniau, kad mes čia 
vieni kariaujame su simboliška 
kitų pagalba.’

Virš pietinių korėjiečių fron
to linijose yra kai kas ir dau
giau. Kiekvienoj amerikiečių 
divizijoj tarnauja po 2,500 pie
tinių korėjiečių, kurie yra 
Įjungti į musų divizijas. Jie 
miega kartu su musų karei
viais, stovi prie tų pačių virtu
vių eilėje, kovoja kartu su mu
mis petys Į petį. Kitą kartą, 
kai jus skaitysit, jog ameri
kiečių dalinys atrėmė bolševi
kų ataką, atminkit, kad beveik 
trečdalis tų ‘amerikiečių* buvo 
pietiniai korėjiečiai.

“Be pagalbos iš pietinių ko
rėjiečių ir narsių vyrų iš Aus
tralijos, Belgijos, Liuksembur-

Vasario 22 d. 
vyks parlamento

kur dar tik ruošiamasi ka
riauti, be sąjungininkų ne
galima butų nė svajoti šal
tąjį karą laimėti, nekalbant 
jau apie galimą karštąjį ka-

Sąjungininkų pagalba 
svarbu suprasti, nes kariais 
ir lietuvių tarpe girdime 
nusiskundimų, kad sąjungi
ninkai yra negeri, kad jie 
tik nori gauti, bet bijo ka-

--- — avuiivnivisų spau'

E- panijos pažadas pereitą sa
vaitę nuėjo istorijon nepa
likdamas musų kišenėse jo- 

s kio pėdsako. Turime gal
voje pažadą sumažinti mo
kesnius.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower visai teisingai sakė 
kongresui, kad “laikas au
kotis dar nėra pasibaigęs.” 
Deja, nėra pasibaigęs. Kol 
eina Korėjos karas ir kol 
milžiniška Rusija turi Įkin
kiusi i savo karo mašiną 
800,000,000 žmonių, “lai
kas aukotis” negali baigtis, 
dargi jei kai kurie gerašir
džiai kongreso nariai ir la
bai norėtų save išpopulia
rinti mokesnių apkapojimu.

Rinkiminiai pažadai, ka
da jie virsta programa, 
įgauna kiek kitokią išvaiz
dą. Taksų mažinimas nūn 
pasirodo balsuotojams, kai
po būtinas reikalas ir to
liau aukotis. Daug kas tą 
spėjo ir prieš rinkimus, o 
dabar ir tikėjusieji tą pa
matė.

x
Vienybe Nelaimėje

Nepaprastos audros Eu
ropoje, Šiaurės juroje, pri
darė pakraščių gyvento
jams baisių nuostolių. Ypač 
skaudžiai nukentėjo Olan
dija, jos šeštoji paviršiaus 
dalis buvo užlieta juros 
vandeniu. Šimtai tūkstan
čių žmonių atsidūrė dide
liame varge.

Spauda praneša, kad vi
soj Europoj olandų bėda iš
šaukė didelės užuojautos ir 
ypač Prancūzijoj žmonės 
labai dosniai aukoja, kad 
nelaimės ištiktus olandus 
sušelpus. Paskubomis į 
Olandiją siunčiamas mais
tas, rūbai, vaistai, renkami 
pinigai. Aukoja turtingi ir 
neturtėliai, jauni ir seni.

Didelė nelaimė parodė 
didelį žmonių vieningumą, 
užuojautą ir norą pagelbė
ti nelaimės ištiktiems žmo
nėms neatsižvelgiant į vals
tybių sienas.

Nelaimė parodė, kad 
žmoniškumas dar nėra išny
kęs ir tautu santykiuose.

D.

Plistų vadų, kuriuos prisie
kusiųjų teismas New Yorke 
rado kaltus, turėjo nekas
dieninę progą pasirinkti, ar 
eiti i kalėjimą, arba važiuo
ti i Rusiją. Jie visi pasirin
ko kalėjimą!

Teisėjas Edward J. Di- 
mock buvo pasikvietęs vi
sus nuteistuosius bolševikus 
ir jiems pasiūlė, ar jie norė
tų važiuoti i Rusiją, vietoj 
sėdėti kalėjime. Bolševikai 
atsisakė vykti i Rusiją, nes, 
girdi, “jų vieta” esanti čia. 
Jei “čia,” tai teisėjas juos 
pasodino i kalėjimą: septy
ni bolševikai sėdės po 3 
metus ir mokės po .$6,000 
pabaudos, penki bolševikai 
sėdės po 2 metus ir mokės 
po $4,000 pabaudos, o vie
nas sėdės metus laiko ir 
mokės $2,000 pabaudos.

Po 3 metu? gavo: Eliza
beth Gurley Flyn, P. Peny, 
A. Bittelman, V. J. Jerome, 
A. Trachtenberg, L. Wein- 
stock ir A. S. Johnson.

Po du metus gavo: A.
Lannon, Betty Gannett, J. 
Mindei, W. W. Weinstone 
ir G. B. Charney. Metus 
kalėjimo gavo C 1 a u d i a 
Jonės.

Teisėjas, išnešdamas 
sprendimą dėl bausmės dy
džio, sakosi ėmęs dėmesin 

j j prieš nuteistuosius patiektų 
kaltinimų svori ir neskyrė 
visiems maksimum bausmę, 
kaip to reikalavo prokuro
ras.

Musų manymu, nuteistie
ji bolševikai protingai pasi
elgė, kad nevažiavo Į Rusi 
ją. Jie žino, ką reikštų ne
tekti Amerikos pilietybės ir 
atsidurti beteisių žmonių 
padėtyje Stalino čekistų 
rankose.

x
Siūlo Valytis

Amerikos Darbo Federa
cijos vykdomoji taryba nu
tarė pareikalauti, kad lai
vų krovėjų unija New Yor
ko ir New Jersey prieplau
kose, kuri yra ADE dalis, 
apsivalytų nuo kyšininkų, 
kriminalistų, raketierių ir 
panašių nenaudėlių. Vyk
domoji taryba sako, kad 
laivų krovėjų unija negynė 
savo narių, bet juos išnau
dojo. Unija turi tuoj pat 
apsivalyti, unijoj turi būti 
atstatyta demokratinė tvar
ka.

ADF vykdomoji taryba 
pabrėžia, kad ji neturi ga
lios imtis laivų krovėjų uni
jos apvalymo darbo. Tą 
turi padalyti pati unija 
Bet jeigu laivų krovėjai ne
apsivalys, tai ADF nesėdės 
rankas sudėjusi, ji išmes 
kaltąją uniją iš savo eilių.

A. D. Federacijos nuta
rimas yra griežtas ir, dau
gelis sako, senai pribren 
dęs. Klausimas, ar laivų 
krovėjų unija norės apsiva
lyti, ar gal pasitenkins tik 
kortų maišymu ir viskas pa
liks kaip buvo?

x
Kinai Vis Savo . . .

•Į prezidento D. D. Eisen- 
howerio patvarkymą atpa- 
laidoti Čankaišeko armiją 
Formozoje, kinų komunis
tai atsiliepė propagandos 
šūviais ir siūlo jau senai 
siūlytą dalyką: Tuoj pat 
padaryti karo paliaubas 
Korėjoj ir paskui tartis dėl 
pasikeitimo karo belais
viais. Jei Amerika nepri

Austrija yra keturių di 
valstybių okupuota, 

bet ji savo vidaus gyveni
mą tvarko, palyginus, sava
rankiai. Iš okupantų tik' 
tik rusai bando kištis Į Aus
trijos vidaus gyvenimą ir 
remia komunistus, bet ir su 

Vo,nauLi.
doje tokių neišmanėlių bal-Įmunistai daugiau o’ * visų 
su galima girdėti. Ibalsų nepajėgia surinkti.

viimt I UOl£ pai ama A net vi 1*1(1

Daug kartu matome, 
kaip keturi geri 

papročiai naudojant 
telefoną sutaupo pinigų, 

nemalonumų, laiko 
ir draugus.

Tas SUTAUPO draugus—Jonukas rečiau 
naudojo bendrą telefoną duodamas kai
mynams progos naudotis. Atsiminkit, 
mandagumas apsimoka prie bendro tele
fono.

Tas SUTAUPO nemalonumą—Tėvo svar
bus pranešimas buvo gautas todėl, kad 
jis davė pašauktam laiko atsakyti. At
minkit, 10 pašaukimu užima tiktai <50 
sekundžių.

Tas SUTAUPO laiko—Saliutės užmies
čio pasikalbėjimas buvo sujungtas du 
kartu greičiau, nes ji šaukė numeriais. 
Atminkit laikyti savo užmiesčio draugu 
telefonu numerius.

Tas SUTAUPO pinigų—Motina šaukė 
užmiesčio draugus vakarai<. Atminkite, 
vakarais ir sekmadieniais visą dieną te
lefonas yra pigesnis.

Atminkite tuos keturius gerus papročius. Jie padeda telefoną 
aptarnaujantiems duoti jums geriausią patarnavimą.

NEW ENGLAND TELEPHONE A TELEGRAPH COMPANY

Lietuvos laisvė — aukš
čiausias kiekvieno lietuvio 
reikalas. Aukok tai laisvei 
atgauti Vasario 16-sios pro
ga. —
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KAS NIEKO NEVEIKU 

SO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Brocktono Naujienos

Ruošiasi Minėjimui
Lietuvos nepriklausomy

bės minėjimas pasidarė šio-(i .. ...
je kolonijoje reikšmingas^!’ ^ai.sl kolonija sukelia 

• i._i; • . - • ■ Hai nasknta kvota su kaunu.

vietovei Lietuvos laisvinimo 
reikalams kvotos. Daugiau
siai jų dėka jau dveji me-

keliais atžvilgiais.^3* I,asKi,tJ* kvot^ su kauPu- 
jis primena lietu-Į Besiartinant nepriklau-

įvykis 
Viena,
viams senąją tėvynę, jos 
pasiektą laisvės laimėjimą, 
dabartinius vargus ir reika
lą jai padėti laisvę atgauti. 
Antra, minėjimo proga 
duodamas geras koncertas, 
j kuri sutraukiamos stip
rios jėgos, šiaip jau retai 
pasirodančios šioje padan
gėje. Todėl gyventojai gy
vai domisi besiartinančiu 
minėjimu ir laukia jo, kaip 
didelės metinės šventės, ku
ri sutvirtina lietuvio ryšį su 
sentėvių kraštu ir suteikia 
galimybę išgirsti bei pama
tyti savuosius menininkus.

Šiemet minėjimas Įvyks 
vasario 22 d., 3 vai., Win- 
throp mokyklos salėje. Jam 
ruošiamasi labai rimtai. Ta
rybos sudarytoji komisija 
pluša, kiek galėdama, kad 
minėjimas butų didingas, 
Įvairus ir Įspūdingas, ver
tas tos šventės atžymė ji
mas. Jau pakviesti Įžymus 
Amerikos politikai ir lietu
vių visuomenės atstovai. Su 
menininkais taip pat bai
giama tartis. Minėjime pro
grama bus ne menkesnė, 
kaip pernai. O pernykštį 
minėjimą visi prisimena 
kaip gero minėjimo pavyz
di. Trumpos kalbos ir stip
ri, plati bei Įvairi meninė 
dalis—tai minėjimo pagrin
diniai bruožai.

Minėjimui ruošti komisi
ja kreipėsi Į visas organiza
cijas ir atskilus asmenis, 
prašydama, kad niekas mi
nėjimo dieną neruoštų kitų 
parengimų, o visomis išga
lėmis prisidėtų prie bendro 
visų šios kolonijos lietuvių 
ruošiamo nepriklausomybės 
minėjimo. Patriotinės or
ganizacijos ne tik šio para
ginimo paklausė, bet dar 
paskyrė aukas. Privatus 
pasikalbėjimai irgi sukasi 
tik apie minėjimą ir laiko 
sutvarkymą taip, kad gali
ma butų minėjime dalyvau
ti. Daug lietuvių tikimasi 
dar iš apylinkių, nes nei 
Bridgewateryje, nei Stough- 
tone, nei kitose vietovėse 
minėjimai neruošiami, o 
kiekvienas lietuvis laiko sa
vo garbe ir pareiga tautinė
je šventėje dalyvauti.

Vėl Dienos Uždarbis
Per paskutinius trejus 

metus musų miesto nauja
kuriai skyrė Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo pro
ga Lietuvos laisvinimo rei
kalams dienos uždarbi. 
Taip jie sudarydavo dau
giau, negu pusę skirtos šiai

somybės minėjimui, jau 
renkamas šių metų dienos 
uždarbis Lietuvos laisvini
mo reikalams. Jis bus Įteik
tas visų naujakurių vardu 
minėjimo metu vasario 22 
d. Visi tremtiniai šiam 
reikalui pritaria ir dienos 
uždarbi Įteikia komiteto at 
stovams. Gražus pavyzdys, 
kuriuo galėtų daug kas pa
sekti. Lietuvos laisvinimo 
reikalams lėšų netruktų, jei 
kiekvienas lietuvis per me
tus skirtų tam tikslui bent 
vienos dienos uždarbį, kaip,at‘1!ado 
tai daro musų tremtiniai.
Šiuo savo pavyzdingu dar
bu tremtiniai sudaro garbę 
visai kolonijai, iškeldami 
ją Į pirmaeiles lietuvių ko
lonijas Amerikoje. —V.

.LAIVAS KURIAME NUSKENDO 130 ŽMONIŲ
- .....................

* Tį i w *

Keleivinis Jai vas “Prineess 
Lą galą. Laivas plaukė 
laivas su 130 žmonių nuskendo audorje. 1

laivo tragiš- 
baisioji audra ir 

Livo išsigelbėjo tik 45 žmonės.

Vietoria’’ nufotografuotas kelias dienas 
iš šiaurinės Airij >s į Škotiją, kai užpuolė

KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

New Britain Padagėje
Šepis, Pameika 
Mazaika.

Mirė Motiejus Mazaika

Lietuvių Apšvietos Klu
bas pereitame sausio mėne
sio susirinkime pranešė, 
kad tik iš musų vieno klubo 
pernai numirė 10 narių. 
Naujų Įstojo tik 3. Po nau
jų metų jau numirė trys lie
tuviai, du vyrai ir viena 
moteris. Apie vieną miru
siųjų musų tautiečių, Motie
jų Mazaiką, noriu parašyti 
kelius žodžius.

Motiejus Mazaika mirė 
sulaukęs 74 metų amžiaus. 
Jis buvo labai gerai žino
mas Nevv Britaino lietu
viams. Amerikoje velionis 
buvo išgyvenęs 53 metus, 
su moteria buvo jau senai 
persiskyręs. Per 35 metus 
velionis Motiejus išvažinėjo 
gatvėkariu. Sausio 28 d. jis 
išėjo iš namų Į krautuvę, 
grįždamas parpuolė ant šali
gatvio, buvo policijos nu
vežtas Į ligoninę, bet beve
žant numirė. Buvo pašar
votas pas lietuvi graborių 
Yenckuna.

ir dabar

Am. Pil.

MEDFORD, WIS.

Mirė Stasys Sereika

Sausio 10 d. čia mirė se
nas “Keleivio” skaitytojas 
Stanislovas Sereika. Velio
nis per daug metų gv veno 
Rockford, III., iki paskui iš
sikėlė gyventi Į farmą Med- 
forde, Wisconsin valstijoj.

Velionis Stanislovas bu
vo gimęs Lietuvoje 1882 
metais. Jis paliko didelia
me liūdesyje savo žmoną 
Kazimierą ir šeimą. Tebū
nie lengva jam ilsėtis.

—M. Y.

MIAMI, FLA.
AiriaiY. irias vietas ir laimi.

---- ---- I pradeda nerimauti.
buvo sėk-! Vasario 16-sios, Lietuvos! Musų valstijoj ypač daug 
atžvilgiais J nepriklausomybės sukaktu-! ateivių yra iš Italijos, tad 

‘jame gerokai paaugo naujų’vių paminėjimas Buffalo'jie ir politikoje pirmieji 
(narių skaičius. Valdyba'mi ste Įvyks vasario 22 d., pradėjo reikštis šalia airių.

naujų
rėmėjų.

Susirinkimas
mingas visais

gimnazijos BUFFALO, K<

kreipėsi i susirinkusius, pra-1 sekmadieni,
IIrctit-.iio p

* BALF’o Skyrius
Vasario 1 d. Sandaros

-ydama, kad kiekvienas na-’Institute pate’ 
Avė. 
6 vai.

rys Įsipareigotų surasti bentuavvaie
po du naujus narius.

Laikinajai valdybai pa-'bą sakys Dr. 
klubo patalpose i vy tiekus veiklos planus, susi-Jis. Meninę
BALF’o skyriaus susirinKi-i,ini.;i.Tlas sudarė pastovią‘buvęs ilgametis Lietuvos 
mas. I ji atvyko ne tikĮg^yi-jaus valdybą, Į kurią operos oikestro smuikinin- 
skyriaus nariai bet ir
asmenys kurie domisi šal
pos reikalais. Susirinkime 
matėsi daug tremtinių, se
nųjų ateivių ir čia gimusių
jų lietuvių.

Apie bendrą BALF’o 
veiklą pranešimą 
naujas BAI.F o direktorius 
P. Viščinis. Jis 
kad BALF’as yra ne tik lie
tuvių sukurta ir išlaikoma 
šalpos organizacija, bet 
amerikiečių ir Įvairių orga
nizacijų remiama Įstaiga. 
Per BALF’ą siunčiamos gė
rybės likusiems Europoje 
vargšams lietuviams pasie
kia juos mažesnėmis išlai
domis, nes BALF’ui nieko 
nekaštuoja persiuntimas. 
BALF as remtinas, nes jis 
šelpia visus, lietuvius reika
lingus šalpos. Siunčiant pa
šalpą privačiai, ją gauna 
tik atskiri asmenys, kurie 
gali būti šelpiami net ke
liais atvejais, kai kiti lieka 
visiškai be pašalpos.

Po pranešimo buvo pla
čiai atsakoma i klausimus, 
susijusius su BALF~o veik
la. Čia paaiškėjo daug da
lykų, kuriais atskiri asme
nys turėjo abejonių.

Ta pačia proga buvo iš
dalinti Vasario 16-tos Gim
nazijos rėmėjams prisiųsti 
tos gimnazijos specialus pa
žymėjimai. Tokie pažymė
jimai išduoti trijų rėmėjų 
turelių nariams, iš viso 60 
asmenų, kurie kiekvieną 
mėnesi skiria po $1 gimna
zijos reikalams. Čia pat

j praūžia

sucare 
____ valdybą,

Kklųeina visa laikinoji valdyba
ir susirinkimo pririnkti A. 
Biekša, S? Mereckienė ir J. 
Tubienė.

Balandžio 19 d. numato
ma suruošti BALF’o naudai 
parengimas. Laukiama na- 

padarė r;u jr kitų lietuvių talkos.
—X. X

nurodė,

PITTSBURGH, PA.

Kaip Minėsime Lietuvos 
Nepi iklausomybės Sukakti

Jau buvo spaudoje pra
nešta,, kad Pittsburgho lie

International-Kai Į Federal Hill pradėjo 
ipose, 610 De--keltis gyventi italai, tai ai- 

FaminėjimoIriai tą kalną apleido ir pra-
vakaro. Kal-

V. Damijenai- 
dalt išpildys

dėjo keltis kitur, nes nega 
įėjo pakęsti naujų kaimy
nų.

Kaitą Italijos Sūnų Drau
Motiejus Mazaika buvo 

karštas tautietis, sandarie-

PATS LAIKAS UŽSISAKYTI
‘Keleivio” Kalendorių 1953 Metams

“Keleivis” ir šiais metais išleido dideli, 100 puslapių 
kalendorių, 1953 metams. Kalendorius yra atspaus
dintas ir siuntinėjamas.
“Keleivio” kalendoriuje 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 Broadvray So. Boston 27, Mass.

kas p. L Kajošas, daininin
kė p. E. Sakavičienė ir vai
kučiai. Visų lietuvių, kurie 
nepritaria musų tautos žu
dikams, yra pareiga šiame 
paminėjime dalyvauti.

Vasario 14 d. Buffalo lie
tuvių, latvių ir estų klubai 
įuošia bendrą šokių vakarę, 
kurio visas pelnas skiriamas 

[Europoje likusiems pabal- 
įtiečiams ligoniams šelpti. 
• lietuviai savo pelno dali 
perves BALF’ui. Balius 
Įvyks didelėje vokiečių sa
lėje Harugari Temple, 1257

tuviai, vadovaujant ALTjGenesee St. Pradžia <S vai. 
vietos skyriui, ruošiasi prie vakaro. Gros paikus orkos
iškilmingo Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo va
sario 15 d., Lietuvių Pilie
čių Svetainėj, 1723 Jane 
St., South Side.

Dabar pranešam. kad 
programa bus pradėta 3 v. 
po pietų ir programoj žy
miausiais kalbėtojais bus 
Pittsburgho miesto majoras 
David L. Lavvrence, kon
gresmenas James Fulton ir 
lietuvis principalis kalbėto
jas Kipras Bielinis, nepri
klausomos Lietuvos seimų 
atstovas, kuris yra vienas iš 
senųjų kovotojų už musų 
gimtojo krašto laisvę. K. 
Bielinis ne tik dabar kovo
ja prieš Lietuvos pavergė
jus rusų bolševikus, bet jis 
kovojo ir prieš bolševikų 
pirm tak unus, caro Mikės 
Lietuvoje priespaudą. To 
dėl tikrai bus Įdomu girdė
ti kalbant tą veteraną ko
votoją už Lietuvos laisvę.

Meninę programos dali 
pildys Šv. Pranciškaus Aka
demijos mokinė ir Vyčių 
Choras, vadovaujant muzi
kui Kaziui Baziui.

Visi Pittsburgho ir apy
linkės lietuviai yra kviečia
mi dalyvauti šioje Lietuvos 
istorinėj šventėj ir pareikš
ti vieningą ir galingą balsą 
prieš žiauriuosius Lietuvos 
pavergėjus rusų bolševikus. 
Tebūnie tai musų didžiulė 
demonstracija už Lietuvos 
laisvę.

ALT Pittsburgho Skyrių*,

t: as.

| Lotynų Ameriką
Mano sūnūs daktaras 

Aleksandras su žmona Ka- 
thy ir anuku Davė sausio 25 
d. išvyko Į Pietų Ameriką, 
kur lankysis Įvairiuose mie
stuose. Iš Miami lėktuvu 
išskrido į Panamą, iš ten i 
Limą, Peru respublikoj, pa
skui Į Santiago, Čili respub
likoj, iš ten Į Buenos Aires, 
Argentinoje, vėliau i Mon- 
tevideo, Urugvajuje, ir iš 
ten Į Sao Paulo, Brazilijoj, 
kur vyksta Amerikos kraštų 
chirurgų suvažiavimas.

Vasario 13 d. suvažiavi
mas baigiasi ir Aleksandras 
keliaus Į Rio de Janeiro, 
kur keta dalyvauti garsia
me Brazilijos sostinės kar- 
nivale. Iš ten per Trinidad 
jis grįžta vasario 20 d. i 
Miami, o iš čia atgal i 
Rockford, III. Vasario 22 
d. jau mano būti namuose.

Mano sūnūs Vytautas, 
kuris per tris metus kelia
vo apie pasauli, dabar su
stojo Agana mieste Pacifi- 
ke ir stojo i valdžios darbą. 
Pasirašė kontraktą 18 mė
nesių tarnauti Pacifiko sa
lose.

Sūnūs Benediktas plau
kioja Amerikos prekybos 
laivu tarp Amerikos ir Eu
ropos. Paskutiniu laiku 
laivu “American Robin” iš
plaukė Į Vokietiją, Į Bre- 
men uostą. Sūnūs Bene
diktas yra prekybos laivyno 
karininkas.

C. K. Braze.

_jtis, ir buvo -laisvamanis. 
Paskutiniais metais nebesi
jautė stiprus ir kurį laiką 
prieš mirtį buvo nuėjęs pas 
graborių Ver.ckuną ir sakė, 
kad jau ne po ilgo teks 
mirti. Bet graborių prašė, 
kad jo kūno nevežtų Į baž
nyčią, kad, jei susirgtų, ne
šauktų kunigo ir numirus, 
kad nelaidotų katalikiškose 
kapinėse, bet nuvežtų Į lai
svas kapines, 10 mylių už 
iNew Britain, kur laidojami 
Įvairių tautybių žmonės.

gija, skaitlinga nariais, su 
įuošė politinį banketą. Bu
vo daug italų kilmės inteli
gentų. Buvo daug kalbų. 
Kalbėjo ir vienas šeštame 
distrikte išrinktas teisėjas. 
Jis tarp kitko sakė:

Seniau šis kaltas buvo 
apgyventas vien airių, bet 
šiandien čia gyvena italai, 
tik kur ne kur yra dar užsi
likęs koks airis. Eunant 
man viename susirinkime 
kalbėjo daug airių politi
kierių, jie visi prašė, kad 
mes italai paremtume musų 
balsais jų kandidatus Į val
diškas vietas. Taip,—sakė 
teisėjas,—mes juos parėmė
me musų balsais, ale parė
mėme taip, kad jų dabar ne 
.ik Federal Hill apielinkė
je, bet ir valdiškose vieto
se mažai beliko. . . .

Tai buvo pasakyta ir pa
daryta tais metais, kad 
John O. Pastore buvo iš
rinktas musų valstijos gu
bernatorių, o šiandien jis 
yra senatorių Washingtone. 
Kur vienybė, ten ir galybė.

B. Blinstrub.

BROOKLYN, N. Y.

Prieš kelis metus M. Ma
zaika buvo parsitraukęs iš 
Vokietijos savo gimines, 
pagyvenusius vyrą su mote
rimi ir vaikais. Vyras per
eitą vasarą mirė, o jo mo
teris šeimininkavo Mazai- 
kai ir ji sako, kad Motiejus 
Mazaika buvęs toks geras 
žmogus, kad ir jos tėvas ne
buvęs jai taip geras. Kai 
ji išgirdo apie jo mirti, tai 
ko nenumirė iš didelio gai
lesčio.

turtm-
užkan-

Bufetais bus 
pabaltietiškais 

is ir gėrimais. Visi 
kviečiami šiame baliuje da
lyvauti. čia galėsite links
mai praleisti laiką, paben
drauti su kaimynais estais 
ir latviais, o svarbiausia, 
savo' atšilau ky n ;u sušelpsite 
nelaimės ištiktuosius musų 
brolius. Malonieji musų 
kaimynai iš Niagara FalL 
ir Rochester, nepatingėkite 
šia proga atsilankyti i šį 
musų Užgavėnių balių. Jus 
suteiksite džiaugsmo musų 
vargstantiems broliams Vo-

gar
dži

kietijoje. Rengėjai.

PROVIDENCE, R. I.

Keičias; Laikai

Čia yra viena miesto da
lis vadinama “Federal 
Hill.” Prieš kelis desėtkus 
metų tas kalnas buvo tirš
tai apgyventas airių tautos 
žmonių. Airiai buvo geri 
politikieriai ir valdė visą 
Providence miestą ir visą 
Rhode Island valstiją.

Tais senais laikais kitos 
tautinės kilmės piliečiui ne 
Įmanoma buvo patekti Į bet 
kokią valdišką vietą ir net 
negalima buvo prie airių 
politikierių prieiti.

Laikas bėgo. Ateivių 
jaunimas augo, baigia auk
štąsias mokyklas ir pradeda 
Įsitraukti Į vietos politini 
gyvenimą. Daugelis kitu 
tautinių kilmių žmonių sta

LSS 19 Kuopos Pranešimas

LSS 19 kuopos susirinki
mai būna kiekvieno mėne
sio antrąjį penktadieni. 
Tad sekantis pagal antrojo 
penktadienio eilę susirinki
mas turėtų Įvykti vasario 13 
dieną. Tačiau dėl vasario 
7 dieną ruošiamos metinės 
vakarienės kuopos susirin
kimas nutarta nukelti Į va
sario 20 dieną, penktadie
ni, Atletų Klube.

Kuopos nariai prašomi 
šio susirinkimo nepamiršti: 
bus vakarienės apyskaita ii 
ateities darbų sutvarkymas.

Kuopos Valdyba.

Ne vien lietuvių skaičius 
Amerikoje yra musų stipry
bė kovoje už Lietuvos iš
laisvinimą. Susiklausymas 
ir pasiaukojimas darbu ir 
piniginėmis aukomis labiau 
Įrodo musų fronto pajėgu
mą. Tėvynės nelaimė ir

Laidojant velioni Motie
jų sausio 31 d. buvo atėjęs 
i koplyčią kunigas, bet be 
kamžos, pakalbėjo su mote
rimis poterius ir išėjo. Apie 
10 mašinų palydėjo velionį 
Į jo paskutinę poilsio vietą, 
kur dabar jau ilsisi 4 lie
tuviai: Povilas Montvila, 
žinomas musų mieste mėsi
ninkas, palikęs po mirties
apie 30,000 dolerių turto; riama.

Lietuvi! Įteikdamas savo 
auką Vasario 16-sios sukak
ties proga, gerai Įvertink 
didumą tikslo, kuriam ski- 

Tai Lietuvos laisvė!

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

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

čių : (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (18)

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Ideal Pharmacy vaistinis savininkasjos žmonių kančios reika- 

to savo kandidatūras i Įvai-'lauja tą frontą stiprinti.
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Jura ir Žmonės
Jura Atsikeršija Žmonėms; Arti 2,000 Lavonų; Viri Mi

liono Akrų Užlieta Vandeniu; Milionas Žmonių Be 
Namų; Karas Tarp Juros ir Žmonių Eina Ne

paliaujamas

Sausio 31 ir vasario 1 ir apie milionas žmonių pa- 
dienos Olandijai. Belgijai, skubomis turėjo apleisti sa- 
Anglijai ir Prancūzijai bu
vo juodos dienos. T pač 
Olandija ir rytinė Anglija 
tomis dienomis patyrė visą 
juros piktumą. Nepaprasta 
audra tomis dienomis sukė
lė Šiaurinės juros ir Angli
jos kanalo vandenis ir mil
žiniškos vilnys pradėjo 
daužyti pakraščius. Audros 
metu juros potvyniai ir ato 
lugiai irgi veikia ir aukš

čiausio juros potvynio met 
vandenys prasiveržė pro 
žmonių padarytas užtvara 
ir užpylė plačias Olandijos,
Anglijos ir Belgijos srįti 
Prancūzijoj jura padarė 
daug nuostolių uostams, 
ypatingai nukentėjo Flan
drijos uostas Dunkerąuejjimą. Jurų vanduo papluk- 
(Dunkirk), pagarsėjęs ant-jdė kanalizacijos vamzdžius 
rame pasauliniame kare! ir vandentekius, o dėlto

vo sodybas ir gelbėtis kraš
to gilumoje.

Nepergyvenusiam žmogui 
unku Įsivaizdinti tokią bai

sią nelaimę, kuri vienos die 
nos bėgyje gali sunaikinti 
šeštą krašto dali, kaip 
Olandijoj. Ir audrai praė
jus pro pralaužtus tvenki
nius vanduo dar veržėsi 
kraštą ir pirmas šalies ru
pesnis, šalia gelbėjimo ir 
maitinimo nelaimės ištiktų 
žmonių, yra uždarymas 
skylių tvenkiniuose, kad ju
rų vanduo nebegalėtų i kra
što gilumą veržtis.

Iš Belgijos ir šiaurinės v 
Prancūzijos vietų praneša! 
apie kai kurių miestų užbė

rė pranešimą apie kraštą iš
tikusią nelaimę. Jis sakė, 
kad Olandijos pokarinis at
sistatymas susilaukė didžiu
lio smūgio, bet visų nuosto
lių dar negalima apskai 
čiuoti. Vyriausybė išleido 
daug patvarkymų dėl kainų 
kontrolės, dėl aprūpinimo 
krašto bulvėmis, kurių dau
giausiai užauginama dabar 
juros nuteriotose žemėse, ir 
griebėsi kitu priemonių.

—ab.

Aukokim Lietuvai 
Gelbėti

Vajaus Kvotos 1953 Metais 
Illinois

Chicago ...................... $25,000

—Sveiks, Maike, eik su ko prapertė verta mažiau 
manim i rimtą bizni! šiai šešių tūkstančių, ba yra

—Gera diena, tėve, o i baltos sinkos, mediniai plio 
koki bizni tu nori eiti? rai, papkinės lubos ir lan-

—Nugi, auzas pardavinė- gai visi išeina i lauką o ne 
ti. i vidų, sako yra ir vonia,
' —Kas tėvui pasidarė, stoge yra spešel kiaunnė, 
kad ant amžiaus galo nori f ro kurią ' lyjant vanduo 
nejudomom nuosavybėm Įbėga ir, jei atsistoji po ta 
prekiauti? skyle, tai gali išsimaudyti

—Pelningas biznis, vai- ir busi čystas, kaip angelai- 
ke, vot kas, ir dirbti nerei- tis.

—O tėvas, ką darei? 
—Man, vaike, akys

BAISIOJI Al’DRA SIAUTĖ

Didžiosios audros Europoje, šiaurinėj juroj, siautė kelias 
dienas ir nuteriojo Olandiją, rytinę Angliją, Belgiją ir 
dali Prancūzijos. Y'pač nukentėjo Olandija, kur jurą pa
kilę vandenys pralaužė užtvankas

Padekim Lietuvai Atgaut Laisvę!

kia, tik liežuviu vizgink ir 
pinigai plaukia.

—Ar tėvas bandei koki 
namą parduoti?

—No, vaike, ale aš misli- 
sau auzą pirkti, tai ir su
žinojau, kaip tas biznis yra 
caromas.

—Ar nupirkai, tėve?
—Nenupirkau, ba kaip 

pradėjau teirautis, tai pa
mačiau, kad auzas pardavi
nėti yra daug pelningiau, 
negu auzas pirkti.

—Kaip tėvas tą sužino
jai?

—Prie biznio, vaike, rei
kia akių ir ausų, o aš ir ma
tau ir girdžiu. Vot, išgir
dau, kad vienas mano Su
siedas airišis nori savo au
zą parduoti ir nuėjau pasi- 
roeavoti. Susitikau gatvė
je prie saliuno. Užėjom i 
vidų ir sakau: “Parduodi 
auzą?'’ O jis sako: “Šiur, 
nori pirkti?” Pradėjom kal
bėtis ir mano Susiedas man 
i ausi pasakė, kad jis savo
gera auzą parduoda už 3,- it j., , • • ~ i / pamalti, vedlug to as, vai-oOO doleriu ir man duotu x . •ke, tave ir vadinu i naują, 

pelningą biznį.
Į —Nieko neišeis, tėve. Ir 

j.as tu pats ne koks biznierius.
. - - . j . i jei tik dabar ant senatvėstai per auza uz tokią auksią J . ......................................................

čienę. ale k™ 5akai!?1 sužinojęs namų par-

sprogo ir atsidarė, 
mą kaitą pradėjau figeriuo- 
ti, kad auzas pardavinėti 
yra visai rimtas biznis. Pa- 
mislyk tik. nuo karčiamos 
iki stubos čienė paaugo nuo 
3,500 iki 4.000 dolerių, o 
kai užėjau už kampo, tai 
čienė jau pakilo iki 5,000 
dolerių!

—Bet tėvas nežinai, ar 
tie biznieriai namą parda
ve.

a. s »ti s*.H11

Šiur pardavė, ba dabar 
grinorių užėjo tokiatarp

staila, kad visi namus per
ka. Perka ir eina lenkty
nių. Jei tu perki už 5,000 
dolerių, tai kits kad ir pras
tesnę stubą, ale turi pirkti 
už šešius, jei Jurgis perka 
už šešius, tai Galis neapsi
juokins ir pirks už septy- 
nius. Už tą pačią auzą, 
vaike, galima Įvaryti čienę 
nuo 5,000 iki 9,000 dolerių, 
by tik mokėsi pirkėjo hono 

pačiupinėti ir liežuviu
ir man 

pusšimtį, jei kupčių suras
čiau.

—O ką tėvas darei?
—Nuėjau pažiūrėti,

nespėjau prie au- , .... ,

- 1 • f - davinejimo paslaptį,prieiti, nugi matai, oru. •» » 1 *gr:zos prieiti, nugi matau 
norius rilsteitininkas atveda 
kitą grinorių prie to palo
čiau? ir pasakoja jam, kad 
šita prapertė yra verta 5,- 
000 dolerių, ale jis per ge
ras pažintis gali ją parduoti 
už 4,000 dolerių. Sako, jei 
nori uždirbti tūkstantinę,
tai pirk nieko nelaukdamas. _______________________

—Tėvas galėjai pasiūlyti
tą pati namą už 3,500 dole- Sumos, kurias mes sude
riu. dame Lietuvos laisvinimui,

—Šiur galėjau, vaike, ale geriausiai Įrodo, kiek mes 
štedi rilsteitininkus prie ki- esame jautrus savo tėvynės 
to biznieriaus akių biznio reikalams. Atiduodami sa- 
ncgadina, o vedlug to aš vo aukas jubilėjinės Vasa- 
j asitraukiau už kampo, orio 16-sios sukakties pro- 
'cn litas grinorius jau tem-ga, pademonstruokime, kad 
pia tič rankos kitą pirkėją Lietuvos laisvė šiandien 
ir jam siūlo tą pačią pra- tikrai yra musų sielvartas ir 
pertf už 5,000 dolerių, sa- rūpestis.

—Pamierkavok gerai, vai
ke, ir jei nori važinėtis pui
kioj mašinoj ir grinorius 
skusti, tai aš tau rodau ge
riausią kelią.

—Ačiū. tėve, aš jau esu 
apsisprendęs.

Gutbai, sprečnas vaike.
—Sudiev, tėve.

Aliantų * pasitraukimu iš 
Prancūzijos i Angliją.

Olandija ir rytinė Angli
ja yra žemumų kraštai. 
Apie trečdali visos Olandi
jos ir šimtai tūkstančių ak
rų žemės rytinėj Anglijoj 
yra iš jurų atimtos žemės. 
Per šimtmečius olandai ko
vojo su jura ir stūmė ją to
lyn. Buvusioj juroj olandai 
dabar turi derlingus laukus, 
miestus, kelius ir daugybę 
kanalų, kurie iš žemės besi- 
unkianti vandeni surenka, 

o galybė vėjinių pompų 
(malūnų išvaizdos) ir moto
rinių pompų vandeni iš ka
nalų pumpuoja i jurą. Ko
va prieš juros vandenį yra 
nepaliaujama. Tvenkiniai, 
kurie juros vandenis sulai
ko, turi būti visada laikomi 
tvarkoje, kad jurą vandens 
spaudimas jų nesugriautų.

Bet jura kai kada atsi
griebia. Sausio 31 ir vasa
rio 1 dienų audra, pagal 
pranešimus, buvusi tokia, 
kokios nebuvo bėgyje ketu
rių šimtų metų. Prieš ne
paprastą audrą visos žmo
nių užtvaros pasirodė bejė
gės ir vandens kalnai persi- 
liejo per tvenkinius ir už
liejo plačius plotus. Maž
daug vieno miliono žmonių 
gyvenamas plotas buvo už 
lietas Olandijoj ir rytinė.; 
Anglijoj.

Vandeniui pradėjus verž
tis per tvenkinius žmonės 
turėjo paskubomis bėgti iš 
savo namų. arba gelbėtis 
namų viršutiniuose aukš
tuose ir ant stogų. Daug 
žmonių žuvo potvyniuose. 
Iki šiol jau priskaityta arti 
2,000 lavonų, bet labai 
daug žmonių yra dingusių. 
Iš jų gal nevisi bus žuvę 
bet neabejojamai daug la
vonų dar bus atrasta, kada 
vandenys atslūgs.

Audrai dar siaučiant 
olandai ir anglai metė visu? 
savo turimus mažesnius lai 
vukus žmonėms gelbėti iš 
vandens apsemtų plotu. 
Anglijoj 250,000 akrų že
mės po audrų liko Vandens 
tpsemtų ir mažieji laivukai 
ten per kelias dienas ieško
jo išsigelbėjusių žmonių.

Olandijoj jurų vanduo 
pralaužė tvenkinius dauge
lyje vietų ir Įsiveržė į kraš
tą vienoje vietoje 40 mylių, 
apie 1,500 ketvirtainių my
lių žemės plotas (virš mi
liono akrų) buvo užlietas 
vandeniu. Maždaug šešto
ji dalis visos Olandijos nu
kentėjo nuo jurų vandens

Rockford ..................... 1.000
VVaukegan ................... 400
East St. Louis ............. 400
Springfield ................. 300
Melrose Park ............. 300
Westville ..................... 100

New*York
New Yorko ................. 8,000
Rochester ................... 1,500
Amsterdam ................. 500
Binghamton ............... 400
Buffalo .......................... 300
Great Neck ................. 200
White Plains ............... 100

Massachusetts
Boston ......................... 3,000
Brockton ..................... 1.500
Worcester ................... 1,500
Cambridge
Norwood 
Westfield

miestams 
vandens, 
pavojus.

Olandijoj ir Anglijoj ju
ros vandenų išsiliejimas bu
vo pirmaeilė viso krašto ne
laimė. Tik pradėjus van
deniui lietis pro pralaužtus!Lawrence 
tvenkinius buvo imtasi visų Athol
žmonių gelbėjimo priemo-J Haverhill ..................... 200 . =
nių. Į pagalbą atskubėjo Gardnėj; ....................... 2oo

trūksta švaraus 
Kyla epidemijų

ir Amerika. Amerikos ka
riuomenė Europoje, gene
rolo Ridgway Įsakymu, pa
siuntė i Olandiją virš 100 
lėktuvų gabenti žmonėms 
iš apsemtų vietų. 4,000 
amerikiečių dalyvavo gel
bėjimo darbe. 2,000 laivu- 
kų ir 150 lėktuvų padarė 
gelbėjimo tiltą ir per vieną 
iieną, vasario 3, išgabeno 

iš apsemtų sričių Olandijoj 
50.000 žmonių, o 250,000 
žmonių gavo pirmą pagal
bą. maisto, vandens ir kitų 
reikmenų.

Gelbėjimo darbui dar te
beinant olandai ir anglai 
jau planuoja, kaip tęsti sa
vo kovą prieš jurą. Angli
joj planuojama atsigriebti 
iš juros ne tik tuos 250,000 
vandens dabar užlietų ak
ių, bet dar nusausinti 180,-

500
400
300
300
2oo

Vasario 16 d. sukanka 35 
metai, kai lietuvių tauta 
paskelbė savo pasiryžimą 
būti nepriklausoma.

Šis tautos pasiryžimas bu
vo Įvykdytas, ir nepriklau
soma Lietuvos valstybė, Įsi
kūrusi netrukus po pirmojo 
pasaulinio karo, gyveno iki 
1940 metų birželio 15 d. Ji 
gyveno ir tarpo. Ji buvo 
pripažinta visų didžiųjų 
valstybių, neišskiriant ir 
Sovietų Rusijos, kuri iškil
mingai atsisakė visiems lai
kams bet kokių pretenzijų 
i Lietuvos žemes ir žadėjo 
gerbti Lietuvos suverenines

Bridgewater ............... 100
Blackstone ................... 100
Hudson ......................... 100
Greenfield .................... 100

Connecticut
Waterbury ................... 3.000
Hartford ...................
New Britain .............
New Haven ...............
Ansonia .....................
Manchester .............
Bridgeport ............... .
Stamford ...................

Pennsylvania
Pittsburgh ...............
Philadelphia .............
VVilkes-Barre ...........
Chester .....................
Easton .......................
Scranton .................
Reading ...................
Pittston ....................
•Shenandoah .............

Ohio
Cleveland ...................... 3,000

1,000
1.000

800
500
400
300
200

3,000
3.000

300
30<>
200
200
100
100
100

Akron 
Į Dayton

400
400
200
100

000 akrų daugiau juros.
Olandija‘jau kelinti metai " ''' " "
vykdo juros nusausinimo. Michigan
’artus ir tie darbai bus tę- Detroit
siami. (Grand Rapids ____

Olandijos ministerių pir- Custer ......................... 400
mininkas Villem Drees va-' New Jersey
salio 3 d. parlamente pada- Paterson 

‘ Linden

Tačiau antrajam pasauli
niam karui beeinant, kai vi
sos žmonijos akys buvo at
kreiptos į Vakarų Europos 
tautų desperatišką kovą su 
Vokietijos Hitleriu,* Sovietų 
Rusija ginkluotomis jėgo
mis Įsiveržė i Lietuvą, ją 
okupavo ir Įjungė Į savo 
imperiją, padariusi apga- 
vingų rinkimų komediją ši
tam smurto aktui pridengti.

Šiandien yra žinoma, kad 
tas Lietuvos pagrobimas

žemes. Aiškiai ir tvirtai 
nusistatė prieš komunisti
nius agresorius Jungtinės 
Amerikos Valstybės, kurios 
vadovauja šitoje kovoje dėl 
žmonijos laisvės. Naujoji 
JAV administracija žada 
dar griežčiau, negu iki šiol, 
priešintis Sovietų imperia
lizmui ir siekti pavergtų 
tautų išlaisvinimo.

Mes esame dėkingi šios 
šalies valdžiai, kad ji nie
kad nesankcionavo Lietu
vos pavergimo ir teikia pa
ramą lietuvių tautos pastan
goms nusikratyti svetimo 
jungo. JAV kongresas at
liko be galo svarbų patar
navimą visos žmonijos lais
vės reikalui, ištirdama pasi
baisėtiną Katyno skerdynę. 
Mes esame Įsitikinę, kad 
nemažesnis pasitamavimas 
šiam reikalui butų, jei šios 
šalies Įstatymų leidimo 
Įstaiga ištirtų aplinkybes, 
kuriose buvo pavergta Lie
tuva, taip kaip ir jos kai
mynai Latvija ir Estija.

Ištisų tautų pasmerkimas 
vergijai ir fiziškam sunai
kinimui yra nemenkesnė.

buvo iš anksto Rusijos vai- bet baisesnė piktadarybė 
(lovų suplanuotas Kremliu-’net už Katyno skerdynę! 
je drauge su hitlerinės Vo-i Amerikos Lietuvių Tary- 
kietijos valdžia. Rudoji Į La rengiasi netrukus kreip- 
naciu diktatūra buvo vėliau tis i 83-jį kongresą ir pra-

3,590 ,
400

LANKĖ NEW YORKĄ

Olandijos princas Bemhard 
buvo atvykęs f New Yorką 
minėti to mieste 300 metą 
įkurtuvių sukaktuves.

Elizabeth ......................
Newark .......................
Cliffside .......................

Indiana
E. Chicago-Gary ..........

Wisconsin
Racine ..........................
Kenosha ......................
Mihvaukee .....................
Sheboygan ............'....

Maryland
Baltimore .....................

Florida
Miami ..............................
St. Petersburg..............

California
Los Angeles ................

Nebraska
Omaha ............................

Rhode Island
Providence ...................

New Hampshire
Nashua .......................
Manchester ..................

Maine
Lewiston .....................

Dist. of Coiumbia 
Washington ....................

Oregon
Portland .......................

700
600
600
300
200

l,50<’

800
500
*400
100

1.500

1 ,oo0 
200

800

600

400

200
200

200

200

100

“Keleivyje” naudinga v r* 
daryti visokius biznio ekel 
kimiu ir pajieskojimia.

sunaikinta, tačiau jos pik
tadarybių talkininkai Mas
kvos tironai dar ir šiandien 
tebevaldo musų tėvų kraštą 
Lietuvą. Jie uždėjo savo 
totalitarini jungą ir visai 
eilei kitų buvusių laisvų 
tautų.

Jie plėšia ir žudo savo 
aukas, vykdydami pasibai
sėtiną genocido—tautų nai
kinimo—politiką. Tūkstan
čiai musų brolių ir seserų 
buvo nugalabyti arba nu
kankinti kalėjimuose ir So
vietų koncentracijos stovy
klose. Dešimtys tūkstančių 
buvo išgabenti i Sovietų Są
jungos gilumą. Visiems lie
tuviams, kurie nesuspėjo 
rasti saugumą Vakarų šaly
se, gresia pražūtis nuo 
Kremliaus budelių rankų.

Minėdami 35 metų Lie- 
uvos nepriklausomybės su

kaktį, mes, laisvoje Ameri
koje gyveną lietuviai, pri
valome pareikšti griežčiau
sią protestą prieš neteisėtą 
Lietuvos aneksiją ir tironiš
ką Lietuvos žmonių slėgi- 
rrą; mes turime kelti balsą 
A meti kos visuomenėje, val
džioje ir Jungtinėse Tauto
se re ikalaudami, kad butų 
sustabdytas Lietuvos žmo
nių žudymas.

Su pasitenkinimu galime 
pažymėki, kad laisvojo pa
saulio tautos jau suprato 
bolševikinės tironijos pri
gimtį. Jos jungiasi, gink
luojasi ir rengiasi jėga at
remti kiekvieną Kremliaus 
užsimojimą grobti svetimas

šyti, kad jisai padarytų ty
rinėjimą, kokiu budu So
vietų Sąjungos despotai 
įvykdė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos aneksiją, ir ypatin
gai, kaip jie pravedė tuos 
neva rinkimus, kuriais jie 
mėgina pateisinti Pabaltijo 
valstybių pagrobimą.

Grobikui turi būti nuplėš
ta kaukė nuo veido, kad ji
sai nebegalėtų apgaudinėti 
pasaulio opiniją, sakyda
mas, kad, esą, patys Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žmo
nės savo noru atsisakė savo 
laisvės!

Mes tikimės, kad šitą 
Amerikos Lietuvių Taiybos 
akciją nuoširdžiai ir ener
gingai parems visi Ameri
kos lietuviai. Jos vykdy
mui reikės labai daug dar
bo ir stambių finansinių su
mų; tačiau jei ši akcija pa
siseks, busime pasiekę ne
įkainojamą laimėjimą Lie
tuvos laisvės byloje.

Tad kviečiame talkon 
kiekvieną lietuvi, kuriam 
yra brangi musų tėvų žemės 
gerovė ir laisvė. Sujunkime 
savo jėgas! Dirbkime ir ko
vokime, kad Lietuva, nusi
kračiusi bolševikinės tiro
nijos jungo, galėtų vėl at
sistatyti, kaip laisva, nepri
klausoma ir demokratinė 
respublika!
Amerikos Lietuvių Tarybos

Vykdomasis Komitetas:
L. ŠIMUTIS,
A. OLIS.
DR. P. GRIGAITIS,
M. VAIDYLA.
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Vasario 16-ta Minint
Vasario šešioliktąją die

ną visame žemės rutulyje, 
kui* tik yra lietuvių, visų jų 
akys ir mintys bus nukreip
tos į Lietuvą.

Ten kur yra pajėgesnių, 
labiau išprususių, ten jie 
paveiks vietos gyventojus 
ii* spaudoje, per radio ir ki
taip bus priminta visiems 
kenčianti, sunkų okupacijos 
jungą velkanti Lietuva.

Tolimame, šaltame Sibi
re ir kitose SSSR dykumo
se, kur musų ištremtieji dar 
liko gyvi, jie neabejotinai 
savo liūdnomis mintimis ir 
ašaromis patvinusiomis aki
mis žvelgs Į savo tėvų že
mę, kur liko jų artimieji.

Pa vergto jė tėvynėje lie-

ventojus, o jų vietoje rusus 
pasodino.

Tais niūriais metais atro 
dė, kad iš buvusios Lietuvos 
valstybės gyvenimo nieko 
nepaliko ir, rodos, žmonių 
troškulys savarankiai tvar
kytis buvo galutinai palauž
tas.

Ir štai, prieš tris dešimtis 
penkis metus per platųjį pa
saulį skambėte nuskambė
jo: Lietuvos valstybė kelia
si iš mirusiųjų.

Tai nebuvo stebuklas, o 
tik Lietuvos pačių žmonių 
ilgų metų tylus, kruopštus 
kieto užsispyrimo darbo 
vaisius.

n
Rusų carų satrapams vai-

tuviai musų tautos šventės dant Lietuvą, jos žmonių

KELEIVIS, SO. BOSTON
AMERIK1ECIAI ROGIŲ LENKTYNIŲ ČEMPIONAI

Amerikos sportininkai laimėjo rogių (bob-sled) lenktynes 
tarptautinėje varžytynėse Vokietijoje, Garmisch vieto
vėje. Paveiksle matosi čempionai Lioyd Johnson (pir
mas) iš Rapid City, S. D., ir Pat Biesiadecki. iš Ware, 
Mass.

gija užsikrėtę 
ir

žmones, bet
“autoritarinės” tvarkos 

šalininkai, paprastai vadi
nami fašistai.

Bet žiūrint į 
omą Lietuvos 

reikia pripažinti 
pažangą visose

nepriklau-
gyvenimą,
milžinišką
gyvenimo

Ar Galima Panaikinti Jaltą?
Amerikos prezidentas pa- rinkimus, o Čankaišefcą jie

negalės minėti. Okupantai 
neleis to daryti. Bet ir pa
vergtų žmonių mintys yra 
laisvos ir musų tautiečiai 
Vasario šešioliktą atsimins 
prarastą laisvę ir padidins 
savo pasiryžimą kovoti už 
laisvės atgavimą.

Vasario šešioliktoji jun
gia mus visur, kur mes be
būtume, kur bevargtume.

I
Kiekviena tauta medžia

ginių gėrybių siekdama, 
kulturos lobyną kraudama 
žengia istorijos savaimin
gu, nepakartojamu keliu.

Tautos kūryba nesiduoda Į 
sudėti į iš anksto nustaty
tas formas. Kiekvienoje 
tautoje gludi savo kūrybi
nės galimybės savaip reikš
tis.

Tauta t yra savaimingai 
besirituliuojąs žmonių jun
ginys savus vaiskius kultu
ros žiedus kraunantis, savo
mis vaisomis juos puošian
tis, sau ir visai žmonijai 
kulturos kraitį dedantis, jį 
savaip pamargindamas.

Kulturos lobyno turtini
mui yra būtinos laisvos ku
ly bos sąlygos. Tauta turi 
būti pati savo likimo kal
viu. Ir tik iš tokių savaran
kių- junginių susidedanti 
žmonija eina pirmynžangos 
ir demokratijos keliais.

Lietuva ilgus amžius sa
varankiu gyvenimu gyve 
nusi buvo sukurusi savą 
valstybini gyvenimą.

Iš rytų stepių atėjusi Lie
tuvon okupacija nutraukė 
jos valstybės gyvenimą. Tų 
stepių klajokliška dvasia 
atmiešti satrapai 120 metų 
tramdė musų tautos gyveni
mą: niekino jos praeitį: 
trynė jos veidą, kad jis ne
tektų savo bruožų ir pana 
sėtų atėjūnams: Lietuvos 
gyventojus grūdo svetur, o 
jų vietoje mėgino savus ap 
gyvendinti.

Iš administracijos, iš švie
timo įstaigų, iš savivaldy 
bių išgujo visus vietos gy-

gyvemmas buvo niūrūs ir 
tamsus. Anot vieno rašyto
jo, tuomet knygas tik vėjai 
skaitė. Lietuvoje butą iki 

beraščių. Ne visi val
sčiai turėjo mokyklas. Jo
se daugiausiai mokytojavo 
rusai. Jie buvę mažai iš
prusę. Jei kur ir lietuvis 
mokytojavo ir jis turėjo 
vaikus rusų kalba mokinti.

Visoje Lietuvoje buvo tik 
dvi mokytojų seminarijo 
ir keletas • vidurinių mokyk
lų. Vilniaus Universitetas 
buvo uždarytas. Kas norė
jo siekti aukštus mokslus, 
tie turėjo vykti Į tolimus 
rusų miestus. Lietuvių auk
štus mokslus einančių buvo 
vos keli šimtai. Retas jų 
baigęs mokslą pagal savo 
specialybę galėjo Lietuvoje 
verstis.* n

Žemės ūkis* Skurdo. Pa
grindinė žemės ūkio šaka 
buvo grudai. Grudų ūkis 
buvo mažiausiai pelningas. 
Rusų valdžia neleido Lietu
voje net žemės ūkio reika
lams skirtoms draugijoms 
veikti.

Visa prekyba miestuose 
buvo svetimų rankose. Il
gus metus nebuvo leista tu
rėti savo spaudą.

Skurdas, vargas ir tamsu
ma tvanojo Lietuvą. .Jau
nimas kasmet dešimtimis 
tūkstančių bėgo iš Lietuvos 
svarbiausia i Ameriką, 
go nuo vargo, skurdo ir ne
noro maskolių armijoj tar
nauti. ‘

Lietuvos gyvenimas buvo 
nesudėtingas, sustingęs ir 
nepažangus.

Bet . . . akyliųjų gyvento
jų pasąmonėje tūnojo giliai 
Įstrigusi valstybingumo kū
rybingoji mintis. Ištisas 
įusų okupacijos šimtmetis 
jos nepajėgė išdildyti.

III
Vasario šešioliktosios ak

tui nuskambėjus, Lietuvos 
žmogus lyg kokioje klaikio
je dykumoje atsidūręs, sto
vėjo išdidus ir kūrybingas.

Jis ėmėsi dirbti. Ir štai ko Žemės 
atsiekė: ;veikė įvairios

Pradžios mokyklose visi bendrovės ir 
mokvklinio amžiaus vaikai Kas dešimtas

ūkyje ir miestuose 
kooperatinės 

jų sąjungos. 
Lietuvos gy-

mokėsi. Tokių vaikų butą ventojas priklausė vienai ar
318 tūkstančių. Juos mokė kitai kooperatinei bendro- 
6,944 mokytojai. Įvairiose v ei. Gyvulių, maisto pro- 
profesinėse ir amatų mo- dūktų, grudų, dalinai linų 
kyklose mokėsi 8,298 mo-užsienio prekyba ėjo išim- 
kiniai, jose mokytojavo 979 tinai per kooperatinių ben- 
mokytojai. Gimnazijų butą drovių sąjungas. Jų visų 
93 su 27,599 mokiniais ir metinė apyvarta siekė visos 
1,898 mokytojais. Aukštų- valstybės bendro biudžeto 
jų mokyklų veikė 6, jose sumos.
buvo 5,986 studentai ir 447 Valstybė per metus paja-

leidinių, 
lai kraš-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”
S3C East Broadway, South Boston 27. Mass.

profesoriai.
Viešų skaityklų turėta 

210 su 758,100 skaitytojų. 
Knygų per metus išeidavo 
arti dviejų tūkstančių, ku
rių tiražas siekė per tris mi
nomis. Periodinių 
tai yra, dienraščių,
čių ir žurnalų ėjo 180: kas 
trečias Lietuvos gyventojas 
skaitė laikrašti.

Kitas kultūrinis gyveni
mas skaičiais neįmanoma 
pavaizduoti. Prisiminkime, 
kad veikė keletas teatrų, 
opera, baletas. Sportu tuo
met Lietuva visame pasau
ly garsėjo.

Nepriklausomoje Lietu- 
Bė- voje vertėsi savo profesijos 

darbu 1,446 gydytojai. Bu
tą 81 ligoninė su 5,092 ser
gantiems lovomis.

Ligonių kasose buvo ap
draustų 76,500 žmonių ir 
56,000 jų šeimos narių.

Kas penktas gyventojas 
turėjo dvi karves, dvi avis, 
dvi kiaules ir vieną arklį, 
viename šimte hektarų ga
nėsi 29 karvės, 28 kiaulės. 
31 avis ir 13 arklių. Čia 
turima galvoje vidurkio 
skaičiai ir bendras nepri
klausomos Lietuvos žemės 
plotas.

Darbo žmogaus mėnesi
nio uždarbio vidurkį suda
rė 138 litai. Metinio pra
gyvenimo kaštai buvo 728 
litai.

Žemės gerinimui, jos sau
sinimui, gyvulių veislės at
naujinimui ir kitiems pana
šiems reikalams Lietuvos 
nepriklausomybės metais į 
vieną žemės hektarą buvo 
įdėta 1,326 litai. Vienas 
dirbamos žemės hektaras 
davė pajamų 216 litų ir iš
laidų turėta 181 litas. Že
mės ūkyje veikė 927 loko- 
mobiliai, traktorių—1,127, 
sėjamų mašinų 3,664, bul
vėms kasti—31,390. Turė
kime galvoje, kad Lietuvo
je senu papratimu vieni ki 
tiei..s darbuose ir mašino
mis taikinėjo. Žemės ūkį 
aptarnavo i,390 įvairios 
pramones u am^’u įm'Jpės.

orityse. Ta pažanga pasiek
ta todėl, kad svetimo oku
panto varžtai buvo pašalin
ti.

V
Deja, naujai iš rytų ste

pių atplūdęs mažai dvide 
simtojo amžiaus civilizaci
jos paliestas barbaras vėl 
nutraukė Lietuvos valstybės 
gyvenimą. Prasidėjo dar 
žiauresnė svetima okupaci
ja.

Dabar musų tautos tra
giškoj padėty esame lyg vi
sų užmiršti. Rodos, bepras
miai beldžiamės i pasaulio 
sąžinę
darni.

Taip atrodo. . . . Taip at
rodė ir tuomet kai Lietuvo
je knygas vien tik vėjai 
skaitė. Nūdieninėse gyve
nimo sutemose, kaip ir vi
suomet, tiksliai, nors lėtai 
mala laiko girnos, jos mala 
pavergtųjų naudai.

Kada tai, kas tai jau Lie
tuvą skaitė minis, o vienok 
ji atsistojo ant savo kojų.

Bukime tikri, kad ji ir vėl 
prisikels. Jos gyventojai ir 
vėl savu veidu žvelgs i pa
saulį pindami žmonijai vai
skų, įvairiaspalvį gyvos kul
turos vainiką demokratijos 
pradais padabintą.

Rytų satrapai bus iš Lie
tuvos išvyti! Taip turi bū
ti! Taip bus! Ir tai ne
bus stebuklas, o tik pačių 
jos žmonių užsispyrimo 
kruopštus, nenutraukiamas 
darbas. Tai bus visos lietu 
vių tautos, kur jos šeimos 
nariai begvventu. troškimo 
ir truso išdavos.

J. K-stas.

siulė kongresui atmesti (ne
pripažinti ) slaptų sutarčių, 
Kurios pasitarnavo svetimų 
tautų pavergimui. Čia tu
rėta galvoje Teherano, Jal
tos ir Potsdamo sutartys, 
kuriomis buvo bandyta

taip “rėmė,” kad jis išlėkė 
į hormozą.

Atšaukimas “slaptųjų su
tarčių” Amerikoje kai ku
rių žmonių vertinamas kai
po “apsivalymo aktas.” 
Esą, buvo padaryta užsie-

tvarkyti pokarinius valsty- nių politikos klaidų, tai da- 
bių pergalėtojų santykius ir 
kurios numatė, kaip tvarky
ti nugalėtąsias tautas ir kai 
kuliuos sąjungininkus.

Svarbiausios iš tų slaptų- naujo, jau nebe

žmoniškumo ieško-

bar vienu kongreso tarimu, 
priėmus vieną rezoliuciją, 
visos praeities klaidos bus 
nubrauktos ir pradėsime iš 

griešyti, 
užsieniųjų sutarčių buvo padarytos

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Senam “Keleivio” Skai
tytojui, Baltimorėj.—Tams
tos rašinyje yra visai teisin
gų pastabų dėl Lietuvos lai
svės, bet kadangi rašinio 

1 nepasirašėte, tai jo nedėsi
me. Anoniminių raštų ne
galime dėti, bent redakcija 
turi žinoti, kas rašo. Beje, 
tamstos keliamų minčių 
“Keleivyje’’ dažnai užtiksi

Jaltoje, 1945 metais vasario 
rflėnesį. Jaltoje -buvo išpar
celiuotos dvi valstybės są
jungininkės—Lenkija ir Ki
nija; o, be to, ten buvo nu 
matyta, kaip apkarpyti Vo
kietiją.

Jalta pripažino pusę Len
kijos teritorijos Rusijai li
tai pačiai Rusijai pripažino 
Mandžurijos gelžkelius, 
laukutinę Mongoliją, Dai- 
ren ir Portarturo uostus. 
Jaltoje buvo pripažinta 
Maskvos lenkams primesta 
bolševikiška vyriausybė, ku 
ri ir dabar Lenkiją valdo 
iš Maskvos malonės.

Jei dabar Amerika nuo 
slaptų sutarčių atsisako, tai 
kas dėlto pasikeičia tarp
tautinėj padėty? Teisybę 
pasakius, niekas nepasikei
čia. Ką Jalta rusams žadė
jo, tą rusai jau senai su 
kaupu pasiėmė ir baigia 
virškinti. Prie Mandžuri
jos gelžkelių ir Dairen su 
Portartum nišai pasiėmė vi
są Kiniją, padėdami ten 
įvesti bolševikišką režimą. 
Prie rusams Jaltoje “pripa
žintos” Lenkijos rusai pri
dėjo ir antrą Lenkijos pusę 
ir visai Lenkijai primetė sa
vąjį bolševikišką režimą, 
kuris yra nuo Maskvos vi
siškai priklausomas. Ar Jal
tos sutartys dabar atšaukia
mos, ar ne, nuo to nei Len
kijoj, nei Kinijoj, nei kur 
kitur niekas nepasikeis. 
Esamą padėtį ir Kinijoj ir 
Lenkijoj gali pakeisti ne 

' “sutarčių atšaukimas,” bet 
rimtesni argumentai.

bet vesti veiklią

Jaltos sutartys Ameriko
je yra sukėlusios daug gin
čų. Kai kurie žmonės tas 
sutartis ir dabar dar gina. 
nors jos neabejojamai buvo 
išdavikiškos. James B.

politiką. Deja, nuo praei
ties klaidų rezoliucijomis 
atsipirkti niekas negali. 
Praeities pralaimėjimai, 
kaip ir praeities žioplumai, 
sukurė faktus, kurie rezo
liucijomis nėra įveikiami. 
Jaltos, Teherano ir Potsda
mo “atšaukimas” greičiau 
bus daromas vidaus sume
timais, o į tarptautinę pa
dėtį tas atšaukimas turės 
tik tiek įtakos, kiek Ameri
ka pajėgs ir norės esamą 
padėtį pakeisti ir pakeisti 
ne rezoliucijomis, bet kito
kiai veiksmais.

Slaptų sutarčių atšauki
mas sukėlė “susidomėjimo” 
Vokietijoj ir Japonijoj. Vo
kiečiai tikisi, kad tų sutar
čių atšaukimas atidarys 
jiems kelią į Potsdame “lai
kinai” nustatytų sienų (Od- 
ra-Nysa) reviziją, o Japo
nijoj kalbama, kad gal pa
lengvės kelias atgauti Kuri
lų salas ir pietinį Sachali
ną. Bet ir japonų kaip ir 
vokiečių viltys yra remia
mos ne pačiu sutarčių “at
šaukimu,” bet kitokių sam
protavimų. Japonai, be 
abejo, pastebi, kad jie tai
kos sutartyje, kurią jiems 
surašė dabartinis valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles, turėjo atsisakyti 
nuo Sachalino ir nuo Kuri
lų salų. Panaikinimas slap
tųjų sutarčių taikos sutar
ties nepanaikins, o jei tai
kos sutartis butų ir pakeis
ta, tai rusai visvien pieti
nio Sachalino ir Kurilų 
salų neatiduos. Kurilų sa
las ir Sachaliną iš jų gali
ma tiktai atimti, o ne kaip 
kitaip atgauti.

Jaltos ir panašių slaptų 
sutarčių atšaukimas nepa- 

nieko esamoj tarptau-

mų turėjo 361,782,000 litų 
ir išlaidų apie tiek pat. Lie
tuva pinigų apyvartoje tu
rėjo 205,895,000 litų. Jų 
tarpe aukso buvo 34,872,- 
000 litų vertės. Jo žymioji 
d^lis Amerikoje iki šių die
nų saugojama. Kiekvienas 
Lietuvos gyventojas, vidur
kiu imant, turėjo šimtą litų 
sutaupų bankuose ar smul
kaus kredito bendrovėse.

Buvo įkurtas Lietuvos 
prekybos laivynas žadėjęs 
gražią ateitį.

IV
Tai štai. trumpai suglau

dus, ko atsiekė Lietuvos gy
ventojai per labai trumpą 
savo valstybės gyvenimą 
Todėl tas laikotarpis giliai 
įstrigo musų tautos prisimi
nimuose. Čia pavaizduoti 
skaičiai paryškina, ką reiš
kia tautai gyventi savo val
stybės gyvenimu. Rusų te. 
šimtametė Lietuvos okupa
cija jos gyventojus paliko 
skurde. Gi Lietuvos nepri
klausomybės metais jos gy
ventojai sparčiai pradėjo 
atkiusti ne tik kitus kaimy
nus pasivydami, bet kai ka
da ir kai kuriuos jų pra
lenkdami.

Žinoma, ir Lietuvos gy
venimas nepriklausomybės 
metais nebuvo be trukumų. 
Neturime užmiršti, kad ir 
nepriklausomoj Lietuvoj bu
vo rusų carizmo dvasioje 
isiauklėjusių lietuvių, kurie 
savo tautietį skaitė “nepri
brendusiu’’ tvarkyti savo 
valstybę, o todėl tą tautie
tį “pavadavo” prie valdžios 
vairo. Autoritarinio (sako
me. vadistinio ar stačiai 
smetoninio) režimo dėmė 
yra skaudžiausias prisimi
nimas' iš nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo. Žvelg
dami į ateitį, turime neuž
miršti, kad ir savų tautiečių 
tarpe turime tokių, kurie 
trokšta savo brolį pajungti 
ir jį valdyti. Vasario Še
šioliktosios idėjos išdavikų 
turime musų pačių eilese. 
Tokiais išdavikais yra ne 
tiktai bolšev izfbo demago-

- tinėj padėty. Neapsiriksim
Byrnes savo knygoj . P^^'ipasakę, kad tos sutartys 
ing Frankly Jaltą apibu- at^aukiamos pildant vinki- 
dina kaipo auksciauną ti i-mjnjus j)a^adus< To atšau- 
jų didžiųjų vienybės paki.i- kjmo jtaka j užsienių poli-

riuje rašoma apie Thomas S ^?s.a 1S,riką bus labai ribota.
J 1 jzus, bet to vienybės paki

limo” turinys buvo išdavys- p,ie naujos administraci- 
tė silpnesnių tautų ir net J°s Amerika energingiau 
sąjungininkų stipresniam imasi laisvajam pasauliui 
sąjungininkui. Vadovauti. Jos užsienių po-

Kai kurie žmonės Jalta litika bus aktingesnė, bus 
gina, kaipo bandymą išplėš- siekiama sukelti sunkumų 
ti iš rusu nasrų, kas “dar rusams jų pavergtuose kra- 
galima buvo išplėšti.”- nesėtuose (taip vadinama “va- 
esą rusai visvien galėjo pa- davimo politika ), bus ve- 
siimti sau tą, ką Jalta jiems <’ama gyvesnė propaganda, 
pripažino ir mainais niekojus gyviau telkiamos lais- 
neduoti. Taip galvojantie-pasaulio jėgos (Japo- 
ji užmiršta, kad rusai už niJa,
Jaltos sutartis jokių mainų! M-
ir nedavė. Jie tik pažade- tika išeina is vieno sumeti 
jo pravesti demokratišku? 
rinkimus Lenkijoj ir žade--priversti 
jo moraliai ir materialiai kos. Jei rusai pajus, kad 
remti nacionalistinę Kiniją. JŲ agresijom?, atėjo galas. 
Pažadėjo ir neišpildė, tai jie visada galės bandyti tai-

Vincui Grėbliunui, Chi
cago, III.—Musų kalendo-

Jefferson ir jo žodžiai pa
duoti apie Galilėjų, kurį ne
klaidingi žmonės privertė 
“atšaukti klaidą,” kad že
mė sukasi aplink saulę. 
Jeffersonas Galilėjaus pa
vyzdį priveda, kaipo įrody
mą, kad “neklaidingi auto
ritetai” gali suklysti.

Galilėjus nebuvo sude
gintas; jis buvo teisiamas 
ir kalinamas, o pagal le
gendą jis, išėjęs iš teismo 
rūmų, pasakęs: “O ji visgi 
sukasi.”

M. Paupliui, Hudson,
Mas*.—Tamstos pasisaky
mas prieš unijas nėra visai 
teisingas. Unijose yra vi
sokių negerumų, bet pačios 
unijos prieš tuos negerumus 
kovoja. O kaip butų be 
unijų? Panaikinkit unijas 
ir pramonėje vėl turėsit 
darbdavių neaprėžtą sau
valę. Pagal dabai vriki.m 
tį įstatymą dai bitui.k..?, ga 
Ii nepriklausyti pne umjo> 
dargi unijinėj šapoj, bet ta 
įstatymo malone, palyginus, 
nedaug darbininkų tesinau
doja, nes darbininkai su-

v’okietija, Ispanija ir 
Visa ta aktinga poli- 

ieno si
mo—užtikrinti taiką, arba 

rusus norėti tai- 
Jei rusai

kur čia mainai? Lenki jojj kiai susikalbėti su Amerika, 
jie pravedė bolševikiškus^ Aktingesnė užsienių po- 
_________ litika gali būti pavojinges-
pranta organizuotos apsau- nė politika, nes niekas ne- 
g ,s svarbą. žino, kaip rusai į Amerikos

K. Lėliui, 8p»įuĮjįiel’i iii ak. g rngu«b. G?d jie 
—Tamstos pranešui.ą apir a ?k s taikos, o ga apsi- 
Lietuvos nepriklausomybės spręs mestis į kruviną avan- 
minėjinią vasario 8 d. ga tiurą lodei aktinguma? 
vome iau laikrašti isltaiue, tuies* eiti kartu su gii.l.ia-jau
todėl negalėjome }<Wi .-įmtK' D

t
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Tautos Šventė
Kiekvienais metais mes Turėjo persirgti ligas, ku- 

Švenčiame Vasario 16-tos riomis serga kiekvienas jau-į
šventę. Lietuviams užjū
riuose ji yra visų susivieni
jimo ir susibuvimo šventė. 
Visiems ji reiškia tą pati: 
Nepriklausomybės akto pa* 
skelbimas buvo Lietuvai 
pradžia laisvo, šviesaus, kū
rybingo tautos gyvenimo.

Daugelis musų atvyko j 
ši kraštą dar tuo laiku, kai 
Lietuva buvo carų imperi
jos “šiaurvakarinis kraš
tas.” Daugelio prisimini
muose Lietuva vra tokia, 
kokią ją palikome išvyks
tant: prispaustas, tamsus ir 
skurdus kraštas.

Tačiau nors lietuvių tau
ta buvo ilgai pavergta, bet 
jos energija nebuvo numa
rinta. Ji buvo prigesusi, 
l)et slaptai žmonėse glūdėjo 
viltis kitokio, laisvo, nevar
žomo gyvenimo be rusiško 
okupanto.

Laisvė niekad nėra dova
nojama. Ją reikia iškovo
ti. Lietuvių tautai teko ko
voti dėl laisves ilgai ir Įvai
riais budais. Knygnešiai, 
kurie ubago terbose iš kai
mo i kaimą elementorius, 
laikraščius ir maldaknyges 
nešiodavo, - motutės, kurios 
prie ratelių vaikus lietuviš
kų raidžių mokindavo, bū
relis neskaitlingu šviesuo-

nas Kraštas, 
tu litru buvo

Pikčiausia 
‘vadisiinė

Mes iš tolo žiurintieji vi
sada buvome linkę matyti 
savo senajame krašte tik ta, 
kas ten gefa, šviesu, malo
nu. Kurie buvome parvvke 
i Lietuvą, tie matėme savo 
akimis, o kiti girdėjome iš 
giminių ir artimųjų, kad 
Lietuvos žmonių gyvenimas 
darėsi geresnis, sotesnis, 
šviesesnis. Ir vis tai todėl, 
kad Lietuvoje nebebuvo 
svetimo prispaudėjo. Todėl 
visada Vasario šešiolikto
sios šventės proga džiaug
davomės bendrai su visais 
lietuviais dėl musų tautos 
išsilaisvinimo iš svetimųjų 
valdžios. Vasario šešiolik
toji buvo musų visų šventė.

Neilgai Lietuva gyveno 
nepriklausomu gyvenimu. 
Vos tik 20 metų. 1940 me
tais Į Lietuvą vėl grižo se
nieji pavergėjai, bet nepa
lyginamai žiauresni, 
caro laikų okupantai,
jie pavergėjai naikina Lie
tuvą moraliniai ir fiziniai, 
šimtais tūkstančių lietuvių 
tremia i Sibirą, jų vieton 
atsiunčia saviškius. Musų 
tauta šiandien pergyvena 
didžiausią tragediją, kokios 
nebuvo praeity. Todėl kiek
vienas lietuvis, kur jis be
būtų, turi kovoti dėl laisvo 
rytojaus. Toji kova gali 
būti vedama Įvairiais bu
dais. Laisvuose kraštuose 
esantieji lietuviai turi nepa
vargti skelbti pasauliui apie 
Lietuvos pavergimą, apie 
okupanto žiaurumus, pa
tiekti faktus iš okupacijos 
metų, turi nuolat klabenti 
Į visas duris.

Vasario šešioliktąją mes 
ir (iąbar švenčiame. Bet 
tai nėra mums
šventė. Kaip džiaugtis, jei 
musų tautos žmonės vėl ne
ša sunkų svetimą jungą ir 
aklai yra atskirti nuo musų. 
Nei laiškų, nei teisingų ži
nių iš Lietuvos dabar nie
kas negaunam. Negaunam 
todėl, kad svetimas pri
spaudėjas neleidžia.

Šiandien Vasario šešio- 
liktoii vra kovos ir nasiau-

kuiie Prusnose lietuviš-
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i buvo nustelbtas moteriškų 
lyties požymių. Po pavo
kusios operacijos mergaitės 
užsivilko vyriškus rubus ir 
legaliai pakeitė moteriškus 
vardus i vyriškus.

- - - 's —
.\5ivii \V. Dul’es, valstybės sekretoriaus broLs, dabar pa
skirta- Central InteUigence Ageney direktorių. lanko savo 
sun, marinti leitenantą Allen Macy Dulles. kuris buvo 
sun'.iai sužeistas korėjos fronte ir parvežtas i Washing- 
toną gydytis.

kojinio diena. Turime au- apsaugo nuo šienligės, kiti, 
kotis remti Lietuvos laisvės kurie šienligės metu varto-

kad musu tauta ir vėl ja medų, lengviau ją per 
butų nepriklausoma, 
moterys' toje 
me atsilikti.

KOI

kovoje
Ir mes

negali

ai/ edus—Vaistas
Prieš Senatvę

Kiekvienas žmogus 
ir būti

nori
>vei-

P. UŽPiLIETIS:

Iš Kvailiuko Užrašu

*x'e»
kus laikraščius leisdav 
jie buvo pirmieji* kovotojai 
dėl kitokio, dėl laisvo gyve
nimo. Jie buvo pirmieji ža
dintojai užmigusios tauti
nės sąmonės, ir kai 
sis pasaulinis karas keitė 
rusiškus okupantus vokiš
kais, Lietuva jau buvo pa
budusi laisvam gyvenimui.

Nedaugelis musų matė 
savo akimis nepriklauso
mos Lietuvos atsiekimus. 
Bet ir iš tolo stebėdami žino
jome, kaip greitai kraštas 
norėjo pasivyti kulturingus 
kaimynus ir ekonomiškai ir 
kultūriškai, kaip dygo mo
kyklos, ligoninės, augo fab
rikai, tiesėsi keliai. Tas 
viskas reiškė kitokio gyve
nimo ritmą, laisvo,’ nepa
jungto.

Tiesa, Lietuva turėjo ant 
savo kūno dar visokių bu
vusio okupanto piktšašių.

ilgai gyventi .. .-u.. „
kaipjkas. Vieni duoda visokius .^U^.
Nau-I patarimus, ko nedaryti, kad !a

‘ilgai gyventi. Pav.,' neger- mos’ 15 raed£!is
ti, nerūkyti, nelėbauti ir n.
Kiti ka'pabarimus, , 

ilgai gyventi, 
ku

serga.
ivledus. padeda prieš daž

nus galvos siausmus, 'nuo
latini nuovargi, konvulsijas 
(eramps/. Anot vieno Ver- 
nionto farmeiio, medus 
žmogui yra tas pats, kas 
žemei yra trąšos. Nuolat 
dirbama žemė reikalauja

Ž m ogus, kurio; Kaina 
nuolat eikvoja- 

gauna būti
niausias ir gaivinančias 
“trąšas,” todėl kasdien rei- 

ia suvaitoti nors po keletą 
šaukštu medaus.

MANO GIMTINĖI
Ten, kur Nemunas Banguoja, 
Tarp kalnų, lankų,
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.
Ten močiutė užlingavo 
Raudomis mane.
Į krutinę skausmą savo 
Liejo nežinia.
Girios ūžė ten, minėjo 
Tuos didžius laikus.
Kad lietuvis netikėjo.
Jog belaisvis bus/
Ten apleistos pilys griūva 
Ant kalnų aukštai;
Mitinu ten kaulai pūva,
Veikia jų kapai.
Ten užaugau, iškentėjau 
Aš kančias visas 
Ir pamėgau, pamylėjau
Vargdienio dūmas.o
0 tos dūmos vargdieninės 
Graužia kai kada.
Tartum rūdys geležinės. 
Amžina žaizda.

MAIRONIS.

(Pabaiga)
Laukėme mėnesį, kitą, 

bet Steponas nepasirodė su 
failiniais. Pagaliau kaimy-

pažino. Na, pagalvojau, 
valdžia.

Slinko savaitės, bet Ste
ponas mane pamatęs vis

s surado kareivi Steponą.'turėdavo pasukti kiton gat- 
Šis aiškinosi, kad padėjęs vėn, ar bent pereiti i kitą 
pas Įgulos bažnyčios zak
ristijoną. . . . Pasiteiravus, 
pasirodė, kad tokio prie tos
bažnyčios visai 
Taip tie kailiniai 
Stepono rankose. O buvo 
visai nauji ir šilti. Taip 
man ir teko su vienu švar
keliu per žiemos speigus 
vaikščioti Į mokyklą.

Praslinko po to daug me
dų ir aš atvykau provincijos 
miestelin tarnauti. Ogi, žiū
riu, Steponas mėlyna uni
forma užsivilkęs, galvą šal
mu apsimovęs, krutinę me
daliais apsikabinėjęs, su 
b a 1 Lo m i s pirštinaitėmis, 
tvarką daro: buvo šventė. 
Pamatęs mane—nusisuko. 
Keista. Mačiau aiškiai, kad

nesama, 
ir dingo

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO PRADAI •

. .. i Ar galėjo būti toks tranas,
populiari ir naudinga šių apsemtų visą žemės rutulį? Iš

dienų klausimams suprasti knygutė. ; nėši tiek vandens? Kur tas i
Labai

lausimams suprasti kny
. .toc

DĖL LAISVOS LIETUVOS

VISUOTINAS TVANAS

duoda 
daiyti, kad
Viena moteris Anglijoje, 
kuri sulaukė 108 metų, sa-;^ ~
ko. kad norit persiristi per J VlįS Seserys 
šimtą metų, reikia daryti Pavirto į VyVUS
viską, ko Širdis geidžia....; ____
Gi vermontiečiai, kurie Alabamos vienas dakta- 
daugumoje persirita per 80 ras operacijos budu tris 

ir gilioj senatvėj ge- gražias sesutes pavertė Įmetu
rai mato. gerai girdi ir far- jaunus vyrus. Minėtas dak- 
mose sunkius darbus dirba, taras sako, kad normalų 
neduoda jokių patarimų, vyrą negalima paversti* Į 
tik šaukštais valgo medų. Ar moterį ir atvirkščiai. Ly- 
iš tiesų medus turi kokios ties pakeitimo operacijas 
gydomos ir “jauninančios” galima daryti tada, kai vy-j 
galios?

i
Č-U.?

ras ar moteris turi dvilypę 
žiūrint, me- lyti, tai reiškia, kai jų tik- 

vra labai maištingas roti lytis vra nustelbta ant-
.’euiciniškai

produktas. Jis turi ir vita- ros lyties požymiu 
džiaugsmo minų (BĮ. B-2. C> ir jungi- Trys mergaitės,

nius
tašo

PABĖGĖLIU BAI GĖJA BERLYNO MIESTE

Kasdien j vakarinę Berlyno miesto dalį atbėga mažiausiai 
pn 1.000 žmonių iš rytinės, bolševikę valdomos Vokieti

jos. Per sausio mėnesi virš 25.000 pabėgėliu ieškojo
Berlyne prieglaudos. Pabėgėliai iš Berlyno lėktuvais yra 
gabenami į vakarinę Vokietiją, čia matosi būrelis pabė-

kurie laukia eilės sėsti į lėktuvą.

1-SUP Užsienių Organizacijos raš
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .2Se
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ Rl SIJĄ

Arba komunistų diktatūra i3Xtų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Kusi 
ią. Visiems kyla k. au.-kiliu; koJe!
Rusija nesusiatr:a su i-itoir.is valsty
bėmis ir kodėl Rusija aenori įideisti 
iš kitur žmonių pa -ižiiirėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? BuIk-.i rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuva valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus j šiuos kiaušiniu.-: galėti gau
ti nusipirkęs naujai išl-ista knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 eer.tų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT? 

Valgyt ir gert reikia de! to,

duo yra dabar? Ir kaip Nojus <*- 
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu. 
liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaite 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina ................................ 25e
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
/.mončs kuria per amžius? Šį intri- 
guojantį politiškai-ekonomišką klau- 
-dmą aiškina garsusis Vokietijos so
čiai demokratų teoretikas Kari Kaut-
sky. Kaina ...................................  10c

NIHILISTAI
Tragediją trijuose aktuose. Veika 

les perstoto nužudymą caro Aiek 
sandro II. Labai pulkus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. V&ladlca. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo. kad jis nėra joks Kristaus vie- 
tininkas. 22-1 pusi. Kaina .... SJJt

kurios
mineralų (po- tikrumoje buvo vyrai, buvo 

geležies, vaido, chloro tiek panašios i mergaites, 
ir kt.), kurie žmogaus orga- kad jų tėvai. Alabamos far- 
nizmui yra labai reikalingi, meriai, auklėjo jas kaip 

Menas daktaras, apklau- mergaites. Jos dėvėjo suk- 
sinėjęs daugeli pagvvenu- neles ir namuose dirbo mo
siu vermontiečių. kurie kas- terų darbus.
r ier. valgo medų. surado, • Viena iš ‘‘sesučių” pasa- 
kad tie žmonės naudoja koja, kad ji nieko nepaste 
medų kaip vaistą prieš vi- bėjus ypatingo iki 12 savo 
sokius senatvės požymius.-amžiaus metų. Paskui ji 
Pirmiausia, seni žmonės tu- nedrįso kalbėti su savo sė
li jautrų virškinimo apara- serimis apie dalykus, kurie 
tą. Medus yra natūralūs jai išrodė keisti. Vėliau ji 
laisvintoias. Jis veikia švel- pastebėjo, kad vyresnės se
niai, nesukelia staigių su-Ąerys skutosi barzdas. Kai 
krėtimų ir iš viso paskatina paaugo, ir ji pati pradėjo 
virškinimą. Vartojant jį skusti veidą. Mergaitės nie- 
kasdien, virškinimas vyksta kad neturėjo pasimatymų 
reguliariai, kas organizmui'su berniukais, nes jautė, 
yra labai svarbu. ikad iš to nieko

ii

visokiu

neišeis.
Medus stiprina raumenis.!“Mes visos trys žinojome, 

Seni žmonės sako. kad, varĄkad kažkas buvo netvarkoj, 
lojant medų, jiems lengviau Aš manau, kad tėvas su mo- 
kopti i kalną, lipti laiptais, tina irgi pastebėjo, kad 
kelti sunkius daiktus. Jų kažkas buvo netaip. Ir visi 
raumenys yra lankstesni ir kiti žinojo. Aš atsimenu, 
stipresni.

Medus gelbsti prieš ne
migą. Nuo nemigos kenčia 
daug jaunų ir senų žmonių, 
kurie yra nervingi. Prieš 
gulant keletas šaukštelių 
medaus veikia geriau, negu

kaip žmonės pradėdavo 
šnibždėtis ir kikenti, kai 
mes pasirodydavom jų tar
pe,” pasakoja ta pati mer
gaitė.

Kai mergaitės buvo jau 
paaugusios, šeima nuspren-

mediciniškos “pilės,” prie dė, kad reikia kreiptis pas 
kurių kartą pripratus sun-: daktarą ir ką nors daryti, 
ku atprasti. Medų galima Daktaras sako tuojau pa
imti gryną arba sumaišius,matęs, kad trys seserys tik- 
su trim šaukšteliais obuolių rumoje yra vyrai. Jų bal- 
acto (apple cider vinegar). sai buvo gilus, plaukai tan 

Medus padeda prieš šien- kųs ir šiurkštus, krutinės 
ligę. Vienus medus visai apžėlusios. Jų vyriškumas

norisi, atšaus nepagalvojęs 
Bet dei ko gi nori.-:? I 
gio žmogus silpsta? Ir delko vieną* 
maistas duoda daugiau sp- kų, kitas 
mažiau? lžeiko žmoj-ui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašiu daly
ką? Kodėl jam rc-ikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tikai iš šios 
knygutės. Parašė l>r. G-mus. Jos 
kaina tik ..................................... 16c
KUNIGŲ CELIEATAS

Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų fcopatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šia knj’ga turėtą 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad ju 
moterys, dukterys it mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Ceo. Towr.seni I>. D.,
sulietuvino Ferdinand de Samcgitia. 
Kaina ............................................. 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žitiote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausiu lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad j’ buvo panra.da kai
mo moteris, .-n'.žai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitą moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastel«ėjo, ir gražiui juos 
aprašė, žemaitė y :a daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos rrštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaiku p.ieglacdų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės k-irtu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulatus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 12S puslapių, 
su garsiais raštais ir retais oa'ciks- 
lais. Kaina ................................. r>0c

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai jdomųs senovės filosofu da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo- 
kstoa. arba Kaip Atsirado Kalbea/ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... Ilk

voięs žmogus. 
IX*I ko be vai-

SOCIALDEMOKRATIJA
BOLŠEVIZMAS

Pagal

kad KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas "keitėsi. Kodėl? Kokius dievui 
garbino musų bočiai? Kokias žinjr- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl 
priėjo krikščionybės gadynę? Vi 
tuos klausimas galėsi atsakyti 
skaitęs šią knyga. Tai didelio
mato, 271 poslapio knyga. .. $1jM
SIELOS BALSAI

Gražios eilfcs ir dainos. Čia 
sudėtos įvairios lietuviškos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmini 
jūsų laisvas nuo darbo valanda*. Di
delio formato, 223 puslapių knygą 
Kurio je yra daug visokių eilių ir dai
nų. kaina 81.^^
KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTIJŲ PILIEČIU?

Išaiškinimas pilietybės statymų sų 
reikalingais klausimais ir atsaky
mais lietuvių ir anglų kalbose. 
Kaina ........................................... 25<
JUOZAS STALINAS

Arbk, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu- 
vu-ius draugus. Labai įdomi knyga. 
^Caina. tfc

KODĖL Ad NETIKIU 
I DIEVĄ?

gatvės pusę. O aš, kaip 
tyčia, vis norėj'au ji susitik
ti ir paklausti, kaip jam ei
nasi: buvome Lilę iš vieno 
miestelio.

Syki, saulei labai kepi
nant, užsukau alaus baran 
sudrėkinti išdžiuvusi gomu
rį. Žirniu, Steponas sėdi ir 
pumpina alutį prie staliuko.

Aš apsidžiaugiau, kad 
nereiks vienam sriubčioti ir 
prisėdau.

'Steponas pasisveikino ne
noriai ir kalba nesirišo. 
Pagaliau aš priminiau, kad 
}>astebėjau lyg vengiant 
mane susitikti.

Šis kiek laiko tylėjo. Pa
galiau, mačiau, kaip jam 
sunku buvo kalbėti, bet su
rinkęs visas jėgas prabilo:

—Nors senas dalykas . .. 
bet . . tie kailiniukai.

Aš nieko jam neatsakiau, 
tik gerdamas alų žiurėjau 
Į jo rankas ir galvojau: 
“Už puodynę pieno, neži
nant tikrai ar jis buvo ją 
pasisavinęs, šios rankos su
baudė du kartus žmogų, o 
jos pačios pavogė daug ver
tesni dalyką—mano kaili
nius ir yra visai nebaustos.”

Jis, lyg supratęs mano 
mintis, apmovė jas balto
mis pirštinėmis ir išėjo. 
Nuo tada daugiau nebesi
stengiau ji prakalbinti.

•*>
Grįžkim vė! prie jaunys

tės.
Musų krašte neliko nei 

baltųjų nei raudonųjų: bu
vo tik Lietuvos piliečiai.

Gyvenimas slinko savo 
vaga.

Turėjome lietuvišką val
džią, o apie Pudbarzdį 
žmosės užmiršo: jis dingo.

Bet ne taip buvo, kaip 
daugelis manė. V ieną rytą 
sudrebėjo kraštas: Rudbar- 
zdis vė! pasirodė musų visų 
nelaimei.

Kartą aš ji mačiau, rau
donomis sagomis antpe
čiuose ir tokios pat spalvos 
lampasais kelnėse. Man 
pasirodė, kad tai sušaudy
tojo Brazdeikio kraujas. Aš 
žiurėjau Į jį akis Įdebęs ir 
nesitraukiau iš kelio jam. 
Jis stabtelėjo ties manimi 
ir aplenkęs nuėjo. Man ta
da prisiminė visa istorija, 
kaip jis Įsigijo šią unifor
mą.

SENATAS PATVIRTINO 
SMITH IR CONANT

IjiT-vamsnis čia pasako, kodėl Jk 
negali tikėti. Pilna argumentų, ką- 
rių nesumuš joks jėzuitas...........20r

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA 

Pritaikyta Amerikos 
Daug ka?
tinkamai

netariama

IR

K. Kantskv nauje ninmie 
tuo klau«imu papildyto 
Kaina.............................20r

SOCIALIZMO TEORIJA
Sis reikalas trumpais ir aiškiai* 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 28e

iš lietuviško jaunimo nori 
išmokti savo tėvų kalbą 

o senimas irgi dažnai nori pagilini 
savo raštišką lietuvių kalbos žino H 
ma. Šita gramatika yra tinkama ri 
riem«, kas nori gerai lietuvių kal
ba išmokti. Didelė knyga, 144 poni
Kaina tik ....................................Sl-«f
TAVO KELIAS (
SOCIALIZMĄ, 

parašė I.. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas...........2Se
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

labai įdomi knygutė situc svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek* 
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kama .................................... 10r

Senatas patvirtino prezi
dento D. D. Eisenhowerio 
paskirtą generolą Walter 
B. Smith valstybės pasekre- 
toriu ir mokslininką Dr. J. 
B. Conant Amerikos amba
sadorių Vokietijoj. Gene
rolas Smith buvo patvirtin
tas vienbalsiai, o prieš pa
skyrimą mokslininko Co
nant balsavo 2 senatoriai 
republikonai.

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

Lietuvi! ši mėnesi ir vėl 
mokėsi Įvairias sąskaitas už 
butą, šviesą, baldus ir kitus 
dalykus, reikalingus tavo 
egzistencijai. Neužmiršk 
skolos savo gimtajam kraš
tui, kuris suteikė tau gar
bingą lietuvio vardą ir gra
žiausius jaunystės atsimini- 

,r mus. Žiauraus despoto min
domas, jis šaukiasi savo 
vaikų pagalbos.



Nr. 6, Vasario ll, 1953 KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš Plataus Pasaulio
kareiviai nesą potvynių auką ŽdftUis livl uhuunuiūv. Vi-pUllC T * 

ont A-.1CUU\ AU Bend-

Kinų Partizanai

Kinų nacionalistai prane
ša, kad sausio 9 d. gerai 
ginkluotų kinų nacionalistų 
dalinys išsikėlė Kinijoj, su
sijungė su partizanais ir pa
traukė j krašto gilumą. 
Apie to dalinio pasitrauki
mą Formozos vyriausybė 
neduoda žinių.

Žydai Čechijoj

Po visą bolševikišką če- 
choslovakiją eina žydų va 
lymas. Žydų kilmės žmo 
nės mėtomi iš visų atsako- 
mingesnių darbų, “žydiškos 
išvaizdos” piliečiai ujami 
viešose vietose ir varoma 
plati propaganda atsišauki
mais prieš Izraelio valstybę 
ir sionistus.

Ceilonas Prekiauja

Pranešimai iš Ceilono sa
ko, kad kinų komunistai 
užpirko toje saloje daug 
gumos ir paskubomis gabe
na j Kiniją, ši mėnesi 8»- 
000 tonų gumos išgabena
ma i Kiniją. Prekyba tarp 
Ceilono ir Kinijos plečiama 
pagal naują penkių metų 
prekybos sutarti.

Vokietijos Pasieniai

Vakarinės Vokietijos par
lamentas nubalsavo padi- 

° dinti pasienio sargybinių 
skaičių, kad sienos su ryti
ne Vokietija ir čechoslova- 
kija butų geriau saugomos. 
Pasienio sargybinių skai
čius padidinamas 20,000 
vyrų.

Popierius iš Kanados
Japonų Belaisviai

Komunistinė Kinija pra
nešė Japonijai, kad ji sutin
ka tuoj pat grąžinti 30,000 
japonų karo belaisvių ir 
prašo prisiųsti laivus juos 
paimti. Japonija sako, kad 
Kinijoj dar liks 59,000 gy
vi japonų karo belaisviai ir 
daug tūkstančių yra dingu-

1953 metais Amerika su
vartos apie 6,000,000 tonų 
laikraštinio popieriaus, bet 
viduje krašto bus pagamin
ta tiktai šiek tiek daugiau 
miliono tolių. Likusis po
pierius bus atgabentas iš 
užsienių, daugiausiai iš Ka
nados, kur milžiniški popie-,sįų/apįe kuriuos žinių nėra. 
riaus fabrikai gamina mi-
lionus tonų.

Egipto Dykuma

Egiptas pasiūlė Vokieti
jai pastatyti Sinojaus dyku
moje Egipte galingą elek- 
trainę ir atlikti tos dykumos 
drėkinimo darbus. Egiptas 
nori, kad vokiečiai tuos di 
džiulius darbus atliktų kre
ditan ilgiems metams. De
rybos tuo reikalu vedamos.

Rykštės Pietų Afrikoj

Pietų Afrikos vyriausybė, 
vedama kunigo Malano, 
Įnešė i parlamentą Įstaty
mo projektą, pagal kuri 
žmonės nusižengę prieš ra
sinės segregacijos Įstaty
mus, bus baudžiami kalėji
mus, piniginėmis pabaudo
mis ir 15 rykščių. Rykščių 
Įstatymas parlamente greit 
praeisiąs.

KAS MUMS RAŠOMA
“Komunizmui Talkina”
Pranciškonų “Darbininkas" 

pasisako dėl nebe naujo ginčo 
apie parapijines mokyklas. Ne
senai Romos katalikų vyskupai 
viešai pareikalavo, kad katalikų 
parapijinėms mokykloms butų 
teikiama tokia pat piniginė pa
rama, ,kaip ir viešosioms mo
kykloms. Tas reikalavimas nė
ra naujas. Nors bažnyčia nuo 
valstybės čia atskirta, bet ka
talikai mano, kad labai gera 
butų gauti iš valstybės para
mos jų tikybinėms mokykloms, 
nes, girdi, jie esą skriaudžiami, 
jie moka mokesčius viešosioms 
mokykloms išlaikyti, bet savo 
vaikų i tas mokyklas neleidžia 
ir turi iš antro karto mokės-, 
čius mokėti, kad savąsias mo
kyklas išlaikius.

Prieš toki Romos katalikų 
vyskupų reikalavimą griežtai 
pasisako protestonai, žydai 
šiaip žmonės visokių tikybų ir 
visai be tikybų, kurie mano, 
kad bažnyčios atskyrimas nuo 
valstybės yra sveikas dalykas 
ir todėl tikybinės mokyklos ne
turėtų graibstyti viešojo turto 
(valstijų, miestų ar mokyklų 
distriktų) savosioms mokyk
loms ar kitokioms įstaigoms iš
laikyti. Valstybės pareiga yra 
aprūpinti jaunimą mokyklomis 
ir Amerikos viešosios mokyklos 
yra geros. Bet jei kam jos ne
patinka, tas gali steigti savas 
mokyklas ir jose savo vaikus 
auklėti. Bet tokie nepatenkinti 
viešomis mokyklomis negali 
reikalauti, kad viešas iždas jų 
mokyklas išlaikytų.

Kas tame ginče yra teisus ir 
kas klaidingas? Atrodo, kad 
pripažinus bažnyčios nuo vals
tybės atskyrimo principą reikia 
pripažinti ir iš to principo iš
plaukiančias išvadas. Tie žmo
nės, kurie skaito bažnyčios ir 
valstybės atskyrimą teisingu 
dalyku, griežtai pasisako prieš

Anglų kareiviai neša vieną potvynių auką Canvey saloje, 
Thames upės žiotyse. Potvyniai Anglijoj pridarė didžiau
siu nuostolių, virš 700 žmonių vien Anglijoj nuskendo ju
ros vandenvse.

džiausiąs tuomet rūpestis ruomenėje didžiajam lietu-
bus, kaip išauklėti vaikus 
dvasiniai sveikus. lr da
bar pastebima, kad turtin
gų tėvų vaikai, kurie aug
dami turi sveikiausias ir 
geriausias sąlygas, daugu
moje yra nervingi ir serga 
visokiais negalavimais, ku
rie kyla iš nervingumo. 
Auginti vaikus higieniškai 
ir sveikai gali kiekviena 
šeima, tačiau auginti juos 
taip, kad vaikai jaustųsi lai
mingi, gali tik patys dvasi
niai subrendę tėvai.

Bendruomenė ir 
Vasario šešioliktoji

vybės išlaikymo reikalui.
Prel. J. Balkunas,

JAV LB LOK’o Pirm.

Amerika Ginkluos 
Azijos Tautas

Antanavičiaus Gimines
Prašomi Atsišaukti

Sausio 27 d. mirė Zigmas Antana
vičius (Zigmas James Antanewisus,, 
apie (X» metų amžiaus, Canton, Mass, 
gyveno 63 Revere St. Buvo kilęs 
iš Vilnijos, Merkinės parapijos, Ma- 
sališkių kaimo. Girdėjome, kad yra 
giminių Worcestery ir New Yorke. 
Giminės prašomi atsišaukti į: |7>

Ona Uždą vinis,
1159 Washington St.,

Canton, Mass.
Amerikos naujoji admi

nistracija planuoja stiprin
ti Azijos tautas, kad jos ga
lėtą sudaryti jėgą gynimui- 
si nuo bolševikiškos agresi- 
jos. Tuo tikslu Amerika 
numato apginkluoti stiprias 
Japonijos, Filipinų, kinų 
nacionalistų ir Siamo jėgas. 
Po tų kraštų bus ginkluoja
mos ir kitų Azijos tautų 
cariškos jėgos, jei bus susi
tarta dėl tų tautų dalyvavi

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiat minėtos 
skausmus, REUMATIŠKUS SKAUS
MUS. RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJĄ, 
NUOVARGj, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatų ir jų bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardų, 
pavardę ir antrašų ir siųsk šį garsi
nimų dėl naujai pagerintos Detsnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada gra
žink mums likusių ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. L'žtikrinam pasekmes.

riežodis:Vasario 16 proga mes, 
lietuviai, jungiamės iš nau
jo sutartinai remti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą 
ir visais budais siekti, kad 
lietuvių tauta gyventų am
žinai.

Šios didžiosios lietuvių 
šventės proga sveikindamas 
visus Amerikos lietuvius 
JAV Lietuvių Bendruome
nės vardu, kviečiu brolius 
ir seseris Vasario 16 sukak
tis paminėti ko įspūdin
giausiai ir, jas minint, mo- 

_____  raliniu pritarimu ir pinigi-
i Kitą kartą pakalbfeimeinėm> aiuk»mis Ja
spie kitus naujojo įstatymo reri?n . L,?tu™S ,alsvlnlmo 

veiksmų darbą.
Kreipiuos Į organizuotus 

s vie-

Pilietyb ės Netekimas
Kaip Naturalizuoti Piliečiai 

Praranda Pilietybę

Jei Įpilietintas asmuo gy
vena be pertraukos tris me
tus tame krašte, kurio pi
lietis jis pirma yra buvęs, 
arba kur jis yra gimęs, toks 
asmuo netenka Amerikos 
pilietybės.

Jei Įpilietintas asmuo iš
gyvena 5 metus bet kuria
me svetimame krašte, jis ir
gi netenka Amerikos pilie
tybės.

Šita trijų ir penkių me
tų užsienyje gyvenimo tai 
syklė turi išimčių. Pavyz
džiu, nenustoja pilietybės 
asmuo, jei jis

gyvena svetimame krašte 
Amerikos vyriausybės tar
nyboje, nežiūrint kokiame

apie Kitus naujojo Įstatymo 
patvarkymus. Svarbiausiai 
paliesime deportacijas.

Nauji Leidiniai

mo bendro gynimosi fronte.
I okie

Yra senas ir teisingas p 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 

ia naUjOSiOS vy- nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk
riausybės planai Azijoj, bet 
kada ir kaip jie bus pradėti 
vykdyti priklausys nuo tam 
reikalui kongreso skiriamų 
lėšų.

su Deksnio Galinga Mostim. <12-53)
DEKEN’S PRODUCTS 

P. O. Box 666 
Xe»vk 1. N. J.

PAIEŠKOJIMAI

rėmimą tikybinių bažnytinių 
mokyklų.

Romos katalikų vyskupai bet
gi paties to principo nepripa- krašte jis gyventų;
žįsta. Tiesa, čia Amerikoje, 
kur jie yra mažumoje, jie lupo
mis tam principui lyg ir prita
ria. Bet kur katalikai yra dau
gumoje ir kur jie turi nusve- 
riamos įtakos į vyriausybę, ten 
jie be jokias atodairos reika
lauja. kad bažnytinės mokyk
los butų ir viešosios mokyklos. 
Jokio skyrimo jie nepripažįsta, 
o mažumos teisių ir nemano bo
ti.

gy vena svetimame krašte 
dėl ligos ir gauna pensiją 
iš Amerikos vyriausybės dėl 
netekimo sveikatos tarny
boje :

Liudas Dovydėnas: BROLIAI
DOMEIKOS. Romanas. Tre
čioji laida. Išleido knygų 
leidykla TERRA. 748 W. 33 
St.. Chicago, III. 256 pusi. 

kaina §2.50.
Šia knyga autorius Lietu

voj laimėjo valstybine lite- 
raturos premiją. Veikalo 
siužetui pasirinkta musų 
kaimo buitis ir musų žmo
nių palinkimas vaidytis, 
skųstis, bylinėtis. Daugeliu 
atžvilgių ši problema aktu
ali mum-! ir šiandien, ir ta
tai knygą daro mums dar 
Įdomesne ir dar reikalin
gesne. Knyga parašyta Įdo
miai. patraukli, stilius gra
žus, gyvas, dovydėniškas. 
Knyga išleista gražiai ir 
skoningai.

Visų tikybų kunigai manosi 
esą be galo svarbus moralės ir 
kitokių gerų dalykų saugotojai. 
Ypač katalikų kunigai manosi 
esą žemės druska ir dabar jie 
drįsta tvirtinti, kad tie, kurie 
nenori leisti jiems po viešą iž
dą maujoti, būtinai turi būti 
komunizmo talkininkai. Taip 

ir sako ir pranciškonų “Darbinin
kas,” kuris išaiškino, kad ne
davimas parapijinėms mokyk
loms iždo pinigų yra “komu
nizmui talkinimas.’’

apsigyvena svetur po to 
kai praėjo 25 metai po pi-j B. Stundžia: BURIAVIMAS ĮR 
lietybės gavimo ir yra virš; t..
60 metų amžiaus, kada ap
sigyvena svetur:

gyvena svetur laikinai ir 
tik su tikslu dirbti švietimo,

Tokia jau dabar mada. Kas 
man nepatinka, tas “taikina 
komunizmui." Bet visgi reikia 
drąsių akių. kad “talkinimą 
komunizmui” primetus Ameri
kos viešosioms mokykloms’, čia 
pranciškonai trupučiuką persū
dė. Jie ir patys žino. kad jie 
sako nesąmonę. Bet kodėl ne
gąsdinti davatkų?

—S. B.

Lietuvi! Iš savo darbo 
rūpindamas save ir savo 
šeimą, atsimink, kad šian 
dien ir tavo tėvynė Lietuva 
priklauso rūpinamųjų skai
čiui. Paskirk jos laisvės 
reikalams bent reikšmingo
jo pirmadienio, vasario 16 
d., savo uždarbi.

I ietnvi ’ Tėvvnė lv<r na- Paieškau Kazio Salaviejaus, kilu-Lie.UM. įetyne, pa sios .. papilės valsčiaus, Kožiškių
iaUKOjanti motina, tave au- kaimo, Šiaulių apskr. Vėliausiai gy- 

gino ir globojo. Atsilygink S,ru^“ytisP’raiyk 
jai kaip motinai—neapleisk
jOS nelaimės ir vargo va-j Worcester, Mass.
landoje. Tikėk—tavo aukai
Vasario l6-sios proga nu-' .Ieškau brolio Stasio SabaHauaka, 

, ... , kilusio is Triškių valsčiaus. SiaubųŠluostys bent Vieną JOS Siel- apskrities. Jis išvyko į Jungtines 
vurtn -Ssn-a Valstijas 1913 metais. Jis pats, ar\ a. tu u.-did. apie jį įįnOt malonės pranešti

šiuo adresu: (4)
Juozas Sabaliauskas,

Calle C ubą 3986 (Vilią dėl Cerre), 
Montevideo, R. O. dėl Uruguay.

FARMA PARDAVIMUI
86 akrai žemės, visa lygi. dirbama 

ik truputf apleista. Yra 2 šeimyntjLietuvių "Bendruomenės
netus ir i jau po benruome- Prašoma kaina $15,000, bet galima 

nu dderėti. Vieta netoli Bostono, bū
tent: 217 Crescent St., Bridgewater. 
Mass. Parduoda administratorius:

John Waitkus, <9)
593 West Lake Avė.. Rahwav, N. J.

tik 
r.amas barnė, 1 arklys ir 4 karvės.

nės Šukiu susiburusius Ame
rikos lietuvius, prašydamas, 
kur ir kaip gali, aktingai 
prisidėti prie Lietuvos ne
priklausomybės sukakčių j 
minėjimo ruošimo visos

Ieškau savo brolį Juozų Gavėnų, 
kuris 1925 metais išvyko į Brazilija, 
Sao Paulo. Jis pats ar kas jį žino 
prašom atsiliepti šiuo adres»: (6)

Anė Gavėnaitė Orentienė,
291 W. Third St.,

So. Boston 27. Mass.

BIBIL1JOS TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS APSIVEDIMAl

JŪRININKYSTĖ. LBS Ju
rų Skautų leidinys, 125 pusi. 
Toronto. Ont.. 1952 metais. 
Kaina nepažymėtai Gauna
ma pas autorių. 89 Glenlake 
Avė.. Toronto. Ont., Canada 

j Knygoje sudėta daugybė

lietuvių kolonijose.
Laikau savo pareiga pri

minti JAV LOK ’o nusista-j1?. ■ . . - -. . latkarlotinai pareikšdamas, kad mi-iyrną, kad Vasario 16 m I-Irusieji yrą negyvi, tikrai numirė.
- . 'r/mii e mirties miegu, iš kurio jienejimO pai engimų lJtbliLisjpJ|jja[;au bus pabudinti. Biblija pa-

bei visos aukos turi eiti rodo- ka<l. p° rnirties žmogus neuž- 
_ . .... ., Įžengia į dangų, nenueina i šveistaiLietuvos laisvinimo reika- rę, ir nėra velnių nugabentas į am 
lams ir tie pinigai turi 12 SS
perduoti Amerikos Lietuviu • ma-gu ir randasi kapuose.
_ ... _r , - ' Kuomet Pidvsis Mokytojas. JėzusTarybai—jos Vykdomajam Kratus. kalbėjo į savo mokytinius
Knrnitotni Chioacrnip nrhi> af’ie savn prietelio I.czor;aus mirtį nomueiui vnicagoje aioa ka n ap;e sakydamas: “Musų
Tarvbos skyriams vietose. ' • ;■ Lozorius miega bet >š einu* j j _ . r o J° pažadinti iš miego. Jo mokytiniu:Perduodamas JA\ Lu> tralo Jo prilyginimo kalbos ir

r .-.nė. kad Jis kalbėjo apie paprastų 
mie/ą. "Tuomet Jėzus jau aiškiai 
jit ms pasakė: "Lozorius mirė.”

j •«» • „ • . . i Vienas iš įkvėptųjų šventojo Raš-drauge reiškiu tvirtą VI.:!, rašytoju. Saliamonas, kuriam Die- 
vas buvo davęs daug žinojimo ir iš- 

1'-fminties. štai kaip sako apie miru- 
laisvinimo ir lietuviu tautos - šyvieji žino. kad jieivi • a*” • .(mirs, mirusieji jri nieko daugiau ne-gClbejimO kovoje, tHip ir neturi jokio užmokesnio,
energingai ir vieningai dirb-;;’-

— Ivydas draug žuvo. ir jie nebeturi da- 
j!:e< š:a-ne pasaulyje ir visame, kas 
(darosi po saule. Ka tik tavo ranka

laikinojo organizacinio ko
miteto ir savo linkėjimus,

Amžinasis Žnog aus Likimas
šventasis Raštas labai aiškiai kal- 

apie amžinąjį žmogaus likimų

Esą 32 metų jaunas kanadietis. 
Norėčiau susirasti sau gyvenimo 
draugę, mergaitę ar našlę. Gali bū
ti ir vyresnės už mane. Laiškus ra
šyti šiuo adresu, atsakysiu visoms:

Br. Aukštuolis,
25 Duke St.,

St. Catherines, Ont., Canada.

Paieškau gyvenimo draugo. Geis
tina. kad butų laisvų pažiūrų, links
mo budo, nuo 38 iki 49 metų am
žiaus. Atsakymų duosiu tik į rim
tus laiškus ir su nuotraukomis. 6)

E. Pouch.
37 Indian Trail,

Toronto, Ont.. Canada.

Jaunas vyras. 25 metų amžiaus, 
ieško gyvenimo draugės nuo 17 m. 
Turiu patyrimų tabako farmose. Jei
gu mieste, tai irgi neblogai. Rašyti:

Stanley Venskaitis,
C/o Z. Obelis.

R. R. 1,
Glen-Meyer, Ont., Canada.

mokslo, biznio, labdarybei
ar finansų Įstaigoje, kurios jžjnįų apįe laivininkystę, 
centras yra Amerikoje; arjapje iaįVų rūšis, buriavimą, 
atstovaudamas religinę or- oro atmainų stebėjimą, na 
ganizaciją, kuri turi • savo vigacija ir daug kitu daly- 
atstovybę Amerikoje; arba
dirbantis kokiai nors inter
nacionalinei organizacijai, 
kurioje dalyvauja ir Ame
rika.

Nenustoja pilietybės na
turalizuoti asmenys, jei jie 
negali grįžti į Ameriką dėl 
savo ligos, arba dėl ligos 
savo artįmųjų, arba dėl 
mirties šeimoje.

Nenustoja pilietybės na- 
turalizuotas asmuo, kuris 
gyvena užsienyje išsimoks
linimo tikslu.

Įstatymas numato ir dau
giau išimčių, kada naturali- 
zuotas pilietis gali gyventi 
užsienyje ir visvien nenu
stoja Amerikos pilietybės.
Bet kiekvienas naturalizuo- 
tas pilietis, jei jis išvyksta 
ilgam laikui gyventi svetur, 
pirma turėtų išsiaiškinti, 
kiek laiko jis gali svetur 
gyventi nenustodamas Ame
rikos pilietybės. •

Šaltais Žiemos Vakarais 
Skaitykite Knygas,
Kurios Pilnos Ugnies

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. čia

Iliustruota;

ŠLIUPTARNIAI. Čia parodyta Ii
i , • ’______ __ .-ituviu angliakasių ‘gyvenimas ir ■
kų, KUlie SA <ifbu Žinoti įkaišios kovos, kurios ėjo tarp

jjvių ir “kryžiokų"—šliuptamiu 
katalikų. 652 pusi.; drobes vir •. i 
Šliupo, šerno ir Dembskio atvaize:. 
kaina $3.00.

mėgstantiems plaukioti 
vandenis žuvauti. Tai kiše
ninė enciklopedija.

Mirtingumas Mažėja

tvr.ii padaryti, tuojau daryk, nes nei 
|<:ari-''. nei proto, nei išminties, nei 
i žinojimo nėra kape. i kuri tu nuei
ni.’'— Pamokslininkas 9:5. 6.10. 

labai' ar to m’n*s*ejl nebeturi
stipriai pavaizduotas gyvenimas nu?-Į .!?’e?as užT?jr#
gas iš nuogiausių. Iliustruota; . ’ • \'sal ?.ra
pusi.: kaina $3.00. ’/ ^el^nmo vntis. Tureda-

ŠIRDIES RŪMAI, čia apraš • a: T vilties pranašas Dovydas
kaip tėvą nusinešė alkoholis. žmogus, kad jį at-
—meilė, dukterį—širdis. Iliustruo-?' ’̂- ,r sūnūs, kad jį
ta: 450 pusk; kaina $4.00. fe -ni?” Tiesa, kad Dievas atsimi- 

apie žmogų, savo rankų darbą ir 
rire: 'e jam išsigelbėjimą.

(Bus daugiau)
\ rėdanti panašaus turinio spaus- 

• iu. gausite veltui, kreipkitės: V. 
levas. 3; 14 S. Lituanica Avė.. Chi- 
igo S. III.

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

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
yra labai maistingos, ir >7a gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kūno 
pagerinimo. $2.iX> svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., Ui $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

Soath Boston 27. Mass

Vaikų ir jaunuolių (iki 
20 meti]) mirtingumas per 
paskutinius -50 metų labai 
sumažėjo. Apie 1900 me
tus iš kiekvieno tūkstančio 
vaikų tik 772 sulaukdavo 
20 metų. šiandien iš tūks
tančio vaikų sulaukia to 
amžiaus 950. Taigi, mirtin
gumas sumažėjo 178 vai
kais iš tūkstančio.

Mirtingumas sumažėjo 
dėl geresnių higienos sąly
gų, geresnio ir sveikesnio 
maisto bei priežiūros. Dak
tarai sako, kad per arti
miausius 20 metų mokslas 
pasieks to, kad fiziniai vai
kų trukumai bus visai paša
linti, o mirtingumas suma-

Visos 3 knygos sykiu tik už $6J '.Įi. 
Bet taip baisiai žema kaina i/ r: j;Į 
tęstis ilgai. Tai nelaukit rytojau-, 
bet tuoj kiškit $6.00 i voką ir • ių-,.
Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted 
St., Chieago 8. III. Persiuntimo Vai
tus apmokame. (13 >

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo '

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TAUS nao Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tuk- 
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJ AMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite at is’i 
jums šiutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusių dalį ir už tai jus ne 
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei v-eoo 
eento. NESIŲSKITE PINIGŲ 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resų greitai j:
Roase Products Co„ Dept. x-9 
27M Fanrell Avė.. Chieago 45. III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 

AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRiKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta sij 
fraterr.alėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y. J

t J
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PAGAVO KETVIRČIO

KRAUTUVĖS VAGIS

Savo laiku rašėme, kad 
nežinomi vagys apvogė Ke
tvirtis ir Ko. auksinių daik-

PROF. D. J. STRUIK
BYLA PARUOSTA

ŠI SEKMADIENI 
SANDAROS BANKETAS

RADIO PROGRAMA

Šį Sekmadienį Iškilmingas Lietuvos
Nepriklausomybės Minėjimas

Minėjimas {vyks South Bostono High School Auditorijoj, 
Pradžia 3 Valandą Popiet

Bostono ir apielinkių lie
tuviai Lietuvos nepriklau
somybės šventę minės šį 
sekmadienį, vasario 15 d.,

CAMBRIDGE MINĖS 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄ

Cambridge ALT skyrius
3 vai. po pietų, South Bos-[ruošia Lietuvos nepriklau- 
tono High School auditori- somybės minėjimą vasario 
joj, Thomas Parke. |22 d., sekmadieni, 2 vai. po22 d

Minėjime bus graži me-Įpietų, Roberts mokykloje, 
ninė programa ir eilė kalbė- kampas Broadway ir Wind- 
tojų. Svarbiausią meninės sor gatvių.
programos dali išpildys Kalbės Cambridge mies- 
Bostono Lietuvių Vyrų to majoras, adv. K. Kali- 
Choras, vedamas muziko I nauskas, Dr. Leimonas ir k.
Juliaus Gaidelio. Chore da- Dalyvauja legionieriai ir 
lyvauja virš 40 gerai išla- mokiniai skautai. Bus me- 
vintų dainininkų. Be to, ninė programa, kurią pildys vo aP-vvarr°n- 
bus solistu dainininku. Į dainininkai solistai \ . Bar

mienė ir p. Akmalis akom- 
Minėjime pak\iesti daly- panuojant p. A. Januškevi 

vauti musu valstijos guber-|čienei ir Karbauskui.

Mass. Institute of Tech- 
nololy profesorius Dirk. J. 
Struik jau senai yra pat- 

tų krautuvę, 379 Broadway, rauktas teismo atsakomy- 
So. Bostone. Policija prieš, bėn. Jis sakėsi nebuvęs ko- 
kelias <1 ienas vagis suėmė?munistas, bet buvęs FBI 
Pasirodo, kad keli vaikėzai į agentas Philbrick rodė, 
sudalė gengę krautvėms
plėšti ir išvogė 36 krautu
ves. Teismas dabar apklau- 
sinėja Įvairius liudininkus, 
o policija vagystes aiškina.
Dar nežinia, kokią bausmę 
nepilnamečiams kriminalis
tams teismas priteis. Kal
tininkai 2 yra 16 metų, o 
kiti du 15 metų amžiaus 
berniukai.

Policijos tyrinėjime ir 
dabar teisme paaiškėjo ne
paprastas jaunųjų 
veiklumas ir
krautuvių "valymas.” Po
licijai svarbu išaiškinti ir 
jaunų vagišių globėjus, ku
rie pavogtus daiktus leisda

vagišių
organizuotas

DĖKOJA TALENTŲ 
POPIEČIO DALYVIAMS

P-
Šoks p. O. Ivaškienės tauti
nių šokių grupė.

“VIENAS LAIPSNIS“
APVALĖ SNIEGĄ

natorius ir Bostono miesto 
majoras. Principalis kal
bėtojas bus Juozas Audė
nas, Lietuvos Laisvės Ko
miteto narys, buvęs nepri
klausomoj Lietuvoj žemės
ūkio ministerių. Be to, po i pereitą sekmadienį Bos 
kelis sveikinimo žodžius Lone siautė sniego audra, 
tars Lietuvos garbės konsu-kjet sniego mieste iškrito tik 
las adv. A. O. Shallna, lat-jvienas colis, o Blue Hill 
vių ir estų atstovai. aukščiausioj vietoj sniego

Lietuvos nepriklausomy-Prjvert® ^et colius. Jei 
bės minėjimą rengia Ame- m’ettas l^ek snie»® butų ga 
likos Lietuvių Tarybos Bos- v£s’ ta^ butų gatvės užvers 
tono skyrius kartu su Bos-ros- fiestą nuo sniego ap- 
tono lietuvių patriotiškomis puugojo šiltas ora^ snleT?^ 
organizacijomis. Paskuti- kŲto ir n-vko’ 0 Blue _ HiH 
niame ALT skyriaus posė- kalvose temperatūra buvo 
dyje, pereitą penktadienį, v*enu Ja*Psniu v^tesnė ir 
dalyvaujant apie 20 drau-ren snie£as pasiliko neistir- 
gijų atstovų, galutinai buvolPS
aptarta minėjimo progra
ma ir nustatyta minėjimo 
tvarka.

Minėjime pasižadėjo da
lyvauti Stepono Dariaus 
posto uniformuoti nariai, 
jie įneš ir pagerbs vėliavas.
Taip pat dalyvaus 
muoti skautai.

Iš Socialdemokratų Mitingo

Pereitą šeštadienį LSS 60 
kuopa turėjo savo narių su- 
irinkimą. Dalyvavo nedi

delis narių skaičius, bet bu- 
unifor-|vo aptarti svarbesnieji orga

nizacijos reikalai.
Kuopa nutarė iš savo iž- 

Vasario Šešioliktoji yrajdo skirti $20 Lietuvos va- 
tradicinė lietuvių tautos davimo reikalams, o nariai 
šventė. Ji minima visuo- čia pat dar sudėjo $48 
se pasaulio kampuose, kur Stambiausią auką davė J. 
tik gyvena lietuviai. Bos- Jankauskas—$20. Kiti kuo- 
tono lietuviai kasmet gau- pos nariai savo aukas keti- 
siai renkasi į tos šventės mi- no įteikti minėjimo iškilmė- 
nėjimą, o šiais metais tą se šį sekmadienį, 
šventę ypatingai minėsime, Kuopa rengia savo meti
nes sueina 35 metai nuo nę vakarienę kovo 15 d. L. 
Lietuvos nepriklausomybės P, Draugijos svetainėje, So. 
paskelbimo 1918 metais va-|Bostone. Išrinkta komisija 

vakarienei ruošti.
Buvo pasitarta apie su-

. v, - i ruošima viešu diskusijų dėl t0liktąją Bostono lietuviai, Ljetuvoje 13 metJu‘ bu.
vusio režimo, kaip jį vertin
ti, ir dėl dabar esamos pa
dėties Lietuvoje. Valdybai 
pavesta tokių diskusijų ga
limybes išaiškinti.

Dalyvis.

sano 16 d.

Minėdami Vasario Sešio-| 
:ono lietuviai, 

kartu su visos Amerikos lie
tuviais, pareikš griežtą pro-| 
testą prieš rusų bolševikui 
okupaciją Lietuvoje ir pa
kels savo balsą už musui 
tėvu žemės išlaisvinimą.

kad prof. Struik, Mrs. Gil- 
beet ir maldenietis Harry 
E. \Vinner ir jis pats pri
klausė prie tos pačios kom
partijos kuopelės. Iškėlus 
kaltinimą prof. Struik buvo 
atleistas iš profesoriaus vie
tos institute.

Dabar visų trijų asmenų 
byla jau yra paruošta ų- 
greitu laiku laukiama, kad 
jie bus teisiami. Prof. Stru
ik griežtai užginčija, kad 
jis yra buvęs ar esąs komu
nistų partijos narys. 

RAŠYTOJŲ KLUBE

Dėkojame širdingai Ta
lentų Popiečio dalyviams, 
išpildžiusiems Įdomią pro 
gramą. Šiame parengime 
pinigines dovanas gavo Vy
tautas Strolia, p. O. Kaš- 
kienės mokinės Birutė 
Paukštytė ir Audronė La
pinskaitė. taipgi dainininkė 
Marė Mikšiunaitė. Iš kitų 
programos dalyvių žymėti
na Pranas Munstis, Elzbie
ta Nanartavičienė, Mikali
na Pavydienė, Irena Jurė
naitė, Andrius Yuga ir 
Magdalena Sibitienė.

Baigiant, reiškiame musų 
padėką šeštadieninės mo
kyklos mokiniams, piani 
tems, šeimininkei Clarai 
Vasiliauskienei ir visiems 
biznieriams parėmusiems šį 
parengimą, o taip pat ir at
silankiusiai publikai.

Steponas ir Valentina 
Minkai.

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 Fellovvs orkestras. 
Todėl rengimo komitetas 
nuoširdžiai kviečia So. Bos
tono ir apylinkės lietuvių 
visuomenę ko skaitlingiau 
nepriklausomybės šventės 
minėjimo bankete dalyvau
ti. Rengėjai.

Lietuvių radio programa 
>er stotį WBMS, 1090 kilo
cycles, nauju laiku, 12 iki 
12:30 vai. per pietus, šį 
sekmadienį bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes
trą.

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

kit rašyti ofiso adresu: 502
Broadvvay, So. Boston 

27, Mass. Ačiū.
Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham SL, Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Tel. SO 8-2712 arba BĮ 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirur

VYRŲ CHORUI 
REIKIA PIANO

Bostono vyrų chorui rei
kia piano. Jei kas galėtų 
tokį instrumentą padovano
ti ar paskolinti, prašome 
pranešti kuriam nors iš cho
ro dalyvių, arba pasiskelbti 
“Keleivio” ofise.

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

Vartoja vėliausios konstrukicijoa 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 noo 7-8
534 BROADWAT.

80. BOSTON, MASS.

Vasario 7 d. įvykusiame 
Rašytojų Klubo susirinki
me B. Brazdžionis padarė 
1952 metais išleistų lietu
viškų knygų apžvalgą ir V.
Kulbokas skaitė paskaitą “Keleivis 
“Meno šaltiniai ir keliai.” Minkų

Paiškėjo, kad 1952 me-*
tais Jungtinėse Valstybėse,
Kanadoj ir Anglijoj
išleista daugiau, kaip 30
dailiosios literatūros knygų,
iš kurių vienai išrinktajai
ir šiemet bus suteikta Rašv- •*
tojų Draugijos premija.

V. Kulboko paskaita bu
vo rimtai parengta ir susi
laukė klausytojų didelio 
dėmesio. Dėl joje iškeltų 
klausimų kitame susirinki
me vyks diskusijos.

GERŲ ŠEIMŲ
VAIKAI MUŠEIKOS

Policija suėmė ir apklau- 
sinėja penkis \ewtono pus
bernius, keturis 16 metų ir 
vieną 15 metų. Berniokai, 
pagal policijos pranešimą, 
visi “iš gerų šeimų,“ suimti 
už užpuolimą ii- žiaurų pri
mušimą jauno žydo Ste- 
phen Bergen. Brandeis Uni
versiteto vice - prezidento 
giminaičio. S. Bergen guli 
ligoninėj sunkiai sužalotas 
diržų sakčiais ir peiliais.

Suimtieji chuliganai tar
domi dėl vis dar neišaiškin- 

rabino Jacob I. Zuber
užmušimo Naujų Metų išva
karėse Roxbury parke.

Tad visi į Lietuvos nepri 
klausomybės šventės minė-Į Miesto Pagerinimui 
jimą šį sekmadienį, 3 val.Į 66 Milionai Dolerilų
po pietų, South Bostono. ...
Aukštosios Mokyklos sve- Bostono miesto planavi- 
tainėje. Svetainė atidaro- mo komisija pasiūlė majo- 
ma nuo 2 vai. po pietų. I™1 J- B- H-Vnes m,est0 Pa’rui J. B. Hynes miesto 

gerinimo planą, kuris suda
rytų išlaidų 66 milionus do- 

Kelių Inžinieriai lerių. Tarp kitų dalykų nu
Posėdžiauja Bostone matoma pastatyti didelę li

goninė chroniškomis ligo- 
Statler viešbudyje sekma- mis sergantiems ligoniams, 

dienio vakare prasidėjo ke- pastatyti “pramonės cen 
lių statytojų nacionalinė trą.” eilę mokyklų ir kitų 
konvencija, kuri užsitęs tris pastatų. Du trečdaliu lėšų 
dienas. Konvencijoj vado- naujiems pastatams butų 
vaujantieji kelių tiesimo in- sukelti paskolos lakštais, o 
žirtleriai padarys daug pra- likusios išlaidos butų pa
nešimų apie naująją kelių dengiamos iš Kitų miesto 
tiesimo techniką. [fondų.

Gaunamas 
Gėlių Krautuvėj

‘Keleivį” atskirais nume- 
buvo riais galima pirkti ponų 

Minkų gėlių krautuvėj, 502 
Broadway, So. Bostone.

Butas Nuomai
Išnuomuojamas 6 kambariu 

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

Joe Tamošaiti.
20 Margin St.,

Hvde Park, Mass.* e

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: mm I IU d 

Ir ano T IU 8

646 BROADWAY 
80. BOSTON. MA88. 

Telefonas: SOUth Boston 1888

Ačiū Už Sveikinimus

Musų 38 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių proga 
gavome sveikinimų ir linkė
jimų iš daug draugų. Šiuo- 
mi širdingai dėkojame An 
tanui ir Annai Shiugzdams, 
ponams A. Lavoie, Jonui 
Watkui, pp. V. Waitkams, 
L. Yanulienei, T. Banienei, 
ponams J. Belek, J. Be- 
lerd’ui, S. Kaskonui, J. Tau- 
rinskui, S. Lapšiui, Mary 
Bezekienei, musų sunams 
ir visiems giminėms. Šir
dingiausias ačiū.

Marcelė ir Vincas 
Balukoniai.

Vasario 16 pas Skautus

Baleto Vakaras Artėja

T. Babuškinaitės baleto 
studijoj šiuo metu vyksta 
smarkus darbas, nes “Flo 
rindos Sapno” pastatymo 
diena jau artėja. Jaunos 
baleto mokinės stengiasi sa
vo uždavinį atlikti ko ge
riausiai, nes šiuo spektak
liu nori padaryti džiaugsmą 
ir savo artimiesiems ir pla
čiajai publikai.
■ Kovo 1 d., 3 vai. popiet, 
Thomas Park High School 
salėje įvykstantis baleto va
karas bus lyg ir viešieji stu
dijos egzaminai, kuriuose 
pamatysime dvejų metų 
darbo davinius. Jau dabar 
publikoj juntamas šiuo kul
tūrinių įvykiu susidomėji
mas leidžia spręsti, kad ba
leto meno Bostono kolonija 
tikrai yra išsiilgusi

Šį šeštadienį, vasario 14 
d., 4 vai. po pietų, šv. Petro 
parapijos salėje įvyks Bos
tono skautų (čių) iškilmin
gas Vasario 16-tos paminė 
jimas. Programoje įvairus 
pasirodymai, paveikslai iš 
Lietuvos ir iš skautiško gy
venimo Bostone. Taipgi 
bus ir skautiška parodėlė.

Gerbiamus skautų (čių) 
tėvelius, rėmėjus ir lietuviš
ką visuomenę kviečiame 
kartu su jaunimu paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
dieną. —AB.

Kas Nori Pirkti Salą?

HARTFORD, CONN.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas, Dalyvaujant 
Čiurlionio Ansambliui, 
įvyksta Vasario 15, Sek
madienį
3 vai. popiet, Bushnel

Memorial Teatre (Capito 
Avė., šalia gubernatruros 
bu& Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimas kur 
kalbės gubernatorius, sena 
toriai, prel. Jonas Balkunas 
ir kiti. Programai vadovaus 
adv. F. J. Monchun. Kon 
certinę. dalį atliks Čiurlio
nio Ansamblis, atvykstąs iš 
Cleveiand, Ohio. Šituo kon 
certu susidomėjimas nepap
rastai didelis. Bus svečių 
net iš Washington, New 
York, Providence, Boston, 
New Hampshire ir k.

Prie pat teatro lietuvių 
automobiliams rezervuota 
vietos daugiau kaip 1,000 
mašinų..

Koncerto išvakarėse, va
sario 14 d., 6:30 vai. vaka
re, 339 Capitol Avė., lietu 
vių parapijos svetainėje 
bus čiurlioniečiams pagerb 
ti vakarienė ir ta proga su 
jais susipažinimas. Daly
vaujantieji registruojasi pas 
Mončiunienę arba Leonai 
tienę (tel. 7-1266).

Connecticut ir kitų vals
tijų svečių patogumui, va
sario 15 d., nuo 11 vai. ir 
po koncerto, 339 Capitol 
Avė. veiks kavos ir užkan 
džių bufetas. Taip pat bus 
atdaras Lietuvių Piliečių 
Klubas, 227 Lavvrence St.

Iki pasimatymo Hartfor
de ! Vyk. K-tas.

Krautuvė Pardavimui
Mėsos ir kitų maisto produktų 

krautuvė parduodama Cambridge’- 
uje. Kaina 53,300. Krautuves 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. (6)

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 j -John Lazisky, 266 
Gold St., So. Bostone, trečias 
aukštas, vakarais po 5:30, ar
ba sekmadieniais ir šeštadie
niais visą dieną. (6)

ŠIRDIES DURYS
Štai, aš stoviu už durų ir dūzgenu. 

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

B. MICKEVIČIUS 
B. MIKONIS

I n com e Tax Service 
General Insurance 

Real Estate

545 East Broadvvay 
So. Boston. Mass. 

SO 8-0605
(10)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per mėtos gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliotais ir Šventadieniais: 

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

DORCHESTER, MASS.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarms 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL ĮSTATE « IN8URANCB

409 W. Broadvvay 
BOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bas. 87 OBIOLB STRBBT 

Waet Rozbary, Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

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.

Federalinė vyriausybė 
parduoda Gallups salą Bo: 
tono uoste. Sala yra 17 ak
rų dydžio. Ji kadaise buvo 
Bostono miesto nuosavybė, 
bet buvęs majoras J. M. 
Curley 1913 metais salą 
pardavė federalinei vyriau
sybei už 150,000 dolerių. 
Per karą saloje buvo karo 
laivyno mokykla, o dabar 
vyriausybė nori salą par
duoti. Yra ir daugiau salų 
pardavimui. Kovo 6 d. vy 
riausy be pradės imti pasiū
lymus is norinčių tą salą 
pirkti

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga moteris prie na 

mų Įvairiems darbams. Darbas 
nuolatinis. Galėtų ir gyventi 
jeigu butų reikalas. Kreiptis 
į Dr. D. Pilką.

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnami 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

2 KAMBARIAI SU BALDAIS
Automatinė šilima, kamba 

riai naujai išdekoruoti, ir gali 
ma naudotis virtuve. Kamba 
riai Cambridge'iuje. Sužinoti 
telefonu: KI 7-4259. (7 i

Pakalbinkim draugus 

pažįstamus užsisakyti “Ke* 

leivį”. Kaina metams $4

ir

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

409 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengtam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutinto 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. E<tina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis ii
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas
295 Silver Street

South Boston 27,

f I




