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Kongresas Svarsto Mokesčių 
Mažinimų Dar Šiais Metais!

Republikonai Pasiūlė Sumažinti Pajamų Mokesčius 10%
Nuo Liepos 1 Dienos; Administracija Siūlė Pirma 

Biudžetą Išlyginti; Demokratai Nori Žinoti,
Kaip Vyriausybė Žiuri į Mokesčių Maži

nimą; Sumažins ir Pelnų Perviršių 
Mokesčius

Atstovų įumuose svarsto
mas kongresmono Reed 
įneštas įstatymo sumany
mas, pagal kurį pajamų 
mokesčiai butų sumažinti 
apie 10// nuo birželio 30 
d. Tuo laiku butų suma 
žinti ir mokesčiai nuo pel
nų perviršių. Mokesčių ma
žinimas atimtų iš vyriausy
bės kelis bilionus dolerių.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower siūlė kongresui pir
ma išlyginti biudžetą ir tik 
paskui mažinti taksus. Bet 
kai kurie republikonai sku
bina taksus sumažinti. De
mokratai savo balsais gali 
paremti vyriausybės nusi
statymą, arba pravalyti 
kongrese mokesčių mažini
mą. Bet jie pareikalavo, 
kad vyriausybė pasisakytų 
nedviprasmiai, ar ji nori 
mokesčius mažinti, ar biu
džetą pirma išlyginti. Vy 
riatisybę turės apsispręsti ir 
pasisakyti, ar ji republiko
nų siūlymui taksus mažinti 
pritaria ar ne.

Šen. McCarthy 
Ieško Sabotažninkų

Senatorius J. McCarthy 
pereitos savaitės gale sakė, 
kad “Voice of America” 
tarnautojų skaičiuje yra to
kių žmonių, kurie labai 
veikliai sabotažuoja John 
Foster Dulles užsienių poli
tiką. Tiesa, senatorius ne
abejoja, kad daugumas tų 
tarnautojų yra lojalus žmo
nės, bet žymus jų skaičius 
esą verti dėmesio ir tyrinė
jimo.

Senatoriaus vadovaujama 
senato pakomisija pereitą 
savaitę apklausinėjo bolše
vikiškų pažiūrų rašytoją 
Hovvard Fast, bet nieko iš 
jo neišgavo. Rašytojas at
sisakė pasakyti; ar jis yra 
komunistas ar ne.

VALSTYBĖS SEKRETORIUS DUODA RAPORTĄ SENATUI

\ aistybės sekretorius John Foster Dulles, g ižęs iš Europos, duoda raportą senato už
sieniu reikalu komisijai. Sekretorius rod > žemėlapi; viduryje yra jį lydėjęs Harold 
Stassen. o kairėj senatorius A. Willey, se alo užsieniu komisijos pirmininkas.

Bolševikai Tvarko Sako, “Big Deal’’ Anglija ir Egiptas
Lenkijos Bažnyčią Valdo Ameriką Sutarė dėl Sudano

. — ------------------ i---------------------

Lenkijos bolševikiška vy- DemoKratų partijos bu-, Anglija ir Egiptas pasira 
riausybė išleido patvarky-vęs kandidatas Adlai E.'šė sutartį dėl Sudano ginčo 
mą, pagal kurį katalikų Stevenson pereitą šeštadie-' išsprendimo. Pagal sutartį
bažnyčia gali skirti vysku- nį kalbėjo New Yorke Jef 
pus, pralotus ir klebonus fei-son-Jackson minėjimo 
tiktai su vyriausybės prita- bankete. Jis sakė, kad skir- 
rimu. Visokie paskyrimai tumai tarp demokratų ir re-

Sudanas tuoj pat pradeda 
tvarkytis laisvai internacio
nalinių komisijų priežiūro
je, o po trijų metų bus ren-

ar kunigų perkėlimai be vy- publikonų dabar yra tie pa- karnas steigiamasis seimas,
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Amerikiečiai Vėl Daužė Yalu 
Elektraines Prie Mandžurijos

Greitieji Bomberiai Vėl Suardė Elektros Stotis Mandžu
rijos Pasienyje; 200 Bomberių Daužė Bolševikų Ar

mijos Sandėlius; Nušovė Kelis Bolševikų Lėk
tuvus; Fronte Tik Vietinio Pobūdžio Kovos

Izraelis Prašo
Vakarų Paramos

Iz r a e 1 i o ambasadorius 
Washingtone, Abba E. Eb- 
an, po nutraukimo diplo
matinių santykių tarp Rusi
jos ir Izraelio, kreipėsi į 
Ameriką ir kitas laisvas ša
lis prašydamas remti Izra
elio respubliką, kaipo vie
nintelę demokratijos gynė
ją Viduriniuose Rytuose. 
Ambasadorius aiškino, kad 
rusai nutraukė diplomati
nius santykius su Izraeliu 
todėl, kad žydų valstybė 
yra demokratiška ir remia 
laisvojo pasaulio interesus 
Jungtinių Tautų organiza
cijoj.

Vasario 16 d. Amerikos 
sprausminiai bomberiai Ko
rėjoj pakartojo puolimą 
prieš Yalu upės elektraines 
Mand ž u r i j o s pasienyje. 
Bombos išdaužė du genera
torių Supung-Suiho vietovė
je. 200 bomberių vėliau 
daužė bolševikų armijos 
sandėlius šiaurinėj Korėjoj 
prie Pyongyang miesto. 
Oro kautynėse Amerikos 
greitieji lėktuvai nušovė 5 
bolševikų lėktuvus ir 11 lėk
tuvų sugadino.

Šios savaitės pradžioje 
oro kautynės virš šiaurinės 
Korėjos pagyvėjo, bolševi
kai vėl meta daugiau lėktu
vų prieš amerikiečių bom- 
berius.

Korėjos fronte rytinėje
Ambasadorius mano, kad dalyje bolševikai šios savai-

Amerika Stiprins
Formozos Laivyną

Amerika planuoja greitu 
laiku sustiprinti kinų nacio
nalistų karo laivyną Formo
zos saloje, kad kinai patys 
galėtų trukdyti kinų bolše
vikų prekybą juromis. Kiek 
kinų laivynas bus sustiprin
tas priklausys nuo to, kiek 
kinų nacionalistai turi juri
ninkų ir kiek jų greitu laiku 
gali išlavinti.

Jei pasisektų greitu laiku 
sustiprinti kinų karo laivy
ną, tai Amerikai atpultų 
reikalas blokuoti kinų ko
munistų uostus, nes tą ga
lėtų dalyti patys kinai. Ne
būtų reikalo nė kinų nacio
nalistus saugoti jurose 
jiems darant užpuolimus 
prieš kinų komunistų teri
toriją.

Prezidentas Informuoja 
Demokratų Vadą Stevenson

Europa Turi
Pateisinti Pagalbų

V aistybės sekretorius 
John Foster Dulles pereitą 
savaitę per radio aiškino 
tautai savo kelionės į Euro
pą rezultatus. Jis sakė, kad 
Europos vadai daug padarė 
ir žiuri į ateitį, o ne Į pra
eitį, bet dar daug kas lieka 
daiyti, kad Europos jėgas 
apjungus.

Valstybės sekretorius sa
kė, kad Europa tik tada ga
li pateisinti gaunamą iš 
Amerikos pagalbą, jei ji 
apsivienys ir bendromis jė
gomis pasiruoš gintis.

Amerika iš savo pusės 
pripažįsta savo “milžinišką 
atsakomybę” dėl pasaulio 
taikos išlaikymo, nes dabar 
bet koks klaidingas žings
nis gali nustumti pasaulį į 
katastrofą.

Ispanija Kelia Bazių Kainą

riausybės leidimo yra drau- tys, kokie buvo. savo laiku 
džiami. Tuo patvarkymu tarp Jeffersono ir Hamilto- 
Lenkijos bolševikiška dik- no. Jeffersonas atstovavo 
tatura faktiškai ima savo mintį, kad valdžia via visų 
žinion bažnyčios4 reikalų gyventojų įeikalas, o Ham- 
tvarkymą ir, matomai, tiki- ikonas manė, kad valdyti 
si į bažnyčios vadovauja- turi tie, kurie turi kapitalų 
mas vietas pastatyti savo ir vadovauja ukiui. 
šnipus, ar politinės policijos _ , . . . .,
agentus, kurie buvo verbuo- e Dabartiniu laiku, paga
jami visą laiką kunigu tai- Stevensoną P?, new daa!

atėjo u~ir “fair deal’ bigpe.
Panašiai bolševikai su- .. ...

tvarkė ir pravoslavų bažny-'Y3 ai^as’ . X.la !)a\°‘
čią Rusijoj, kuri dabar yra Jaus’ kad stambieji bizme- 
politinės policijos priedas ir !131 ėdžioje valdys >a\o 
padeda diktatūrai žmonių ,nteresuose-

'deal’’ (stambiojo biznio)

kuris k nulems, ar Sudanas 
dėsis prie Egipto, arba pa
siskelbs nepriklausoma val
stybe, ar gal įsijungs, kaip 
dominionas, į Britų Tautų 
Bendruomenę.

Nauja sutartis pašalina 
vieną ginčą tarp anglų ir 
Egipto. Gen. Naguib, Egip
to diktatorius, skelbia, kad 
tuoj pat prasidės derybos 
dėl anglų kariuomenės iš
traukimo iš Suezo kanalo 
zonos.

j Demokratų pareiga, pa- 
įgal Stevensoną, yra nepa- 
isitenkinti opozicija, bet da
ryti pasiulvmus naudingus

Prezidentas D. D. Eisen
hovver šį antradienį turi pa
simatymą su demokratų 
partijos buvusiu kandidatu 
Adlai E. Stevenson. Prezi
dentas painformuos demo
kratų vadą apie Amerikos 
užsienių politiką Azijoj, 
kad Stevensonas keliauda
mas po Azijos kraštus butų 
susipažinęs, kokią politiką 
administracija ves.

A. E. Stevenson nepoilgo 
išvyks į Aziją ir aplankys 
visus svarbesniuosius Azi
jos krust us Jis lankysis ir 
R.neioi

Ispanijos vyriausybė už
siprašė aukštą kainą už da
vimą Amerikai kariškų ba
zių savo teritorijoj. Ispani 
jos diktatorius Franko rei 
kalauja, kan kongreso nu
tarta duoti Ispanijai pagal 
ba 125,000,000 dolerių bu 
tų duodama be jokių sąly 
gų, o už bazes jis nori la
bai aukštą kainą. Ameri
kiečiai mano, kad diktato
rius užsiprašo, kad turėtų iš 
ko paskui nusileisti.

Derybos su Ispanija jau 
senai vedamos. Jau buvo

ištikimybę prižiūrėti.

Gen. Van Fleet
Liudys Kongrese™*™ kraštui ir atstovauti

_____  laisvojo pasaulio vienybę,
Buvęs Korėjos fronto va-nes vienybėje galima L- 

das gen. Van Fleet grįžta ""F1! -'^iK.rt.mo su bolse-
iš Korėjos namo ir tuoj patjVlstlnlu trnpei įalizmu. 
bus pakviestas į kongreso į
komisijas paaiškinti savo žo.yofct-€Čfai- Kratosį C1 Z1US S Į.) 10 1 m S 11 ui 1 « •• v a * t
pergalę Korėjoj. Generolas UkupaClįOS Išlaidų
apleisdamas frontą sakė, ---------
kad Korėjoj galima daiyti Vakarinės Vokietijos vy 
ofensyvą ir tikrai pergalėti, riausybė pranešė parlamen

Kongreso vadai labai su-itui’ n.uo 1953 
sidomėjo gen. Van P»s 1 d. Ji sumažins .sla.da;
žodžiais ir nori išgirsti iš jo, ?k,uPa',*’s 1!,|a-
kaip buvęs fronto vadas įsi- k?di. Toks v.enasahskas pa- 
vaizdina tą galimą ir tikrą a!moP.™a?gumaz'.nt‘ Vokie- 
pergalę Generolo liudij- ‘908 ,slaldas ka
mas gali turėti nemažai įta-'™“™"?.”15 ,V ok,et,Jo’ 'S 
kos į Amerikos politiką Ko-i'3111^, is»«ke Protestį is 
rėjoj ir Tolimuose Rvtuoso.'Anlerikof' Angluos ir Pran- 

______________ __ .euzijos. Pagal Vakarų val
stybių aiškinimą, vokiečiai 

BOMBA ST. LOUIS_______ pasižadėjo dengti okupaci-
DEMOKRATO NAME jos išlaidas ne tik iki šių 

metų vidurio, bet ir toliau

Buvęs Kalinys
Nušovė Policininką
20 metų studentas, buvęs 

kalinys iš Arlington, Mass., 
John Donahue, pereitą 
penktadienį nakčia nušovė 
Connecticut valstijos polici
ninką Ernest J. Morse. Po
licininkas jauniklį sulaikė 
už skubėjimą, bet vos jis 
priėjo prie Donahue maši
nos jauniklis jį nušovė.

Vėliau jaunas kriminalis
tas buvo pagautas ir prisi
pažino nušovęs policininką. 
Jis sakėsi važiavęs Dorches- 
teryje pavogtu automobiliu 
ir norėjęs pabėgti nuo poli
cininko, o pagautas palei
dęs šūvį. Nušovęs polici
ninką jauniklis bandė pa
bėgti kita vogta mašina, bet 
buvo sugautas ir prisipaži
no.

laisvasis pasaulis turi “mo
ralinę pareigą” remti Izra
elį jo ginče tiek su Rusija, 
tiek ir su arabų kaimynais.

Amerika Tarsis
Su Sąjungininkais

Amerikos valstybės sek
retorius J. F. Dulles pareiš
kė kongresui, kad visokie 
nauji vyriausybės žygiai 
Azijoje bus pradėti tiktai 
susitarus su musų sąjungi
ninkais ir pasitarus su kon 
gresu. Šitas užtikrinimas 
žymiai apramino kongrese 
ypač demokratų tarpe kilu
sį triukšmą dėl naujos vy
riausybės užsienių politi
kos.

Dėl Amerikos busimos 
politikos Azijoj baukštėsi 
ne tik opozicija kongrese, 
bet ir užsieniai. Anglija 
viešai sakė, kad ji yra prie
šinga Kinijos uostų bloka
dai. Valstybės sekretoriaus 
pareiškimas turėjo tikslo ir 
užsienius nuraminti.

NUMIRĖ, PRISIKĖLĖ
IR VĖL NUMIRĖ

Prezidentas Informuojasi 
Apie Vandenilio Bombą

Šį pirmadienį St. Louis, ir išlaidų dydis nustatomas
Mo., miesto demokratų va- kiekvienais metais.

“Okupacijos išlaidų” klau
simas dabar aiškinamas ir

do Thomas F. Callahan na- 
skelbta, kad veik viskas su-įme išsprogo bomba, bet
tarta, bet pasirodo, kadjCallahan išliko sveikas, laukiama, kad vokiečiai ne- 
Franko dar nepasakė savo»Prieš 10 dienų buvo dary- atsimes vienašališkai nuo
galutino žodžio, kokią kai
ną jis už pagalbą prieš bol
ševizmą nori gauti.

tas panašus pasikėsinimas savo pasižadėjimų, arba 
prieš tą patį demokratų va- bus priversti nuo jų neatsi- 
dą, buvusį St. Louis šerifą, mesti

Prezidentas D. D. Eisen 
hower šį pirmadienį pa
kvietė atominės energijos 
komisijos viršininkus ir sa
vo artimiausius bendradar
bius, kad susipažinus su 
atominiais ginklais ir ypač 
su vandenilio bomba, kuri 
pirmą kartą buvo išbandy
ta pereitu metų laprikčio 1 
diena

tės pradžioje darė smarkų 
puolimą, buvo užėmę vieną 
kalvą, bet vėliau vėl buvo 
nuvaryti nuo tos kalvos.

Korėjos fronto naujas va
das gen. M. D. Taylor pir
mame savo priinešime spau
dai sako, kad Aliantų armi
ja Korėjoj yra pasiruošusi 
bet kada pasitikti priešą ir 
yra tikra pergalės. Naujas 
fronto vadas pakeitė pasi
traukusį gen. Van Fleet, ku
ris grįžta namo.

LĖKTUVAS SU 46
ŽMONĖMIS JUROJE

Brooklynietis 80 metų 
amžiaus William C. Bross- 
rran vasario 15 d. numirė. 
Gydytojas jį apžiurėjo ir 
paskelbė mirusiu. Šeima 
senelio lavoną nuvežė į ko 
plyčią balzamavimui. Bet 
laidotuvių koplyčioje numi
rėlis prisikėlė ir buvo tuoj 
pat nugabentas į ligoninę, 
kur gydytojai jį atgaivino. 
Praėjus 14 valandų po pa
skelbimo, kad senelis mirė, 
jis tikrai mirė ligoninėj.

Policija apklausinėja gy
dytoją, kuris gyvą žmogų 
paskelbė mirusiu. Bet gy
dytojas sako, kad visi požy
miai rodę, jog senelis yra 
nebegyvas: jo širdis nepla
kė ir pulsas nedirbo ir visi 
kiti požymiai buvę, kad jis 
negyvas. Gydytojas senelį 
visa laika gydė

Sekmadienį lėktuvas su 
41 keleiviu ir 5 vyrais įgu
los nukrito į vandenį Mek
sikos įlankoje. Pirmi pra
nešimai sakė, kad iš juros 
ištraukta 17 lavonų, vėliau 
gelbėtojai neteko vilties at
rasti juroje dar gyvų žmo
nių. Prieš lėktuvo nelaimę 
pilotas pranešė, kad viskas 
tvarkoje. Lėktuvas skrido 
iš Tampa, Fla., į New Or- 
leans. Apie 40 lėktuvų ir 
nemažai laivų ieškojo ke
leivių.

BOSTONAS TURĖS 
ROCKEFELLER CENTRĄ

Bostono mieste greit iš
augs “Rockefellerio Cen
tras,” 75,000,000 dolerių 
pastatai art 28 akių žemės, 
kuri seniau priklausė Bos
ton ir Albany gelžkelio lini
jai. Žemė parduota už $4.- 
500,000 sindikatui, kurio 
priešaky yra Roger L. Ste- 
vens.

Bostonietė Mergaitė
Pačiūžų Čempionė

17 metų bostonietė, Miss 
Tenley Albright, pereitą 
sekmadienį laimėjo pačiu- 
čų čempionatą tarptautinė
se rungtynėse Šveicarijoj.* 
Jauna mergaitė prieš 5 me
tus sirgo va’kų paralyžių, 
b^t liga nugalėjo.
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Slaptosios Sutartys
Iš p. Plechavičiaus kal

bos pažymėtina toks pos
mas:

“Musų mažame žemdirbių 
krašte atsirado daugybė parti

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

dėl “partijų ir partijėlių” 
butų beprasmis dalykas. Jis 
žino tik malūno ir dvaro 
partiją. O jo “bedugnės 
kraštas,” kuriame jis Lie
tuvą matė 1926 metais, bu
vo paprasčiausias kalėji
mas, į kurį majoras Plecha
vičius tada buvo patekęs 
už kriminalinį prasikaltimą 
(kumščio nevaldymą). Iš 
tos “bedugnės” perversmas

Prezidentas Eisenhotver vasario 2 d. sakė:
“Mes niekada nesutiksime su pavergimu bet kurios jų jr partijėlių. ir~ daugumos 

tautos su tikslu nupirkti už tai Įsivaizduojamos naudos 
musų kraštui.

Aš vėliau prašysiu kongresą bendrai pasisakyti ati-lnoms’ negu 
tinkamoj rezoliucijoj, is kurios bus aišku, kad si vyriau-1 atsi|ikti nuo kitu Iajp va.
sybė nepripažįsta jokių pasižadėjimų slaptuose praeities dinamų demokratiškų šalių. Už- 
susitarimuose su užsienių vyriausybėmis, kurie (pasiža- miršome. kad demokratiškai 
dėjimai) leidžia tos rūšies pavergimą.” |galvoti ir valdytis negalima iš-

Kokie
pavergti
Kaip tie pasižadėjimai skamba? Ar jie ir dabar|mas kuris mus gali praryti litų per mėnesi.

šviesuolių energija buvo eikvo
jama daugiau politinėms riete- 

krašto ir žmonių

Juozas Angrabaitis.
Uršulė Barauskaitė-Milčinau-

skienė ir jos vyras Antanas 
Milėinauskas ir jųdviejų sunus 
Antanas.
Aleksas Barauskas.
Jonas Džiugas iš šilų km.,

Krekenavos vals., Panevėžio ap. 
Kazys Grajauskas.

Kas Savaite

ežia

“nas?

ji išgelbėjo ir pasodino į J Adolfas, Albertas. Kazys ir 
aukštą vietą, o paskui ir į!Petras Juodka is (..alinių km.,

Rosenbergai
Prezidentas D. D. Eisen- 

hower nepasinaudojo pasi
gailėjimo teise dviem nu
teistiems Rusijos šnipams, 
Juliui ir Ethelei Rosenber- 

Igams.
Paaiškinime prezidentastie Amerikos vyriausybės pasižadėjimai “Įei-moktl i*'1' viena naktį. Užmir- ‘ ir matrarv Salako vals.,‘Zarasų apskr. Paaiškinime prezidentas

.veržti kitas tautas? Jalta, Teheranas, Potsda- !ome- kad nll'SŲ P“5®"** ’-'k" , ; nensiia no 1 0001 Antanina J^kevKiutė-Kač- sako, kad Rosenbergai bu- 

.-.tn'rte i„ tu n.k.Jz,aurus komuniz- t.onis aave peliją poka „ Krekenavos par.. Pane- vo teisiami prisilaikant visų
. mas. kuris mus gali praryti nių per menesi. . . . Tas vis- Yėžio apskr.

r - ra slapti? Kokiu budu jie bus atšaukti? Ikiekvieną valandą. kas neatrodo “lygu mir- Pranas Liutkevičius
tai greičiau lygu be-’dainiu apskr.

1S Kė-
~'o‘-ie klausimai pradėjo kilti po prezidento Eisenhovv- -Nenoriu šiandien užtemdinti čiai, 

rio pasisakymo. Kol kas jokio paaiškinimo nei iš vy- šios šventės paminėjimo 1926 gėdiškam grobišiavimui ir 
inusybės nei iš kongreso niekas negavo. Yra tik vienas metl; J4;1“*. d‘enos viešo turto pasisavinimui,

pasisakymas, kuri padarė Amerikos naujasis amba^d<> 'n^y^vau1 aš^ ^^^ mHkda- Bet Plechavičius nėra mu
lus Vokietijoj, Dr. James Bryant Conant. Jis kalbėda- mas ta visa re;uaią spręsti mu- Sl* šių dienų problema. Ple

ntas su spaudos atstovais vakarinės Vokietijos sostinėje Lų istorikams, noriu pareikšti chavičiaus praeities darbai 
Bonn’oje sakė, kad Potsdamo sutartis nebus panaikinta,Ijums mano tuolaikini ir šian- yra praeitis, o mums turi 
“es ji nebuvo “slapta sutartis.” Ambasadorius Conant P’en’ni Įsitikinimą, kad tada rūpėti ateitis. Ir kaip tik 
sakė. kad Vokietijos rvtinės sienos nėra galutinos ir ka- stov^ome ant bedugnes krašto..dėi tos ateities galima ru- 
da jos bus sprendžiamos, Vokietija turės progos pasisa- .. vvriausvbe vra lvgu ..... * .
lyti. Vokiečiams šitas pažadas labai patikęs, nes palie-Įmirčiai. ir jus, mano'mieli tau- °el taiįamai
ka jų rytinių sienų klausimą atvirą, o todėl ir pretenzijositiečiai, turite suprasti, kad aš
atgauti Karaliaučių, įsiutę, Klaipėdą, Wroclawą, Opolę griebiausi to žygio tik Tėvynės 
ir tt. galės būti remiamos Amerikos pažadais. ir musiJ taulos meiles delei.

Kol kas tiek ir tėra žinoma apie “slaptųjų” pasiža- P- Plechavičius dedasi 
dėjimų atšaukimą. Atšaukimas slaptųjų sutarčių ir pa- pilnas tėvynės meilės ir 
vergtųjų tautų “vadavimas taikiomis priemonėmis” šiuo|Prasyte Pra?o, kad jį laiky- 
tarpu yra psichologinio karo priemonės, jos rodo užsie- ;?me didvyriu už tai. kad 
nių politikos aktingumą, nors ne ką pakeičia. b*? priesaiką sulaužė ii pa-

Teherano, Jaltos ir Potsdamo sutartvs savo laikuginklą prieš teisėtą sa- 
buvo daromos Aliantų vienybes sumetimais. Ant “vie-L, ba - |abai ?unku
nybes aukuro buvo sudėtos seniau laisvos Rytų Euro-Lpak;lti ajnklą,” nes tai 
pos tautos, kai kurios net sąjungininkės, kaip Jugoslavija kuvę “lygu mirčiai.” 
ir Lenkija. Viskas tada buvo pateisinama butinu reikalu Bet padaręs darbą “lygų 
išlaikyti karo meto koaliciją. Imirčiai” musų majoras, ga-

Šiandien prieš tas sutartis girdisi daug burnojimų irlvęs generolo laipsni, visai 
visai teisingos kritikos. Bet šiandien gyvename jau ki- nenumirė. Jis pasidarė plo
tos, antirusiškos koalicijos nuotaikomis, todėl burnoji- fesionaliu perversmininku, 
mai prieš Teheraną, Jaltą ir Potsdamą yra savo rūšiesrki išlėkė iš armijos ir nulė- 
mada. Tuo tarpu koalicijos nuotaikos gali nuvesti į to-Jk® i savo naują dvarą ir 
kias pat Jaltas, bet ši kara kito koalicijos nario—Vokie-|’u^n^ malūną, gaudamas 
tijos—naudai pįrgi už perversmą) kiek-

Kaip antrojo karo metu buvo manoma, kad rusaiL:en^. JI0 b^ų
būtinai reikalingi ir jokia kaina nebuvo peraukšta jiems7ai bent tėvynės 
mokėti Už paghlbų, taip dabar žiūrima j vokiečius, kaip
į būtinai reikalingą partneri rytų siaubui atremti, o todėl 

naudas partneris gali savo kainą kelti ir gali godžiai žiū
rėti i tas pačias pavergtąsias Europos Rytų tautas ir gali 

andyti jose susirasti sau “Lebensraumo.”
Naujos, vokiškos Jaltos pavojus kabo virš visų Eu

ropos Rytų tautų. \ engrija, Balkanai tą pavojų gali ma 
žiau jausti, bet Čechoslovakija, Lenkija ir Baltijos tautos 
to pavojaus negali užmiršti, nes iš praeities tos tautos 
turi patyrimo, kad vokiškas plėšikas nėra nei geresni 
nei malonesnis, kaip rusiškas plėšikas.

Amerika ieško sąjungininkų, o Pylų Europos tautos 
siekia laisvės. Tie du siekimai gali ir vėl sueiti į kon
fliktą ir mažųjų tautų interesai gali vėl nukentėti. Ame
rikos lietuvių visuomenė ir musų pelitinė atstovybė turė
tu atsiminti tą galimą naują pavojų, kad bėgdami nuo 
' ienos Jaltos nepatektume i kitą, kuri irgi gali būti pa- 
r1,ncra visokiais “čarteriais,” “keturiomis laisvėmis” ir 

anariais pažadais, bet visvien bus nauja Jalta.

atstovaująs kariško žygio 
idėją, ima garbinti majorą 
Plechavičių ir tą daro Va
sario šešioliktosios šventės 
minėjimo išvakarėse, tai 
kyla klausimas, ką gi atsto
vauja tas laikraštis ir kokią 
pažiūrą į Lietuvos ateitį tu
ri tie žmonės, kurie susirin
ko Plechavičiaus kalbos 
klausyti? Čia yra klausi
mas. Liūdna, kad prie 
lykščios plechavičiados rei

kia grįžti kaip tik minint 
Vasario šešioliktosios die
ną. Politiniam banditizmui 
neturi būti vietos lietuvių 
visuomenėj.

Marija 
kienė.

Bonifacas Milašius iš Galinių 
km., Salako vals., Zarasu ap-

Adomas Norkus iš Alsėdžių 
miestelio, Telšių apskr.

Mikasė Ostrauskaitė iš Rad
viliškio.

Vincas Paulauskas, gimęs ir 
gyvenęs Chicagoje.

Cecilija Poškienė ir vaikai 
Kristė ir Vaitiekus.

Raižys, iš Pažeriu km., Vil
kaviškio apskr.

Marija Raižvtė iš Pažeriu 
km., Vilkaviškio apskr.

Kazys Reichelis.
Povilas Sakalauskas iš Uk

mergės apskričio.
Jonas Savickas iš Girstupio 

km., Kauno apskr.
Juozas Stuogis iš Maskolijos 

km., Skrebotiškio par., prie 
Pasvalio.

Antanas Vaiciekauskas iš 
Ažuolupio km., šakių apskr.

Struopaitė-Mikalaus-

įstatymų garantijų, ir jų 
kaltė yra piktesnė kaip 
žmogžudystė, nes jie išdavė 
visą tautą. Jų išdavystė 
gali reikšti mirti daugeliui 

* tūkstančių nekaltų piliečių. 
Reikia pridėti, kad bol

ševikų varoma melagingai 
šlykšti propaganda už Ro- 
senbergų gelbėjimą prie 
nuteistųjų likimo sušvelni
nimo neprisidėjo. Gal to
dėl bolševikai ir metėsi i tą 
propagandą, kad užkirtus

Fred Zachries (Zakrvsa, ari
Cakrvza)

Apžvalga
ANT BEDUGNĖS 
ALANTO”

Amerikoje eina laikraštis 
‘Karys.” Ji leidžia priva

tus žmonės, bet jis dedasi

kyti prakalbą už perversmo 
padarymą gavusi generolo 
laipsni Plechavičių. Buvęs 
malūnininkas ir dvarinin
kas Plechavičius kalbėjo 

atstovaująs Lietuvos ka-!aPie J° didžiausią nuopel
riuomenę. Nežinia kurią 
kariuomenę—ar tą, kuri 
kovojo su priešu Lietuvą 
atkuriant, ar tą kitą, kuri 
laikė Lietuvą savo “globo
je” nuo 1926 metų galo iki 
uniformų keitimo “didin
go” finalo.

Karių laikraštis, kaip ka
tė balos, bijo liesti opiuo
sius ginkluotų pajėgų ir vi
suomenės santykių klausi
mus ir apie lietuviškus karo 
komendantus, karo cenzo
rius, karo lauko teisėjus, 
dvariukų centrų mylėtojus 
ir panašius “tėvynės gynė
jus” neužsimena nė vienu 
žodžiu.

Minint Lietuvos kariuo
menės šventę New Yorko 
minėtajai pasikvietė pasa-

ną, kuris jam nupelnė ir 
malūną ir dvarą, būtent 
apie gruodžio perversmą. 
Kalbėjo Nevv Yorke, o ne 
girtoje karininkų “Ramovė
je.” Kalbėjo demokratiš
kame krašte, o ne karo ko
mendanto leistoje sueigoje.

Ir kas supras, kodėl “Ka
rys” ištisai tą kalbą įdėjo, 
kaip kokį tai svarbų pasisa
kymą. Matomai, “Karys” 
visgi turi savo pažiūrą į ka
riuomenės santykius su vi
suomene ir atstovauja “ka
ro stovio” kariuomenę, kuri 
Varnių konclagerį dabojo 
ir po visą kraštą “neištiki
mus” piliečius gaudė, bet į 
priešą nė šūvio nepaleido 
ir išmainė savo lietuviškas 
uniformas į rusiškas.

kelią pasigailėjimui? Ru
sijai tikrai yra naudingiau, 
jei du jos šnipai nebekal
bės ir savo šnipinėjimo tin
klo sėbrų nebegalės išvilkti 
dienos švieson. Ir nepato
gus liudininkai pašalinti ir 
“kankinių” pasigaminta!

Nuteistųjų advokatas dar 
ieško kelių mirties baus- 

-jsmę nutęsti, o gal ir bylą 
peržiūrėti.

x
Bomba Tel Avive

kokių žygių ji imsis? Se
niau “Vakarai” spėliojo, ką 
gi rusai darys? O dabar 
Maskvos valdovams tenka 
paspėlioti.

Tuo tai pu jei bus imama
si kokių nors naujų žygių, 
tai spaudoje jų nieks iš 
anksto neskelbs, kaip ir 
Rusija savo šaltai-karšto 
karo žygių iš anksto nepra- 
nešinėja.

H
Taika prie Nilo?

Anglija ir Egiptas susita
rė dėl Sudano likimo. Su
danas gauna trims metams 
labai plačią autonomiją 
tarptautinių komisijų prie
žiūroje, o po trijų metų Su
dano gyventojai išsirinks 
steigiamąjį seimą ir tas sei
mas nuspręs, ar Sudanas 
bus nepriklausomas, ar 
jungsis su Egiptu.

Sutartis dėl Sudano yra 
pirmas rimtas žingsnis prie 
taikos Nilo pakrantėse. Jei 
Egiptas susitars su Anglija 
ir dėl Suezo kanalo saugoji
mo ir vėliau sutiks Įsitrauk
ti i Vakarų gynimosi tink
lą, taika visuose Viduri
niuose Rytuose bus pažen
gusi pirmyn.

Bet iki to dar toli. Tik 
pasirašius sutartį dėl Suda
no Egiptas skubina anglus 
kraustyti iš Suezo, o apie 
bendrą gynimąsi su Vaka
rais Egipto diktatorius kal
bės tik už aukštą kainą. Be 
to, ir Izraelio “klausimas” 
svilina arabams akis ir tai
ka Viduriniuose Rytuose 
vis dar tebėra ateities vil

Antanas ir Jonas Zdanys iš! perejtą savaitę kokie tai 
Kontautl', par-| piktadariai pakišo bombą

Mykolas žejJSoviet,J ambasadai Tel Avi- 
ve mieste, Izraelio respubli
koj. Bomba sprogdama su
žeidė kelis žmones.

Izraelio policija energin
gai ėmėsi atentato kaltinin- 
kų ieškoti. Izraelio vyriau
sybė atsiprašė Maskvos dėl 
to pasikėsinimo ir pasižadė
jo atlyginti visus nuostolius. 
Bet Maskva užsirūstino ir 
nutarė nutraukti diplomati
nius santykius su Izraelio 
valstybe.

Bombos diplomatiniuose 
santykiuose yra menkas ar
gumentas. Žydų teroristai 
nepasitarnavo Izraelio kraš
tui tomis bombomis. Bet 
Stalinas, atrodo, tik ir lau
kė progos nutraukti diplo
matinius santykius su žydų 
valstybe ir tuo pasirodyti 
arabų valstybėse antisemi
tizmo čempiono rolėje.

1948 metais gegužės 17 
d. Sovietų Rusija buvo pri
pažinusi Izraelio valstybę. 

(Rusija buvo trečioji valsty- 
’bė, no Amerikos ir Guate- 
malos, kuri Izraelio valsty
bę pripažino. Dabar Rusi
ja aiškiai medžioja arabų 
simpatijas ir boikotuoja se
niau pripažintą Izraelio 
valstybę. Tai yra dar vie
nas Maskvos antisemitinės 
politikos Įrodymas. Taip 
tas žygis ir bus Įvertintas.

Priešas Tespėlioja
Amerikoje kalbama apie 

Kinijos uostų blokadą. Kai 
bama apie ginklavimą kinų 
nacionalistų Formozos salo
je. Kalbama apie Čankai- 
šeko sustiprintus puldinėji
mus kinų komunistų. Pasi
traukiantis Korėjos fronto 
vadas gen. Van Fleet kal
bėjo apie pergalingą ofen
syvą Korėjoj. Kalbama ir 
apie Jungtinių Tautų nuta
rimą neleisti savo nariams 
prekiauti strateginėmis me
džiagomis su Kinija, nors 
tos rūšies nutarimas jau ir 
seniau buvo padarytas.

Visos tos kalbos, spėlioji
mai ir siūlymai verčia rusus 
spėlioti, ką Amerika darys.

Telšių apskr 
Kazimiera.'

mys iš Rudakiškių km.. Saloko 
vals.. Zarasų (Ežerėnų) ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi-

ir

Tarpe laisvų žmonių ne
gali būti apeliacijos nuo 
balsavimo kortelių prie ku- 
lipkų ... ir tie, kurie šau
kiasi kulipkų prieš balotus ’consalate General of Lithuania

ly/ivvi a i • į < us.
M

savo bylą pralošia ir moka 
iškaščius. —Linkolnas.

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Telefono įrengimo ir taisymo sunkvežimiai prie kompanijos garažiaus, 9.'> Fanai Street. Quiney

What are the differences betvreen 
these 2 telephone trucks?

Sunkvežimis dešinėj yra 1941 modelis. Kairėje buvo 
pirktas 1952 metais. Tas išaiškina skirtumus išvaizdoje, 
priešakiniuose languose, kopėčių pozicijoj ir bumperyje.
Bet tarp tų sunkvežimių yra ir kitas skirtumas. Jus gali
te visą dieną žiūrėti ir to skirtumo nepastebėsite. Tas 
skirtumas yra infliacija.

1941 metais mes už sunkvežimį su Įrengimais mokėjome $681. Ar 
žinote, kiek panašus modelis su tokiais pat Įrengimais dabar kainuoja? 
$1,927! Naujasis sunkvežimis yra įrengtas atlikti tam pačiam dar
bui. kaip ir senasis. Bet koks skirtumas kainoje!

Beveik viskas, ką mes per
kame. pabrango tokiu pat 
budu. Todėl ir telefono kai
nos turėjo pakilti. Bet jei 
jus palyginsite telefono pa
tarnavimų kainą su jų kas
dienine verte jūsų namuose, 
jus matysit, kad jie vis dar 
yra pigus.

THC AVBRAGK COST OF A 
LOCAL CALL, TAX INCLUDID, 
IS JUST A FIW PSNNIKS

savęs yoa houk oe sumine t/ne
SAVĘS YOU DOUABS ON 6AS AND 
CABFAUE

> SAVĘS YOU TB0U9LE AND YfOBBY
+/N A N EMEBSENCY IT MAY EVEN 

SAVE A LITE

THE NIW ENGIAMO TELEPHONE A TELEGRAPH CO.

Anglai Prieš Blokadą

Anglijos vyriausybė pasi
sakė prieš kinų bolševikų 
uostų blokadą. Amerikoje 
blokados klausimas svarsto
mas, bet nieko galutina dar 
nenutarta.

Anglija pasisako prieš 
blokadą todėl, kad bijo ka
ro išplėtimo ir, svarbiausia, 
bijo netekti Hong Kongo, 
kuri kinų komunistai bet 
kurią dieną gali užkariauti, 
jei tik panorės mesti prieš 
jį savo kariuomenę.

Kinijos uostų blokada be 
abejonės pakenktų kinams 
vesti karą Korėjoj, bet ki
nai visvien nebūtų atkirsti 
nuo savo svarbiausio gink
lų ir kitokių reikmenų sta
tytojo—Rusijos. Kinai ir 
Rusija turi kelių tūkstančių 
mylių bendrą sieną, kurios 
niekas nepajėgs užblokuoti.

Be to, blokuojant uostus 
reiktų blokuoti ir rusų nau
dojamus uostus Port Artūrą 
h’ Dairen, reikėtų ir rusų 
laivų neleisti Į Kinijos uos
tus, o tai reikštų daryti ka
ro veiksmus prieš rusus.

Tais sumetimais anglai ir 
pasisako prieš kinų uostų 
blokadą. Amerika svyruo
ja ir greičiausiai irgi atsi
sakys nuo tas minties.

Atrodo, kad nebus nė rei
kalo kinų uostus blokuoti, 
nes tą darbą galima pavesti 
dirbti patiems kinams iš 
Formozos salos. Bet kaip 
bebūtų daroma, dabar jau 
aišku, kad pirma bus ieško
ma susitarimo su sąjungi
ninkais ir visokių žygių bus 
imamasi bendrai visiems, o 
ne pavieniui ar kas sau. To
je dvasioje pasisakė ir vals
tybės sekretorius Dulles.

D.
t
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Brocktono Naujienos
Minėjimo Tvarka ir 
Programa

Jau nustatyta, kokia tvar
ka ir programa bus šiemet

lės, kuri taip gražiai prisi
statė Naujosios Anglijos 
lietuviams K. Binkio “Atža
lyno” pastatymu Bostone.

minima Uetuvos nepriklau-'tlečiaia ,rair'ėji' 
somybės paskelbimo 35 me-jn’° ”a i1”1’1' y'.’ la( l<? P1?" 
tu sukaktis. Sios reikšmin-F1 ama n >=kilmmgu aktu .r 
o0S švontec koncertu lUpmaSl Bl OCktOšventės minėjimas vyks 
trimis dalimis, kurių kiek
viena bus atskiromis dieno
mis, bet jos visos sudalys 
vieną bendrą visų lietuvių 
minėjimą.

Pirmoji minėjimo dalis 
įvyks vasario 15 d. (sekma
dienį) šv. Kazimiero bažny
čioje. Tą pačią dieną 2 
vai. po pietų toje pačioje 
bažnyčioje .bus pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Šia minėjimo da
limi rūpinasi klebonas ir 
Katalikų Federacijos sky
rius.

no Lietuvių Taryba, apjun
gianti visus lietui, ius patrio
tus.

Visi vietos ir apielinkės 
lietuviai raginami minėji
mo programoje dalyvauti, 
įėjimas į ruošiamą vasario 
22 d., 3 vai. Winthrop mo
kyklos salėje iškilmingą ak
tą ir koncertą yra nemoka
mas, tad laukiama ir tiki
masi ypatingai daug žmo
nių. Į minėjimą neateis be
ne tik tie, kurie išsižadėjo' 
Lietuvos ar lietuvybės ir 

jparsidavė kitiems. Visi Be

KORĖJOS PASAKOS KARO TEISME

Pulkininkas Melvin Voorhees. buvęs karo cenzorius Korė
joj, pateko į kariuomenės teismą už parašymą knygos 
“Korėjos Pasakos?’ Toje knygoje jis parodė amerikiečių 

visišką nepasiruošimą kariauti iškilus Korėjos karui ir 
parodo daug apsileidimo ir užsnudimo amerikiečiu armi
joj Japonijoj, kur armijos priešakyje buvo ge... MacAr
thur. Už parašymą tos knygos pulk. Voorhees buvo tei
siamas kariuomenės teisme ir atrastas kalias.

taine su gera scena. Atro
do, kad kultūriniai parengi
mai išeina iš mados.

Yra čia nemažai ir nau
jąjį) ateivių, bet ir jų veiki
mo nesimato. Rodos, jei 
vietoje nėra meninių jėgų, 
ai kodėl neparsitraukti ar- 
istų iš kitur, pavyzdžiui, iš 

Bostono ar Brooklyno?
Wm. M.

Kas Naujo Brooklyne

TROY, ILL.

Antroji minėjimo dalis tuviai patriotai bus mineji-
me ir drauge su kitais lais
vojo pasaulio lietuviais pa
reikš griežtą protestą prieš 
bolševikų okupaciją Lietu
voje ir reikalaus savo tėvų 

__ __ ______kraštui laisvės.
Lietuvos Aidų radio pro- Organizacijų Aukos 
grama). Iš čia bus perduo
ta radio bangomis speciali Besiartinant Lietuvos lai- 
programa, skirta Lietuvos sv^s šventei, vietos patrio-

tus vasario 21 d. (šeštadie
nį) nuo 1:30 ligi 2 vai. iš 
Brocktono radio stoties 
WBET, 1640 klc. (toji pa
ti radio stotis, iš kurios duo
dama P. Lapėno vedamoji mo reikalams lengviausia veik 

spręsti, kuri ir kiek organ;-'rastas 
zacija yra lietuviška ir lic

pas kiekvieną 
koks nors

buvo

n * • —r.'iire Povilas Nemčiauskas

lių

nepriklausomybės šventei ir 
lietuvių tautos pastangoms 
atgauti savajam kraštui lai
svę.

Trečioji minėjimo dalis

tinęs organizacijos jau 
ria iš savo turimų lėšų au
kas Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Pirmąją ir didžiau
sią auką paskyrė A. L. T.

tuvių remtina. Ne rekla
mos ir tušti ar net apgau

bi- lingi žodžiai, bet konkreti 
auka parodo lietuviškumą.

—R. K.

įvyks vasario 22 d. (sekma-! Sandaros 24 kuopa. Kaip 
dieni), 3 vai. po pietų, Win-;kasmet, taip ir šiemet r.u- 
tbrop mokyklos salėje, 378jtarta paaukoti S10(L Lietu- 
No. Main St., Brocktone,JvIų Franklino ruubas 
v,,’. ruošiamas iškilmingas narių susirinkime

LAWRENCE, MASS.

Šaunu., Buvo Banketas

šaunama? ginklas 
ir panašus Įrankiai. Dau
giausia rasta “peilinių;> 
žmonių. Mat, dabar čia 
labai madoje plėšikaujant 
leisti į darbą peilius.

peilis,

Vasario 7 d. klubo patai 
,,re!p°se Įvyko šaunus banke-H.0(.10’

Suimtieji už nelegaliai 
laikomus ginklu? buvo nu
bausti, kai kurie piniginė 
mis pabaudomis, kai kurie 
padėti i kalėjimą. Bet at-

Siuvėjų Opozicinė Grupė 
Išleis Biuletenį

Laisviniams su tautinin
kais užvaldžius lokalą opo
zicija nenuleidžia rankų, 
bet tęsia savo darbą toliau.
Siuvėjų lokale tautininkai 
pasidavė besąlyginiai bol
ševikams. Renkant šiems 
metams lokalo valdybą, 
biznio agentas V. U bare v i 
iius per J. Ginkaus radio 
išdrožė spyčių, perskaityda 
mas iš “Laisvės” peršamus 
kandidatus Į lokalo valdy
bą.

Toji valdyba išleido
Kriaučių NeprigulmingoJ Iš spaudos jau išėjo pa- 
Klubo .$37,000 pinigais. Iš taisyta ir nauja medžiaga

vės įvyko metodistų bažny
čioj, kuri Į divorsus kitaip 
žiuri, kaip Romos katalikų 
bažnyčia.

Sutuoktuvių pažiūrėti bu
vo susirinkusi pilna bažny
čia lietuvių. Po vedybų 
jaunavedžiai išvyko i Flo
ridą.

J. Brooklynietis. ’

“Lithuania’s Fight 
For Freedom

Geriausias Leidinys 
Lietuvos Bylos Klausimu

Pereitų metų spalių 15 d. 
mirė mano brolis Povilas 
Nemčiauskas, sulaukęs 70 
metų amžiaus. Velionis bu
vo senas angliakasys, atvy 
:o Į šią šalį 1902 metais i 
ennsylvaniją ir dirbo ang- 

kasyklose iki buvo pa
eisiąs ant mainierių pensi

jos.
Velionis paliko vieną 

j dukterį, vieną podukrą, du 
’sunu ir mane, broli Antaną.
; Velionio žmona prieš ko
kius 10 metų buvo nuo jo 
atsiskyrusi. Paliko giminių 
ir Lietuvoje, bet užėjus an
tram pasauliniam karui jo
kių žinių apie gimines ne
beturėjome.

Povilas Nemčiauskas pa
ėjo iš Lietuvos iš Kaštauniš- 
kės dvaro, Tauragės apskri
čio. Jei kas norėtų daugiau 
žinių, prašau rašyti man.

Antanas Nemčiauskas. 
5919 Fennsylvania Avė.
St. Louis, Mo.

lokalo iždo “jubilėjui’ 
rengti prašvilpė virš $4,000 
dolerių. Astuoniems dirbtu
vių čermonams dėl pasi
linksminimo išleido virš

papildyta 96 puslapių bro
šiūra anglų kalba “Lithu
ania’s Fight For Freedom." 
Tai penktoji knygelės lai
da. Autorius—gerai Lietu- 

dolerių. Bereikalingai'vą ir jos problemas pažįs- 
įvairioms komisijoms išeik- tąs buvęs britų vice-konsu- 
vojo dar kelius šimtus do- las Kaune ir Vilniuje E. J. 
leriu. Taip kad 1952 metų Harrison. Leidėjas—Am ri 
pajamos nepadengė lokalo kos Lietuvių Informacijos 
išlaidų. Nedatekliaus susi- Centras.
darė virš 600 dolerių. Jei-| Knygelė yra laikoma v’e- 
gu ir toliau toji valdyba na iš pačių geriausių, ibi 
valdys lokalą, tai lokalo na- šiol pasirodžiusių, leidinių 

Lietuvos bylos klausimu. 
Jos vertę padidina ir auto
riaus sugebėjimas medžia
gą pateikti bešališkai, tiks- 

esanti “ka-tliai ir lengvu stiliumi.
Kas yra grynas! “Lithuania’s Fight

300

PATERSON, N. J.

riams reikės taksus mokėt, 
kad išlaikyti tokią baliauną 
lokalo valdybą.

Esamoji lokalo valdyba 
afišuoja save esanti “ka-t
talikiška,” kas yra grynas! “Lithuania’s Fight For 
išmislas ir apgaulė. “Lais-• Freedom” skiriama dau- 
vė” tiems “katalikams” pa-!giausiai užsieniečiams, pir- 
sako, kaip jie turi siuvėjų moję eilėje anglų kalba Ka1- 
iokalui vadovauti. Ir Gin-baneiam pasauliui. Yėliau-

jau aprūpinusRad plėšikai nelabai
kur ruošiamas iškilmingas narių susirinkime pasK 
aktas ir koncertas. Čia bus' -^b. Neatsiliko ir SLA 17 
iškilminga, įvairi ir įdomi-kuopa, kuri is savo mažų is- 
programa, kurią sudarys teklių nutarė paaukoti $2o.
trumpos kalbos, lietuviškos;Tai rodo, kad sios organi-

tik iš vardo S musų rūpestingų moterų 
i-ĮOna Stakionienė, Marijona

ričienė, Bronė ju;_ Pe!*!U s‘-‘P!a^v- 
’rtiiU flulnhint-ipno b. AllOfl,

tas, Kuri suruose 
kuopa. Svečių 
apie pusantro šimto.

SLA į j išsigando
▼ U3CII XV 16 Minėjimas

policijos oblavos, 
nes plėšimai visvien nesi- 

Pavyzdžiui, sausiodalyvavo.,. .
Už_l liauja.

kandžiai buvo pagaminti'?0,d: taksiukų
... įsoteriai ir vienas Dohcinin-

dainos ir aktorių bei rasy-’z-cij^ yra ne ur i.? i kas sužeistas. Vasario 3 d. 
ta 22 metų 

nuvežta i

gresmonas Wigglesworth ir 
miesto majoras G. Lucey.

Pagrindiniu kalbėtoju iš
kilmingame akte ir koncer
te bus Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas Vaclo
vas Sidzikauskas, buvęs 
Lietuvos diplomatas, VLIK 
narys ir Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas, kuris 
dabar vadovauja- lietuvių 
grupei Cųmmittee for a 
Free Europe sudėtyje, gerai 
žino tarptautinę padėtį ir 
Lietuvos laisvės atgavimo 
galimybes bei kelius. Kon
certinę dalį atliks muz. J. 
Gaidelio vadovaujamas vy
lų choras ir aktorė Alek
sandra Gustaitienė iš Bos
tono. Šaunusis choras pa
sirodys su naujomis, dar ne
girdėtomis dainomis, o ak
torė Gustaitienė deklamuos 
lietuvių rašytojų kūrybą. 
Tai bus pirmas pasirody
mas šioje kolonijoje akto-

Dar 
skyrė
reikalams Kazimiero, Skeet- 
Roko ir Piliečių klubai. Bet 
neabejojama, kad jie irgi 
prisidės nemažomis auko
mis, nes tai turtingi klubai. 
Teko girdėti, kad Kazimie
ro klubo nariai pavedė au
kos dydi nustatyti valdybai. 
Jei galima spėti pagal kitų 
metų pavyzdi ir narių su
dėtį, tai reikia manyti, kad 
šis klubas pasirodys su 
šimtinės auka. Iš Skeet- 
Roko ir Piliečių klubų dar 
nėra jokių žinių, bet nejau
gi jie išsiskirs iš kitų orga
nizacijų, nejaugi jiems ne
rupi Lietuves reikalai? Ne, 
nemanyčiau. O užmiršimo 
irgi negalės būti, nes taryba 
aukos paprašė raštu. Pa
galiau ką čia spėlioti—greit 
sužinosime ir atskirai pla
čiau galėsime parašyti.

Iš auku Lietuvos laisvini-

Klases seimininkes ir uz tai:.1 .
dalyviai joms dėkojo aplo- a.rt0.-‘a ,'}aznal ir ?ova P"es 
rtiemontais Pri» «tal„ fcimmahzmą tun eiti bedismentais. Prie stalų man 
dagiai patarnavo sesės Al- 
įce ir Marijona Baliukoniu- 
tės. Surengimu šios pra
mogos įaipinosi Jonas Savu
lionis, Mikolas Stakionis ir 
Kazys Paltanavičius.

Vakaro programą suma
niai pravedė kuopos pirmi- 
ninkas J. Savulionis; šia 
proga atitinkamas kalbas 
pasakė A. Jenkins, K. Vi
dunas ir M. Stakionis. Po 
užkandžių ir programos bu
vo muzika ir šokiai iki vi
durnakčių. Dalyvių nuo
taika buvo labai maloni, vi- 

i buvo pilnai patenkinti.
Reporteris

paliovios.

Lietuvos nepriklausomy- 
ės 35 metų sukaktis bus 

minima vasario 22 d., 3 v. 
po pietų, Washington Hali 
(Godvvin St.). Kalbės Lie
tuvos Laisvės Komiteto at
stovas Dr. A. Trimakas. 
Bus Įdomi meno programa. 
Laukiame atsilankant kon- 
gresmonų bei kitų svečių. 
Visi vietos ir apylinkės lie
tuviai kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

kaus radio, kai duoda to-(šia ja laida 
kiems Uberams progos gar-'Amerikos 
sinti “katalikišką” lokalo.butų pravartu, kad knygelę 
vadovybę, irgi suvedžioja'gautų ir kiti Lietuvos drau- 
visuomenę. 'gai amerikiečiai bei tie, ku

Visuomenei reikia paaiš-įriuos su Lietuvos klausi., u 
kinti, kas kriaučiams vado-'.butų naudinga supažind.n- 
vauja ir kokie “katalikiškų .ti.
pažiūrų” žmonės iš “Lais-J Dėl to siūlome ALT sky- 
vės” pastogės yra siu vėjų,'riams, draugijų sąryšiam? 
lokalo bosai ir musų sudėtų ir kitoms kooperuojančiom:
pinigų leidėjai. Opozicija 
lokale nutarė išleisti “Kriau
čių Biuletenį,” kuris visuo-

vaiiuiu?

organizacijoms lietuvių ko
lonijose numatyti tuos as
menis, kuriems reikėtų H

BALTIMORE, MD.

PATS LAIKAS UŽSISAKYTI
'Keleivio” Kalendorių 1953 Metams

“Keleivis” ir šiais metais išleido didelį. 100 puslapių 
kalendorių, 1953 metams. Kalendorius yra atspaus
dintas ir siuntinėjamas.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug įdomių 
straipsnių, eilių, informacijų ir lengvų pasiskaitymų. 
Be to, kalendoriuje yra plati Kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ir tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” kalendo
riaus kaina yra ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS“6M Broadtray So. Boston 27, M..».

menei ir patiems siuvėjams į leidinį įteikti, ir atitinkamo 
paaiškins atvirai, kas loka-'jo skaičiaus pareikalauti, 
!e dedasi, kas jam vadovau-Į kreipiantis į Lithuanian 
ja ir kokie “katalikiškų pa- American Information ( en- 
žiurų” žmonės siuvėjus ban-Jter, 233 Broadvvay, Nev,

Baltimorės miestas butų 
gražus, jei jame kas 

išnaikintų lauž;.mes (siums). 
Bet kcip ta padaryti, jei 
.rečdalis miesto daugiau 
parašus Į laužvnes, kaip Į 
padorius gyvenamus na
mus? Kai kas daroma, ke
liami pinigai laužynių per
statymui, bet apsivalymas 
nebus nei pigus nei greitas.

Baltimorėj daug industri
jos. Kai kuriose dirbtuvė
se dirba po kelis tukstan 
čius žmonių. Yra visokių 
išdirbysčių.

Baltimorėj yra nemažai 
lietuvių. Jie turi čia gražią 
svetainę Hollins gatvėje, 
turi Atletų Klubą Washing- 
ton bulvare. Lietuvių tar
pe nemažai yra biznierių ir 
profesionalų. Paminėsime 
teisėją adv. Km. Laukaitį, 
buvusį SLA prezidentą, ak
tingai dalyvaujanti Ameri
kos politikoj. Yra viena su 
puse parapijos, graži baž
nyčia prie Park ir Saratoga 
gatvių. Visas tas visuome
ninis turtas sukrautas musų 
senosios ateivijos. Kažin 
kaip jaunoji karta sugebės 
tą viską išsaugoti?

Veikimas Baltimorės lie
tuvių tarpe atrodo silpnas. 
Ruošiamos vakarienės, “oy 
ster roast,” ir šiaip pažmo- 
niai, bet kultūrinių pramo-

a1 ai IŠ LINKOLNO MINČIŲ

Vasario 12 d. Amerika 
minėjo Linkolno dieną. Ta 
proga prisiminkime keletą Utekžjo A SE,Iviej; 
Linkolno minčių, kurios tin-

Žinios Žinelės
Baltimorės miesto val

džia ir policija paskelbė 
karą kriminalistams. Pagal 
teisybę, karas prieš krimi- 
nalizmą turėtų eiti be pa
skelbimo ir be pertraukos, 
bet kada kriminalistų per
daug prisiveisia, tai su jais 
tenka nepaprastomis prie
monėmis kovoti. O čia da
bar kaip tik padaugėjo vi
sokių užpuldinėjimų ir gink
luotų apiplėšimų.

Policija padarė daug 
areštų tarpe nužiūrėtų as
menų ir, rodos, nepadarė 
didelės klaidos griebdama

York 7, N. Y.
Šitame reikale butų svei

kintina iniciatyva ir pavie
nių asmenų, kurie norėtų 
knygele aprūpinti savo pa
žįstamus ar draugus ameri- 

iijos Šalaviejienės su Salia-'kiečius. Paprašius už 5oc 
monu Bacevičių. Ponia A. kainą knygelę pasiųs ta - 
Šalaviejienė vra buvusio P3^5 Informacijos ( entia.- 
stambaus siuvėjų kontrak-j31^3 ALT sekreto! ritas, u- 
oriaus našlė, o p. S. Bace-)r*° a(h'csas yra -a.-

vičius yra divorsavęs. Nors,s^e<^ Chicago < . I • 
abu katalikai, bet sutuoktu- ALT Sekretoriatas.

do už nosies vesti.

ka visiems laikams:
Darbas yra pirmesnis už

kapitalą ir nepriklausomas 
nuo kapitalo. Kapitalas via 
tiktai darbo vaisius ir jo ne
galėtų būti, jei darbas ne
būtų pirma buvęs.

Duodami laisvę vergams 
mes užtikriname ir laisvųjų 
žmonių tikrąją laisvę.

Kaip aš nenorėčiau būti! 
vergu, taip aš nenorėčiau 
būti nė ponu. Tas išreiškia 
mano pažiūrą į demokrati
ją r

Žmonės nesijaučia paten
kinti, jei jiems parodai, kad 
tarp jų ir Visagalio tikslų 
yra skirtumas.

Kartą vienas žmogus mi
nioje atpažino Linkolną ir 
sušuko: “Jis atrodo, kaip 
visai paprastas žmogus! 
Linkolnas tą išgirdęs krei
pėsi į tą žmogų žodžiais: 
“Prieteliau, Dievas myli 
paprastos išvaizdos žmo
nes. Štai kodėl jis tiek

Įtariamus žmones, nes be- gų reta, nor? yra graži sve- daug jų paleido į svietą.

įene

Vasario 8 d. pirmoj me
todistų bažnyčioj Jamaica 
Įvyko sutuoktuvės p. Ami-

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

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

(S) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom mor.ey 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (IŠ)

VYTAUTAS SKRINSKA 
Ideal Pharroary vaistinės savininkas

cm:

J
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Sovietu Gibraltaras

Maikio su Tėvu
Gibraltaras yra anglų 

tvirtovė pietinės Ispanijos 
rakrašfcyje, prie sąsiaurio,
Kuris jungia Atlanto vande
nyną ir Viduržemių jurą.
Gibraltaras nuo 1704 metų 
yra Anglijos rankose ir po 
to joks priešas nėra tos tvir
tovės Įveikęs. Gibraltaro 
uola, aukštai iškilęs akmens 
talnas, yra išraižyta viso
kiais tuneliais, batarejų po- 
icijomis, povandeninių laivų 
bazėmis ir kitokiais kariš
kais Įrengimais. Kai sako
me “Gibraltaras,” turime 
galvoje stiprų dalyką, ne
paimamą tvirtovę. Kai bu
vęs prezidentas Hoover ne- 
enai siulė bėgti iš Europos 

ir Azijos ir. sumažinus tak
sų naštą, Įsistiprinti Ameri- zėje 
kos abejuose kontinentuose, 
jis siulė iš Amerikos pada
lyti “Gibraltarą.”

Gibraltaro tvirtovė yra 
pvie siauros juros juostos,
Gibraltaro sąsiaurio, kuri 
yra labai svarbus laivų su
sisiekimo kelias tarp Vaka
rų Europos ir Azijos ir net'ioje ir netoli jos Albanijoj

goslavijos atsimetimo Alba
nijoj ėjo piktos vidaus ko
vos tarp titinių ir stalininių 
bolševikų ir tada buvo pro
ga stalininius okupantus iš
varyti iš Albanijos. Tą dar
bą, su Vakarų parama, Ti
to butų mielu noru atlikęs. 
Bet nesiryžta, nes Vakarų 
planuose nebuvo dar gimu
si pavergtųjų tautų vadavj 
mo politika, buvo tenkinta
si “sulaikymo politika.” Al 
banija liko rusų kolonija.

Per 4 su viršum metus ru
sai stiprino Saseno salą ir 
padarė iš jos stiprų povan
deninių laivų lizdą. Spė
liojama, kad Saseno saloje 
rusai gali turėti apie 90 sub
marinų, arba vienoje tik ba- 

tiek submarinų, kiek
Hitleris iš viso jų turėję, 
kada jis pradėjo antrąjį pa
saulini karą. Saseno saloje 
rusai turi Įrengtų platforrrių 
“vedamoms bomboms” 
ti ir po tų bombų lietumi 
karo atsitikime butų visa 
pietinė Italija. Saseno

dabar toje saloje turi apie 
5,000 vyrų.

Tokias žinias apie Sase
no salą, sovietišką Gibral
tarą Vakarų valstybių svar
biausiame kelyje, skelbia 
spauda. Ne visas žinias ta 
spauda žino. Saseno sala 
yra slapčiausia Viduržemių 
juros vieta. Po Tito atsi
metimo rusai Į tą salą atga
beno 8,000 darbininkų, ku
rie, .slaptosios policijos 
priežiūroje, stiprino salą 
per kelis metus. Vokiečių 
inžinieriai, kurie kadaise 
statė “Atlanto Sieną,” pa 
ruošė planus Saseno salos 
submarinų bazėms statyti. 
Iš Saseno salos palyginti 
nedidelis submarinų skai 
čius gali perkirsti visokį ju 
rų susisiekimą tarp Europos 
ir Azijos per Viduržemių 
[jurą.

Saseno “Gibraltaras” yra 
“sulaikymo politikos” tie
sioginė išdava. Jei kilus ka 
fui jugoslavai ir sugebėtų 

leis- Albaniją užkariauti, tai Su
seno sala visvien liks šašas 
Viduržemių juroje ir šašas 
labai skaudus. Jam sunai-

LĖKTUVAI APRŪPINA FRONTĄ

Amerikos transporto lėktuvai C-46 gabena į Korėjos fron
tą skubiai reikalingą amuniciją, o kartais ir karius. Di
dieji lėktuvai atlieka milžinišką transporto darbą karo 
sąlygose.

Ciangkaišekas’Be Pančiu*

—Heilo, Maike, ar girdė- galėjo Įrodyti, kad tai yra 
jai markatną navyną, kaip senatoriaus Biaka - Bodą 
balsuotojai suvalgė senato- kaulai. Todėl legaliai se 
rių? ’ natorius dar skaitosi gyvas,

—Gera diena, tėve! Da- jo žmona gauna algą, bet 
bar daug liūdnų naujienų -senatoriaus nėra, jis dingo, 
girdėti, ir senatoriaus galas Tokia yra to “suvalgyto se
nėta pati liūdniausia. r.atoriaus” istorija.

—Ale, vaike, tu tik pa- —Well, Maike, man bis- 
mislyk, patys žmonės išrin- M lengviau ant dusios pasi- 
ko senatorių, o paskui suga- darė, kad ne musų kontre 
vo. papiovė ir suvalgė. Ne, toks pripotkas atsitiko. As 
vaike, tokiu dzivoliongu kaip išgirdau, kad senato- 
dar nebuvo ant svieto. Aš vių suvalgė, tai dvi dienas 
suglasnas, kad žmonės se- nekegalejau apie valgi nė 
r.atoiiams ir kongresmo- pamislyti, vis stovėjo akyse 
nams kailį išlupa, aie piauti tas suvalgytas senatorius.
ir paskui valgyti, tai no gut. _Tėvas labai jautrus esi 
O jei tai buvo pėtnycioje, ir vfeai be reikalo. Sena. 
\aixe, tai juk pasiutęs g»ie- Į0,.jus jau trvs metai yra 

mė^ą pasninko cjingęS? j,- niekas dėlto labai 
nesijaudino.

tarp Amerikos ir Azijos. 
Kas sėdi Gibraltare, tas ga
li visada tą kelią uždaryti. 
Todėl Gibraltaro reikšmė ir

rusai turi greitųjų karo lėk
tuvų bazes, iš kurių i kelias 
minutes gali pasiekti Italiją 
ir Viduržemių jurų kelius,

Prezidentas D. D. Eisen- įeivių 
hower, kalbėdamas kongre
so jungtiniame posėdyje,

. pranešė, kad karo laivynas
Itmti teks mesti daug jėgų nebesaUgOS kjna bolševikų 

dai teks gailėtis, teritorjjų nuo Formozoje

yra labai didelė. Anglijai kurie karo atsitikime turėtų

ir ilgai
kad 1948 metais didieji di- esančįu kinų nacionalistu 
plomatai visai nepagalvojo

ir Čankaišeko armija 
jiems negali būti perdaug 
pavojinga. Iš 600,000 vyrų 
tiktai trečdalis gali būti 
mestas i frontą, o kiti turi 
būti atsargoje, arba tarnau
ja laivyne, oro pajėgose,

kas valgyti 
dieną.

—O kur tėvas girdėjai, 
kad senatorių suvalgė? ba

—Vot, Maike. tu ir pasi 
rodai, kad gazietų neskai 
tai.

—Aš tą naujieną, tėve,' 
skaičiau, bet ten nepasaky
ta. kad senatorius buvo su-

i

—Je, vaike, nesijaudino, 
nežinojo.

—Tėvui "al idomu bus
išgirsti. ką Amerikos sena
toriai dėl Biaka-Boda liki
mo sako.

—Šiur. vaike, ciekava ži
noti, ką suvalgytojo sena- 

mislina.valgytas. Laikraščiai rašo,!toriauę kole<TOS 
jog yra spėliojimų, kad cen-į ®
tralinėj Afrikoj negrai savo —Jie, tėve. sako, kad rei-
senatorių gal būt suvalgė, ketų padaryti tyrinėjimą, 
bet Įrodymų niekas neturi. | kaip Biaka-Boda dingo. Da- 
—Ar tai nigeriai taip pada-! bar tyrinėjimai labai mado- 
rė. Maike? jje. Senatorius Murray iš

—Dabar tėvas parodei,'Montanos mano, kad jeigu 
kad laikraščių pats neskai-į gyvulių 
tai. 'kris, tai

kainos ir toliau 
ir Amerikoje far- 

praclės senatorius—Aš, vaike, vokuoju, kad'meriai 
man nėra reikalo gazietų [valgyti. Senatorius Lyndon 
skaityti, ba visi mano fren- B. Johnson sako, kad sena
tai jas skaito. Aš pats tą'torius Biaka-Boda Įrodė, 
naujieną apie suvalgytą se-'kaip senatoriai moka pasi- 
natorių girdėjau saliune, j švęsti: jie net alkanus bal- 
ale gerai neperpratau, kur’suotojus papeni. . . . 
tas buvo, nebenorėjau nė —Ar tu čia nebalamutiji, 
klausyti, ba pradėjo širdį Maike?
sukti. | —Aš, tėve, sakau tą, ką

—Laikraščiai praneša, tė-'laikraščiai rašo. Vienas se- 
ve, kad prieš tris metus Af-j natorius, tėve, prie Biaka- 
likos negrai, Dramblio:Bodą istorijos pridėjo, kad 
Kaulo krašte, išrinko vieną ir Amerikos senatoriai jau 
negrą, vardu Biaka-Boda, i daug metų sargdina balsuo- 
Prancuzijos senatą. Vėliau tojus vidurių nevirškinimo 
tas senatorius parvažiavo iš liga.
Paryžiaus Į namus ir išvyko1 —Tai tu mislini, vaike, 
Į girias aiškinti balsuoto- kad ir musų senatoriai greit 
jams “politinę padėtį.” Iš-’pradės bijoti i bušius va- 
vyko ir jau trys metai nebe- žiuoti, kad jų kas neiškep- 
sirodo. Daug kas spėlioja, tų?
kad balsuotojai senatorių —Taip baisu nėra, tėve,
pagavo ir suvalgė, bet tikrų senatoriai tik juokauja. 
Įrodymų nėra. Buvo atras- —O kaip tu rokuoja, 
ti vieno žmogaus kaulai. Maike, ar tas senatorius 
Buvo manoma, kad tai se- Baika buvo geras žmogus“: 
ratoriaus apgraužti kaulai,1 —To aš nežinau, tėve 
bet kada kaulai buvo pa- Tur būt geras, jei jį žmonės 
siusti i Paryžių, ten gud- rinko i senatą. Bet pagal 
Gausios policijos galvos ne-laikraščių pranešimą, jis

svarbu kelią i Aziją laikyti 
atvirą savo laivams, o Gib
raltaras tam ir pasitarnau
ja. Tam pačiam kelių sau
gojimui pasitarnauja ir ki
tos anglų tvirtovės Vidur
žemių juroje, kaip tai Mal
tos sala pačiame Vidurže
mių juros viduryje, taip pat 
ir Kipro sala prie Turkijos 
ir Sirijos pakraščių ir paga
liau anglų garnizonas prie 
Suezo kanalo, kuris jungia 
Viduržemių jurą su Raudo
nąja jura ir paskui su In- T.- 
dijos vandenynu. Tos visos 
tvirtovės ir juros kelių ap
sauga yra anglų rankose, o 
todėl tie keliai yra atviri vi
siems Vakarų pasaulio 
kraštams.

Bet dabar prie svarbaus 
Viduržemių jurų kelio išdy
go rusiška tvirtovė, rusiškas 
Gibraltaras, ir gresia Vi
duržemių juros kelius Va
karams uždaryti. Toks so
vietiškas “Gibraltaras” yra 
Albanijos pakraščiuose 
santi Saseno, sala. Tai 

nedidelė uolų sala prie Al
banijos ir visai netoli Ita
lijos “čebato” kulnies. Nuo 
1948 metų. po to kai rusai 
'Usipyko su Jugoslavija, ru- 
ai tą salą pradėjo stiprin

ti ir dabar iš jos padarė la
bai stipriai ginkluotą tvir
tovę.

Iki 1948 metų vasaros 
Rusija turėjo Jugoslavijos 
lostus Adrijos juroje ir ga- 
ėjo iš tų uostų bandyti kon
troliuoti Viduržemių juros 
kelius. Bet Jugoslavija pa
bėgo iš rusų draugystės ir 
persimetė i Vakaru pusę.

gyvybinės reikšmės Vaka- 
įams. RADAR bazės Sa 
seno saloje gali stebėti lai
vių judėjimą
juroje ir 
uostuose.

puldinėjimų. Prezidento pa-į pakraščių sargyboje ir tt.
Tokio dydžio kariuome-

čiai po visą pasauli. Kai'nė gali nemažai pakenkti 
kur prezidento žodžiai su- komunistams, bet Kiniją 

” vėlė didelę audrą pasipik- apvalyti nuo komunistų ji 
tinimo, kaip Indijoj. Kitur negali. Gal tik prasidėjus 

sukilimui pačioj 
x . armija

Anglijoje. Burmoje ir k. įgalėtų suvaidinti didesnį 
Įdomu tas, kad preziden- vaidmenį Kinijos režimo 

to Eisenhowerio patvarky- pakeitime.
r. as praktiškai nieko nepa-j Indijoj prezidento JEi- 
keičia esamoj padėty. Jau senhowerio patvarkymas 

Įr.uo 1950 metų galo .Ąmeii-'sukėlė pasipiktinimo. Indi
škos karo laivynas nebetruk-'jos spauda pilna Įtarinėji- 
!dė kinų nacionalistams iš mų ir griežtai smerkia 

raginame Formozos puldinėti kinų Amerikos tariamai naują 
susirin- bolševikų. Spaudoje matė- politiką. Burma baukštosi 

žygį me paveikslų ir plačių ap- dėl kitų sumetimų. Burmos 
talkdn su rašymų, kaip kinų naciona- teritorijoj yra apie 15,000 
money or- Jistai puldinėja bolševikų, kinų nacionalistų kareivių, 

valdomas salas. Teko skai-Įkurių nei išprašyti nei iš-

apie mažutės Albanijos is-tvarRvmag nuskambėjo pla- 
laisvimmą iš rusiškų mihta- 
ristų “globos.” 1

Viduržemio
Rusiški “Gibraltarai, 

daug galingesni išaugo ir
Italijos rytiniuose Raitijos juroje, kur Vokie

tijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir net Suo
mijos pakraščiai yra ruo
šiami karui. —K. S.

Saseno salos uo
lose Įrengti bombų neįvei
kiami požeminiai urvai ka
reiviams, kurių rusai jau

Rusai pasiliko su silpna Al
banija. kaipo savo sąjungi
ninku Viduržemių juros pa
kraštyje. “Vakam pasaulis” 
1948 metais ir vėliau neiš
drįso rusus išvarvti iš Alba
nijos. Galėjo išvaryti, bet 
neturėjo ryžtumo. Po ,Ju-

buvo menkas, liesas ir visai 
netinkamas kepti.

—Tfui, vaike, nekalbėk 
tokiu glupstvų.

—Tu pats. tėve. pradėjai 
kalbėti apie suvalgytą sena
torių, tai aš tau ir papasa
kojau. ką žinojau.

—Okei, vaike, einam nu
plauti tą istoriją.

—Ne, tėve, eisiu namo. 
Sudie.

T

LSS Reikalai
1 d.Vasario 

Komitetas 
suorganizavo Literatūros 
Fondo komitetą, kurio tiks
las bus leisti socialdemo
kratinę literatūrą. Iki šiol 
socialdemokratinės literatū
ros trukumą jautė visi LSS 
nariai, musų simpatikai ir 
pritarėjai. Tą trukumą LSS 
CK mano užpildyti, suda
rydamas prie LSS CK atski- 

l. ą Literatūros Fondo komi- 
(tetą, Į kurį Įeina sekami 
musų veikėjai:

Antanas Žilinskas, pirm.; 
Kipras Bielinis, sekr. ir fi
nansų vedėjas; J. Valaitis 
(Sr.), iždininkas; komiteto 
nariai—A. Mačionis, Dr. J. 
Repečka, Dr. Pijus Grigai
tis, S. Michelsonas, N. Jo- 
nuška.

Literatūros Fondo komi
tetas turėjo posėdi ir LSS 
Centro Komiteto nominaci
ją priėmė. Tad prie LSS 
CK literatūrai leisti komi
tetas jau gyvuoja ir jis pra 
dės savo darbą. Literatu 
ros Fondui seksis tik tada, 
jei LSS ir LDD nariai, mu
sų simpatikai, pritarėjai ir 
bičiuliai ateis Į talką.

Kiekviena LSS ir LDD 
kuopa iš savo parengimų 
turėtų Įnešti po kelis desėt- 
kus dolerių Į fondą. Musų 
pavieniai nariai, simpati
kai, pritarėjai ir bičiuliai 
turėtų ateiti su pinigine pa
rama. Jeigu kuris Įneš šim
tinę, tas gaus nemokamai 
’ondo leidžiamas knygas. 
Tie, kurie Įneš mažiau, gaus 
knygas nupigintomis kaino
mis. LSS Centro Komite- 
*as mano ir tiki, kad pažan
gioji ir demokratiško nusi- 
‘eikimo visuomenė ateis 
mums i pagalba su savo 
’rašais, kad padėti išleisti 
musu Įsitikinimu knygas

Kol LSS ir LDD kuopos 
gaus ofiacialius praneši

LSS Centro mus, prašome ir 
avo posėdyje pirmutiniuose savo

—-- kimuose ta LSS CK

P
tie žodžiai buvo pasitikti su!dideliam 
dideliu susirupinimu, kaip Kinijoj Čankaišeko

aptarti ir ateiti 
Įnašu. Čekius ii 
derius siųskite šiuo adresu 
Kipras Bielinis, 157 
105th St., Apt. 5-E, New 
York, N. Y.

\\ ėst, lyti

Socialdemokratų Šelpimo 
Fondas

LSS Centro Komitetas po 
ilgų svarstymų priėjo prie 
bendros nuomonės, kad 
kaip reikia literatūrai lei
sti fondo, taip reikia ir 
šelpimo fondo. Tremtyje— 
Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Olandijoje, Belgijoje ir ki
tur—liko didokas skaičius 
seno amžiaus socialdemo
kratu, kuriu padėtis vra tra
giška. LSS CK ir LSS kuo
pos kai kuriuos pavienius 
socialdemokratus parėmė. 
Eet to neužtenka. Laukian
čių pagalbos iš Amerikos 
-ociaidemokratų yra daug. 
LSS CK mano, kad sistema- 
tiškiau ir geriau bus, jei tuo 
reikalu rūpinsis tam tikslui 
suorganizuotas prie LSS 
CK Lietuvos socialdemo
kratams šelpti komitetas.

Kol kas šis komitetas yra 
organizacinėje stadijoje, 
bet jis neužilgo bus sudary
tas ir paskelbtas spaudoje. 
Mes tikime, kad musų LSS 
ir LDD kuopos bei pavie
niai nariai ateis tam komi
tetui talkon.

LSS CK Sekr.

“Keleivio” kalendorių dar 4 
alima užsisakyti. Kaina 

>0 centų. Užsakymus ir pi 
nigus prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broadwav 
So. Bo«ton 27, M* r. v

ir paimtųjų Į nelaisvę 
zmų bolševikų pasakojimus 
apie gyvenimą komunistų 
valdomoj Kinijoj.

Tiesa, visi kinų naciona
listų puldinėjimai iki vasa
rio 2 d. buvo “neoficialus,” 
lyg ir nepripažinti ir Ame
rikos karo laivai taip dary
davo, kad jų nebūtų tose 
vietose, kur nacionalistai 
darydavo savo puolimus. 
Bet puolimai vykdavo ir 
viekas netrukdė jų daryti. 
Todėl praktikoje preziden
to patvarkymas ne ką tepa- 
!eis. Jei Amerika norės, 
kad kinų nacionalistai galė
tų didesnius puldinėjimus 
daryti, tai turės duoti Čan
kaišeko armijai didesnės 
paspirties.

Jau nuo 1951 metų Ame
rikos karo misija moko ki
nų nacionalistų kariuomenę 
Formozoje. Ten pasiųsta 
nemažai ginklų. Bet jei 
Amerika norės didesnio ki
nų nacionalistų “veiklu
mo,” tai turės čankaišeko 
kariuomenei statyti dau
giau ginklų, amunicijos ir 
kitokių reikmenų. Jei kinų 
nacionalistai darytų plates
nį Įsiveržimą Į Kiniją, tai 
pagalba turės būti nepaly
ginamai didesnė ir gali ne
užtekti materialinės pagal
bos. Pavyzdžiui, jei Čan- 
’ aišeko kariuomenė išsikel
tų didesniu skaičių Kinijoj, 
al rali prisieiti ją gelbėti 

iš bėdos.
Pagal pranešimus, čan- 

kaišekas turi Formozos sa
loje apie 600,000 vyrų. Tai 
atrodo didelė armija. Bet 
nereikia užmiršti, kad kinų 

iLol'evikai turi milionus ka-

mesti negalima. Burma bi
jo, kad atsinaujinęs kinų pi
lietinis karas neitrauktu ir£ <■
ją Į tą sukuri. x4nglija irgi 
baukštosi, kad karas Toli
muose Rytuose neišsiplėstų.

Bendrai paėmus, atrodo, 
kad “nuėmimas pančių” 
nuo Čankaišeko ne ką pa
keis padėty Tolimuose Ry
tuose. Praktikoje tų pan
čių jau per porą metų ne
buvo, todėl paskelbimas 
naujos politikos yra dau
giau propagandos kaip ka
ro ginklas. Tai yra vienas 
žingsnis prezidento Eisen- 
howerio politikoje, kuri sie
kia priversti kinų bolševi
kus “norėti taikos.” Jei ki
nų bolševikai panorėtų tai
kintis, dėl Čankaišeko “at- 
pančiojimo” galima butų 
derėtis, o jei jie nenori tai
kos, tai iš Čankaišeko ar
mijos galima bus padaryti 
Įranki jiems baidyti ir net 
mušti. —E. P.

Jeigu jus kartą neteksite 
savo bendrapiliečių pasiti
kėjimo, jus nebegalėsite at
gauti jų pasitikėjimo ir pa
garbos. Tiesa, kuri laiką 
galima mulkinti visus žmo
nes, kai kuriuos žmones ga
lima mulkinti visą laiką, 
bet negalima mulkinti visus 
žmones visą laiką.

Svarbus principai gali ir 
turi būti lankstus.

Jeigu jus pavadinsite uo
degą koja, tai kiek kojų tu
rės šuva? Penkias? Ne. 
Mat. pavadinimas uodegos 
koja dar nepadaro iš jos 
kojos. —LinkoĮna*.
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Žydai, Rusai, Lietuviai

Dabar vėl kalbama apie ru
sų bolševikų antisemitizmą. 
Ta proga verta pažvelgti, 
kaip praeityje rusai traktavo 
žydus senojoj Lietuvoj, kur 
žydai buvo apsigyvenę nuo 
Vytauto laikų. Žemiau deda
mas rašinys yra paimtas iš 
mirusiojo Lietuvos preziden
to Dr. K. Griniaus knygos 
“Mintys ir Atsiminimai.”

—Red.

vo inžinieriaus Jevno Aze- 
fo, • žydo, suorganizuotas. 
Tarp išvarytųjų iš Maskvos 
žydų buvo ir tokių, kurie 
apsigyveno Lietuvoje. Čia 
caro valdžia taip pat žy
dams neduodavo ramybės. 
Lar caras Mikalojus I apie 
1850 m. buvo įsakęs iškrau
styti žydus 50 varstų į gylį 
vakariniame viešpatijos pa-

--------  ;sieny, kad jie sustotų
Apie 1897 m., kai buvo i vertęsi kontrabanda iš Pru- 

visos Rusijos imperijos Įsų ir Austrų. Bet kai ap
skaičiavo, kiek toksai iš
krausimas valstybei atsi-

viendieninis gyventojų su
rašymas, Kauno gubernijoj 
buvo rasta netoli 204 č žy
dų, vadinasi, kiekvienas 
penktasis gyventojas buvo 
žydas. 1923 m. Lietuvos 
Respublikoj žydų priskaity- 
ta tik 7.6 ‘ <. Kur per 36 
metus dingo Lietuvos du 
trečdaliai žydų? Rusijos 
carų valdžia amžinai kovo
jo su žydų invazija, neįsi- 
leisdama jų į pagrindines 
Rusijos gubernijas. Buvo 
nustatyta tam. tikra ežia, į 
rytus nuo jos žydams būda
vo neleidžiama gyventi, bet 
su išimtimis. Leidžiama 
būdavo visur Rusijoj gy
venti gydytojams, dantis
tams, aukštųjų gildijų pirk
liams, registruotoms prosti
tutėms. Per ilgesnį laiką, 
nepaisant draudimų ir var
žymų, pačioj Rusijos šir-

eis, tai pasirodė, jog pasi
darys tokia suma, kurią 
skaudžiai pajus valstybės 
kasa. Nuo to sumanymo 
buvo atsisakyta. Toliau, 
apie 1890 m., žydams buvo 
liepta išsikraustyti iš kai
mų, jei jie nuo seniau nebu
vo įrašyti valstiečiais žem
dirbiais. O beveik visos 
smuklės ir alinės, taip pat 
parduotuvės tuomet buvo 
žydų rankose. Reikėjo pa
likti nuo tėvų paveldėtas 
vietas ir kraustytis į miestą, 
kur žydų ir be to buvo dau 
giau kaip pusė visų gyven 
tojų. Dar to negana. Apie 
1897 m. iki 99 m. imperijoj 
buvo įvestas valstybinis 
degtinės monopolis. Spiri
tinių gėrimų pardavinėji- 
jimas perėjo į valdininkų

TARIASI St BIZNIERIAIS

Harold Stassen, užsieniams pagalbos davimo direktorius, 
tariasi su 55 biznierių atstovu. Tie biznieriai sudarė ko
mitetą aiškinti, kiek ir kokios pagalbos užsieniams reikia 
duoti. Tu biznierių pirmininkas Clarence Francis kalbasi 
su H. Stassenu.

ganos skėčio. Suprantate?(sėdėjo žydas su savo šeima. 
Gero, ne skylėto skėčio!” dairai
“Čia supratome kad priėmi-

dy, Maskvoj, atsirado netirankas. Degtinę pardavinė-
gana daug žydų. Buvo 
kvartalas Maskvoj, vadina
mas Zariadje, apie pames
tinukų namus, kur šeštadie
niais išėję pasivaikščioti 
vietos žydai sudarydavo to
ki vaizdą, tartum esi Pilviš 
kiuose, Šakiuose, o ne Mas
kvoj. Kai kurie lietuviai 
pasiilgę tėvynės, tyčia eida
vo šeštadieniais Į Zariadje, 
norėdami pakvėpuoti savo 
tėvynės Lietuvos miestų 
oru.__

1892 m. didysis kuni
gaikštis Sergiejus Aleksan- 
drovičius, būdamas Mask 
vos generalgubernatorium, 
išvarė žydus iš Maskvos. 
Pilni traukiniai žydų per li
gą laiką iš Lietuvos Brastos 
stoties važiavo ir važiavo į 
vakartis. Jie važiavo ne 
vieni, su savim vežėsi šei
mas ir turtus. To priversti
no iškraustymo pasėka bu 
vo ta, kad žydų kapitalais 
ėmė labai kilti Lenkijos 
miestai ir pramonė. Žydai 
parsivežė ne tik savo kapi
talus. bet ir ilgametį paty
rimą. o be to Rusijos gilu
mų senus savo klientus, ku
rie ėmė pirktis ne Maskvos, 
bet Lodzės, Varšuvos gami
nius. Maskva tik vėliau pa
juto nuostolius, kuriuos tu
rėjo dėl žydų išvarymo. Tas 
pats Sergiejus Aleksandrc- 
vičius paskiau žuvo nuo ru
so šūvio, bet užmušimas bū

davo jau ne iš smuklių, bet 
iš valstybinių spirito par
duotuvių, kur sėdėdavo ne 
žydai, bet daugiausia pra
voslavai, buvę policininkai, 
žandarai, atsargos puskari
ninkiai, žandarų šnipai. Pil
viškiuose pasikartojo lenkų 
rašytojo Klemenso Junošos 
žydiškasis anekdotas. Kai 
iš aplinkinių kaimų atsikė
lė daug išvarytų iš smuklių 
žydų šeimų, vietos izraeli
tų bendruomenė (kabalas) 
susirūpino, kaip duoti pra
gyvenimą kelioms dešim
tims nelauktų atėjūnų. Vie
tos rabinas kelis kartus ta
rėsi su išmintingiausiais Pil 
viskių žydais ir nieko tikra j prispaudimai 
nesurado. Pagaliau vienas 
išmintingas žydas patarė 
pasiklausti ką daryti jau se
nai pagarsėjusį Kauno ra
biną. Nusiuntė bene tris 
žmones, kurie patenkinti 
parvažiavo ir pranešė, jog 
Kauno rabinas, išklausęs 
pilviškiečių vargus, ilgai il
gai tylėjo. Žinoma, ir dele
gatai tylėjo. Pagaliau ra
binas nusispiovė ir pratarė:
“Ką jus darote, norėdami 
savo skrybėles ir drabužius 
nuo lietaus apsaugoti?’
Vienas pilviškiečių nusilen 
kęs atsakė: “Nu, mes išske- 
čiam skėtį, ir lietus nuteka 

šalį.” “Tad, važiuokite

mas baigtas, ir mes, padė
koję už išmintingą patari
mą, mandagiai atsisveikino
me,” pasakojo paskiau de
legatai. Na, rodos nieko 
nauja rabinas nepasakė. 
Bet Pilviškių žydai nurimo, 
pakėlė parduotuvėse kai 
kurioms prekėms kainas, iš 
to kuri laiką sušelpė nuken
tėjusius tautiečius, kol jie 
neprisitaikė prie kitokio už
darbio. Ieškota skėčio ir 
rasta.
tinė, bet visados vadų rei
kalingą tauta. Bent nuo 
Vytauto Didžiojo žydai gy
vena Lietuvoj ir jų priviso 
labai daug, iki 20' < visų 
gyventojų. Kodėl gi apie 
1914-1923 m. apie 12'. jų 
Lietuvoj išnyko? Kaip ra
šo “Pamiatnaja knižka Ko

Pinigą pasiskolinti (bran
giais procentais) gaudavai 
iš žydo. Net patarimą, kur 
pamokyti sūnų leisti, ar į 
kunigus, ar į daktarus, vals
tietis dažnai gaudavo iš vie
tos karčiamninko, nekal
bant apie žydų duodamus 
valstiečiams teisinius pata
rimus, nes žydai geriau už 
lietuvius žinojo įstatymus.

Anais metais (1894-96) 
žydai mėgdavo praleidinėti 
per sieną į Vokietiją į JAV

žydai, ne demokra- ,¥,‘an>”«"8
viskas būdavo kai kur taip 
.-uorganizuota, jog beveik 
rizikos nebūdavo—viskas 
papirkta ir visi persekioto
jai paimti “ant algos.” To
kiai organizacijai lengva 
nuvežus kokią 10 emigran 
tų i Prusus grįžtant tuščio
mis parsivežti vežimą lietu-

venskoj Gubernii” 1914 m.. maldaknygių kalen-
nn« „n, kare 1O1S 1019 d«n«- tokio ge-

efto nesiimdavo, o grįžtan
čius tuščius vežimus prisi-

jAugo lietuvių tautinis susi
pratimas, augo miestai, sta
tyba, steigėsi nauji fabri
kai, augo eksportas, impor
tas, valstybės biudžetas, vi
sos šalies turtėjimas. Tuo 
pačiu augo ir žydų gerovė. 
Štai pavyzdys: Kauno žydų 
ligoninė laikoma Bikar- 
Cholim (ligoniams pagal
bos) organizacijos. Ji dir- 

a netoli 100 metų, tur būt, 
nuo tada, kai Kaunas pasi
darė Kauno gubernijos vy
riausiuoju miestu, t. y., nuo 
1843 m. Prie caro valdžios 
(apie 1913 m.) buvo joje 
io lovų, Lietuvos nepriklau
somybės pradžioje 60 lovų, 
o pabaigoj—350 lovų.
Džiovininkams žydai prie 
caro laikydavo daugiausia 
Bružuose prie Nemuno ko- 
kiems 25 ligoniams tik va
sarinę sanatoriją, o nepri
klausomybės pabaigoj turė
jo Žemutiniuose Romai
niuose, netoli Kauno, nuo
latinę 80 lovų sanatoriją. 
Taip pat draugija Oze, ko
vojanti su vaikų mirtingu
mu, nepriklausomoj Lietu
voj pralobo, įsigijo didoką 
savo namą (Poškos gatvėj). 
O kiek namų, kiek fabrikų 
žydai pristatė! Tai vis ge
rovės ženklai. Žydai su lie
tuviais ėmė artėti.. Gyve
nome su jais 500-600 metų, 
butume ir toliau, tur būt, ne
blogai gyvenę. Tarp lietu
vių ir žydų meilės nebuvo, 
mišrių santuokų nedaug te
būdavo, bet tolerancija bu
vo. Be reikalo žydai visur 
lietuvius dabar kaltina, už 
1939-40 m. vokiečių pada 
rytus užmušinėjimus. Pik
tadarių visos tautos turi, 
bet lietuvių tauta negali at
sakyti už savo sadistus gal
važudžius.

Svetimšaliu Pareigos
Amerikoje gyvena milio

nai svetimšalių nepiliečių. 
Tokiems žmonėms yra pri
valomi visi Amerikos įsta
tymai, kaip ir visiems ki
tiems gyventojams, bet sve
timšaliai, be to, turi laikytis 
ir kitų įstatymų, kurie yra 
privalomi tiktai svetimša
liams. Svarbiausios svetim
šalių pareigos yra tokios:

Kiekvienas svetimšalis, 
sulaukęs 14 metų amžiaus 
ir vylesnis, jei jis atvyks
tant į šį kraštą nedavė savo 
pirštų nuospaudų ir nėra 
registravęsis pagal 1940 
metų “Alien Registration 
Act,” turi registruotis ir 
duoti Imigracijos ir Natūra
lizacijos įstaigai savo pirš
tų nuospaudas.

Už nesiregistravimą ir 
nedavimą savo pirštų nuo
spaudų svetimšalis gali būti 
baudžiamas $1,000, arba 
šešiais mėnesiais kalėjimo, 
arba ir abiem bausmėm.

nepranešnną savo naujo
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Už sąmoningai klaidin 
gus parodymus registruo
jantis svetimšalis gali būti 
baudžiamas $1,000 pabau
da, šešiais mėnesiais kalėji
mo, arba abiem tom baus
mėm, ir gali būti deportuo
tas.

Kiekvienas užsiregistra
vęs svetimšalis gauna “Ali
en Registration Receipt 
Card,” arba “Certificaie of 
Alien Registration.” Kiek
vienas svetimšalis 18 metų 
amžiaus ar vyresnis turi re
gistracijos kortelę visada 
turėti su savim. Už nesilai
kymą šito patvarkymo sve
timšalis gali būti baudžia
mas $100 pabauda, arba 30 
dienų kalėjimo bausme, ar
ba ir abiem tom bausmėm.

Į
namo ir pasakykite, 
ieškotų nuo užėjusios

kad

prieš aną karą 1913 ar 1912 
metai.- Kauno gubernijoj 
(vadinasi. Lietuvoj) žydų 
dar buvę apie 18'-, o Su
valkų gubernijoj apie 15'-. 
Tad įvairus caro valdžios 

ir leidžiami 
žvdu nenaudai istatvmai, 
potvarkiai — jų tarpe, ir 
degtinės monopolio Įvedi
mas—žydų skaičių buvo su
mažinę. bet nežymiai, tik 
apie 2'-. Aišku, tuodu

JAV ir
Pietų Ameriką. O 12 
buvusių musų žydų pasiliko 
Socialistinėj Sovietų Res
publikų Sąjungoj. Lietuvo
je liko tik apie 7.6' -. Kaip 
tik buvo panaikinta vadina
moji žydų apsigyvenimo 
užtvara, žydai pasklido po 
visą Rusiją ir Lietuvon ne
begrįžo. Dar 1894 m. žy
dai buvo visiški Lietuvos 
ekonominio gyvenimo vieš
pačiai : nei viena javų sau-

- emigravo i

dar-’ja nepasiekdavo užsienių

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

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

nepersijota pro žydo ran
kas. Kai aš pradėjau lan
kyti Mariampolės gimnazi
ją (1879), tame mieste vi
sos parduotuvės buvo tik 
žydų rankose. Per žydų 
šventes iš miesto negalėda
vai nuvažiuoti i Vilkaviškio 
gelžkelio stotį, nes visi ve
žėjai buvo žydai. Važiuo
jant iš Mariampolės plentu 
Kauno link, ties 15-iu vars
tu buvo rnano gimtasis kai
mas (Selema). Toj pa
plentėj kas pusantro-du ki
lometru stuksėdavo smuk
lė, o pavieškeliais karčiama 
r.uo karčiamos stovėdavo 
Kas 3-4 kilometrai. Tuo

kraudavo arako, arbatžolių, 
manufaktūros, šilko, bet ne 
lietuviškų knygų. Kiek bu
vo iškeltų politinių bylų už 
platinimą lietuviškų raštų 
lietuviams, dar istorikai ne 
pajėgė apskaičiuoti. Bet 
kaltinamųjų tarpe, bent Su
valkijoj. kiek aš žinau, ne
buvo nei vieno žydo. . . .

Daugumas pasaulinių lie
tuvių inteligentų i žydus 
žiūrėdavo su pakanta, jų 
nelaimėms užjausdavo ir su 
žydais nekovodavo, nes žy- 

1 dai lietuviams nutautinimu 
negrėsė, o ekonomines 
skriaudas, nevienas manė, 
galima bus ir vėliau išlygin
ti. Ir man apie 1894 m. ir 
vėliau žydų klausimas ne 
taip labai rūpėjo. Per rin
kimus į Rusijos valstybės 
dūmą žydai ir lietuviai ėjo 
išvien ir lenkus nugalėdavo. 
Nors žydai, kaip tekdavo 
patirti iš pasikalbėjimų su 
jais, numatė, kad ypač lie
tuvių kooperatyvai yra la
bai pavojingi žydų mono
polinei prekybai, bet pripa
žindavo, kad ta ekonominė 
kova su lietuviais neišven
giama ir tik norėdavo, kad 
kooperatyvai nesinaudotų 
vpatinga valdžios parama 
ir privilegijomis, žydai tos 
kovos nelabai baidėsi ir 
nors nepriklausomoj musų 
respublikoj lietuvių koope
ratyvai ir akcines bendro
vės buvo nutraukę nuo žy 
du prekybos dali (Lietūkis, 
Pienocentras, Maistas. Pa-

Musų laikais viskas daro
ma mašinomis. Ir viščiukai 
perimi mašinomis, nes višta 
yra naravingas paukštis ir 
jos nepriprašvsi kiaušinius 
perėti, kada ji nenori ant

Metinė Registracija
Kiekvienais metais, sau 

šio mėnesį, kiekvienas sve
timšalis 14 metų amžiaus 
ar vyresnis, turi nueiti
pastą ir užsiregistruoti, uz

kiaušinių sėdėti. Todėl kiau-ipi!dy<!amas. tikl5,ko" 
žiniai dedami Į mašinas ir tel«’ ku™Įe -v'a elle k.lau’ 
viščiukai išsiperi be perek-

l>

. . . rama, Cukrus, Linas), bet
budu visoj Lietuvoj (53,000jnjeųafj ĮJeluu>j žydai ne- 
km » tuomet’urėjo būti apie(buvo tokie turtingi, kaip 
7,000 smuklių '• kiekvienoj nepiiklausoravj Lietuvoj

viščiukai 
ės.

Mašinose viščiukus gali
ma perinti tūkstančiais ar 
šimtais, ar po kiek kas no 
ri. Viena viščiukų augin
tojų kompanija, Armour 
Ches-Peake, Wango, Md., 
viščiukus perina po 80,090 
per savaitę. Tiek viščiukų 
kiekvieną savaitę išsirita iš 
kiaušinių.

Ta kompanija viščiukus! 
ne tik perina, bet ir augina! 
irgi mašininiu budu, viską 
apskaičiavus ir kiekvieną 
grūdą atseikėjus. Moksliš
kai auginami viščiukai po 
42 savaičių jau yra užten
kamai paaugę ir juos gali
ma vežti į skerdyklą, iš kur 
jie keliauja ant musų val
gomojo stalo. Nuo kiauši
nio iki kepsnio išeina 12 sa
vaičių laiko.

80,000 viščiukų per sa
vaitę papiauti, nupešti, iš
mėsinėti, išvirti ir supakuo
ti į skardines dėžutes tai ir
gi yra mašinų darbas. Ran
komis tokį darbą turėtų 
dirbti šimtai žmonių, o ma
šinomis daibas atliekamas 
greitai, švariai n pigiai. Pa
vyzdžiui, tos kompanijų, 
vištienos gamykla per va
landą išverda ir sudeda į 
dėžutes* j,,- 2,oob v išmokų

As tikiu. Kad musų šalis 
negali gyventi n tvarkytis 
pusiau laisva ir pusiau vei- 
giška. — Linkoln«».

Simų. Tokią registravimo 
si, arba vadinamą “Address 
Report Card” svetimšalis 
įteikia pašto valdininkui. 
Metinė registracija yra pri
valoma visiems svetimša
liams, kurie sausio 1 d. yra 
Amerikoje.

Svetimšaliai jaunesni, 
kaip 14 metų amžiaus, pa 
tys nesiregistruoja, bet 
tėvai ar

adreso.
Aukščiau paminėtos sve

timšalių pareigos svarbu 
yra atsiminti, nes nesilai
kant tų patvarkymų galima 
turėti nemalonumų.

Tų “nemalonumų” skai
čiuje gali būti jau minėtos 
bausmės ir paskui deporta
cija. jeigu valdžios parei
gūnai Įtars, kad svetimšalis 
pikta valia nesiregistravo.

Tas “pareigas” nėra sun
ku atsiminti. Jos yra:

Svetimtaučio registraci
jos kortelę visada turėti su 
savim:

Registruotis pašte kiek
vienais metais sausio mėne
sį;

Pranešti kiekvieną savo 
adreso pakeitimą.

Jei kas yra neimigrantas 
(laikinai čia gyvena), turi 
pranešti savo adresą kas 
trys mėnesiai.

Lankymasis Užsieniuose
Kiekvienas legaliai įva

žiavęs svetimšalis, jei jis tu
ri reikalo vykti į užsienius, 
gali prašyti iš Imigracijos ir 
Natūralizacijos ofiso teisės 
grįžti (Reentry Permit). 
Turėdamas tą leidimą jis be 
vizos gali grįžti į Ameriką 
metų bėgy je. Be šitokio lei
dimo jis turi prašyti užsie
nyje iš Amerikos konsulo 
vizos ir gali būti įleidžia
mas be kvotos, bet grįžimas 
yra apsunkintas.

Beje, svetimšalis, gyve
nantis virš šešių mėnesių 
ištisai užsienyje, netenka 

pastovaus gyvenimo” Ame* 
rikoje ir norėdamas vėliau 
gauti pilietybę tur nuo grį
žimo laiko gyventi penkis 
metus. Tai taisyklei yra iš
imčių, apie kurias, kalbėjo
me pirmiau.

“Reentry Permit” gali 
gauti kiekvienas, kas yra 
legaliai į kraštą įvažiavęs, 
kuris prašo tokio leidimo 
grįžti rimtu reikalu (in 
good faith) ir kurio išvyki
mas Į užsienius nepaken
kia Amerikos interesams.

JUOKAI

Vienas žmogus išgirdo, 
kad yra laisva valdiška vie
ta, nuėjo jos prašyti. Jam 
davė užpildyti ilgiausią 
blanka su galvbe klausimu,

jų Tarp tų klausimų buvo to- 
legališki globėjai kie: “Ar buvai areštuotas?”

Kandidatas atsakė “Ne.”
Toliau klausimas “Kodėl?” 

Adreso Pakeitimas cia kan<li,|atas atsakė: 
Kiekvienas svetimšalis, |“Nebuvau pagautas.” 

pakeisdamas savo gyvena
mą vietą (adresą), turi bė
gyje 10 dienų pranešti savo 
naują adresą generaliam 
prokurorui. Pranešimai apie 

gaunami

Ituri juos užregistruoti.

adreso pakeitimą 
pašto įstaigose.

Vaistas Prieš Tėvynės Ilgesį
Vienas rusas buvo pasių

stas Į kapitalistinį pasaulį
reikalais. Važiuo- 

i Švediją švedų 
muitininkai atsidėję tikrino 

me- jo lagaminus ir rado butelį

i su biznio 
‘ i jant jam

Už nesiregistravimą 
tų pradžioje (sausio mene-vaistų.
sį) arba už nepranešimą sa- —Kas tai?—klausia mui- 
vo naujo adreso svetimšalis tir.inKas. 
gali būti baudžiamas $200; —Vaistai nuo juros ligos,
pabauda arba kalėjimu iki Paskui muitininkas ištrau- 
30 dienų, arba ir abiem kė iš lagamino vaistų mil- 
bausmėm. teliuose, o rtisas paaiškino,

Svetimšaliai, kurie čia!^a<| taj nuo oi o ligos
gyvena laikinai (neimi- keliaujant lėktuvu. Paga- 
grantai), turi pranešti gene- liaui muitininkas ištraukė ne
laimiam prokurorai savo Stalino n 1- kitų po-

d kas trys mėnesiai.
Be t >, J t pranešti

pie kiekvieną Savo adreso 
pakeitimą tž mpraneši- 
ną adreso kas trys me :e 

šiai gresia jau aukščiau m 
iieio b- Usnie.?, k. iį» ir už 
pasiusiu mugi amu ne... v 
gistravimą <ausi<> menesį m

litbiuro narių paveikslą. 
Keliauninkai nelaukdamas 
uzk ausi.tiu pasakė:

Tai vaisias prieš tėvy
nes ilgesį!

Pakaloi.iklmc Kaimynus ir 
d...u s? u s užsisakyti “Kelsi*
vj ’ K M
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Moterų Skyrių
Jįfc,

Mišrios Vedybos
Jonas Kriauka nepaten- i kovos linijas. Jose nebu

kintas numetė “Keleivį.” į \ o iaiso prisiminti jaunys- 
Pei-sk a i t y t a s laikraštyje Į tės išgyvenimus.

Pirmoji Vasario Šešiolikta'
Šiemet lietuviai visur mi-:jo lietuviškos vėliavos, re

ni 35-tąsias Vasario šešio-’.tuviškai gatvėse negalinta; 
liktosios sukaktuves. Visur buvo susikalbėti. Visur gi:-, 
daromi susirinkimai, klau- dėjosi iusu, žydų, lenkų! 
sėme ar dar klausysime kalbos, o lietuviškai tik re-- 
prakalbų, koncertų ir kitaip tas tekalbėjo ir dar retesnis 
atžymėjome ar atžymėsime norėjo kalbėti. Mums ar
tą lietuviams svarbią dieną, vykus i Kauną ten veikė 
Bet kaip buvo švenčiamos “soviet rabočich deputa- 
pirmos Vasario šešiolikto- tov,” kuris savinos! sau vai
sios sukaktuvės? Apie tą džios teises, šalia to “so- 
ir noriu papasakoti. vieto” veikė vokiečių “ka-

Vasario šešioliktosios ak- reivių taryba” (Soldaten- 
tas buvo Lietuvos Tarybos rat), kuri irgi savinosi sau 
priimtas 1918 metais. Bet valdžios teises. Mažame 
tada Lietuvoje buvo vokie- Kaune trys vyriausybės pi- 
čiai ir kaizeriniai žandarai liečiams buvo perdaug ir 
neleido to Lietuvos Tarybos jie. kaip susibaudę, nešiau.-
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Izraelio valstybėj. Tel Aviv mieste, kokie t » syvai teroristai pakišo bombą Sovietu 
ambasados namuose. Bomba sprogdama s žeidė tris žmones, tame skaičiuje ir am- 
basaoorisus Jeršovo žmona. Paveiksle matyt:. kaip policija ko tai ieško apardytame name. 
Dėl bombos sprogimo Maskva nutraukė di Somatinius santykius su Izraelio valstybe 
ir veda piktą propagandą prieš žydu vaisty ę.

- aoones eutu

straipsnis
ramvbe.

sud ramstė jam 
Dar prieš kelias

Jonas Kriauka 
veidą rankomis, lyg steng-

uzsutenge

minutes jis patenkintomis durnasis nematyti praeities, 
akimis bėgo laikraščio eilu-'tačiau ji prasiskverbė pro 
etinis, bet dabar pašoko'jo uždengtus pirštus ir prieš
pyktelėjęs, ir šalia jo gulė
jęs katinukas išgąsdintas 
spruko po sofa. Vaikščio
damas po kambarį, Jonas 
rt riauk a pusbalsiai*su savi
mi Raibėjo:

—Ir vėl kam užkliuvo 
mišrios vedybos,—pasakė 
jis, sustojęs akimis ties gu
linčiu ant žemės laikraščiu.

lonanesąmo- čiau

nutarimo paskelbti. Laik
raštis “Lietuvos Aidas,” ku
ris nutarimą įdėjo, buvo vo
kiečių konfiskuotas ir kraš
tas tik iš palengva, tik iš lu
pų į lupas sužinojo, kad
toks nutarimas padarytas.j__ i , • Jb „ i „ vehav

se ne vienos: Lietuva kovoti
nenoicję uz 
jei jų vaikai

Įneoutų ėję t Kariuomenę, 
\ a sari o šešioliktosios i jokios pasaulio galybės ne

įmes minėjimas buvo pir- butų Lietuvos sukumsios.
mas lietuvių masinis pasiro 
dvmas salvėse. Ne tik mie

Bolševikai skverbėsi 
tuvą su savo rojaus

Atsimenu, kokio gilaus įspu- i .. 
džio padarė mums vieno*

kad uzdarossvečio pasakojimas,
Taryba nutarė “atstatyti 
nepriklausomą Lietuvą.”

Nuo nutarimo iki Lietu
vos “atstatymo” pradžios 
praėjo devyni mėnesiai. 
Tik 1918 metu laokričio 11*■ X
d., kada Vokietija pasidavė 
kare, galima buvo pradėti 
Lietuvos atstatymo darbą. 
Iki to laiko nebuvo nieko. 
Nebuvo lietuviškų kareivių, 
nebuvo policininkų, nei vai 
dininkų, nei miestų ar vals
čių savivaldybių. Viską 
tvarkė vokiečiai žandarai ir 
lietuviai savo namuose bu
vo svetimųjų ujami, perse
kiojami ir plėšiami.

i Lie- 
paža-

išpuoetas lietuviškomis <jaį5 jr siūlė “darbininkų ir 
valdžią. O ką 

galėjo nepriklausoma Lie
tuva siūlyti eiliniams žmo- 

Taigi. galėjo daug 
vese staiga davė laikinajai Lą siūlyti ir Lietuvos pasiu- 
sestinei lietuvišką išvaizdą.jįymai buvo žmonėms arti- 
Švęsdami pirmąsias \ asa-įmesni, kaip bolševikų pa 
rio

omis, bet. ir visa iie- valstiečiu”

višku

šventiška nuotaika 
krautuvės ir lietu 

kareiviu būreliai "!nėms?

šešioliktosios sukaktu
ves pajutome, kad valsty
bės atstatymas nebėra idea
listų svajonė ar partijų pro
gramų reikalavimas, bet 
yra praktiškas sumanymas 
ir visai galimas ivvkdyti. 
Tiesa, valstybės atstatymas 
ir po to buvo sunkus, ėjo 
karas su bolševikais, paskui 
su bermontininkais, vėliau 
u lenkais, bet pradžia bu

vo padaryta, pamatas pa 
dėtas.

žadai. < Lietuva šaukė savo 
žmones kovoti už tautos lai
svę, už žemės reformą, už 
demokratišką šalies tvarky
mąsi. Tie obalsiai žmonė
se rado pritarimo, o su pri
tarimu atsirado kareivių ir 
Lietuva iškovojo sau laisvę. 

Vėliau kai kurie musų 
kalbė 

?” agi-

TĖVŲ ŠALIS
Už jūrių marių, už mėlynųjų,
Už kalnų slėnių, miškų juodųjų,
Pro nykią tamsą ir rustų vėją.
Kurs balto sniego pusnynus sėja,— 
Kaip šviesų, šiltą gegužio rytą, 
Rausvais alyvų žiedais kaišytą, 
Mintim lakiąja, jausmu gyvuoju, 
Tave svajoju, tave dainuoju 
Tolima, brangi Tėvų šalis.
Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos vėtros verpetuos svaido. 
Paii so jėgos, aptemo mintys,
Ir ėmė brolis brolio baugintis.
Tik tu, brangioji, visiem vienodai 
Tą patį vaizdą iš tolo rodai:
Pro kraujo puotą, liepsna gaisruota, 
Žiedais spygliuotais apvainikuota 
Spindi aukštybėj, Tėvų šalie.

Sustojo. Ranka 
ningai pasuko radio apara
to sagą, ir kambary paskli
do švelni muzika. Bet Jo
nas Kriauka jos nebegirdė
jo. Jo mintys buvo toli, 
toli, už plačių vandenų, kur 
Lietuva vargą vargo. Atsi
minimai nešė Kriauką vis 
tolyn į praeitį, į gražią, ne 
rūpestingą jaunystę. Prisi
minė jis pirmąją meilę. Nu
švito akys: vaizduotėje ma
tė jis meiliąją Albiną Barz
daitę, kuri sudrumstė jo gy
venimą, pažadindama širdy 
jausmą, kurį žmonės vadi
na meile.

Pamilo jis Albinutę taip, 
kaip nieko pasauly nebuvo 
mylėjęs. Albinutė buvo jau
na, vos pražystanti gėlytė. 
Ji nepažinojo vingiuotų gy
venimo kelių, piktos klas-

užmerktas akis iškilo vei
das mergaites, kuri aną gū
džią dieną, su ginklu ran
koje, šaiia jo į purvyną gu
lė ir kovėsi, kad apgynus 
savo moters garbę. Anuo
met ji nepabūgo mirties 
dalgio, kuri nešė Raudonie
ji

j Nors pirmoji meilė buvo 
(Joną giliai įskaudinusi, ta-

jis negalėjo sutikti su 
mintimi, kad mergaitė, ku
rią jis pažino kovos linijo
se. butų tokia pat moteris 
kaip kitos. Jono akyse ji 
buvo kitokia: drąsi, ryžtin
ga, kovojanti, draugiška ir 
savo didelėm tamsiom akim 
žvelgianti į žmo; aus širdį. 
Jonas Kriauka nepajuto, 
kaip tarp jo ir mergaitės 
draugiški santykiai pasikei
tė į stiprų n.eilės jausmą. 
Jis nebekalbėjo apie moters 
nepastovumą, nes jo sutik
toji moteris jam buvo pasi
aukojimo, prisirišimo ir pa
stovumo idealas. Tačiau ji 
buvo lenkaitė. . . .

“Ji lenkė, tu lietuvis, ko
kia iš jūsų pora,” skambėjo 
Kriaukos ausyse draugų pa
sakyti perspėjimai. Tačiau

tos. Ji gyveno tuo, ką matė nei tėvų prašymai, nei arti-

naniekažmones su 
davo apie 
talonus, bet tie agitatoriai 
buvo pirmieji Lietuvos kū
rėjai. Kaimuose, bažnyt-

Jau lauktas rvtas
i rl a L- KvanaririiiKZX UXX^

pro durnus švinta, 
skausmu aurinta.

Po lapkričio 11 d. Lietu
vos “atstatymas” irgi nėjo 
sklandžiai. Lietuvos Tary
ba buvo sudaryta karo me
tų sąlygose ir neatstovavo 
visų Lietuvos politinių gru
pių. Pati Taryba savo ne
tikusia politika dalį Tary
bos narių privertė iš jos pa
sitraukti ir kada reikėjo 
pradėti Lietuvos atstatymo 
darbą, tai labai daugelis 
žmonių į Tarybą žiurėjo, 
kaip i kunigų ir dvarininkų 
atstovybę ir nenorėjo su ja 
turėti nieko bendra. Tik su
sidarius M. Šleževičiaus vy
riausybei ir Įtraukus į ją vi
sti politinių grupių atstovus, 
prasidėjo Lietuvos atstaty
mo darbas. Tas buvo jau 
1919 metų pradžioje. Maž
daug du mėnesiai brangaus 
laiko praėjo be jokios nau
dos. Todėl 1919 metų pra
džioje Lietuvos atstatymas 
tebebuvo dar pačioje užuo
mazgoje.

1919 metų pradžioje iš
važiavau su vyru iš musų 
kaimo į Kauną, kur vyras 
gavo tarnybą naujai besi
kuriančioje žemės ūkio mi
nisterijoje. Apie tą tarny
bą ir ministerijos tvarkymą
si nekalbėsiu. Viskas rei
kėjo pradėti iš pradžios ir 
iš nieko.

1919 metų Vasario šešio
liktą jau buvome “seni kau
niečiai,” visą mėnesį jau 
gyvenome laikinoj sostinėj. 
Šventei ruošėmės, kaip iš
manėme. Kai atėjo pirmo 
mosios Vasario šešiolikto-

Ir tie lietuviški kareiviai 
1919 metų vasario 16 d. at
rodė keisti. Jų buvo tik ke
li šimtai ir veik visi buvo 
be uniformų. Kaip kas iš 
namų atėjo į “savanorius," 
taip ir vaikščiojo gatvėmis 
tik kepures jie turėjo visi 
su geltonais, žaliais ar rau-Į Vasario šešioliktosios 
donais lankais. Tai ir bu-Jkaktuves, bolševikai

kalimuose, valsčiuose tur
gaus dienomis ir šventadie
niais “bačkiniai” agitato
riai po visą kraštą aiškino 
žmonėms savos valstybės 
reikalą ir šaukė juos i kovą. 
žmones suprato, paklausė 
ir kada šventėme antrąsias 

su-

vo visa jų uniforma 
ninkai, tiesa, jau ir tada 
vaikštinėjo uniformuoti, su 
išpustomis kelnėmis.

Šalia lietuvių Kaune su
kinėjosi daug vokiškų ka
reivių, kurie tada vis dar 
jautėsi tikrieji Kauno nuės
to ir net visos bolševikų dar 
neokupuotos Lietuvos po
nai.

Su viltimi, bet dideliame 
netikrume šventėme pirmas 
Vasario šešioliktosios su
kaktuves laikinojoj sostinėj 
Kaune. Kūrėme savo vals
tybę ir nežinojome, ar pa
jėgsime atsilaikyti prieš

Kaii- 
<4

buvo iš Lietuvos išvyti, 
tu va jau buvo laisva.

slenkanti iš rvtu bolševiką, 
metų prajuk tada, 1919 metų 

džoie, didžioji dalis Lietu
vos buvo bolševikų okupuo
ta. Vilnius, Ukmergė, Pa-
nevėžvs. Šiauliai, Mažeikiai •<
ir didelė Žemaitijos dalis 
buvo rusų bolševikų oku
puota. Bolševikai slinko 
paskui besitraukiančius vo
kiečius, iki Lietuvos jauni 
kareiviai, be uniformų ir be 
rimto pasiruošimo, pastojo 
jiems kelią.

švenčiant Lietuvoje ne
priklausomybės paskelbimo 
pirmas sukaktuves Lietuvos 
likimas - priklausė ne nuo

sios dienos sukaktuvės, vi- galingų ponų, ne r.uo gene- 
sas Kaunas vyriausybės pa- rolų, ne nuo kokių nors va- 
tvarkymu pasipuošė tauti- du, bet nuo paprasto Lietu- 
nėmis vėliavomis. Bet ta- vos žmogaus, nuo artojo ir
me Kaune, kuriame mirgė-J darbininko. Jeigu “eiliniai”

jau
Lie-

Marcelė J.

ŠAUK policija:

Naujas policijos iššaukimo 
būdas prie Įėjimo į požeminio 
gelžkelio stoti New Yorko 
didmiesty. Naujas aliarmas 
greit pašaukia policiją. Jis 
vadinasi “Can-a-Cop.”

Q»xi
Ir mes, klajūnai, su lyto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išliesme 
Ir grįšim, grįšim silpni išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią.
Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai, 
Tolima, brangi Tėvų šalie!

PUTINAS.

aplink save ir ką širdis jau
tė. Viskuo tikėjo, viskuo 
vylėsi.

Jonas Kriauka buvo jos 
pirmoji meilė. Abu buvo 

abu svajotojau Ilgas

mųjų perspėjimai Jono ne
paveikė., o pabudusi meilė 
buvo stipresnė už šaltus 
proto argumentus. Jonas 
Kriauka vedė.

įanm jaum

bukim sveiki;
. Kiekviena mašina reika- senatvės ligos kaip arthri- 

iinga nuolatinio tepimo, tis, chroniškas nevirškini 
plovimo ir kitokios prežiu- mas, net aukštas kraujo sie
ros. kad ji dirbtų ilgai ir girnas savo šaknis turi jau- 
gerai. Žmogaus organizmas nystėje.
yra pati sudėtingiausia ir Minėtas daktaras sako, 
tobuliausia mašina, turinti kad didžiausios įtakos Į or- 
tukstančius jautrių ir sūdė- ganizmą turi maistas. To- 
tingų dalelių, kurių veiki- dėi maistui reikia skirti 
mą laiko bėgyje žmonės iš- daugiausia dėmesio. Nuo 
moko pažinti ir suprasti. ; at kūdikio gimimo iki se
Daug dalykų žmogaus kūne 
daktarai ir mokslininkai 
dar neištyrė, bet viena yra 
aišku: žmogaus kūnas, kaip 
ir metalinė mašina, turi bū
ti gerai ir rūpestingai pri
žiūrimas, norint, kad jis il
gai ir gerai veiktų. Dakta
ras Lucius M. Būsh. po 30 
metų gydymo, sako, kad jo 
įsitikinimu žmonės lengvai 
galėtų sulaukti 100 ir 120 
metų, jei tik mokėtų save 
prižiūrėti. Bet žmonės dau
giau dėmesio skiria televi
zijos aparatui arba naujam 
aptomobiiiui, negu savo or
ganizmui.

natvės organizmas iš mais- 
s turi gauti viską, kas jam 

reikalinga. Pirmuosius 3-6 
mėnesius motina turi steng
tis pati maitinti kūdikį, o 
po to dietą nustatyti leng 
va, nes šiais laikais kiekvie
nas žmogus žino apie vita
minus, kalorijas, maisto su
dėtines dalis ir kt.

Sveikatai pagrindas pa
dedamas tarp 20-30 metų, 
kada žmogaus kūnas yra 
stipriausias ir sveikiausias. 
Kaip tik dėl to jauni žmo
nės nekreipia dėmesio į ku
no priežiūrą: jie nedavalgo, 
nedamiega, persidirba, ma
nydami, kad tas viskas ne 
paliks pėdsako. Tikrumoje 
kiekvienas trukumas, kurį 
jaunas organizmas pakelia, 
atsiliepia senatvėje. Tokios

Jeigu žmogus save tinka
mai prižiūri, tai jam beveik 
nereikia vartoti vaistų. Visi 
vaistai (nuo nemigos, nuo 
nervų, nuo galvos skaudė
jimo) organizmui nėra ge 
ri. Ypač negera į vaistus 
Įprasti. Sutrikus virškini
mui, nereikia vartoti dirbti
nų laisvintoių. Vaisių sul
tys (ypač slyvų), gimnasti 
ka iš ryto. stiklinė vandens 
su lemono sunka—tai yra 
geriausi natūralūs laisvinto- 
jai. Galvos skaudėjimas 
dažniausiai yra nervinio po
būdžio reiškinys. Jį gydyti 
reikia poilsiu, pasivaikščio
jimu tyram ore ir sportu. 
Dažnai galva skauda nuo 
blogo veikimo akių arba

valandas jie sėdėdavo tylia 
me parke, klausydamiesi 
lakštingalų suokimo, kure at
eities planus ir tikėjo i juos, 

Ikaip kūdikis tiki į pasaką.
Tačiau gyvenimo svajo

nės ir tikrovė eina skirtin
gais keliais. Į Albinutės 
gyvenimą atėjo kitas vyras, 
ir Jonas Kriauka pasijuto 
apleistas ir nebereikalingas. 
Visi planai sugriuvo, ir gy
venimas nustojo savo žave
sio ir vyliojimo.

Prabėgo eilė metų. Daug 
matė Kriauka žydinčių gė
lių. Jos šypsojosi jam, tie
sė savo puikias galvutes ir 
amžiną meilę žadėjo. Ta
čiau nei viena neįstengė su
kelti Jono širdyje tą patį 
nerimą, kokį buvo sukėlusi 
Albinutė. Po pirmo apsi
vylimo Kriauka įsivaizdavo 
moterį kaip nepastoviausią 
tvarinį ir dažnai sakydavo, 
kad moteris yra gamtos 
klaidos padarinys.

Bėgo metai po metų. Jo
no Kriaukos širdyje pada
ryta žaizda sunkiai gijo 
aitrus skausmas pamažu 
blėso
sunkus košmaras

JY U v r 11 v uų u i s. . t iutlk l
pradėjo ti*.draugai atšalo, 

retai lankytis, 
nas buvo aktingas slaptame 
organizaciniame darbe, bet 
po vedybų draugai juo ne
pasitikėjo. Tarp Kriaukos 
ir jo draugų, artimųjų ir gi
minių atsistojo kokia tai 
nematoma siena. Žmona 
visa tai jautė ir stengėsi su- 

tsidariusią spragą užpildyti 
savo meile, tačiau neilgam. 
Aplinkuma buvo galinges
nė, ir tarp jaunavedžių 
greit pradėjo reikštis skir
tumai, kurie anksčiau buvo 
visai nežymus, bet po vedy
bų pasidarė pavojingai as
trus. Jono žmona buvo 
Vilniaus krašto lenkaitė. 
Noi’s mokėjo šiek tiek lie
tuviškai skaityti, bet iš ma
žens buvo auklėjama prie
šingoj lietuviams dvasioje. 
Pradžioje Jonas Kriauka 
ramino save, kad žmona 
laikui bėgant sulietuvės, 
bet taip neįvyko.

Anksčiau Jo-

Praraja tarp vyro ir žmo
nos augo su kiekvienu nau
ju įvykiu Vilniaus krašte. O

Ivvkiai kurie kaiDPų netruko- Susikirtimai įvykiai, Kūne kaip Hetuvįu i,- lenku buvo
košmaras užliejo i . ‘ .T. . j_. - • A-ldazni, ir kiekvieno, ju at-Lietuva, padėjo užmiršti . ’ . . . * Tr garsis atsirasdavo Jono

Kriaukos bute.nevykusios meilės skausmą.
Sovietų okupacija, po jos 
nauji pavergėjai, kurie 
prievartavo žmogaus sąžinę 
ir niekino žmoniškumo 
principus, nuvedė Kriauką

nosies. Todėl jeigu galva 
skauda nuolat, reikia patik
rinti nosį ir akis.

Trumpai suglaudus, ge
ras maistas, poilsis, saulė ir 
grynas oras yra tie “toni
kai,” kurie apsaugo žmogų 
nuo ligų. Prie to dar reik
tų pridėti mankštą. Kiek
vienas žmogus per dieną tu
ri nors kelias minutes pasi- 
mankštyti, o ypač tie, kurių abiejų 
darbas yra sėdimas.

Kriauka jautėsi kaskart 
vienišesnis. Namuose pasi
darė liguistai priekabus. 
Nore abu stengėsi viens ki
tam įtikti, bet kiekvienas 
žinojo, kad tos pastangos 
yra trumpos ir bergždžios. 
Išlysdavo koks nors netyčia 
pasakytas žodis, ir tarp vy
ro ir žmonos atsirasdavo 
Įtempta nuotaika.

Kriauka su žmona nesi
lankė i lietuviškus parengi
mus. o nuėjęs vienas jaus
davosi nesmagiai. Tuo tar
pu nauji įvykiai sudrumstė 

gyvenimą. Frontas 
(Nukelta į 8 pusi.)
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Gen. de GaulleIzraelis ir Arabai

Izraelio vyriausybė skel
bia, kad ji esanti nusista
čiusi atlyginti iš Palestinos 
išvarytiems arabams arba 
žeme arba pinigais. 800,- 
000 arabų vis dar gyvena 
laikinose palapinėse ir yra 
didžiausioji kliūtis arabų ir 
žydų susiartinimui.

ienų. Be to, Urbanavičius 
nėra eilinis darbininkas, jis 
grandininkas, o tai reiškia, 
kad jo priežiūroje dirba ke
li darbininkai. Grandinin- 
kui už darbą išeina dau
giau, jam daugiau ‘•darba
dienių” užskaitoma. Todėl 
bolševikai ir pasirinko ji, 
Kaipo -laimingo gyvenimo ’

Generolas de Gaulle, de
šiniųjų prancūzų vadas, va 
sario 27 d. keta pasisakyti
dėl numatomos “Europos*• , - „ • •.. „ . , . i • • Naujasodyje, kaip irarmijos ir keta smarkiai į, . , , Ji *• * i • •• kituose kolchozuose, zmo-kntikuoti tokios armijos . x . - « •• j-- i . j f y >, Įneš turi savo mažą pnso-įdeją. Parlamente de Gaullei . , . . , , „ “.rAx ,- r • , . . . - . Idvbim sklvpą po 60 amsalininkai turi virs 100 at-i * .; * . 1 , A(maždaug vieno akro dv-

Suomiai ir Kinai

Suomių laivas “Wiima 
paėmė gabenti i komunisti
nę Kiniją daug aliejaus, bet 
pereitą savaitę savo kelio
nę nutraukė, nes kinų na
cionalistų karo laivai ren
gėsi laivui pastoti kelią ir 
ji konfiskuoti. Suomiai nu
tarė gazolinui surasti sau
gesnę rinką.

stovų ir gali sutrukdyti Eu
ropos armijos sutarties pa
tvirtinimą.

Tito ir Bažnyčia

džio). Visi stengiasi laiky
ti po karvę, kiaulių ir kito
kių gyvulių. Iš pusės de
šimtinės žemės gyvulių ne- 
išmaitinsi, juos reikia mai
tinti uždirbtais kolchoze 
gludais ir bulvėmis. Todėl

AMEE*KGS LėKiUVaS LiEFšNGšfc.

\ ienas Amerikos karo lėktuvas flong Konge užsiuegė. ir 
tiršti durnu kamuoliai kyla i viršų. Lėktuvas užsidegė 
nusileidęs asroJu-m? po jį ištikusios nelaimės ore.

j tys butume patenkinti tokiu kokių mes turėjome savo
CO V/A hmiin “susipratimu,savo brolių
jeigu jie savo organizaciją 
apleistų ir nieko daugiau 
nelaimėdami nueitų pas 
svetimus? šiandien mums 
reikalingas didžiausias jėgų 
Įtempimas, nes to reikalau
ja gyvenamasis momentas.
Būdami organizuoti galime 
šimteriopai daugiau pasiek
ti.

Baigdamas dar noriu Vajaus darbus.

Jugoslavijos vyriausybė 
skelbia Įstatymo projektą, 
kuris, jei bus priimtas, tvar- tų grudų negali parduoti,

Lietuvybės Vajus
kys bažnyčios ir valstybės 
santykius. Įstatymas užtik
rina religijos laisvę, bet 
kartu reikalauja, kad baž
nyčia nenaudotų tikybos 
politinėse kovose. Jstaty-

Vatikanas ir Amerika mas leis kurti tikybines mo
Daug kas spėliojo, kad •

naujai paskirtoji Amerikos 
ambasadorė Italijoj galės 
atstovauti Ameriką ir prie 
Vatikano, juo labiau, kad 
Mrs. Gare Boothe Luce yra 
persikrikštijusi i katalikų 
tikybą. Vatikano organas 
betgi pareiškė, kad amba
sadorė Italijai negali būti’sybė grasina, kad ji 
ambasadorė ir Vatikane.

Vokiški Naciai

Vokietijos vyriausybė Įsa
kė areštuoti 4 nacių vadus, 
nelegalių “laisvųjų korpu
sų” vadus, kurie kaltinami 
sukurę nacių kovos organi
zaciją. Vokietijos vyriau- 

ims
griežčiau kovoti prieš at
gimstančias nacių organiza
cijas.

bet turi patys valgyti ir su 
gyvuliais dalintis. j

Galima sakyti, kad gran- 
dininkas Urbanavičius gali 
išgyventi, noi’s ir jo gyveni
mas vra skurdus. Jei Ame-v
koje koks bolševikas turė
tų išgyventi iš grandininko 
Urbanavičiaus pajamų, jis 
čyptų nesavo balsu, kad ji 
“išnaudoja” ir badu dvasi
na. Bet kada Urbanavi
čiaus skurdų gyvenimą bol 
ševikai skaito “Laisvėje” ar

ĮDr. M. J. Vinikas Apie SLA;
Skelbiamą Naują Vajų

Spaudos atstovas aplan
kė SLA sekretorių ir jo rei
kalų vedėją Dr. M. J. Vini- 
ką, kuris naujai skelbiamo 
Lietuvybės Vajaus proga 
pareiškė spaudai keletą 
minčių apie SLA ir jo veik
lą.

—Norėčiau atkreipti dė
mesį,—sako Dr. M. J. Vini

Tik formaliai priklausyda-

kas,—i savotišką aplinky- 
“Vilnyje,” jie rankas trina'bę, kuri mus negali nedžiu-

garbingoje praeityje. Nei 
vieni, nei kiti neturime už
mušti jaunimo. Jaunimas 
—ateities Susivienijimo va
dovas. Jau šiandien turi bū
ti jaunimas musų tarpe ir 
Įprasti veikti lietuvių visuo
menėje.

Sveikinu visus ir linkiu 
gero pasisekimo visiems, 
kurie Įsijungs i Lietuvybės

Drezdeno Bombos

Amerikos valstybės de
partamentas skelbia, kad 
amerikiečiai karo metu to
dėl daužė Drezdeno miestą, 
kad rusai jų prašė tą dary
ti. Dabar rusai Drezdeno 
išdaužymą naudoja propa
gandai prieš Ameriką, bet 
užmiršta vokiečiams pasa
kyti, kad jie patys prašė 
amerikiečių Drezdeną iš
daužyti.

Vokiečiai ir Egiptas

Egipto vyriausybė staiga 
nutraukė ekonomines dery
bas tarp Vokietijos ir Egip
to ir grasina raginti arabus 
boikotuoti Vokietiją ekono
miškai. Egiptas norėjo 
gauti iš Vokietijos ilgame
čių kreditų ir techniškos 
pagalbos, bet derybas nu
traukė nebaigus aiškintis.

Naujasodžio Laimė
Kaip gyvena Lietuvos kitų produktų, vien grūdais 5,-

zmonės? Kaip jie maitina
si, kaip rengiasi, kaip ten
kina kitus reikalus? Tie 
klausimai, tur būt, rupi 
kiekvienam Amerikos lietu
viui, nes mes visi Lietuvoje 
turime, ar turėjome, gimi
nių, artimų.

Bolševikiška spauda kar
tais paduoda šiokių tokių 
žinių apie Lietuvos valstie
čių gyvenimą. Toje spaudo
je visada daug pasigyrimų, 
kad “kasmet didėja kolū
kiečių pajamos, kyla jų ge
rovė.” Bet kaip atrodo ta 
gerovė?

Paimkime, pavyzdžiui, 
vieną laimingą kolchozą, 
“Naujasodi,” prie Utenos, 
kuris jungia Grybelių, Nau- 
luličos, Vyžuonėlių ir Ant
kainių buvusius kaimus. 
Bolševikai apie tą kolchozą 
rašo kaip apie labai laimin
gą. Štai iš bolševikų spau 
dos to kolchozo darbininkų 
gerovė:

“Kasmet didėja kolūkiečių 
pajamos, kyla jų gerovė. An
tai, buvusio kumečio, o dabar 
grandininko R. Urbanavičiaus 
šeima, susidedanti iš dviejų 
darbingų žmonių, pernai gavo 
kelis tūkstančius rublių pini
gais. daugiau kaip 4.5 tonas 
grudų, 5.5 tonas bulvių, o taip 
pat daug kitų produktų. Maž
daug tiek pat gavo A. Balčiūno. 
J. Matulionio. A. Šapokos, J. 
Kalausko ir kitų kolūkiečių šei 
mos. šiais metais kolūkiečiai 
gaus maždaug 30 procentų 
daugiau pajamų, negu pernai 
Pavyzdžiui, R. Urbanavičiaus 
šeima mano gauti, neskaitant

800 kilogramų ir 6 tūkstančius 
rublių pinigais. Nėra kolūkyje 
tokios šeimos, kuri neturėtų 
nuosavos karvės, kelių kiaulių 
ir kitų naminių gyvulių.“

Vadinasi, tokia yra kolū
kiečių laimė. “Grandinin
kas” Urbanavičius su dviem 
dirbančiais šeimos darbi
ninkais, uždirbo pernai 4 su 
puse tonas grudų, o šiemet 
uždirbs arti šešių tonų. Per
nai jis gavo penkias su pu
se tonas bulvių, o šiemet 
nežinia kiek. Bet šiemet 
jis gaus 6,000 rublių pini
gais. Atrodo gerai?

Nagi pažiūrėkime, 
tonos grudų, kuriuos grau
di ninkas Urbanavičius 
gaus, yra 12,760 svarų 
(amerikoniškų), arba 255 
bušeliai. Skaitant maišytų 
grudų bušeli po 2 doleriu, 
gausime apie 510 dolerių 
pajamų už dvejų darbinin
kų metini darbą. Prie to 
prisideda dar gal 5 su puse 
tonų bulvių, arba 11,100 
amerikoniškų svarų, kas su
daro 222 bušeliu. Bulvių 
kainą visi žinome, todėl ga-

dėl Lietuvos žmonių “lai
mės” ir dėl “kasmet augan
čios gerovės.”

Kalbant apie Urbanavi
čių galima butų pasiteirau
ti, kiek gi jis šeimos turi. 
Jei šeimoje yra du darbin
gi, tai kiek nedarbingų?

Kada nors reikėtų pada
ryti bandymą. Reikėtų pa 
imti tokio “gradininko Ur
banavičiaus” laimingo gy
venimo aprašymą ir priver-' 
sti, kad kuris nors lietuvių 
bolševikų vadas čia Ameri
koje už Urbanavičiaus už
darbi pagyventų. Po pusės 
metų toks bolševikas su
staugtų ne savo balsu ir su 
“rojaus” aprašymais butų 
atsargesnis.

Kol tie bolševikai ant sa
vo kailio nepatirs Maskvos 
pyragų, jie vis meluos apie

ginti. Būtent, pastebėta, 
kad musų organizacijos na
rių amžius kasmet vis daro
si ilgesnis ir net musų žmo
nių amžius prašoksta kitų 
šioje šalyje gyvenančių tau
tų amžių.

Ką tat reiškia? Pirmiau
sia mes išmokstame higie- 
niškiau, sveikiau gyventi, 
Įprantame saugotis nuo li
gų. Taip pat didelės reikš
mės turi ir dalyvavimas 
bendroje organizacijoje, 
nuolatinis savo tarpe bend
radarbiavimas. Mes vienas 
kitam darome teigiamą Įta
ką, mes Įprantame lenkty
niauti gyvenimo pagerini
mo srityje. Žinoma, kad 
svetimtautis mums nedaro 
tokio Įspūdžio, kaip saviš
kis, nes mes nepažįstame 
nei svetimtaučių gyvenimo,

mi ir tik mokesčius užsimo- t 
kėdami, jau kitokius ir rei
kalavimus Susivienijimui 
statome.

—Kokias naudas aš gau
siu prisirašydamas i Susi
vienijimą Lietuvių Ameri
koje?

Laikai nepaprastai pasi
keitė. Susivienijimas šian
dien nesidangsto savo gra
žiais praeities nuopelnais. 
Nes gi mes žinome, kad 
niekas neneš Į toki banką 
pinigų, kuris tik praeityje 
buvo didelis ir garsus. Mes 
šiandien tikimės sulaukti 
naujų narių ir senuosiu: 
siškai patenkiname tik to 
dėl, kad galime pasakyti:

—Jokia kita komercinė 
apdraudos Įstaiga negali 
pasiūlyti už tuos pačius mo
kesčius geresnių apdraudos 
sąlygų, kaip musų Susivie
nijimas. Bet ir skirtumu

pasakyti,—pridūrė Dr. Vi
nikas,—kad Susivienijimas 
išaugo ne atskirų asmenų, 
bet visos musų visuomenės 
pastangomis. Visų musų pa
siaukojimas, kurio niekas ir 
niekados negali atlyginti, 
padarė SLA didžiausia ir 
.stipriausia lietuvių frater- 
nale organizacija. Lygiai 
to paties broliško pasiauko
jimo ir sutartino darbo lie
tuvybei šiame krašte ir Lie
tuvos gražiai ateičiai tiki
mės ir šiuo syk.

Tenka manyti, kad Į Su
sivienijimą Įstojantiems va
jaus metu tiekiamos leng
vatos paskatins daugeli 
brolių papildyti musų eiles.

Taip pat tvirtai tikime, 
jog šiuo syk, ne tik atskiri

Sim. Kaušakys.

Antanavičiaus Giminės
Prašomi Atsišaukti

Sausio 27 d. mirė Zigmas Antana
vičius (Zigmas James Antanew:sus;, 
apie 60 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 Uždavinis,
1159 Washington St.,

Canton, Mass.

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiat minėtus 
skausmus, REUMATIŠKUS SKAUS
MUS, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJĄ, 
NUOVARGJ, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę Laiko,

. , ............... • ijeigu nesijaustum stipresnis ir svci-naujakuriai įsijungs Į musų Usnis, ir negelbėtų jums, tada grą- 
brolišką šeimą, bet kad ir
atsiras tokiu pat entuziastų tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 

. , ... , ’ tamstai. Užtikrinam pasekmes.organizatorių iš jų tarpo, Yra senas ir teisingas priežodis:
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim. (12-53)

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Box 666 

Neįtark 1, N. J.

FARMA PARDAVIMUI
86 akrai žemės, visa lygi, dirbama, 

tik truputį apleista. Yra 2 šeimynų' 
jr.amas, barnė, 1 arklys ir 4 karvės. 

vi-;Prašoma kaina $15,000, bet galima 
nusiderėti. Vieta netoli Bostono, bū
tent: 217 Crescent St., Bridgevvater, 
Mass. Parduoda administratorius:

John Waitkus, (9)
598 West lake Avė., Rabway, N. J.

PAIEŠKOJIMAI

“Naujasodžio” vergų laimę,5nei jų charakterio. Tik iš 
kultūrą, gerovę ir kitokius}saviškių galime šio to pasi- 
roiiškus malonumus.

—F. V.

lime tas bulves išversti Į do
lerius.

Be to darbininkas Urba-

Maikio ir Tėvo Kraitis
Musų skaitytojai, atsinaujin

dami prenumeratas ir užsisaky
dami šių metų kalendorių, pri
siuntė Maikiui su Tėvu dovanų.

Stanley Cotton iš Detroit,
Mich.. prisiuntė $1.50.

Po $1 prisiuntė: Peter Bukis.
Miami. Fla.; Manehesterio Lie
tuvių Klubas; J. Kukeckis, Chi
cago. III.; A. Ripshis, Chicago 
Heights, Iii.; V. Juzukonis,

5 giHyde Park. Mass.; S. Kalvaitis, bendravimo 
'So. Boston. Mass.; J. Zabaraus-' 
kas. Brooklyn, N. Y., ir C. Yan- 
kewich. Dearbom, Mich.

Po 50 centų prisiuntė: A. P.
Grigaliūnas, Brighton, Mass.;
A. Andriunas, Fort Johnson, N.
Y.; W. Petroskv. Springf ield,
III.; John Baranausky, Bronx.
N. Y.; A. Polozie. Broad Brook.
Conn.; J. Gumauskas, Point 
Pleasant, N. J.; Tenie Burke.
Iz>s Angeles, Calif.; F. Shanta.
Westville, III.; George Kulis 
Ozone Park. N. Y.; Mrs. Sli- 
džiauskas, Sommerville, Mass 
J. Janulaitis, Chicago, III.; Mrs.

BIBLIJOS STUDENTU 
GARSINIMAS

Amžinasis žmogaus Likimas
Kitas Senojo Testamento prana

šas, Ozėa (13:14) yra pasakęs: “Aš 
daug yra. SLA. yra frater- <0^) išgelbėsiu juos iš kapo

. _ " . .. ~ .. . Į salios (is seolio, is srrabo arba :sHalė organizacija. ]I VlSO-lBiMijinio pragaro); išvaduosiu juos 
keriopai globoja savo na-!^irties- ° mirty' busiu tavo
rius. Net ir tuo atveju, jei-fnaįkinimas.” .

. , .. I šitie žodžiai sutinka su tuo, kasgu JUS C.ei rimtų priežasčių Į parašyta Naujame Testamente, ka
rptrab’t laiku cnrnnVAti ęav(ime ®v- Povilas, kalbėdamas apie negalit įaiKU SUTUOKIU savo. Tūkstantmetinį Kristaus karaliavi-
mokesčiu, jus netain greit,Ima. sako: “Jis (Kristus) turi kara- 
. . , . _. , J liauti, iki nepadės visų savo neprie-kaip komercinėje apdrau-jteįių po savo kojomis. Paskučiau- 

nrteksit savo!8’0-’' nePr’ete*ė bus sunaikinta mir
čia dai'OniOS J “Tatai reiškia įvykdymą didelės 

, . , • permainos,kurias ko-’

dos Įstaigoje, 
teisių. Jums 
lengvatos, apie 
mercinės apdraudos 
gos ir kalbėti nenori

mokyti.
Deja, tenka 

kad jau praėjo tie laikai, 
kai Susivienijimas apimda
vo musų brolių gyvenimą 
visiškai. Aš pats gerai at
simenu ir, tur būt, daugelis 
mano amžiaus žmonių dar 
žino, kokia būdavo didele 
šventė nedideliam mieste 
gyvenančių lietuvių tarpe, 
kai vykdavo metinis vieti
nės Susivienijimo kuopos 
susirinkimas. Tai būdavo 
visų susitikimo, broliško 

diena. Mes
pasiilgdavom savųjų, dai 
nebuvom Įpratę gyventi su 
svetimais. Tari Susivieniji
mas, sujungdamas mus 
vieną šeimą ir skatindamas 
dirbti lietuvybei šiame 
krašte ir senajai tėvynei, 
atliko dideli patriotini, tau
tini darbą.

Na, o šiandien mes kar
tais pasiliekam prie televi
zijos sėdėti, ar einame fil- 
mos pažiūrėti, užuot nuėjus 
i savo kuopos susirinkimą.

O. Kaupelis. Hagaman, N. Y.; 
F. Shimkus. Rhinelander, Wis.;
P. Pavilonis, Wilowdale, Ont.,

navičius gaus gal 6,000 rub-įCanada; V. Daubaras, Canada; 
lių pinigais. Kadangi Sta-Įp- Kasperas, N. Y.; F. Janu- 
lino rublis yra lygus dviem i suskas, Philadelphia. Pa • A
carskom kapeikom, tai 
skaitant senaisiais rubliais 
Urbanavičiaus šeima turės
120 rublių. t

A.
Rastenis. Detroit, Mich.; M. 
Nncklas, Montreal, Canada; 
Geo. Masunas, Painesdale, 
Mich.; A. Biretta. Manchester, 
Conn.; J. Mikalauskas. New- 
ark, N. J.; Mrs. A. Mitkus,Viską sudėjus išeina, kad

Urbanavičiaus šeima per Chicago. III.; Mrs. F. Rūkas, 
metus negaus nė 1,000 do-Woodland, Calif.; G. Blazes,

pragare, aš busiu tavo su-

Mirties ir pragaro ar
ia kan© galybė bus sunaikinta tada, 

bus išgelbėti arba iš-i^tai-b3' miras’ej’«Y--“ 1--i,

pnpazirtii.

■prikeliant juos iš numirusiųjų. Mi-
Oci . , .rusiuju prikėlimas bus didelis ste-tUO tarpu SLA apcliau- Dūkias, tikras Dievo galybės paro- 

dos programa yra tokia pat Su„"i’g.
plati, kaip ir kitur. Šian-Į Kristus: ‘Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sa-

_ j _ , • <kau jums, ateina valanda . . . kuo-dien daugumas turi privers-; niet mirusieji išgirs Dievo Sunaus
tiną senatvės draudimą. F a'sn* jr kurie išgirs Dievo Sunaus . .. - {baisa, ir kurio įspirs bus gyvi. . . .Betgi JIS nėra pakankamas.| Nesistebėkite tuo. kad ateina valan- 
Tad SLA senatvės draudi-
mas ypatingai svarbus jau 
vyresnio amžiaus žmonėms.
Galima apdraudos budu su
dėti dukterims kraiti, aukš
tajam mokslui eiti lėšas ir 
kitokius stambesnius atei
ties mokėjimus. SLA drau
dimas pritaikomas ir asme
niškai apsidraudusiam ir jo 
šeimai. Mes gi nežinom, 
kada gali musų gerbūvis su
šlubuoti.

Paklaustas apie dabar 
skelbiamą Lietuvybės Vajų,
Dr. M. J. Vinikas taip at
sakė:

—Pasaulis vertina tik or
ganizuotas ir susipratusias 
tautas. Kažin, ar mes pa-

Crosby. Pa.; K. Račkaitis. 
Rochester. N. Y.; Mrs. A. Pil
velis, Lawrence, Mass.; Mrs. 
Fououart, Lavzrence, Mass.; A. 
Navickas. Chadds Ford, Pa., ir 
A. Kačergis, Montreal. Canada.

Po 25c prisiuntė: J. Incas, 
Baltimore. Md., ir J. Ditkus, 
Kenosha, Wish.

Visiems parėmusiems laik
raštį aukomis, tariame nuošir
dų ačiū.

laikraščio Administracija.

Paieškau Onos Remavich. Pirma 
gyveno Roehestery, vėliau Bronx, N. 
Y. Girdėjau, kad išsikėlė į Los An
geles. Turiu svarbų reikalą, todėl ji 
pati ar kas ją žino prašau atsiliepti 
šiuo adresu: (9)

R. J.,
55-66—64th St.,

Maspeth, L. I., N. Y.

Ona Laskauskas, gim. Dvilinskas, 
duktė Viktoro, gyvenanti 315 South 
Broadvvay, New Philadelphia. Ohio, 
ieško Adomo Varašiaus iš Balbieriš
kio.

.Jcno Ev. 5:25, 28.
“Mirusiųjų prikėlimo laikas jun

giamas sti teismo diena, kuri bus lai 
kas didelio džiaugsmo ir linksmybės, 
ir kurioje skausmai, vaitojimas ir 
dūsavimas bėgs šalin. Plačiau aiš
kindamas anie tuos dalykus šv. Jo 
ras Anreikštojas sako: ‘Aš mačiau 
dideli ba'ta sostą ir jame sėdintį. 
Mačiau mirusius (atgaivintus arba 
išgelbėtus iš mirties galios), dide
lius i- mažus, stovinčius ties sostu. 
. . . Jura atidavė joje buvusius mi 
rusins, mirtis ir pragaras (šeoNs. mir
ties stovis) davė savo mirusius, ku
rie juose buvo.’—Aoreiškimo 20:11- 
13. (Bus daugiau)

Panašių spausdiniu gausite vet 
(ui; kreipkitės: V. Klovas, 3444 So. 
Lituanira Avė., Chicago 8, III.

Saitais Žiemos Vakarais
Skaitykite Knygas,
Kurios Pilnos Ugnies

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. čia labai 
stipriai pavaizduotas gyvenimas nue
itas iš nuogiausių. Iliustruota; 316 
pusi.; kaina $3.00.

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

ŠLIUPTARNIAI. Čia parodyta lie
tuviu angliakasių gyvenimas ir tos 
baįsios kovos, kurios ėio tarp bedie
vių ir “krvžiokų”—šliuptarpių ir 
katalikų. 652 pusk; drobės viršeliai; 
šliupo, šerno ir Dembskio atvaizdai; 
kaina $3.00.

Visos 3 knygos nykia tik už $6.00! 
Bet taip baisiai žema kaina negali 
tęstis ilgai. Tai nelaukit rytojaus, 
bet tuoj kiškit $6.00 į voką ir siųskit; 
Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted 
St.. Chicago 8. Ilk Persiuntimo kaš
tus apmokame. (13)

APSIV ĖDIMAI
Paieškau vedybų tikslu merginos 

ar našlės he vaikų, ne senesnės 60 
metų amžiaus. Šu laišku prašau 
prisiųsti atvaizdą. Rašyti: ,9)

J. I^pinskas,
228 E. 18th St., Room 11,

New York City, N. Y.
Paieškau gyvenimo draugo, kurs 

norėtų padėti gyventi nesenai atva
žiavusiai vidutinio amžiaus moteriai. 
Rašyti:

Mrs. O. U.,
636 E. Broadway,

Ro. Boston 27, Mass.

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I 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 ateiti.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

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

z\PDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.

f
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Vietinės Žinios
P. DRAUGIJOS 
METINĖ APYSKAITA

KOVO 1 DIENĄ
PUIKUS BALETAS

Musų Menininkai Brocktone MIŠRIOS VEDYBOS

BLOGAS ORAS 
NEATBAIDĖ ŽMONIŲ

ANTANAS JENKINS 
IŠVYKSTA 1 HAWAJUS

Lietuvos Šventės Minėjime 
Surinkta $1,848.11

Vasario šešioliktosios mi
nėjimas Bostone šiais me
tais sutraukė apie 800 žmo
nių; kiek mažiau, kaip ki
tais metais. Didžiausias 
kaltininkas buvo piktas lie
tus, kuris lijo ir, tur būt, 
nemažai žmonių atbaidė. 
Bet tik maža dalis išsigan
do lietaus.

Minėjimas praėjo susi
kaupusio j nuotaikoj. Ji ati
darė ALT skyriaus vice
pirmininkas J. Arlauskas, o 
paskui minėjimui vadovavo 
A. Chaplikas.

Minėjimą pradėjo uni 
formuoti legionieriai iš S. 
Dariaus posto, jie įnešė ir 
pagerbė vėliavas. Bostono 
vyrų choras publikai prita
riant giedojo Amerikos 
himną, klebonas Virmaus 
kis pasimeldė.

Paskui kalbėjo konsulas 
A. O. Shallna, J. Arlaus
kas, latvių atstovas Dr. Gri- 
nups, adv. Wm. Foley Jr., 
ir tos minėjimo dienos prin- 
cipalis kalbėtojas Juozas 
Audėnas iš New Yorko.

Ponas Audėnas kalbėjo 
apie didėjantį įtempimą 
tarp laisvojo pasaulio ir im
perialistinės Rusijos ir apie 
didėjančią musų viltį maty 
ti Lietuvą vėl laisvą ir ne 
priklausomą.

Minėjimo meninę dalį is 
pildė Bostono Lietuvių Vy
lų Choras rūpestingai veda 
mas muz. Juliaus Gaidelio 
Protarpyje tarp choro gra 
žaus pasirodymo ir kalbų 
buvo renkamos aukos. Su
rinkta $1,848.11, bet tai dai
ne visos aukos. Bostono 
kvota šiais metais yra 3,000 
dolerių, todėl ALT skyrius 
dar tęs rinkliavą iki bus iš
pildyta musų miestui skirta 
kvota. Aukotojų sąrašas 
bus paskelbtas kitą savaitę.

Musų laikraščio bendra
darbis ir trustee drg. Anta
nas Jenkins šį pirmadienį su 
žmona išvyksta lėktuvu 
Havvajų salas, į Kapaa Ka 
uai, kur sustos pas savo sū
nų ir marčią. Draugai Jen- 
kinsai dar nėra apsispren
dę, ar pasiliks Havajuose 
gyventi visam laikui ar tik 
iaikinai pasisvečuos šiltose 
salose ir vėliau grįš į Me
thuen, Mass.• *

Išvykstant drg 
inkėdami jam 
elionės, kaitų

<ad jis musų neužmirštų ir 
parašytų savo įspūdžių iš 
oro kelionės ir įš naujos ne
paprastos gyvenamos vie- 
;os.

Jenkinsui,
laimingos
prašėme,

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija pasiunti
nėje savo nariams apyskai
ta už 1952 metus. Iš jos

BALF’o SEIMO 
KOMISIJOS POSĖDIS

Šį antradienį, vasario 17 
d., 8 vai. vakare, L. P. 
Draugijos patalpose posė- 
žiauja BALF’o seimo ko

misija ir skelbimų rinkėjai. 
Visi skelbimus rinkusieji 
asmenys, kurie dar nepri- 
davė iškolektuotų pinigų, 
prašomi atvykti užbaigti są
skaitas.

Šį Sekmadienį Cambridge 
Mini Vasario Šešioliktąją

Sekmadienį, kovo 1 d. p. 
Babuškinaitės baleto studi
ja stato baletą “Florindos 
Sapnas” So. Bostono High

matome, kad draugija per-.School svetainėj, 3 vai. po 
nai padarė $11,210.66 gry-Įpietų. Plačiau kitą savaitę, 
no pelno.

Pajamų per metus drau
gija turėjo $126.240: išlai
dų $130.948. Daugiausiai 
pajamų davė baras—$111,- 

jl08; namo nuoma—$4,225: 
narių duoklės—$1,334 ir 
kitų pajamų buvo $9,572.

Išlaidų stambiausios po
zicijos yra gėrimų ir kitų 
prekių pirkimui $67.522: 
algoms $22.659: orkes- 
troms $5.349: namo mokes
čiai ir vanduo $4,665: ku
ras, elektra ir telefonas $3,- 
556: namo išlaikymas ir 
maži pataisymai $5.281; 
draudimas $2.487: morgi- 
čio nuošimčiai $1,692: val
dybos algos (už 1951 m.)
$1,065: laisnis $1,200: so
cialinis draudimas $1,227; 
spauda $425: aukos $314: 
radio $156 ir įnirusiems na 
riams laidojant išlaidų 
$155.

Klubo tunas dabaitiniu 
laiku siekia $207,908. Sko 
lų yra $27.656. Todėl tik
ras draugijos turtas siekia 
$180.252.

Draugija savo pernykštį 
pelną panaudojo skolų už 
namą mažinimui ir numo- 
kėjo morgičio $11.000 (dar 
lieka $25,875).

Speciali Radio Programa

Vasario 21 d. (šeštadie
nį), nuo 1:30 ligi 2 vai. po 
pietų, iš Brocktono radio 
stoties WBET, 1460 kle, 
(toji pati stotis, iš kurios 
girdime P. Lapėno vado
vaujamą Lietuvos Aidų 
programą), bus duodama 
speciali programa, skirta 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukakčiai. Tokios progra
mos duodamos iš tos stotie? 
nuo 1950 metų vasario 16 
d. minėjimo kiekvienais 
metais du kaltus: Lietuvos 
nepriklausomybės ir liūd
nųjų birželio įvykių proga. 
Programa rūpinasi Brockto
no Lietuvių Taryba. Neuž
mirškite šios programos pa- 
siklausvti.

Šį sekmadienį, vasario 22 
d., 2 vai. po pietų Cam
bridge lietuviai mini Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktuves.

Minėjimas įvyks Roberts 
mokykloj (kampas Broad- 
way ir Windsor gatvių). 
Kalbės Cambridge majoras, 
adv. K. Kalinauskas ir Dr. 
J. Leimonas.

Dainuos p. V. Barmienė 
ir p. Akmalis, jiems akom
panuos p. A. .Januškevičie 
nė ir p. Karbauskas. Šok: 
p. O. Ivaškienės tautinių 
šokių grupė. Dalyvaus mo
kyklos mokiniai, skautai ir 
legionieriai.

Visi kviečiami atsilanky 
ti. Minėjimą rengia ALT 
ir BALF vietiniai skyriai 
Įžanga nemokama.

MOTERŲ KLUBAS
RENGIA VAKARIENĘ

Bendruomenes Mitingas

VASAROS PIKNIKAI

Birželio 11 d. pikniką 
i engia Sandaros pirmas ap
skritis, Framingham, Mass.

Birželio 21 d. pikniką 
rengia SLA antras apskri
tis. Haverhi'i’io klubo dar 
že, Bradford, Mass.

Liepos 4 d. pikniką ren
gia S. Dariaus legionierių 
Į.ostas, Romuvos Parke, 
Brockton, Mass.

Pp. Minkų vasaros pik
nikai rengiami birželio 21 
ir rugpiučio 2. Abu jie vyks 
Brockton Fair Grounds pa
talpose. ,

Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties ruošiamo va
sario 22 d., 3 vai. po pietų 
Brocktone minėjimo meni
nę dalį atliks musų meni
ninkai : aktorė A. Gustai
tienė, rašytojas S. Santva
ras ir muz. -J. Gaidelio va
dovaujamas vyrų choras.

Tai gražus bendradarbia
vimo pavyzdys. Brockto- 
niškiai lietuviai uoliai re
mia musų menininkus, gau
siai atsilankydatni į kiek
vieną parengimą, o musų 
menininkai talkininkauja 
savo kaimynams svarbiais 
momentais.

SLA 359 KP. MITINGAS

SLA 359 kuopos mitin
gas įvyks šį sekmadienį, va
sario 22 d., Dorchesterio
klubo patalpose 2 vai. po 
pietų.

Šį ketvirtadienį nariai fi
nansų sekretoriaus Charles 
White patiektąją apyskaitą 
svarstvs ir tvirtins.

Elektros darbui

Lietuvių Bendruomenės 
narių susirinkimas įvyks 
šeštadienį, vasario 28 d. va
kare pobažnytinėj svetai
nėj. Dalyvaus ir kalbės 
Bendruomenės pirmininkas 
pralotas J. Balkunas iš New 
Yorko.

L. P. Draugijos valdybą 
dabar sudaro: pirm. c:
K. Kalinauskas, vice-pirm. 
Albin Neviera, sekr. Antho- 
ny J. Young, fin. sekr. Jo
seph Kersanskas, ižd. J. 
Baltrusunas ir maršalka G. 
F. Grendal.

Direktoriai yra: T. P. 
Grevis, S. Griganavičius, A. 
J. Namaksy. adv. J. J. Gri
gaitis, Dr. A. L. Kapochy, 
M. A. Pluta ir F. Razda- 
dauskas.

Pereitais metais L. P. 
Draugija dėl mirties nete
ko 15 narių. Pagal mirimų 
eilę išsiskyrė šie nariai: 
James Smiglis, Leo Zvag- 
dis, Alexander Slikas, Fran- 
ces Korsakas, Victor Wai- 
taitis, Joseph Mitzkavich, 
George Ulevich. Anna Bal
tūsis, Margaret Daniels, 
Frank Medzausis, Matthew 
Baksis, Joseph Yanusas. 
John L. Petrauskas, Antho- 
ny Frank ir Anicetas Stroc- 
kis. Narys.

šauk eletromonterį'■ 2. , r

SAVINGS BANK

Taupymui
naudok Savinys Banką

M
Die
akers

Dorchesterio Lietuvių Mo
terų Klubas rengia savo me
tinį banketą šį sekmadienį, 
vasario 22 d.. Dorchesterio 
klubo patalpose, 1810 Dor
chester Avė. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Bus gera mu
zika ir kiti smagumai. Visi 
maloniai kviečiami atsilan
kyti.

Rengėjos.

QUINCY AREA

Darbų dabar yra 
Quincy Raytheon Dirbtuvėse

I^hai geros Blue Cross ir drauginio sąlygos. Apmokamos 
atostogos ir šventės. Malonios darbo sąlygos ir daug 

kitų patogumu.
Kreiptis į Employment Office

227 Parkinyivay, Quincy, Mass. 
MAyfloicer 9-5300

arba
Galima kreiptis ir Mass. Division of Employment Security. 
115 Parkingway, Quincy, Mass.
ATDARA KETVIRTADIENIAIS VAKARAIS IKI 9 VAL.
Ofisas atdaras nuo S iki 5. šeštadieniais nuo S iki 11:30 r.

•Jūsų pinigų apsauga yra Taupymo Bankų 
ypatingas uždavinys.

Yra rimtų priežasčių kodėl 3.000.000 žmonių 
Massachusetts valstijoj pasirenka Taupymo 
Banką savo sutaupoma laikyti. Tie stiprus, 
draugiški bankai buvo Įkurti, kad apsaugojus 
kuklių išteklių žmonių sutaupąs. Jie ir saugo
ja sutaupąs gentkartėmis. Ir šiandien, kaip 
vi.-ada, jus ir jūsų šeima busit saugesni turė
dami pinigų banke.

Visi Taupymo Bankai Massachusetts valsti
joj yra savitarpiniai Taupymo Bankai. Tas 
reiškia, jie neturi šėrininkų. Jie yra vedami 
indėlininkų interesuose. Padengus išlaidas, 
mokesčius ir padarius atsargas visus uždar
bius jie grąžina taupvtojams.

Dabar pats geriausias laikas pradėti taupyti. 
Jūsų kaimynystės Taupymo Bankas su džiaug
smu padės jums pradėti. .Jus galite atidaryti 
taupymo sąskaitą net su vienu doleriu ir kiek
vienas jūsų padėtas doleris yra pilnai apdraus
tas pagal Massachusetts Įstatymus.

Artimiausiam Taupymo Bankui surasti žiū
rėkite, kad banko pavadinime butų žodžiai 
“Savings Bank” arba “Institution for Savings.”

Visi indėliai apdrausti pagal Mass. įstatymus

SAVINGS BANKS

(Atkelta iš 6 pusi.) 
iš rytų pajudėjo į vakarus 
ir kai vieną dieną pasiekė 
Lietuvos pasienį, Kriauka 
susikrovė savo mantą į la
gaminą ir išvažiavo į Vo
kietiją, tvirtai nusistatęs 
niekad nepakartoti mišrių 
vedybų. . . .

Mykolis.

RADIO PROGRAMA

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrenlham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Lietuvių radio programa 
per 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 
E. Broadway, So. Boston 
27, Mass. Ačiū.

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

PopuliariŽkos 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.

REIKALINGA MOTERIS
Reikaling moteris dirbti deli

katesu krautuvėje-valgykloje. 
Kreiptis į Benny’s Lunch. 350 
Washington St.. Dorchester. 
Mass. (8)

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)

ŠIRDIES DURYS
Štai, aš stoviu už dumi ir dūzgenu. 

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

B. MICKEVIČIUS 
B. MIKONIS

Income Tax Service 
General Insurance 

Real Estate

545 East Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

SO 8-0605
(10)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus 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

LIETUVIŠKA j
APTIEKA J

ir į
Žolių Krautuvė

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

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

409 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr„ ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird" Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavim2s Dykai 
(Free Estimate)

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-901J

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoju ir Chirnr
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandų: mm I Iki 4 

tr aso 7 (U 8
846 BROADVVAY 

•O. BOSTON, MASS. 
Telefonu: SOUth Boston 1SM

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo d ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
IBAL ĮSTATE B IN8UBANC1

409 W. Broaduray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bu. 87 ORIOLB STRIIT 

Wut Roibory, M—
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, 
čia jau 20 metų.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadvvay 
South Boston 27, Mas*. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langam*

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas
295 Silver Street 

South Boston 27,




