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Jungtinių Tautų Jėgos Korėjoj 
Nėra Sumuštos

Taip Sako Gen. MacArthur; Laukiama Naujo Kiniečių
Puolimo; 25,000 Marinų Prasimušė pro Kiniečių 

Gaujas; New Yorke Kalbama Apie Karo Pa
liaubas ir Derybas su Kinija

Šios savaitės pradžioje Azijoje Nebus 
atėjo žinios iš Korėjos, kad Dmoma Nuolaidų
Amerikos marinų pirmoji 
divizija ir pėstininkų dali
niai, kurie buvo atkirsti 
šiaurinėj Korėjoj, prasimu
šė pro kiniečių gaujas ir 
pasiekė Hungnam uostų. 
Per dvi savaites apsupti 
marinai traukėsi link Hung
nam uosto ir turėjo žygiuoti 
50 mylių nuolat kiniečių 
puolami. Marinų nuostoliai 
buvo dideli, sako apie 30% 
vyrų buvo sužeisti, dauge
lis žuvo, bet apsupti karei
viai prasimušė pro priešų li
nijas ir pasitraukė organi
zuotai, nepalikdami priešui 
nei savo sunkiųjų ginklų, 
nei sužeistųjų draugų. Ki
niečių nuostoliai buvo de 
šimteriopai didesni. Apsup 
ti kareiviai kentėjo ne tik 
nuo priešo puolimų, bet ir 
nepaprastų šalčių, kurie 
siaučia šiaurinėj Korėjoj 

Dabartiniu laiku apie 
Hungnam uostą yra sukon
centruotos kelios amerikie
čių ir pietinių korėjiečių di
vizijos, o Hungnam uoste 
stovi daug laivų. Dar ne 
skelbiama, ar kariuomenė 
iš Hungnam bus išgabenta 
laivais, ar bus bandoma tą 
uostą ginti nuo kiniečių.

Amerikos karo vadai Se- 
oulo mieste sako, kad jie 
greitu laiku laukia naujo 
kiniečių puolimo per 38 pa
ralelę, o tuo tarpu New 
Yorke, Indijos diplomatams 
tarpininkaujant, kalbama 
apie karo paliaubas Korė
joj. Daugelis valstybių pa
siūlė kiniečiams, kad jie su
stotų ties 38-ąja paralele ir 
derėtųsi su Amerika dėl 
Korėjos, Formozos ir kitų 
klausimų. Kol kas dar nė
ra sutarta daryti paliaubas 
ir derėtis, dar tik tebeina 
kalbos, tarpininkai tebeieš
ko tokiam laikinam susita
rimui pagrindo. ■

Gen. MacArthur lankėsi 
Korėjos fronte ir grįžęs į 
Tokio šį pirmadienį paskel
bė, kad JT jėgos Korėjoj, 
nežiūrint į pralaimėjimą 
fronte, nėra sumuštos ir ga
li gintis nuo kiniečių gaujų.

Vėliausieji pranešimai iš 
fronto Korėjoj sako, kad 
šimtai JT karo lėktuvų puo
la kiniečių komunistus ir 
šį pirmadienį ne mažiau, 
kaip 3,000 kiniečių buvo 
užmušta bombomis ir gra
natomis iš lėktuvų.

šį antradienį kiniečių ka
riuomenė pradėjo naują 
puolimą prieš Amerikos aš
tuntąją armiją vakarinėj 
Korėjos dalyje. Mūšiai ei
na netoli 38-osios paralelės, 
šiaurinėj Korėjoj tik Hung
nam uostas ir apielinkė dar 
yra JT jėgų rankose.

Valstybės sekretorius, 
Dean Acheson, davė rapor
tą kongreso užsienių reika
lų komisijoms ir sakė, kad 
Amerikos vyriausybė yra 
“tvirtai ir galutinai” nusi
stačiusi nedaryti jokių nuo
laidų agresoriams Kinijoj. 
Valstybės sekretorius dar 
sakė, kad skirtumai tarp 
Anglijos ir Amerikos politi 
kos Azijoj nėra tokie dide
li, kaip atrodė. Tvirtas ir 
nedvejojantis nusistatymas 
priešintis agresijoms Rytuo 
se ir Vakaruose yra bendra 
Amerikos, Anglijos ir kitų 
demokratinių šalių politika.

Krizė Azijoje paskutinė
mis dienomis privertė dau 
gelį valstybės sekretoriaus 
priešų iš republikonų par
tijos sušvelninti kritiką ir 
daugiau pabrėžti _vienybės 
reikalą, kaip partinius skir
tumus.

Maisto Kainos
Pakilo 2 Nuošimčiu

AMERIKIEČIAI TRAL KlASI Iš PYONGYANG

Apsėdę tankus amerikiečiai apleidžia šiaurinė' Korėjos sostinę. Pyongyang. kurią 
greit užėmė kiniečių komunistai. Amerik iečia; užleido miestą be mūšio ir pasitraukė 
į naujas pozicijas. į šiaurę nuo Seoulo, kur bis bandoma sulaikyti kinų armiją.

Vokiečiai Nori B ALF9 o Seimo Pekinas Žada
“Pilnos Lygybes" Banketas Sausio 9 “Išvaduoti Europą

Praeitą savaitę Amerika, Penktasis metinis BALF; Kinijos komunistų spau 
Anglija ir Prancūzija susi-geimas įvyks sausio 5-6 die-'da grasina, kad nišai greit 
tarė dėl traukimo vokiečių nomis New Yorke. Jis bus “išvaduos Vakarų Europą,” 
į Europos gynimą. Buvo.Hotel New Yorker posė- '
sutarta, kad vokiečių pulkai džių salėje. Paskutiniai du

Šią Savaitę Bus Paskelbta 
Kainų ir Uždarbių Kontrolė

Prezidentas Tariasi su Patarėjais; Kongresas Už Visuo
tiną Mobilizaciją; Demokratai ir Republikonai Ta

rėsi su Prezidentu; Siūloma Proklamuoti Pa
vojaus Padėtis

Atom-Šnipas Gavo 
30 Metų Kalėjimo

Harry Gold, 39 metų phi- 
ladelphietis inžinierius, ku
ris prisipažino per antrąjį 
)asaulinį karą šnipinėjęs 
Rusijos naudai ir tarpinin
kavęs tarp atominio šnipo 
Jr. Kari Fuchs’o ir Rusijos 

agentų, praeitos savaitės 
gale nuteistas kalėti 30 me- 
ų. Teismas buvo Philadei- 
phijoj.

Teisėjas išpešė tokį griež
tą sprendimą, kaipo “per
spėjimą” kitiems šnipams ir 
tusijos agentams, kurie 

šnipinėjo ar dar ir dabar 
” šnipinėja Amerikos karo ir 

pramonės paslaptis Rusijos 
naudai. Pats nuteistasis 
atominis šnipas sakė, kad 
is padaręs '“didžiulę klai

dą,” kai sutikęs išduoti sa
vo kraštą ir imti Judos gra
šius iš Maskvos diktatorių. 
1. Gold sprendimą priėmė 

ir dėl jo neapeliuos.

—Šią savaitę vyriausybė 
baigia pasitarimus su įvai
riais ekspertais ir su kon
greso vadais dėl paskelbi
mo pavojaus padėties. Pre
zidento proklamacija apie 
“emergency” yra jau pa
ruošta. Kartu su ja butų 
įvesta kainų ir uždarbių 
kontrolė ir įsigaliotų įvai
rus ūkio kontrolės patvar
kymai, kurie reikalingi pa
greitinimui mobilizacijos. 
Prezidento patarėjai nėra 
vieningi dėl reikalingumo 
tuoj pat įvesti griežtą kon
trolę, bet iš kongreso vadų, 
demokratų ir republikonų, 
prezidentas gavo patarimą 
pagreitinti šalies jėgų mo
bilizaciją, kad kraštas butų 
pasiruošęs pasitikti vis di
dėjantį bolševikiškos agre
sijos pavojų Azijoj ir Euro
poj.

Prezidentas šią savaitę 
tūri pasitarimus su karo va
dais ir su visais žymesniais 
kongreso vadais ir tik iš
klausęs tų patarimų pada
rys sprendimą ir jeigu bus 
apsispręsta skelbti pavojaus 
stovį, tai dar šią savaitę 
laukiama tokios proklama
cijos ir sustiprintos ūkio 
kontorlės įvedimo.

Amerika išdrįstų sukelti 
tretįjį pasaulinį karą. Kar
tu kinų bolševikų spaudaseimai buvo Chicagoje ir

Philadelphijoje, kur susi- aiškina, kad visi kiniečiai 
divizijas, bet vokiečiams' laukta labai gražios vietinės1 turi nekęsti Amerikos, nes 
nebus leidžiama turėti sun-'visuomenės paramos. New!ji esanti mirtinas kinų tau
kiųjų ginklų ir karo avia-! Yorke seimas iš eilės bus tos priešas; laikyti panieko- 
rijos. jau trečią kartą. Įje Ameriką, nes tai esanti

Dėl to susitarimo vokie- . ; supuvusi imperialistinė tau-
čiai sako, kad jie tik tada Se?mo ^baigoje . ta, tikras “popierinis tig- 
dalyvaus Europos gynime,: ^inilnis. banketas; sestadl.®T .ras,” kurį galima visiškai 
jei jiems bus pripažinta vi- saYsl° 6 Jam 1ruo?.t! sumušti. Kiniečių spauda 
siška lygybė, jei jų divizijos °, cern,as . Pakuete pripažįsta, kad materialiniu
bus taip pat apginkluotos, atskilą komisiją, kun rupi- žvilgsniu Amerika yra stip- 
kaip kitos Vakarų divizijos nasi kiek galima daugiau ri bet ajškįna> kad dideli 
ir jei jiems bus leidžiama ^moni1į sukyie^ 1 si ban- atstumai išlygina materiali- 
turėti savoji krašto gynimo ke.^’ kurs turės būti tikra nę Amerikos persvarą, o 
administracija, kariški šta-^1”10 puošmena. kaip tik “išvaduos”

visą Europą, tada ir mate 
rialinės jėgos išsilygins.

su lengvaisiais* ginklais bus 
įjungti į bendras Vakarų

Reikalauja Greičiau 
Mobilizuoti Jėgas

Nuo lapkričio vidurio iki 
gruodžio pradžios maisto 
produktų kainos krautuvėse 
vidutiniai pakilo 2 nuošim
čiu. Daugiausiai pakilo 
šviežių vaisių, kiaušinių ir 
pieno produktų kainos. Taip 
praneša Darbo Statistikos 
Biuras Washingtone. Mai
sto produktai pabrango ne
vienodai: vaisiai ir daržo
vės pakilo virš 7 nuošim
čių, o švieži vaisiai ir dar
žovės pakilo net apie 9 nuo
šimčius. Kai kurios daržo
vės pašoko į viršų net 28 
nuošimčius. Kiti valgomie
ji produktai pakilo mažiau. 
Statistikos žinovai sako, 
kad maisto produktų pa
brangimas yra ”sezoninis 
reiškinys,” kuris kasmet pa; 
sikartoja.

KRUVINOS RIAUŠĖS 
SINGAPORE MIESTE

bai ir tt. Vokiečiai sako, Bankete bus visa eilė ižy- 
cad jie sutiktų būti sąjun- mjų svečiu, kuriuos pakvie- 
gininkais, bet nenori būti tė BALF’o centro valdyba, 
vasalais. Programa bus paįvairinta

“ “ . įdomia koncertine dalimi,
Ispanija Reikalauja kurią išpildyti maloniai su-

Grąžint Gibraltarą ^iko artistė Vincė Zaunienė 
_____ ir pimstas A. Mrozinskas.

Ispanijos diktatorius 
Franko iškėlė viešai reika
lavimą, kad Anglija grą
žintų Ispanijai Gibraltaro 
tvirtovę, kurią anglai laiko

Singapore mieste praeitą 
sekmadiėnį kilo riaušės, ku
riose žuvo 4 žmonės ir 140 
žmonių buvo sužeisti. Riau
šės iškilo dėl teismo sprendi
mo grąžinti katalikei moti
nai jos dukterį, kuri per ei 
lę metų buvo auklėjama 
mahometonų šeimoje ir bu 
vo mahometonų tikybos. 
Riaušes sukėlė mahometo
nai prieš tą teismo sprendi
mą ir prieš “pavojų,” kž 
mahometone mergaitė bus 
vėl perauklėta į kataliku 
tikybą.

Svarbus Aukse. 
Teismo Sprendimas
Amerikos aukščiausias

__ ca • teismas šį pirmadienį išne-Bilietai po $o.o0, gaunami .. j. .
nas kAmknnc ohp » sprendimą vienos liūdipas komisijos narius, BALF 
raštinėje ir pas platintojus.

Banketo komisiją sudaro: 
garbės pirm. prel. J. Bai-

savo rankose 246 metus. ,kunaSf pirm Ieva ^io.
Generolas Franko sako, 
kad dėl Gibraltaro neverta 
esą kariauti, bet kartu jis 
žada nenurimti, kol ta tvir
tovė nebus atiduota Ispani
jai. Stebėtojai mano, kad 
generolas Franko vidaus 
politikos sumetimais prade
da kurstyti ispanus prieš 
Angliją dėl Gibraltaro, kad 
nukreipus tautos dėmesį 
nuo skurdo ir diktatoriško 
režimo negerovių.

kienė, vice-pirm. .Juozas B. 
Laučka, sekr. Aldona Sta- 
šinskienė, ižd. Dr. Aldona 
Šliupaitė, nariai kun. J. Gu- 
rinskas, Bronė Spudienė ir 
inž. A. Novickis.

NUOMŲ KONTROLĖ 
KONGRESE PRATįSTA

Kongresas nutarė pratęs
ti nuomų kontrolės bilių

o t.—v u.----- č----- • i trims mėnesiams. Bilius pa-Vėl Kaltina Suomiu, pre2identui
Maskvos propagandos ma-į syti. Vyriausybė prašė, kad

šina vėl pradėjo kaltinti 
Suomiją, kad ji esantis

nuomų kontrolė butų pra
tęsta, iki naujasis kongre

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kalei* 

Kaina metams $3.n*

“paslaugus įrankis” anglų- sas po Naujų Metų galės 
amerikiečių rankose. Rusai;apsvarstyti nuomų kontr->- 
kaltina suomių vadus, kad,lės klausimą. Pagal senąjį 
jie nesą užtenkamai drau- į įstatymą nuomų kontrolė 
giški rusams ir perdaug!butų pasibaigusi su Naujai- 
žiuri į vakarus. 'siais Metais.

ninkės byloje. Teismas nu- 
prendė, kad liudininkas 

negali būti verčiamas teis
me pasakyti, ar jis priklau
so prie komunistų partijos. 
Toks pasisakymas gali būti 
savęs inkriminavimas,” o 

pagal konstituciją niekas 
negali būti verčiamas pats 
save kaltinti.

Šitas teismo sprendimas 
turės didelės reikšmės, nes 
ne tik teismuose, bet ir kon 
greso komisijose liudinin 
kai dabar galės atsisakyti 
pasakyti, ar jie yra komu 
nistai ar ne. Teismas pasi 
sakė Mrs. Patricia Blau by 
loję, kuri buvo gavusi me 
tus kalėjimo už atsisakymą 
pasakyti, ar ji priklauso ko
munistų partijai.

Amnestija Jugoslavijoj

Americans for Democratic 
Action (ADA), liberalinės 
demokratų organizacijos 
nacionalinė komisija, praei
tą savaitę savo posėdyje 
nutarė reikalauti pagreitin- 
i Amerikos karo ir ūkio jė

gų mobilizaciją, laikytis vi
sų pasižadėjimų Jungti
nėms Tautoms ir kartu 
vengti įsivelti į didelį Azi
jos karą, kuriuo pasinaudo
dama Maskva galėtų ban
dyti užgrobti Vakarų Euro
pą.

ADA sako, kad militari
nės jėgos Azijoj neužtenka, 
bet reikia ir ekonominės 
politikos, kuri butų pat
raukli Azijos tautoms ir jas 
neskatintų mestis į bolše
vizmą.

KONTROLIUOS 1,500
PREKYBOS FIRMŲ

SENATAS SKYRĖ 
PINIGUS JUGOSLAVIJAI

Senatas šį pirmadienį 60 
balsų prieš 21 paskyrė 38 
milionus dolerių Jugoslavi
jai gelbėti nuo bado. Šį 
antradienį pinigų skyrimą 
Jugoslavijai sprendžia at
stovų rūmai, bet neabejoja
ma, kad ir atstovų rūmai 
pinigus paskirs.

NOBELIO PREMIJOS
JAU IŠDALINTOS

Jugoslavijos vyriausybė 
paskelbė pirmą amnestiją. 
Paleidžiama 171 kalinys 
Bosnijoj ir Hercegovinoj.

išleidus patvarkymą apie 
griežtą užsienių prekybos 
kontrolę, prekybos departa
mentas paskelbė 1,500 įvai
rių Amerikos ir užsienių 
firmų, kurios veda prekybą 
su užsieniais ir ypač su Azi
jos kraštais, ir įsakė tas fir
mas kontroliuoti, kad jos 
negalėtų gabenti į komuriis- 
tų valdomus kraštus drau
džiamų prekių.

Čankaišekas Reikalauja

Šių metų Nobelio dova
nos buvo išdalintos gruo
džio 10 d. Oslo mieste, Nor
vegijoj. Išdalinta apie 200,- 
000 dolerių. Amerikos ra
šytojas William Faulkner 
gavo $30,007; Dr. Ralph 
J. Bunche, Amerikos neg
ras diplomatas, gavo $31,- 
674; amerikiečiai daktarai, 
Philip S. Hench ir Edward 
C. Kendall, abu iš Koches- 
ter, N. Y., gavo kiekvienas 
po $10,571.

Be 4 amerikiečių dovanas 
gavo du anglai, Bertrand 
Russel ir Cecil F. Powel, 
abu gavo po $31,715; vo
kiečiai Dr. Otto Diels ir 
Kurt Alder, pasidalijo vie
ną dovaną $31,715 ir švei
caras Tadeusz Reįchstein 
gavo $10,571 (pasidalino

Kinų nacionalistų vadas 
Čankaišekas reikalauja, kad 
jam nebūtų trukdoma ata
kuoti iš Formozos kinų ko- ,su amerikiečiais daktarais
munistus. vieną dovaną).
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TIKRAI TIESUS ŽODŽIAI i Redaktorius, baigdamas 
savo kun. Vilkutaičiui kal
tinimus, sako, kad jų esą 
daugiau ir mano, jei vysku-

Clevefemdo šv. Jurgio lie
tuvių parapijos klebonas 
kun. V. Vilkutaitis, dėl lie
tuvių kalbos parapijos mo pas ištirtų jo darbus, jis ne-
iyktoje dėstymo' buvusį Palik‘« Vilkutaičio klebono
viešų nesusipratimų ir dėl 
minėto klebono išsišokimų, 
panoro turėti savo pusėje 
katalikų spaudą ir tuo tiks
lu kreipėsi į “Lietuvių Ži
nių” redaktorių. Savo laiš
ke redaktoriui, kun. V. Vil
kutaitis tarp kitko rašo:

“Prašau neskelbti šitos pa
rapijos žinių parašytų ‘pro
fesorių’ Dvpukų. Pranešiu 
korespondentų vardus vėliau. 
Senesnieji visi turi leidimą. 
Malonėkite priimti mano pre
numeratą ant trijų metų.”

“Lietuvių Žinių” redakto
rius, gavęs minėtąjį laišką 
ir nebodamas atsiųstos “ant 
trijų metų prenumeratos,” 
paskelbė ištisai kun. V. Vil
kutaičio laišką ir nuo savęs 
pridėjo visą eilę jam kalti
nimų. ’ Pradžioje redakto
rius S. Gabaliauskas pasi
sako, kad jis negalįs ginti 
klebono Vilkutaičio,
“nes Tamsta esi vienas iš tų, 
kurie visokiausiais budais 
bandote lietuvių vaikus nu
tautinti. Mano sąžinė ver
da mane šiandieną atvirai 
pareikšti, kad Tamsta, užsi
spyrusiai dirbdamas lietuvių 
vaikų nutautinimo darbą ir 
viešai niekindamas katalikų 

ir jos va
dus, pražudote daug lietuvių 
sielų katalikybei. Leiskite 
man paminėti keletą faktų:”

pareigose nė 24 valandų.
Jei katalikų parapijos į

tvarkytųsi tikinčiųjų savi
valdos pagrindais, tokių is-( 
tori jų su nesveikos vaizduo
tės klebonais nebūtų, nes į 
parapijonai juos patys su
tvarkytų. Nebūtų nesusi
pratimų ir dėl parapijinės 
mokyklos ir joje lietuvių 
kalbos dėstymo. Be to, ne
reikėtų laukti ir nesusilauk
ti vyskupo sprendimo, kuris' 
dar gali būti klebono nau
dai, ypač jei klebonas nėra 
šykštus su “dešimtine.”

KELEIT75, 5D. BOSTON

KORĖJOJ GAUSIAI LIEJASI KRAUJAS

šimtai tūkstančių kinų komunistų, apginkluoti rusiškais ginklais, puola Amerikos ir 
sąjungininkų karo pajėgas šiaurinėj Korėjoj. Ypač žiaurus muštai ėjo ties Hung- 
nam ir Wonsan uostais, kur musų marinai, pėstininkų dalis ir būrelis anglų kiniečių 
buvo atkirsti.

Kas Savaite

Iš tų faktų minimi seniau 
buvę nesusipratimai šv. Jur
gio parapijoj, į kuriuos bu
vo įsikišusi policija; klebo
nas nekenčiąs katalikiškos 
spaudos ir kurstęs parapijo
mis neremti vietinio katali
kų laikraščio; jis buvęs 
šiurkštus su pralotu J. Ma- 
ciejausku, kai pastarasis 
rinkęs aukas Los Angeles 
bažnyčiai. Vilkutaitis ne- 
prileidęs tų aukų rinkti, 
praloto nepriėmęs kleboni- 
jon ir

“sekantį sekmadienį, per pa
mokslą tą garbingą prelatą 
valkata išvadinai, perspėda
mas žmones, kad jam aukų 
neduotų. . . .”

Arba, toliau:
“žinau vardus ir pavardes 

dar bent tuzino lietuvių kuni
gų ir vienuolių, kurie nieko iš 
Tamstos neprašė, tik buvo 
užėję Tamstai mandagumo 
vizitą padaryti, jų į' namus 
neįsifeidai ir piktą žodį me
tęs, išprašei iš klebonijos ar 
tiesiog svečio panosėje duris 
užtrenkei.”

. Redaktorius skelbia pir
maeilių katalikų vadų var
dus ir sako, kad klebonas jų 
neapkenčiąs ir

. . . dėlto Tamsta pradėjai 
su tais garbingais lietuviais 
viešą kovą, o gal net paskati
nai, kaip rašo laikraščiai, kai 
kuriuos bažnyčios komiteto 
narius, tuos musų tautai 
brangius asmenis fiziškai už
gauti ir stumdyti lietuvių ka
talikų aukomis pastatytos 
bažnyčios prieglobstyje.”

Anot redaktoriaus, viso 
rezultatas esąs šitoks: •

“Dėl Tamstos tokio gru
baus ir nekrikščioniško elge
sio su lietuviais Clevelande, 
didelė daugybė lietuvių visai 
atšalo katalikybei—nedidelė 
dalis išvirto bolševikais ir at
eistais, o gerokas būrys prisi
dėjo prie liberalų—tautinin
kų fronto.”

RUSIŠKO
NACIONALIZMO
PAVYZDYS

Į sąjungininkų rankas 
Berlyne pateko Rytų Vo
kietijos švietimo ministeri
jos raštas, liečiantis šio 
krašto mokymo reikalų su
tvarkymą. Tame rašte yra 
dėmesio vertų pasisakymų, 
pavyzdžiui:

“Vaikų mokymo budai turi 
atitikti Sovietų Rusijos mo
kymo metodus. . . . Ypatin
gas dėmesys kreiptinas i is
torijos mokymą. Privaloma 
iš pagrindų peržiūrėti ir pa
keisti nusenusią nuomonę 
apie ‘karių didvyriškumą.’
. . . Vokiečių kariai—ne did
vyriai, todėl, kad jie nieka
dos nekovojo už kilnias idė
jas ir negynė savo tėvynės 
laisvės. . . . Neleistina skai
tyti didvyriais Bismarcko. 
Hindenburgo. Friedricho Di
džiojo. . . .

“Už tai sovietiniai kariai ir 
jų vadai—tikri didvyriai, jie 
gynė savo tėvynę. . . . Moky
tojai privalo palaikyti gerus 
su okupacine rusų valdžia 
santykius. . . . Mokytojų at
lyginimas priklausys nuo jų 
politinės veiklos. . . .”

Taip okupantas tempia 
ant savo kurpalio jaunosios 
vokiečių kartos auklėjimą. 
Rusai, gindami vokiečiams 
turėti savus didvyrius, pas

Anglų-S&ksų Vienybė
Anglijos ministerių pir

mininko, C. Attlee, lanky
masis Washingtone patvir- 
Įtino seną tiesą, kad Anglija 
į ir Amerika pavojaus valan
doje yra vieningos. Tuos 
kraštus jungia galingi ry
šiai—bendra kalba ir kultū
ra, panašios institucijos, 
laisvės senos tradicijos, o 
daugelis amerikonų neuž
miršta nė bendrosios kil
mės su anglais. Tie ryšiai 
yra galingesni, negu “anti- 
angliškas” palikimas iš ne
priklausomybės kovų, negu 
“airišiški” rėkavimai apie 
Anglijos imperializmą ir 
storakaklių pasakojimai 
apie anglų socializmą. Kai 
nėra pavojaus—čia girdime 
daug kritikos prieš anglus, 
kaip Anglijoje prieš ameri
konus. Bet kilus pavojui

T,e Miškiniu perdėjimai iri G. Orwell.o piešiama to- reikala h. kritika tii. 
ziopciojimai yra pasiskolin- talitanne tvarka bus dabar-

į ti iš kokio nors bolševikiško tinė bolševizmo tvarka, bet4 Vakaru nr-
kaip pati Raudonoji Aikštė, ; bliudlaižio. Bet palygini- da vesta iki savo logiško ga-

tojas. Jis rusiškas, kaip pa
ti Volga . . . rusiškas su pla
čiu veidu. . . . Jis tarybinis,

kaip Kremlius, kaip Didysis 
Spalis ... ta: jis vardu di
džiosios tarybinės liaudies 
pasiūlė konkrečius planus 
apie nusiginklavimą ir ato
minės bombos uždraudimą.”

vr- X Ii rr • - - u Saulis gyvena pavojingasmai tikrai,domus. Visų tų lo. Toje tvarkoje valdys die kada karas ne tikui 
plepalų esmė yra tame, kad viena partija, pasidalijusi j| ia iškilti bet jau ir ei- 

!na, nors jis dar neišsiplėtė
timos atominės bombos, už ir eilinius. Vadai nustato 
tai rėkia ir šaukia, kad butų politiką, o eiliniai partijos 
“uždrausta atominė bom- nariai ją vykdo. Dirban- 
ba.” Jei ne ši aplinkybė čioji masė bus nužmoginta 

J vargiai Stalinas mėtytų pi- iki darbo gyvulių padėties 
iš Paryžiaus, paties Fadeje-nigus “taikos kongresams,” t ir naudosis tik tokiais gy-Jngtone" kalbėjo' ne tiktai 
vo “plataus veido” savo [vargiai žinotume, kad yra venimo patogumais, kokius! Anglijos vardu, bet jis at- 
akimis nematė, palyginti jij“plaeiaveidis" Fadejevas ir valdančioji. viršūnė teiksis 1 stovavo visą Vakarų Euro- 
su Volga ar Raudonąja’pats A. Miškinis su savo jai duoti. Darbo masės bus*pą. Jis paneigė gandus, 
Aikšte vareriai sugebėtų.1 plepėjimais ir gudravimais, laikomos tamsume, nežino-buk Anglija nori “užgerini-

------------------- v------------------------------iJime, o kad joje nekiltų no- mo politikos” Azijoje, bet
ras šviestis ir savo teisių kartu pabrėžė, kad Rytų- 
reikalauti, jai bus leidžiama Vakarų imtynėse pirmas ir 
naudotis seksualiniais malo
numais ir alkoholiu. Kartu 

1516 metais anglų politi-charino programoje pieštoji' masėms bus įkalbinėjama,

Žinoma, A. Miškinis, 
nors skelbiama, kad rašąs

’ 1984— Išvirkščia Utopijai

tą pavadinimą į musų kal
bą reiškia “Niekur Žemė,” 
arba išsvajota, išgalvota že
mė. Savo knygoje Thomąs 
More piešė ideališką vi
suomenę, kurioje nėra skur
džių nei parazitų, kur ben
dra nuosavybė užtikrina vi
siems laimingą gyvenimą. 
Nuo T. More laikų dauge- 

save namie, su komunistų lk/asytojų bandė piešti at- 
partijos pritarimu, garbina
Lietuvos ir Lenkijos užka
riautoją ir rusų valstiečių 
maišto malšintoją maršalą 
Su voro vą, garsų Joną Žiau
rųjį, Petrą Didįjį ir jiems 
panašius; tai vis pavyzdžiai 
jaunųjų rusų kartai. Kiek 
lukterėję išgirsime, kad į 
rusų “didvyrius” bus pakel
ti Muravjovas Korikas,
Arakčiejevai, nes tai vis 
esamam režimui giminingi 
“didvyriai.”

į pasaulinį karą.
x

Kas Nutarta
Anglijos premjeras Wash-

lemiamas frontas yra Euro
pa. Su tuo sutinka ir Ame 
rika. Musų kultūros ir viso 
laisvojo pasaulio likimas 
spręsis ne Azijos mušiu lau

kas Thomas More (gyveno į utopija yra visų užmiršta ir; kad jų gyvenimo lygis nuo-
1478—1535) parašė knygąįpats programos autorius1 lat kyla ir kyla, kad jos turi, r ________ _______
vardu "Utopia.” Išvertus jau supuvo Stalino nugala-!laimingą gyvenimą, kokioikuose, bet Europos frontuo-

bytas, kaip šnipas ir revo-i niekada neturėjo. Kadan- 
liucijos išdavikas. Bolše-lgi jokio palyginimo su pra- 
vizmas surambėjo, išsigimė i eitimi niekas negalės dary- 
į policinę valstybę, kurioje i ti, dėl visų praeities rekor- 
visokie laisvės pėdsakai iš-! dų sunaikinimo, tai nuolat

TURAVOTOJAS
Jei rusai patys apie save 

mano ir galvoja geriau, nei 
tikrenybėje yra, tai lietuviš
kam ruskiui, atrodo, netek
tų stengtis. Lietuviškoj bol
ševikinėj spaudoj jau kuris 
laikas aprašinėjamas sovie
tiškos “kovos už taiką” bur
bulas ir toji mugė, kuri vy
ko Varšuvoje, iš kur tie 
burbulai buvo leidžiami į 
platųjį pasaulį. Pasiskaity
kite, kaip tūlas A. Miškinis 
fabrikuoja “pagiras ir šlo
vinimus” rusų rašytojui Fa 
dejevui, kurs už gerą atly
ginimą ir gausius honorarus 
pučia “taikos durnus” ir 
ščyrai tarnauja Stalino už
kariavimo politikai:

“Fadejevas lyg simbolis to, 
kas rusriSkai tarybinis raSy-

eities "geresnę, išsvajotą 
tvarką, kurioje išnyks skur
das, karai, priespauda h 
išnaudojimas. Tos rūšies 
raštai, pagal T. More kny
gos vardą, vadinami “uto
piškais” raštais. Utopiškų 
rašytojų turėjo visos tautos, 
nuo italų vienuolio T. Cam- 
panella (1568—1639) kny
gos “Saulės Valstybė” iki 
amerikiečio E. Bellamy 
(1850—1898) “Žiūrint At
gal,” utopinių raštų buvo 
daugybė ir net marksisti
niai socialistai, kurie ven
gia pranašauti ateitį, neat
silaikė prieš pagundą piešti 
ateities geresnę tvarką ru- 
žavomis spalvomis, kaip, 
pavyzdžiui, A. Bebelis sa
vo knygoj “Moteris ir So
cializmas.”

nyko, o vietoje “utopijos” 
pasaulis mato 15 milionų 
vergų armiją milžiniškose 
prievart* s darbų stovyklose; 
mato m: itarizuotą policinę 
valstybę, su didžiule ka
riuomene. karo pramone ir 
su skur<ančiais “laisvais” 
darbinir.sais, kurių vardu 
revoliucija buvo daroma, 
bet kurie iš revoliucijos su
silaukė >kurdo ir priespau
dos.

Pasižiurėjus į 33 metų 
amžiaus bolševizmą prakti
koje, tik paskutinis mink
štagalvis galėtų šiandien ra
šyti utopijas ir piešti lai
mingą gyvenimą bolševikiš
koj visu menėj. Užtenka 
pažiūrėti į Rusijos žemės 
ūkio kolchozus, kad praei
tų noras piešti ideališkas 
kolektyvi* es farmas, kaip 
jas piešė lietuvių kilmės 
lenkų i ašytojas Adomas 
Mickevičius savo utopiš
kuose straipsniuose apie at
eities Lenkiją

kalamas į galvą “laimingas 
gyvenimas” bus skaitomas 
tikrai geresniu, negu jis bu
vo “kapitalistinės vergijos” 
laikais.

1984 metų tvarkoje val
dančioji partija, o tai reiš
kia jos vadai, turės tik vie
ną vienintelį tikslą—valdy
ti. Valdyti vardan valdy
mo. Valdyti vardan galėji
mo naudotis neaprėžta ga
lia. Valdyti dabar ir atei
tyje. Kolektyvinė partijos 
vadovybė, su pasakišku ir 
niekam nematomu “vadu”

Utopinių raštų buvo pa- Dabartinis bolševizmas
X • • • - .f m, - . Ą •• V—l. *•daugėję tuoj po Rusijos 

bolševikinio perversmo, ka
da fantazijos pavadžiai bu-

gimdo ne utopijas, bet vi
sai priešingos rūšies raštus. 
Apie vieną tokį veikalą,

vo atleisti ir daugelis žmo- anglų rašytojo George Or- 
nių piešė ateitį nesigailėda-lpell knygą “1984,” trumpai
mi šviesių spalvų. Pirmoji 
bolševikų partijos progra
ma, išleista tuoj po revoliu
cijos ir parašyta Buchari- 
no ir Preobraženskio, buvo 
surašąs puikių dalykų, ku
rie buvo žadami tučtuojau 
įgyvendinti

pakalbėsime.
George Orwell aprašo pa

saulį. koks jis “bus” 1984 
metais, kada visame pasau

|tykiai butų sprendžiami de
rybomis.

O jei Korėjoj negalima 
butų atsilaikyti? Jei tektų 
iš ten kariuomenę ištraukti 
dėl nelygių jėgų ir dėl ne
galėjimo į Azijos mušius 
mesti visų turimų pajėgų? 

x
“Aprėžtas Karas’’

Jei toki nelaimė įvyktų, 
Amerika siūlė “aprėžtą ka
rą” prieš Kinijos komunis
tinį režimą. Tokiame kare 
karo laivynas ir aviacija 
imtųsi blokuoti Kinijos uos
tus, daužyti jos susisiekimo 
kelius ir pramonės centrus. 
Toks “aprėžtas karas” ne
sumažintų Amerikos karo 
pajėgų, nesutrukdytų gink
lavimosi ir kartu neleistų 
Kinijos bolševikams stip
rinti jų karo pajėgų. Ap
rėžtam karui einant, žino
ma, Kinijos komunistų re
žimo pripažinimas Jungti
nėse Tautose ir Formozoje 
butų atidėtas neribotam lai
kui.

Anglija su “aprėžtu ka
ru” nenori sutikti ir tuo 
klausimu, atrodo, jokio su
sitarimo neprieita. Reika
las paliktas nebaigtas aiš
kinti ir bus sprendžiamas 
tada, kada pasirodys, jog 
Korėjoj nebegalima išsilai
kyti. Šituo klausimu susi
tarimas pasirodė sunkus 
dėlto, kad Amerika yra gi
liai įsitraukusi į Korėjos 
karą, o Anglija tik talkinin
kauja nežymiomis jėgumfe. 
Dėl Korėjos pralaimėjimo 
Amerikos prestižas nuken
tėtų nepalyginamai dau
giau Azijoj ir visame pa
saulyje, negu Anglijos ar 
bet kurios kitos Europos 
šalies prestižas ir Įtaka.

se. Jei rusai galėtų pasi
grobti Europą, jų jėgos ly 
gintųsi Amerikos jėgoms ir 
Amerikos ateitis butų labai 
miglota.

Todėl Washingtono de
rybose ir sutarta, kad, ne
ieškant Miuncheno Azijoje, 
pirmon galvon visvien rei
kia stiprinti Europą. Stip
rinti ginklais vietoje ir iš 
Amerikos, stiprint vyrų mo
bilizacija ir ekonominiu pa
siruošimu. Europos pasi
ruošimas yra pirmos eilės ir 
skubiausias reikalas.

x
Kaip su Korėja?

Dėl Korėjos Anglijos ir 
Amerikos vadai sutinka,

x
Nauji Talkininkai

Rusiško imperializmo pa
vojus jau privertė Vakarų 
valstybes susitarti dėl įtrau
kimo vokiečių vyrų į Euro
pos gynimą. Prancūzija, 
pergyvenusi tris karus, per 
kuriuos vokiečiai teriojo jos 
žemę, griežtai priešinosi vo
kiečių apginklavimui. Bet 
praeitą savaitę, akivaizdoje 
didėjančio pavojaus iš Mas
kvos, Prancūzija sutiko, 
kad vokiečių kariuomenės 
daliniai butų traukiami į
Europos gynimą.

■
Vienok nuo kompromiso 

priėmimo iki vokiškų ka
riuomenės dalinių pasirody
mo Vakaruose praeis ilgas 
laikas, juo labiau, kad vo
kiečiai pirma reikalauja 
sau “lygybės” ir “saugu
mo,” o tik paskui žada su
tikti dalyvauti aktingai Eu
ropos gynime. Sutarus kom
promisą su prancūzais teks 
dar aiškintis su vokiečiais, 
o tuo tarpu Europos vyrų 
mobilizacija bus tik popie
tyje.

Kaip vokiečiai Europoje, 
taip Azijoje japonai šiuo 
metu iš buvusių priešų virs
ta galimais sąjungininkais 
kare prieš bolševikinį im
perializmą. Japonijos apsi
ginklavimas ir susitarimas 
su Vakarais dėl bendro 
priešinimosi Maskvai dabar 
yra vienas aktualiausių 
klausimų.

-J. D.'

(Big Brother) priešakyje Į kad ten negalima daryti 
bolševikams jokių nuolai
dų, jokio “Miuncheno.” Ka
ras Korėjoj turi būti tęsia
mas JT jėgomis, kol tik bus 
galima laikytis prieš Kini
jos gausias, rusų apginkluo- 

” tas gaujas. Jei kinu komu
nistų armijos sustotų ties 
38-tąja paralele, į ką mažai 
kas tiki, tai ir tokiame atsi
tikime Į jokius kompromi
sus su kinų bolševikais ne
tektų eiti, nes kinų buvimas 
Korėjoj yra aiški agresija, 
nepateisinama jokiais argu
mentais, dargi pačiais suk
čiausiais. Toki yra Ameri
kos pažiūra į santykius su 
Kinija dėl Korėjos karo.

Principe ir Anglija su 
tuo sutinka, bet kartu ji no
rėtų užkulisiuose kalbinti 
kinus, kad jie sutiktų arba 
daryti karo paliaubas, arba 
sustotų prie 38-tosios para
lelės, gaudami mainais už-

papildo savo sąstatą iš eili
nių partijos narių, parink
dama gabius jaunus žmo
nes ir tuo budu užtikrinda
ma sau nemirtingumą. Val
dymas partijos vadams 
reikš nuolatinę “pergalę,
nuolatinį naikinimą visų 
priešų tiek viduje, tiek už
sieniuose, tarptautiniuose 
karuose. Viduje valdžios 
aparate didelę reikšmę' tu
rės “minties policija,” kuri 
seks kiekvieną eilinį parti
jos narį, seks jį dieną ir 
naktį, per “telescreen” apa
ratus, kurie bus kiekvieno 
žmogaus kambaryje ir ro
dys stebėtojui, ne tik ką tu 
veiki, bet kokia yra tavo 
veido išraiška, pasakys, ką 
tu kalbi ir tokiu budu kiek-

lyje bus įsigalėjęs super-1 vienas eilinis partijos žmo-
totalitarinis režimas, o že
mės kamuolys bus pasidali-

gus bus nuolatinėj kontro
lėj. O jei bus pastebėta,

jęs į tris didžiules valsty-;kad tu pradedi nukrypti
Bolševizmas dabar gy- bes, kurios tarpusavyje ves nuo “tikrojo kelio,” prade-

i “Kelei
vio” kalendorių 1961 ne* 

tikrinimą, kad jų sienos ne-tanu. Daug informacijų ir
vuoja jau 33 metai, o Bu- nepabaigiamus karus. | (Nukelta į 7 pusi.) J bus liečiamos, o vėliau san- skaitymų. Kaina 80 centų.
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Kas Girdėt Chicagoje
Lietuviai Kalėdų Metu į Katalikų vadai dažnai ir

ir 1-4. • • - «aug kalba apie pasaulioAr Chicagos lietuviai šiuo nukrikščionėjimą, a'pie nu. 
metu pasirodę kuo nors toli nuo Nore

•proga * turėj°.pa- 
žvelgti j savo pusę. Jei tą 
padarytų, tai išvystų savo

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

mažai kuo.
Dar gerokai prieš adven

tą Lietuvių Skautų Sąjun
ga, iš naujakurių jaunuolių 
susidedanti, sumanė šiuo 
tuo atžymėti Kalėdas. Su
manė sudaryti desėtką kitą 
pakietų tremtyje likusiems, 
kad juos ten pradžiuginus 
Kalėdų proga. Lėšoms su- 
daryti sumanė turėti vaka-J^iais’ 
rą. Net labai gerai pavy
ko. Iš pelno skautai sudar Lietuvių Vaikų T 
rė apie porą desėtkų pakie- Gerai Vyksta 
tų. Kadangi pakietai svė-Į ... . ..
rė daug maž po 20 svarų' Cb,c.a20š Lietuviy Vaikų 
tai skautu dovanos tremti- Teatrul. «?ra> sekaSL Jo, 
niams siekė apie 400 svarų. Pa«™gimai, ™ostleJ1. S1?0- 
n.,,_ „__ ___ įZk*..__ dzio 2 u- 3 dienomis jau-

pusėje didžiausią nukrikš- 
čionėjimą. Ne giesmės, ne 
ceremonijos, ne duosnumas 
bažnyčioms, vienuolynams 
ir aukos moderniškoms kle
bonijoms sudaro krikščionį, 
o artimo meilės darbai. 
Tuose darbuose tikintieji su 
savo vadais pasirodo bergž-

įtrui

PREZIDENTO DER YRqs SU ATTLEE

Prezidentas Trumanas, apsuptas sargybiniu, vyksta j YVilliamsburg laivą, kur būva 
vedamos derybos tarp anglą premjero ir prezideto Trumano dėl subendrinimo politi
kos Tolimuose Rytuose. ____

Worcesterio Naujienos
“paškudninku” ir kitokiais 
perlais. Pasitraukiau nuo 
tokių kostumerių toliau.

Bet dabar ta pati mote-
(Žilinsko) sūnų, taip patiri? labai ma‘oniai ?u. 

Joną. Tai giažus vy^s, n,m “ba !£ P“ku<ln"?ku 
sakėsi vyriausias šeimoje? "evad,na/ Pradėjus 'aziuo- 
Gyvena kartu su motina ir,^ajakunams ! Ameriką,

1 dviem jaunesniais broliu- £ Patl. virto didele patriote, 
kais. Kuomet Jenas žilius,®et “ ™ dar nct,k,V KPer
mirė, vyriausias sunus buvoldau« na™‘ bu™
tik 7 metų amžiaus. |konwnistų hadas, uatad as

Prisimena man kuomet i11 a j°^u* , „ . .
atvyko į šį kraštą pirma ne-Į 
priklausomos Lietuvos misi-1 —- - -
ja, Vileišis, Žadeikis ir kun. WILKES-BARRE, PA.

Daugumą pakietų pasiuntė 
į ligonines ir sanatorijas. ikiame vidurmiesčio Ele- 

!venth Street Theatre, pilnai

Truputis Atsiminimų
Netikėtai teko susitikti 

buvusio Klaipėdos krašto 
gubernatoriaus Jono Žibaus

1 Jonas Žilius. Atvyko ir į
;Worcesterį. Tai buvo di- Lapkričio 26 d. SLA 115 
jdžiausios iškilmės, nuo pat kuopa turėjo vakarienę su 
i ryto jau buvo Worcesterio dainomis ir šokiais. Pub- 
’gelžkelio stotis apgulta lie-;likos atsilankė vidutiniai, 
tuviais, iki po vakarė j atvy-j Vakarą pradėjo su Ameri- 
ko delegatai. Vadinas, Ii-(kos himnu S. Marazienei 
kimas atbloškė tėvo keliais pianu skambinant Vaka- 
ir šeimą į šį kraštą. Geros'ro vedėju buvo Jurgis Iva- 
kloties jiems naujoj tėvy-[nauskas, paįvairindamas 
nėj.

^oklu Pat darbu pasižy- pavyko. Pavyko tuo žvilg- **** labai dau? uiP vadi_ išaugino pačią parapiją, didžiulėj ukrainiečių salėj,
ėjo i ure io raugija sniu, kad per abu parengimu ?.ar?,^ primicinių abrozė-Krizės, arba padidėjusio Martin ir Michigan gatvių

buvo pilnas teatras, o vaiku ̂ V*". Pažymėjimo pri- nedai bo metai kie.». sunkino kumpus. Pradžia 8 vai. va-
vaidinimas “Devyni Broliai rnicianto vardo - pavardės, parapijos gyvenimą. Buvo karo, pabaiga 4 vai. ryto. iw llctU¥<lllc
ir Sesuo Elenytė” patenkino'^e”“"‘n^ laik® ,r P‘,7,«- Paryta skolų, krioš pe. Sutikimą rengia Detroito'viėiut4 (Asipowicz) parsi-
turbut visus žiūrovus. Pa-Jų »»»siy datos, ant.tų ao- sekančius 10 meų didžia lietuviai skautai ir skautės. vežė « Euronos /laukimo

i nors dalimi buvo nunokėtos. Šokiams gros geras orkes-
kokio 1922 metais buvo parduota tras. Veiks turtingas bufe-

Iš senoji medinė bažr.yėia, ku- tas. įėjimas tik $1.
Visi Detroito lietuviai tą

kurioj susispietę sandarie- sniu’ kad 1>er abu Pare"gimu 
čiai ir naujieniečiai. ši 
draugijėlė turi tikslą remti 
moksleivius ir jos kalėdinės
dovanos buvo pasiųstos i'“™'’’ JVį?“ Mačiosios'1'0“1*'/’ dar yra kokia nors dalimi
moksleiviams, t r e m t y j e Jmaldelė ir citata iš 1
esantiems.

Tai va, kaip dvi organi-

Prieš 25 metus Worceste- 
rio lietuvaitė Albina Asipa-

zacijos čia atžymėjo Kalė
das. Buvo ir paskiru asme
nų, kurie toki pat pasižymė
jimą padarė. Bet jokio su
judimo panašiai pasižymėti 
Kristaus gimtadienio proga 
nebuvo girdėti didžiulėje 
Chicagos lietuvių visuome
nės dalyje. Na, o čia yra 
apie tuzinas lietuviškų pa
rapijų, yra trys vienuolijos 
—kazimieriečių, marijonų 
ir jėzuitų. Gausu čia Įvai
rių bažnytinių draugijų— 
tretininkų, maldos apašat- 
lavimo, šv. vardo, gyvojo 
rožančiaus, amžinojo ro
žančiaus, altorių puošimo, 
sčeslyvo smerčio ir tt.

Parapijos, vienuolynai ir 
maldingosios draugijos 
skaitosi Kristaus armijos 
avangardu (priešakine da
lim). O vykinime Kristaus 
didžiojo Įsakymo—artimo 
meilės—tas avangardas pa
sirodo ariergardu (paskuti
ne dalim). Romos katali
kai su savo vadais ir savo 
mokytojo gimtadienio pro
ga neparodo, kad jie daro 
ką nors geresnio, negu tie, 
kurie nuošaliai laikosi. 
Kaip kad pasaulio dauguo- 
menė senu papročiu Kalė
dų proga išleidžia milžiniš
kas sumas pirkdami dova
nas tiems, kuriems nieko 
netrūksta, taip daro ir ka
talikai, tik su tuo skirtumu, 
kad aukauja stambias su
mas parapijoms, kurių dau
guma ir taip nežino kaip iš-

visuomenes paramą.
įvyko, Kaip Spėta

Chicagoj praėjusį lapkri
čio mėnesį išrinktieji mies
to ir apskrities pareigūnai 
jau užėmė savo valdvietes. 
Jų tarpe bankininkas Jonas 
Brenza, kurs užėmė Cook 
County iždininko vietą.

Adv. Antanas Olis, Sani-

nors šventojo raštų, 
daugybės “abrozėlių” nera
dau nei vieno su tinkamiau
sia tam reikalui citata iš šv. 
rašto.

Va Mato evangelijoje yra 
užrašyti Kristaus Įsakymai 
apaštalams. Kadangi kuni
gai skaitosi apaštalų Įpėdi
niai, tai tie Kristaus Įsaky

muv. ahuums ^‘“-,maj privalomi ir jiems. Vie- 
tary Distnct Tnistee, kaip naB tnkill iaakvmn vra 
spėta, tapo išrinktas trusti-
sų pirmininku. Šiemet jo

nas tokių Įsakymų yra:
“Jus dovanai gavote, dova-

., . nai ir duokite.” terminas nebuvo pasibai-i
gęs. Bet kadangi trys kiti Ta Įsakymą turėtų cituo-
trustisai demokratai pralai 
mėjo ir jų vietosna buvo iš
rinkti republikonai, tai pas
tarieji, sudarę daugumą ir 
išrinko savo pirmininku 
mūsiški, lietuvi adv. Antaną 
O1Į, ALT vice-prezidentą. 
Lietuvių Kultūros Paroda

Savaitėje nuo lapkričio 
26-tos iki gruodžio 3-čios 
šv. Jurgio parapijos salėje 
Įvyko trečioji iš eilės Ame
rikos lietuvių kultūros paro
da. Savo eksponatus sutei
kė senienų rinkėjas Dr. 
Račkus, Lietuvių Akademi
nis Klubas, Šv. Kazimiero 
Akademija ir keletas paski
rų asmenų. Buvo daug lie
tuviškų rankdarbių, spaus- 
dinių ir tt. Kasdien per vi
są savaitę buvo pritaikytos 
programos, paskaitos, pra
nešimai. Eksponatų Įvairu
mas buvo didelis ir kas tik 
Įsižiūrėjo, tas galėjo pagal 
savo skonį rasti patinkamų 
dalykų-dalykėlių. Sakysime 

eikvoti žmonių sudėtus pi- mano aki ir dėmesį patrau- 
nigus. kė “abrozėliai.’’ Jų tarpe

ti sau kiekvienas primician
tas. O to nedaro nei vie

ri buvo ant 35 irEmerald 
gatvių kampo. Tais pačiais vakarą vra maloniai kvie- 
metais už 13,000 dolerių čiami atsilankyti Į išpuoštą 
buvo nupirkta nauja mūri- ukrainiečių salę ne tik Nau- 
nė bažnyčia ant So. Bell ir jų Metų sutikti, bet taip pat 
W. Cermak kampo. Ilgai- susitikti ir su savo pažĮsta- 
niui buvę tinkamiau ireng-mais. Laukiame svečių ir 
ta pati bažnyčia, salė ir gre- iš kaimyninių kolonijų, 
timos patalpos. Kun. Ko- Rengėjai,
rys, kunigavęs nuo 1934 iki
1947 metų pradžios, pade
damas uolių parapijos mo
terų, galėjo numokėti di- Visi Į Dr. K. Grini 
desnę dalį skolų. Pagerbimo Minėjimą!

Parapija turėdavo daug! Gruodžio 17 d sueina 85 
parengimų. Parengimus,^ kaj buvę3 Lje.

HAMILTON, ONT.

nas primiciantas. Kodėl Į™?*1*™ choras- 1919 .me’įtuvos prezidentas Dr. K. 
nedaro? Dėl to, kad tuo tais labdaros ir savišalpos:.. • • ;vvkiui at-
Įsakymu Kristus draudžia tikslais įsteigta Ziono Duk-'^ėti ’ hamiltoniečiai so_ 
kunigams imti pinigus už ^ Draugija, kuri pei c‘ialdeTnokratai ėmėsi įni
ršius, laidotuves, krikštus,^etų žymiai reme parapiją.^ pagerbti tą lietuvj 
šhubus. Ar ne? reme taip pat Ziono

Laisvamanis.

Ziono Lietuvių Liuteronų 
Parapijos 40 Metų Sukaktis

Jau šio šimtmečio pra

Ją rėmė taip pat —..v,, ,
Brolių Liuteriška Draugija. Įdemokrat* 
Įsteigta 1923 metais. Pa-Į 
rapijai daug nusipelnė buvę 
tarybų pirmininkai. Jais 
buvo: J. Bendikas. M. Bik- 
neris, kun. Jurkšaitis. A.

džioje Chicagoj gyveno ne Kaspeias (dabartinis

LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Metamo
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka
lendorinė d^rs su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

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

«

maža lietuvių liuteronų. 
1903 metais jau jie rinkda
vos pamaldoms. Vėliau 
juos dažnai lankydavo kun. 
M. Keturakaitis iš Collins- 
ville, III. Jis dėl lietuviškų 
knygų rusų persekiojamas 
turėjo palikti Tauraąę ir, 
čia atvykęs, kunigavo Col- 
linsvillėje. Jis padėjo savo 
tikėjimo žmonėms labiau 
susiburti. 1911 metais Į 
Chicagą atvyksta kun. J. 
J. D. Razokas. Jis atvyko 
Į besikuriančią parapiją. 
Pati pradžia skaitoma 1910 
metais gruodžio 10 d. Tuo
met pasirašyta kun. Razoko 
surašyta konstitucija. Pa
rapija pradėjo žymiai aug
ti. Buvo daugel vedybų. 
1914 metais tuokėsi 21 po
ra. Tai rekordiniai para
pijos užregistruotų vedybų 
metai.

1921 metais parapiją per
ima kun. J. Rozak. Jis bu
vo sėkmingas organizato
rius ir visuomenės veikėjas. 
Jis Įsteigė pradinę mokyk
lą, kur eilę metų buvo mo
koma lietuvių ir ąnglų kal
ba. 1927 metais jis išleido

pijos tarybos pirmininkas), 
J. Kasperas, K. Lemkis. M. 
Macaitis, M. Mieliulis, M. 
Naujokas, J. Šereikis, A. 
Pauljkaitis ir Petras Vidra. 
Visus 40 metų be pertrau
kos pamaldos buvo laiko
mos lietuvių kalba. Dabar 
parapija vėl žymiai išaugo, 
kai Įsijungė keli šimtai iš 
tremties atvykusių. Kaip 
per 40 metų, taip ir dabai 
kas sekmadieni evangelija 
skelbiama lietuvių kalba. 
Dalis priaugančios kartos 
nuėjo, kur jiems patarnau
jama anglų kalba, bet se

Socialdemokra 
tai kreipėsi Į visas lietuviš
kas organizacijas, kad jos 
prisidėtų prie šio svarbus 
minėjimo. Ligšiol yra gau
ti tik kelių organizacijų pri- 

. tarimai, bet nežiūrint to, 
; ‘!a pats minėjimas Įvyks.

Todėl, visi lietuviai pra
šomi dalyvauti šiame minė
jime, kuris Įvyks gruodžio 
17 d. (sekmadienį), United 
Steel Workers of America 
Hali patalpose, King Will- 
iam ir Wentworth gatvių 
kampe.

Atlikime savo pilietinę 
pareigą pagerbdami demo
kratišką, visų žmonių rink 

į tą buvusį prezidentą K. 
Grinių ’

Rengėjai.

vežė iš Europos plaukimo 
čempionatą Amerikai. Vi
sas miestas jos laukė, kaip 
didžiausios laimėtojos. A. 
a. Dėdynas pakvietė mane 
važiuoti pas Albinos tėvus 
pasižiūrėti, kaip jie jaučiasi 
dukrelės laukdami.

Vos tik privažiavom Co
lumbia gatvę tuojau paste
bėjom tokį vaizdą: du len
kų tautybės vyrai atsivežė 
kopėčias ir lenkiškų vėliavų 
ir dengė stubos stogą su sa
vo vėliavom. Tai buvo ma
žas namukas. Dėdynas ma
ne pasiuntė Į namuką pa
žiūrėti, jis liko forduke prie 
vairo. Įleido mane Asipa
vičienė. Klausiu: ‘“Ar tam
sta lenkė esi?” Atsakė: 
“Ar tu, vaikeli, pašėlai, ne
moku nei kalbėti lenkiš
kai.” “Tai kam lenkai sa
vo vėliavom dengia jūsų 
namuką?”

Tada Asipavičienė greit 
ima Į ranką šluotą ir išėju
si, kaip pradės lietuviškai 
juos barti. Lenkai išpūtę 
akis tik žiuri, pradėjo klau
sti, kame reikalas. Paaiš
kėjus reikalui, lenkai su sa
vo vėliavom dingo, o mes 
turėjome gardaus juoko.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’’ kalendorių 1951 me 

nesnioji karta tvirtai laikės tams. Daug informacijų b
savo lietuviškumo. Taip jie skaitymų. Kaina 50 centų, 
parapiją išlaikė lietuvišką.
Taip Ziono parapija per 40 
metų buvo pastovus lietu- 
viškumo židinys. Gruodžio 
10 dieną parapija minėjo 
savo 40 metų jubilėjų.

Zionietis.

DETROIT, MICH.

įdomus Naujų Metu 
Sutikimas

Nuotaikingas ir įdomus 
lietuviams giesmyną; leido Naujų Metų sutikimas Det- 
laikraštį “Paslą” ir žymiai'roite įvyks gruodžio 31 d.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite ši A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, Įrišta* $14, 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

546 East Broadeay 
So. Boston 27,

Ivakarą juokais; jis yra ir 
lietuvių radio vedėju.

Mikas Kupris agitavo 
stoti į SLA, o Juozas Ma
ceina nušvietė SLA apdrau- 
dos veiklą.

Liaudies dainų artistiškai 
sudainavo Ona Sukarskie- 
nė. Rodos, ji pirmą kartą 
viešame parengime pasiro
dė. Publikai patiko. Tie
sa, ji tankiai dainuoja per 
lietuvių radio valandą. Jo
nas Januška dainavo vyku-
šiai. Publika jam pritarė 
kartu dainuodama. Pro
gramą užbaigė su Lietuvos 
himnu. Ona Marazienė vi
siems akompanavo pianu.

Tai girtina, kad rengėjai 
pasirūpino duot šiek tiek 
lietuviško meno. Vien val
giai ir gėrimai mažai užga
nėdina parengimų lankyto
jus. Desėtkus metų atgal 
čia niekas nerengė vakarie
nių be kultūrinių pamaiti
nimų. Bet dabar buvo Įsi- 
briovusi mada rengt tik dėl 
pelno. _ •

Buvau rašęs “Keleivyje,” 
kad darbai ėjo gerai. Bet 
per tris pastarąsias savaites 
angliakasyklos dirbo po dvi 
iki trijų dienų per savaitę. 
Ypatingai Glen Alden Coal 
Co. Bet dabar ir vėl dirba 
po keturias ir penkias die
nas. Šalta žiemužė suval
go daug anglių. O karas ir 
ėda anglis karo pramonėje. 
Darbininkai išvažinėja į 
fabrikus. Rodos, kad dar
bo visur galima susirasti.

J. V. Stanislovaitis.

NAUJOS ZELANDIJOS 
KARIAI J KORĖJĄ

1921 metais dirbau vais- 
vandenio krautuvėje. Va
saros metu labai daug lietu
vių užeidavo atsivėdinti.
Sutaisydavom šaltkošę su 
žemuogėm, bananais ir ki
tokiais vaisiais.

Kartą užėjo trys poros 
lietuvių. Pradėjo kalbėti ir 
girti Leniną ir Trockį.
Kuomet aš atnešiau jiems
atsivėdinti, vienas mane už- Virš 1,000 Naujosios Ze- 
klausė, ką aš manau apie landijos kareivių išvyko Į 
tuos didvyrius. Atsakiau, Korėją, kur jie sustiprins 
kad tie barzdočiai pasauliui Jungtinių Tautų jėgas. Ka- 
nieko gero neduos. reiviai išplaukė iš Naujosios

Tuomet viena moterėlė at- Zelandijos uosto Welling- 
sistojus išvadino mane ton.

SOUTHERN CROSS HOTEL
PAUL USANIS, Savininkas

taajraAtvykę į Miami, Florida, paskambinkite, o 
nusiusime automobil| ir jub parvešit

Jus busite patenkinti, apsistoję šiame didžiuliame, 
švariame ir gražiai įrengtame savo tautiečio viešbutyje. 

Kainos prieinamos.
642 N. W. 3rd Street Miami 36, Florida

Telefonas: 82-9500 
Nemokama vieta automobiliams



Ui

Puslapis Ketvirtas

—Labas, tėve!
—Ar policija tavęs

nesureštino, Maike?

ŽINIOS K PIETŲ
Urugvajaus Lietuvių 
Bendruomtnė Kviečia 
Prie Santaikos

riaus, ką laikė šventas misi- 
dar jas Bostone. Jis pasakė

apie cicilizmą labai grau-
—Už ką ji galėtų mane, dingą pamokslą. Sako, tas 

areštuoti? Langų aš niekam žydo išperėtas mokslas yra 
r.edaužau. (tikra zguba žmogaus du-

—Maike, tu kalbi kaip šiai. Taigi tu matai, kad 
grinorius. !jusų mokslui nėra mažiau-

—Kodėl?
—Sakai, langų nedaužai, 

tai policija nereštvs. Tu tu- 
įėtvm žinot geriau už ma
ne kad tų, ką daužo langus, 
Amerikoje niekas Į džėlą 
nesodina. Pavaikščiok po 
Saubostoną. o pamatysi, 
kad visų publik-škulių lan
gai išdaužyti. O kas juos 
išdaužė? Ogi tokie vaikė- 
: ai, kaip tu. Pirma jie ėjo 
i tas škules mokintis; dabar 
gi kunigai pristatė katali
kiškų škulių ir liepė para- 
pijonims, kad savo vaikus 
iš bedieviškų publik-škulių 
atimtų, o atvestų Į parapi
nes škules. Tokiu spasabu, 
Vaike, publik-škuiės paliko 
tuščios ir be langų, ba kaip 
tik vaikai iš katalikiškų 
škulių išeina, tuoj susiren
ka prie buvusių publik-šku
lių ir cieliuoja akmenimis i 
langus. Bet aš, Maike, dar 
nesu matęs tokio atsitiki
mo, kad nors vieną tų ška- 
eadirbių policija sureštytų. 
Kartais ir suaugę bomai iš- 
gruda biznieriams langus. 
Biznieriški langai, kaip ži
nai, dideli, brangus: Įdėti 
tokius kaštuoja keliasde- 
šimts dolerių. Biednam 
štominkui, Maike, išmesti 
tiek pinigo, tai didelis trot- 
kas. O betgi aš dar nei 
barto nemačiau, kad poli
cija sugautų nors vieną bo- 
mą už langų daužymą. Ot, 
jeigu neužmokėsi goverma- 
nui. arba nuėjęs Į kitą štei- 
lą nusipirksi bonką snapso 
pigiau, negu pas Musučiu- 
žės dimikratus, tai bema
tant tave nutvers. Jeigu 
buntavosi žmones prieš 
bažnyčią, arba kurstysi dar
bininkus streikuot, tai irgi 
galėsi papult Į bėdą. Pa
gulsi. Maike, jeigu nesiliau- 
f i kurstęs svietą prie ciciliz- 
mo.

—Prie socializmo, tėve,

šio cenciaus ant šio svieto. 
Ir valuk to aš tau sakau, 
Maike, kad tau butų daug

lf€.__nai 1^51 c.na-

s y BOSTON

IKOS Įdė didelio sugebėjimo, iš
tvermės ir nuoseklumo dip- 

T7“ ’• . Somatinėje veikloje atrem-
e uvių BeAlruomenė, už-l(jama Sovietų ambasados 

gauliojami 11 * ------
žeminamas

y . ’ . . ;uaui<j cuucių amuasauue
lfcmiteto nariai, įr jos agentų
JJetuyos atsto-jvaromas prieg Lietuvos ne-

Urugvajaus Lietuvių Ben- '^®s autoi-ijetas ir bendrai; priklausomybės reikalus net
druomenės organizacinis 
komitetas, kurio sąstatan 
Įeina visų srovių atstovai, 
išskiriant okupantų garbin
tojus, mato reikalo viešai 
prasitarti i spaudą, i jos 
bendradarbius ir bendrai i
tautiečius, kurių sieloje nė- .. . , . „ ,

tautos !Urugvajaus Lietuvių Bendra užgesusi savosios

^riamsi tfea . nuotaika,i[okias7„tl.įįas, kaip 5^,4" 
kad čia, Lrigvajuje, viskas mus improvizuoti antrą Lie- 
blogai, visi negeri. tuvos atstovybę Urugvaju-

Mes manome, kad eman- je
tieji ta linkme daro meškos -----
patarnavimą Lietuvos rei-; Po šiuo pareiškimu, ku- 
kalams. Be pagrindo puo-įrio ištraukas dedame, paši
lam pradedančią stiprėti rasė:

meilė.
Visi suprantame, kad lie

tuvių tauta dabar pergyve
na lemianti savo istorijos 
laikotarpį: laimėti kovą, ar 
žūti.

Tokiu nepaprastu gyve
nimo momentu yra visiems 
privaloma pareiga: stiprin
ti musų kovojančias tautos 
pajėgas ir vengti tokio dar
bo, kuris keltų nesantaiką, 
savitarpius nesusipratimus. 
Nesusipratimai silpnina mu
sų tautos atsparumą ir stip
rina priešo pozicijas.

0 vis dėl to tenka apgai
lestauti, kad Urugvajaus 
lietuvių tarpe atsiranda to
kių Lietuvos laisvintojų, ku
rie nesupranta ar nenori 
suprasti šios, visiems priva
lomos, pareigos.

Mus pasiekia kai kurie 
Šiaurės Amerikos ir Argen-! tvirtinti

ruomenę, kurios organizaci
nis komitetas solidariai vei
kia atstovaudamas visas lie
tuvių srovėj, patarnauja ne 
santaikos ugdymui, bet pa
siduodama toms intrigoms, 
kurios pak džiama iš Lietu
vos priešų stovyklos. 

Lietuvos atstovvbė

kun. Grigaliūnas, A 
Gvmbaragis, P. Vikonis, V. 
Dorelis, A. Brazys, A. Kau- 
šinis ir A. Grišonas.

KELEIVIO”
KALENDORIUS

ATSPAUSDINTAS
1951 metų ‘“Keleivio 

Pietų kalendorius jau atspausdin- 
Amerikoje^yra ne tik nepri- tas ir šios savaitės gale pra- 
Idausomos Lietuvos reikš- dedame jį siuntinėti užsisa 
minga poeici.įa kovai už kiršiems. Seniau užsisa- 
laisvę, bet kartu ir lietuvių kiusiems kalendorius bus 
tautos autoritetinga Įstaiga,! pirmiausiai pasiųstas. Grei- 
kurią prįiažista Urugva- tu laiku jis bus pasiųstas vi-
jaus ir kito Pietų Amerikos 
kraštų vjriausvbės ir val
diškos Įstaigos. Lietuvos at
stovybės įduodami savo pi
liečiams dokumentai—met-

siems užsisakiusiems
“Keleivio” kalendoriuje

yra apie 100 puslapių skai
tymų, kalendorinių infor
macijų, eilių, daug paveiks-

rikos, liudijimai, pasai ir ki- lų ir naudingų mokslo ir 
ti raštai—be jokių sunku- kiekvienos dienos žinių, 
mų pripaeistami šių kraštų Pats laikas kalendorių už 

'valdiškos? įtaigose. Taigi sisakyti. Jo kaina 50 centų, 
i. Kad atstovybės au- Užsakymus prašome siųsti:

tinos lietuviu laikraščiai, toritetas neturi vertės, vra- i 1kur gnaiboma dar tik pra- neteisybė, 
dėjusi kurtis Urugvajaus Lietuvos atstovybė paro-

‘Kelešvis*
636 East Broadway 

South Boston 27, Mass.
*■
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TRUMANAS IR ATTLEE TARIASI

Anglijos ministerių pirmininkas ir prezidentas Trumanas 
praeitą savaitę tarėsi Washingtone. J u pasitarimų rezul
tatai paskelbti ilgame pranešime. Ne visais klausimais 
susitarta, bet išsiaiškinta dėl politikos subendrinimo.

MARGUMYNAI
Atominė Bomba

Kalbama apie pavartoji
mą atominės bombos Azi-

niekas neužsimena. Iš to 
seka, kad tie kaulai turi bū
ti danguje. . . .

Per pusantro tūkstančio
jos kare, Korėjoj. ~ Daug meĮų Marijos dangun eini
kę gal yra užmiršęs, Lą'mag buvo “dievobaiminga 
reiškia ta atominė bomba, j ciOgma žmonės buvo ragi- 
todėl paduodame Hiroshi- namj j tikėti, bet jei ka

gtri įau

I viedot ir paskui prisirašyt 
prie mano Sčeslyvos Smer- 
ties Susaidės.

—O aš pasakysiu, kad 
tėvui butų daug geriau, jei
gu mažiau kalbėtum.

—Vactu maiu, Maike! 
Ar aš perdaug kalbu?

—Nebūtų gal perdaug, 
jeigu’daugiau žinotum. Da
bar gi tėvas daugiau kalbi, 
negu žinai.

—Ar tai tu, Maike, ir vėl 
nori mane kritikuoti?

—Tėvo aš nekritikuoju; 
aš kritikuoju tik tėvo klai
das.

—O kur tos klaidos?
—Ogi paimkim kad ir 

toki tėvo pasakymą, kad 
gyvenimas esąs priešingas 
socializmui.

—Ar tai ne teisybė?
—Žinoma, kad ne.
—Tai kodėl tas misionie

rius taip jus kritikuoja?
—Į šitą paklausimą aš 

atsakysiu tėvui šitokiu pa
vyzdžiu. Netoli nuo Bosto
no, prie vieškelio, yra ap
leista farma ir tenai yra li
kusios dvi obelys. Ant vie
nos ir ant kitos auga obuo
liai. Bet viena yra labai 
apdaužyta pagaliais, o kita 
ne. Ar tėvas gali suprasti, 
kodėl taip yra?

—Šiur, Maike, čia labai 
aiški rokunda. Jeigu vie
na obelis apdaužyta, o kita 
ne, tai reiškia, kad ant ap
daužytos auga geresni 
obuoliai.

—Visai teisingai, tėve. 
Taip yra ir su socializmu 
Misionieriai ir kitokie atža
gareiviai svaido jį pikiais 
žodžiais dėl to, kad jis žada 
gerų vaisių, daug geresnių,

SANTA SAYS...

mos majoro, Shinzo Hamai, 
pasakojimą apie tos bom
bos padarytus nuostolius 
Hiroshimoje.

Majoras sakė, kad tikro

netikėjo, dėl to jis dar ne
būtinai butų degęs pragaro 
ugnyje* Nuo 1950 metų 
lapkričio 1 d. ta ‘‘dievobai
minga dogma” virto negin-

skaičiaus žmonių, žuvusių čijama doOTla> 0 kas į ta 
nuo pirmosios atominės! dogma netiki, us negal& 
bombos, niekas negalėjo’fcuti įįganytas . 
tiksliai nustatyti. Galima, Reiįia pasakvti, kad kai
tik pasakyti, kad Hiroshi- kurjuose kraštuose krikšėio- 
mos aukų skaičius pervirsi-„ybe jau ^nai virto ,.mali.
jo 200,000 žmonių. Bomba anjzmu.’* arba Marijos kul
is karto užmušė ne mažiau, tu Imkime Italjją ypač

ELEKTRINES DOVANAS... 
GERAI DUOTI... GERAI GAUTI...

CASCO GARO IR SAU
SAS PROSAS, prosina 
sausai ir su garu; pn- 
sipiJo iš krano. $0.95.

kaip 90,000 žmonių, o kiti 
mirė greit po bombos spro
gimo nuo žaizdų, kiti mirė 
vėliau nuo užsinuodijimo ir 
tik dabar, penki metai po! 
bombos sprogimo, Hiroshi- 
mos gyventojai vėl jaučiasi 
pergyvenę visus tos bombos 
pavojus. Dabar Hiroshima 
turi 270,000 gyventojų, o 
prieš bombos sprogimą 
miestas turėjo virš 400,000 
gyventojų. Miestas atsista

pietinę Italiją. Ispaniją, 
Portugaliją ir kai kurias 
Centralinės ir Pietų Ameri
kos šalis, ten Marija stovi 
nepalyginamai aukščiau, 
negu jos meilę skelbęs sū
nūs.

W E S T I N G H o f S E 
ROASTERIS išverda vi
są valcį dėl 8 ar 10; 
lyjriai apeelsta. Sąly
gom. $59.95.

SUNBEAM M1X.MAS- 
TER pats randa mišinį; 
maišo. muša. plaka, tri
na, jungia sultis. Są
lygom. $46.50

DOMINION S .A N D- 
Wi< H G R I I. L IR
V \FFLE IRON; tirfku 
ke mui, čirškinimui, 
sp:-.inimui. $14.95

TOASTMASTER . . . 
nei dabot, nei vartyt, ir 
nepridega, spirgina au
tomatiškai. $25.00

G -E ELEKTRINE 
K.ALDRA i plati) su 
kontrole šalia lovos 
maloniam šildymui. Są
lygom. $44-95.

TELEUHRONAS LAIK- 
R O i> I S VIRTUVEI.
dailus “Prudence” mo
delio. iš plastikos, aiš
ki skaitlentė.

$4.50 (plas ♦»*)

DOMINION ELEKTRI
NI- korni; spirgin
ti \ \S gardžiam nap- 
kornii; keturi spalvuo
ti f lastikos b 1 i u d a i 
priedo. $6.< 5

G-E "SUN BOWL” ma
loniai šilimai bet ku
riam kambary — bema
tant sušildo. $8.95

SUNBEAM AUTOMA
TIŠKAS TOASTF.R’S;
duona nusileidžia ir iš
kila pati; visada vieno
das rezultatas. $26-50

G-F. PROSAS 
th«- - fabrie” 
greit įkaista.

su “dial- 
rod-kli- — 
irr«it at

G - E ŽADINTUVAS, 
šviesiai žvilgantis, aki 
patraukianti “Akimir
ka”; švelniai žadina.

$4-50 (plūs lax)

to.
ki.

Gimimai vra normališ-

nereikia žmonių kurstyt., ne^u misi°nie,’iai gali duoti. 
Socializmą pats gyvenimas
'^Na iau tik nesikvolvk ’ Juo didesnė bus Tav’ 

-v J • ’ Lietuvai gelbėti auka, ju<
Maike, ba gyvenimas pne- Tėvynė bus Tau labiau dė 
ringas jūsų mokslui. Nese- Ringą. Aukas priima Ame- 
nai aš buvau nuėjęs pasi- rikos Lietuvių Taryba ir jos 
klausyti vieno misionie- skyriai.

jjįJLAjLkUJu

ves AU ar DC.$11.r.

ffectrfcef 0o«fer»

Vnttf

Dogma ir Šventraštis

Naujai paskelbta katali
kų bažnyčios dogma, kad 
Marija. Dievo motina, bu
vusi paimta i dangų su ku
nu, neturi jokio pateisinimo 
šventraštyje. Ji neturi jo
kio pateisinimo nė pirmųjų 
bažnyčios tėvų raštuose. Nė 
vienas iš taip vadinamų 
“bažnyčios tėvų” apie tai 
nė neužsimena. Tik apie 
400 metų po Kristaus gimi
mo kilo toks spėjimas, kad 
Dievo motina negalėjusi 
mirti ir “eiti Į dangų,” kaip 
visi kiti mirtingieji žmonės, 
o 300 metų vėliau jau atsi
rado ir “dangun ėmimo” 
šventė. Septintame amžiu
je gyveno vienas bažnyčios 
’*aštininkas, Andriejus iš 
Kretos, kurs pirmas bandė 
irodvti, kad Dievo motina 
‘urėjusi su kunu patekti į 
dangų, o aštuntame amžiu
je kitas bažnyčios raštinin
kas. Jonas iš Damasko, tą 
apėjimą plačiau išaiškino.

Kaipo “Įdorymą,” kad 
Dievo motina su kunu nuė
jusi Į dangų, kai kurie gud
ruoliai nurodo tą faktą, kad 
kankinių ir apaštalų kaulus 
pirmieji krikščionys garbi
nę, o apie Marijos kaulus

Maitina Per Lapus

Visi žinome, kad medžiai 
kvėpuoja pei> lapus ir gau
na per juos saulės spindu
lių. Bet dabar tyrinėtojai 
surado, kad medžius gali
ma per lapus ir maitinti. 
Du Pont kompanija jau iš
leido Į rinką “Nugreen” 
vaistus, azotines trąšas, ku
rios yra purkščiamos ant 
medžių lapų ir medis tas 
trąšas sunaudoja savo mai
stui. Šiaip jau medžius trę
šiama per šaknis, dedant 
trąšų netoli šaknų, kad šak
nys galėtų jas sunaudoti sa
vo maistui.

“Nugreen” ypač vartoja
mas obelių maitinimui ir tai 
daroma pavasari obelims 
pradėjus žydėti, žiedams 
byrant ir tuoj po žydėjimo. 
Paprastai tas trąšas maišo
ma su vaistais nuo visokių 
vabzdžių ir kenkėjų.

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musu skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu:

Mr. A. žamžiekas.
26 Devonport Rd., 

London 12 W.
Pas jj galima ir naujiems 

užsisakyti “Keleivj." Angli
joj “Keleivis” kainuoia me
tams tris ir pusę dolerio.

“Keleivio” Administracija.

“Keleivyje” naarfm** 
daryti visokiu* Kiruio *keL 

! biuras ir paji^ikojigus.
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Kiek Jiems Žinomai
Smalsuoli* J. B. ir 
Monelninkai

(žino. Jie atsiperka tuščiais 
Įžodžiais. Jie nutyli, kad: 

Maskvos propagandos1. Kolchozai Rusijoj ir Lie- 
laikraštis “Laisvė” fįvo iš;:UV0-J bu™ kuna?1 ne f>el

. ® 7Dmoe įilzin nromvkzu?
vieno smalsuolio, pasirašiu
sio J. B., užklausimą apie 
kolchozus Lietuvoje. Smal
suolis, kuris dedasi išmanąs 
kolchozų tvarkos prakilnu
mą, klausia:

“Kada susikuria kolūkis, ar 
visi, kurie prisideda prie jo. ir 
trobas sustato į vieną vietą, 
kaip ir miestuką?

“O kada tveriamas sustam
bintas kolūkis, arba. taip sa
kant, susideda du kolūkiai į 
vieną, tai ir vėl trobos keliamos 
į vieną vietą?

“Subendrintos rankos, pada-

žemės ūkio gamybos pakė
limo, bet kad palengvinus 
diktatoriškai valdžiai atim
ti iš valstiečių jų pagamin
tą duoną. Tai buvo pagrin
dinis ir vienintelis kolchozų 
tikslas. Tą pripažįsta ir 
Rusijos diktatorius Stali
nas, kuris begirtuokliauda
mas su W. Churchill’iu per 
ištisą naktį neslėpė, kad 
žmonių nuostolių atžvilgiu 
kolchozinės tvarkos įvedi
mas buvo lyg baisus karas, 
bet užtat kolchozai užtikri
no duonos suėmimą. . . .

SUŽEISTIEJI APLEIDŽIA PYONGYa\g

Paskutinis orlaivis iš Pyongyang miesto išveža ts šiau
rinės Korėjos sostinės musų lengvai sužeistus kareivius. 
Prieš tai armijos inžinieriai susprogdino sandėliu, ir su
degino įvairias karo atsargas, kad jos nepatektu priešui 
į rankas.

l tiesa:, laisvos dienos ir dar
bo valandos esančios aiš
kiai nustatytos ir kiekvie-1 
nas žino, kiek jis privalo 

Įdirbti ir niekas kalėjime ne- 
1 verčia “socialistiniai lenk-

Vaizdeliai iš Gyvenimo
Apie Kostumerius ; Vieną vakarą, važiuoda-

____  __________  ___ “Vadinkite mane arogan- mi didelė6 pievos .keleliu,
tyniuoti” ir karščiuotis “dėl tu, jei norite,” pareiškė vie- nuo smarkaus vėjo ir stam- 

_ bių lietaus lašų pasislėpėmeplano vykdymo.”
Bet “Laisvė” nutyli, kiek

našus tas darbas yra Lietu
voje ir Rusijoje. Ji nesako, 
kodėl Rusijoj, imant pagal 
gyventojų skaičių, pagami
nama visokių gerybių penkis 
kaltus mažiau, negu Ame
rikoje? Ji nesako, kad Ru
sijoj ir Lietuvoj daug dides
nė dalis žmonių pagamintų 
gervbių eina valstybės pa

nas geležinių daiktu krau 
tuvės savininkas prisiarti-'• kiaur°Je pašiūrėje, kurioje 
nęs prie dviejų ant šaligat- nuo vasaros kaiščių slėpėsi 
vio kalbančių vertelgų, “aš gyvumai. Guolius taisėmės
nepritariu, aš smerkiu tuos ant žemės> nes šiaudM j°je 
verslininkus, kurie liaupsi- nebuvo. Pamaldusis žmo
na savo klijentus ir jiems pasirinkęs \ietą salia
pataikauja.” |Pat pašiūrės išėjimo, patai-

-^Juk kostumeriai perka Į uolius; J :,vien/at’
pas tave, tave paremia,
įsikišo kitas.

—Tai kas? Neišmintin-

vedė žmoną su vaikučiais, o 
į antrą—akląją moterį. 
Prieš gulsiant visi suklaupė

lutas darbas yra našesnis ir į 2em& ukio našum0 at_
spartoms, kas.yra daromaįsu ativilgiu kolchozai nėra 
darbo jėgų pervirsiu, ar jie turi , 7 .. • , • ,
eiti kitur darbo ieškoti?” i produkUngesm, kaip smul- 

'kus ūkis. Tik neišmanėliai 
Maskvos pakalikai iš šiandien gali sakyti, kad 

“Laisvės” redakcijos į ši- stambus ūkis, ypač kolekty- 
tuos klausimus atsako ši- vinis ūkis, yra visais žvilgs

niais našesnis už smulkų 
ūkį. Jei stambiame ūkyje 
auginimas javų ir įvairių 

komercinių” (pramonės 
žaliavų) augalų yra našes
nis, tai gyvulininkystėje 
smulkus ūkis neginčijamai 
viršija stambų ukįį. Rusi
joj gyvulininkystė stovi la
bai žemai ir kaip tik dėl 
tos kolchozinės tvarkos.

Rusijos diktatūra butų 
galėjusi iš valstiečių duoną 
gauti, bet butų reikėję vals
tiečiams mokėti už duoną 
miestų pramonės produk
tais. Diktatūra to nenorėjo 
ir negalėjo padaryti. To
dėl ji sumanė ūkininkus su
varyti į baudžiavos dvarus ir 
per činauninkus jų ūkį kon
troliuoti ir paimti iš ūkinin
kų jų pagaminamą duoną.

“Laisvės” monelninkai 
nutyli, nors tą jie gerai ži
no, kad įvedant kolchozus 
ir Rusijoj ir dabar Lietuvoj 
ėjo ir eina žmonių naikini
mas, gabenimas jų į prie
vartos darbų stovyklas. Lie
tuvoje “buožiški” elementai 
visai nepriimami į kolcho
zus. Jei ūkininkas turėjo 
virš 15 dešimtinių žemės, 
jis skaitėsi “buože” ir to
kiam nėra vietos kolchoze, 
nors jis ir butų sutikęs į kol
chozą dėtis. Visi “buožiš- 
kieji” elementai buvo pa
smerkti išvežimui į Rusijos 
vergų stovyklas, prie įvairių 
sunkiųjų darbų, į kasyklas, 
į miškų ūkį, į šiaurės tarto- 
kus, į žuvu pramonę ir tt. 
Tų išvežtųjų kaulais via nu
klotas visas budeliškas Sta
lino “socializmas.” “Lais
vė” tą žino, bet ji tam smal
suoliui neišmanėliui J. B. 
to nesako.

“Laisvė” nepaaiškina ne
išmanėliui J. B. nė to, ko
dėl bolševikai Lietuvoje 
pirma paskelbė stambiųjų 
ūkių išdalijimą ir gyrėsi, 

kant, tie pirktadušiai žmo-j kad tūkstančiai valstiečių 
nės apie Lietuvos kolchozi- gavę žemės iš buvusiųjų 
nę “tvarką” labai mažai te- dvarininkų ir “vokiečių pa-

taip:
“Kiek mums žinoma, valstie

čiai. sulieję žemes j kolūkį, kol 
kas pasilieka savo namuose gy-“ 
venti. Tai, žinoma, neparanku, 
ir kaip greitai sutvarko grei
tuosius reikalus, pradeda sta
tyti namus prie vienos vietos. 
Pirmiausia stato bendrus pasta
tus gyvuliams ir pašarui, kad 
tai nebūty išmėtyta po atskirus 
valstiečių pastatus.

“Kadangi Lietuvoje kolūkinė 
sistema tebėra visiškai jaunu
tė. nes tik prieš porą metų pra
dėjo kolūkiai kurtis, tai tų ben
drųjų pastatų, o ypač gyveni
mui namų. tėra pastatyta labai 
mažai, tik vienam kitam ūkyje 
pradėta imtis to darbo. Todėl 
stambinant ukius, suvienijant 
du ar tris ukius į vieną, nese
nai pastatyti kolūkiniai pasta
tai nesudaro problemos, nes dar 
labai mažai tebuvo. Aišku, kad 
tuojau sustambintuose kolū
kiuose imamasi už plataus sta
tybos darbo. Statomi dideli, 
moderniški pastatai pašarui, 
gyvuliams, socialinei kolūkio 
narių veiklai, ir. taip pat. mo
derniški gyvenimui namai. 
Taip. žinoma, kolūkis ir virsta 
savo rūšies miestuku.

“Socialistinėje santvarkoje 
nėra ir negali būti darbo jėgų 
perviršio, bei nedarbo. Nedar
bas yra kapitalistinės santvar
kos pavietrė. Lietuvos kaime 
vieni valstiečiai dirba žemę. o 
kiti atlieka įvairiausius staty
bos darbus, kurių, kaip mato
me. yra ir per ilgus metus bus 
didžiausia galybė. Lietuvos 
miestuose gi plėtojasi senosios 
pramonės ir kuriasi naujos. 
Ten labai reikia visokiausių 
darbo jėgų rūšies. Todėl ten 
niekam netenka sukti galvos, 
kur darbą susirasti. Jo visur 
pilna ir kiekviena pajėgi ranka 
turi jo pakankamai.”

Pirktos “Laisvės” dusios, 
kurios aiškina smalsuoliui 
J. B. kolchozų paslaptis, tu
ri prisipažinti, kad jos gali 
tik tiek išaiškinti, “kiek 
mums žinoma,” kitaip sa-

cininkų, biurokratų ir kito
kių veldėdžių maitinimui, o 
todėl eilinio, “laisvo” dar
bininko gyvenimas Rusijoj 
vra dešimtį kaitų blogesnis, 
kaip Amerikoje. Apie ver
gus nėra ko kalbėti. Tų 
klausimų “Laisvė” negali 
atsakyti ir geriau atsiperka 
tuščiažodžiavimu, o neiš
mintingi “J. B.” pasitenki- 

kalikų” žemių. Paskui tuos jos vergų stovyklose ir tais na zodziais “ tarini es3

razitu, budeliu, karių, poli- ,ga nuolankauti tam. kuriam n gana ilgai meldėsi. O ki-
tu darai gera. Tu parūpi- li> bu,lan’1 lahal nuvargę, 
ni žmogui ų, ko jam rei-'g™13’ sumigome ir pašiūrė 
kia. O pastarasis piikda-'I>,islĮ>lWė fvall,V bals« 
mas daiktą kartu apmoka
ir už tavo darbą. Tai dėl
ko aš turiu jam pataikauti?

—Nepataikausi, neteksi 
duonos,—pasakė antras.

LENGVAS BUDAS . . .
. IŠMOKTI ANGLIŠKAI

* .
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos gailina prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.

valstiečius pradėjo varyti į beteisiais darbo galvijais 
kolchozus, o po dvejų me- remiasi Rusijos "socialisti- 
tų naikina ir jungia kolcho- nis” ūkis. Atirr..- iš Mask- 
zus Į dvarus milžinus. Ko- vos diktatūros tuos vergus, 
dėl trys “reformos” ėjo vie- visas tų budelių “socializ- 
na po kitai? Kodėl pirma mas” susvyruos, jų karo 
sąmoningai valstiečiams bu- pramonė smuks ir planinga- 
vo meluojama, kad jie sis ūkis virs chaosu.
“gaus žemės,” paskui juos Amerikos lietuviuose yra 
su visa gauta žeme varė į daug neišmanėlių “J. B.,” 
kolchozus, o dabar varo į kurie nuramina ūsus savo 
super-kolchozus? Juk tai abejojimus tuščiais žodžiais 
nebuvo daroma ekonomiš- apie “suderintas rankas ir 
kais sumetimais, nes tik pa- padalintą darbą. Bet jei 
skutinieji kvailiai gali ma- tie “J. B.” pagalvotų tik 
nyti tuo budu žemės ūkį pa- vieną dalykų, būtent/KO- 
kelti. Ar nebuvo tame “re- DĖL PER* PENKIS METUS 
formų" sūkuryje aiškus LIETUVOS VALDOVAI 
“apskaičiavimas” apgauti (MASKVOJE r NEĮLEIDO 
valstiečių mases? Pinna pa- Į LIETUVĄ NĖ VIENO 
žadėsi žemės ir gausi prita- AMERIKOS LIETUVIO 
rimą, o kada stipriai įsisėsi PAŽIŪRĖTI, KAIP TEN 
valdžioje ir kada gavę že- KURIAMA “SOCIALIZ- 
mės valstiečiai skurs, kaip MAS”? Kodėl tik vienas 
pelės po išrūgas savo naujai Maskvos agentas, melagis 
gautose ir neišdirbamose ir parsidavėlis Bimba buvo

—Ar skaitai kokį lietu
višką laikraštį? — paklau
siau aš tikietų spausdinimo 

apsitrynę,” nors tikrumo-; agento.

knarkimu. Rytui brėkštant 
visus iš miego pribudino 
graudus aklosios moters 
verksmas: “Dieve brangus, 
Dieve, kur aš dabar pasidė
siu,” pasikukčiodama verkė 
moteris. Visi sukilome ir 
puolėme prie aklosios klau
sti kas atsitiko. “Matote, 
kad brolio nėra. Jis su šei-

je jie yra tik akis užsitrynęĮ —Pareina bent keli,—sa- ma naktj išvažiąvo, o mane 
ir nepajėgia matyti tiknyųiko jis. 
diktatūros režimo “razin-l —Kokis geriau patinka?

—Kokis patinka? Man 
į nepatinka, kad jie lyg su
sitarę visi spausdina tik 
jankių paveikslus. Lietu
vių laikraščiai turėtų spaus
dinti tik lietuvių paveiks
lus.

—Tada mes nieko neži-

'miegančią paliko,” paaiški
no verkdama moteris.

kų.
J. Str. I

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

Ir, iš tikrųjų, atsipeikėję 
pamatėme, kad nei jo pa
talinės nei padvados nebu
vo. Dėl tokio saumyliško 
pasielgimo visoje pašiūrėje 
kilo didžiausias pasipiktini
mas. 0 du vyrai sėdo ant 
arklių ir mėgino vytis. Bet 
veltui, nes kelių buvo daug, 
o kuriuo jie nuvažiavo nei 
vienas nežinojo. Pašiūrėje 
akloji nebuvo palikta. At
sirado geraširdžiai žmonės, 
kurie ją paėmė su savimi.

Gruodžio 11 d. laivu “Gen 
erai McRae“ į New Yorką atvy-'notume apie kitus, 
ko 30 lietuviu šeimų. Atvyko: j —Apie kitus sužinotume

Ieva Andrdulaitis. Antanas iš anglų spaudos. Toliau,—
Balsys. Adolfas Banaitis. Li-Į pakeltu balsu, jis tęsė,—ar 
dija Becerovienė. Marija Bor- tamsta manai, kad lietuvių 
manas. Antanas Butkevičius. nėra tinkamų reklamai?
Adelė Derenčius, Simanas jų yra nemažai visuo-

Jenas Duoba. Alfonsas - , •~----- miestuose- tik reikia
Gaučvs, Vytautas Jackūnas, EI- , ■ -
vyra Kaminskaitė. Petras Kaz- laikraštininkus paraginti
lauskas. Ona Kijauskaitė. An- P,ie bO- . .
tanas Knieža. Aleksandra Kon-! _ Juk ne V1S1 lietuviai 
radas. Boleslovas Lapinskas, mėgsta reklamuotis.
Jonas Levinas, Jukus Lintakas.! —Bet pradėjus ir per
Stefanija Mečienė, Ona Pečiu- spaudą paraginus atsirastų.
lyte. Vincas Radvinauskas. Pet- Tas butų daug geriau vi- sprukOme iš bolševikinės ti

ronijos, tie iš kacetų, kalė-
. ... ... c* u 1 jimu, surukusių fabrikų irStankevičius. Aldona Stankų-! __ .__ J

nas. Stasys Tiškus. Juozas Ven- ««Kur Ai DaĮw pasidėsiu” 
cius ir Augustinas Vitkauskas.1

į Tai buvo tuo metu. kada 
Gruodžio 12 d. laivu “Gen- mes bėgome, o sužvėrėję 

erai Stewart į New V orką at- bolševikai vijosi. Važiąvo- 
vyko 24 lr.etuvių šeimos. Atvy- me ^da g padvadose apie
ko: Į40 nusiminusių žmonių. Pa-

Jonas Adomaitis, Zigmas Ba- dangė buvo svetima, keliai 
cevičius, Jonas Bagdonas. Juo- nežinomi, o gyventojai ne- 
zas Gailevičius. Elzė Giedra . Vienoje padvado-

■ girnas, Elena Kauneckas, Marta Je vaziavo * z™one?: ma‘ 
t>a, kad Lie- Kreičas, Aleksas Lukšys, Jonas raudono veido zmoge- 
iek tik nori, Malachauskas, Vincas Misiulis, hs, stambi ii geiokai nu-.u- 

Dominika Nedzinskas. Danie- kus jo žmona, 2 nedideli 
liūs Normantas, Vladas Prane- vaikučiai ir viena labai su-

zemese. tada propaganda ir ten Įleistas ir parvežė iš ten įras Sejonas, Voldemaras šilins- sįems lietuviams.
Kumštis bus paleista 1 dai - propagandos melu maišą,. kas. Jonas šlikas. Anastazija Į __j p y
oą, kad valstiečius pakin-, bet niekas kitas, dargi bol-
kius i kolchozų ukius, kartu ševikas, nebuvo leidžiamas 
likviduojant buožes, kurs-Į nuvykti į Lietuvą ir pama
tam neapykantą prieš šiek ‘tyti savo* akimis “laimingą” 
tiek daugiau pasiturinti kai-; Lietuvos žmonių gyveni 
myną. Imą? Jei “J. B.” tąsiausi

Buožių likvidacija Rusijoj mą norėtų atsakyti, jis tu- 
ir Lietuvoj daroma dviem retų pripažinti, *kad' bude 
sumetimais. Vienas yra tas,'
kad valstiečiai, Įpratę nuo 
amžių gyventi savarankiš
kame ūkyje, nėra tinkama 
medžiaga kolektyviniame 
ūkyje, kurs yra didelis, val

liskame bolševikų “socializ
me” yra nepuikių dalykų, 
kurių nevalia matyti dargi 
Amerikos bolševikui. 

“Laisvė” kalba
tuvoje darbų kiek ...........

džios valdininkų tvarkomas Į tai, girdi, esąs socialistinės 
dvaras, nors ir pridengtas; tvarkos perlas. Darbo ten 
savivaldybės skraiste. Ki-Į “visur pilna.” Kalbėjau su 
tas sumetimas vra tas, kadi vienu buvusiu kaliniu ka 
Rusijos vergų ukiui yra rei-Į tik grįžusiu iš federalinio 
kalingi pigus, beteisiai dar- kalėjimo Conn. valstijoj, 
bo gyvuliai. Penkiolika Jis sakėsi nė vienos dienos 
milionų žmonių dirba Rusi- nebuvęs ten be darbo, nors, 

KONGRESO VADAI BALTAJAME NAME

Prezidentas Trumanas turėjo pasitarimus su kongreso 
vadais, čia matytis prie Baltojo Namo (iš kairės į deši
nę) Charles Hallerk. Charles Eaton, abu republikonų va
dai, ir Sair. Rajburn, atstovų rūmų pirmininkas (speaker).

kus. Petras Račiukaitis. Alfon
sas Sakavičius. Petras šilinis. 
Anelė Skerstėnas. Teodora šle-

vargus akla moteris. Visi 
šie žmonės pasižymėjo di
deliu pamaldumu. Kas rv-

Siaubo dienos pasibaigė. 
Nutilo žemę drebinantieji 
šūviai, užgeso visi gaisrai ir 
pranyko durnai. Nuo kelių 
pabėgėlių minios taip pat 
pradingo. Visi, kurie atli
kome gyvi ir laimingai pa-

Įvairių dvokiančių landynių 
rinkomės i lietuviškas sto
vyklas. Ten sveikinomės, 
bučiavomės, vieni kitiems 
pasakojome baisiųjų dienų 
pergyvenimus ir jautėmės 
kaip naujai užgimę. Tik 
graudus aklosios moters 
balsas nedavė man ramy
bės. Jis dieną ir naktį pas
kui mane sekiojo ir skam
bėjo ausyse. Bet nei bešir
džio žmogelio nei jo nelai
mingos sesers niekur nesu
tikau.

Kada atsidarė stovyklų 
vartai, mane likimas nu-

petys, Arnoldas Smilgis. česlo-Į^ įr vakarą, prieš valgant,bloškė i Kanadą. Ten sun- 
va Steponavičienė, Bronius Ste- • pavalgius, meldėsi jie pa- kus darbas ir nauji rupes- 
ponavičius ir Juozas Zalenskas. jr ragjno melstis kitus.'čiai pradėjo nusmelkti ir 

z- j-- // ’7" 1 ■ «r Kai kuriems dėl to teko su- žiaurios praeities atsimini-
leral Muir” j New York, atvyk.'sibaiti, nes ne visi jų ragi- mus. Aklosios rnnteis giau- 
Įsta 19 lietuvių šeimų. Atvyks- nimo norėjo klausyti. (Nukelta i 7 pusi.)
j ta:

Teofilius Adomėlis. Antanas 
! Anufrijevas, Konstancija Bar- 
' kauskas. Jonas Binzis. Bernar
das Diedonis, Lionginas Dieni
nis. Pranas Kvedaravičius, 
Pranciška Jakaitis, Ona Juoza- 
paitis, Jeronimas Karalius, Fe- 

1 liksas Krasnauskas, Petras 
Kutka, Antanas Leksnius, Jo
nas Nekrasovas. Juozas Pana- 
vas, Vytautas Ramanauskas. 
Elzė Rėzaitė ir Juozas Vasi
liauskas.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st.. Chicago, III., ar vietos 
ALT skyriui.

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.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENR

KODĖL ŽMONĖS JUOKIASI

Viena Amerikos rašytoja, labai juokinga, kitam tas 
Ella W. Wilcox, yra paša- gali nepadaryti jokio įspu- 
kiusi: “Juokis—ir pasaulis džio. Bet eikime prie klau- 
juoksis su tavim! Bet verk simo esmės, būtent kodėl 
—tai verksi tik vienas!” žmonės juokiasi, kurie juo-

Dviem sakiniais čia yra kiasi? Kas sukelia juoką? 
pasakyta labai daug tiesos. ... . ... . _ ,
Nes, iš tikrųjų, kas moka . Y‘S1 P^^ologat sutinka, 
būt linksmas, moka juoktis, Kad juoką iššaukia malonus 
tas visada turi draugų ir ša- «“'P'Tzas, netikėta staig- 
lininkų. O kas vaikščioja raeni1, aiba staigiai susida- 
susiraukęs, turi apsiniauku- sltuac>1ja, kun bus
šių išvaizda, to šalinasi visi. Polinga, negu ta, kurios

buvo tikėtasi. Pavyzdžiui,
Psichologai sako, kad Bostono lietuviai seniau pa- 

linksma žmogaus nuotaika šakodavo daug juoko suke- 
yra didžiausis turtas, koki lianti anekdotą apie tai, 
tik galima turėti. kaip Mikas Petrauskas at-

Linksmo budo žmogus vykęs pirmu kanu Amen- 
turi būti optimistas. Jisai kon pusryčius gaminosi. Su 
mato pasauli tokioj šviesoj, juo tada buvo atvažiavęs ir 
kokioj jis iš tikrųjų yra, pianistas Skirgaila, kuris 
ir kurmio kupstas jam neiš- koncertuojant Mikui akom- 
rodo neperkopiamas kai- panuodavo. Apsigyveno jie- 
nas, kaip tai dažnai išrodo du vienoj lietuvių šeimynoj,
pesimistui. bet mėgdavo ilgai iš ryto

Būdamas linksmai nusi- miegoti, o šeimininkė eida-
teikęs žmogus gali lengviau vo i 5?a.r^a *r ne?a^j° ?1į 
prieiti prie kitų žmonių ir pusryčiais jų laukti. Todėl 
gauti jų pritarimo saviems yjen3 vakarą einant gulti ji 
reikalams. Jis vra daug jiems pasakė: 'Poneliai, 
laimingesnis, negu tas, ku-^toj pusryčius pasidarykit 
ris i visus šnairuoja. Vienu Pabvs- Štai, aisbaksv yra 
žodžiu, kas moka juoktis, kiaušinių, išsivirkit ir pa
tam geriau sekasi gyveni- valgykit. Gerai, rytojaus 
ma? * (dieną išsimiegoję artistai

Jeigu kas mano, kad ;”'adėj? pušinius virti. Mi 
kuris kas sakosl mėgstąs■nuvlr ♦ nr o 11 t’ilzt'oigčtll UKIS*

minkš-
todėl išsumsias savoturi “visko pilna,” tai tas ... . ... _ . ,

klysta. Juk visi žino, kad 
niekur kitur pasauly žmo
nes negyvena taip gerai, 
kaip Amerikoj, o tačiau 
psichologų darvti šita kryp
timi tyrinėjimai parodė, 
kad pas amerikiečius jumo
ras stovi žemiausia. Pas 
juos nėra gerų juokdarių, 
nėra gerų jumoristų ir nėra 
geros jumoristinės literatū
ros. Ir todėl kai kurie šios 
šalies švietėjai pradėjo kei
ti minti, kad reikėtų jumo
rą skiepyti jaunimui mo
kyklose. Ir Floridos Uni
versitetas jau padarė šita

štu, Įdėjo delnan ir nešasi 
prie stalo. Bet kiaušinis 
karštas. Mikas mėto jį iš 
vienos rankos i kitą, iš tos 

i atgal ir—lept ji žemėn 
Skirgaila pasileido juokais. 
Ot, sako, ir pro universite
tą vaikščiojęs, ir vistiek 
durnas! Kas gi karštą kiau
šini ima Į pliką ranką? Imk 
su skepeta, ve, šitaip. . . . 
Ir, pasiėmęs rankon mazgo
tę, Skirgaila supylė jon 
kiaušini su verdančiu van
deniu. Supylė ir viską 
trenkė Į žemę. . . Tada Mi- 

ikas pradėjo kvatoti. Ot,

KSLETTIS, 50. BOSTON

ETNOS VBl LKaNo ERžIMaS SICILIJOJ džiui, automobiliaus opera- REIKŠMINGAS 
vimas, simfonijos parašy
mas, ir tt

| O betgi kuris iš pienžin- 
įdžių gyvūnų ateidamas i ši 
pasaulį gali tikėtis ilgiausia 
gyventi? Žinoma, kad mo
teris.

FARMERIŲ
PASISAKYMAS

Kuri lytis yra fiziniai iš-

Šiomis dienomis Spring- 
fielde Įvykęs Massachu- 
setts farmerių federacijos 
suvažiavimas griežtai pasi-

jtvermingesnė? Moteriška, sakė prieš valdžios supirki- 
Įsal.o statistikas Louis I. nėjimą žemės ūkio produk-
Dublin žurnale “Reader’s 

[Digest.”
Kas kontroliuoja daugiau 

šios šalies turto? Moterys, 
vėl atsako tas pats M r. 
Dublin, nes dėka tam fak
tui, kad moterys ilgiau gy
vena, joms yra užrašyta 80 
nuošimčių visų gyvybės ap
draudų, 71 nuošimtį turtų 
paliekama vyrų testamen- 

i tais ir 64 savo palikimų

Paveikslo dešinėj matosi rūkstančios kaistos lavos srovės, kurios teka Etnos kalno at
šlaitėmis žemyn ir pakeliui viską naikina, degina. Kairėj matosi valstietė, kuri savo 
lauke atsistojusi žiuri i besiartinančią karš a ugnies jurą nuo kalno.

bai mažutė. Žiūrint Į jas no pridėti plonai suraikytų4kos lapeliais, 
abidvi, mes nejučiom pra- svogūnų, oi iš kito—surai- Kemšalas šitai žuviai da

romas šitaip:
ogunų,

dedam juoktis. Čia vėl juo- kytų raugintų burokėlių.
ką sukelia kontrastas i-----

Yra kartais sakoma, kad v.kJ. d
nuo didelio juoko net so- 1
nai plyšta.” Ir iš tikro, nuo XepI.lRas P** ^kas cukraus.
didelio juoko kartais gali Pu<xiuka-S lapotų datulių.

2 šaukštai s riesto.
Nepilnas puc dūkas vandens. 
Išplaktas kil ašinis.

kai kas plyšti. Nelabai se
nai Cincinnati miesto virši
ninkas, vokietys Ed. Wald-
vogei, pasakė savo kaimy
nui, dideliam juokų mėgė
jui, J. Arbertsui, labai juo
kingą anekdotą. Alberts

su puse

tiek kvatojo, kad jo kruti- šaukštukas

pauderio.
2 puodukai Ailtų.
Pusė šaukšt iko druskos 
šaukštukas randės.

3 šaukštai svogūno.
Pusė puoduko saliero.
2 puodukai paspirgintų duonos

trupinių.
Druskos ir pipirų.
žiupsnys sala vijos (sage>. 
šaukštas lemono sukies.

šaukštuko baking Karšto vandens.
Paspirgink ant sviesto 

[svogūnus ir salierus. Sudėk 
i duonos trupinius ir išmai

dabar sudaro 30 nuošimčių 
visų samdomųjų darbinin
kų. Penkiasdešimts metų 
atgal darbininkų eilėse bu
vo vos tik 18 nuošimčių mo
terų.

Taigi šie nuo senų laikų 
įsigyvenę papročiai, kurie 
stato vyrą truputi aukščiau 
už moterį, nesutinka su 
tikrais gyvenimo faktais.

Tiktai vienu atžvilgiu įsi
gyvenę papročiai vyrus lai
ko silpnesniais už moteris. 
Būtent, kuomet policija už-

nėj kažkas truko ir jj reikė
jo nuvežti ligoninėn. Gy
dytojai padarė diagnozą ir 
nustatė, kad dideliu juoku 
Alberts pažeidė savo plau- maišyk razinkom. datu-

lukapotų riešutų, ’®yk. Supilk lemono sunką klumpa nedorybės namus,
Pusė puoduko razinkų ir tiek 

pat cukniotu (candied) vyš
nių.
Ištirpink sviestą ir su-

ir sudėk kitus prieskonius, 
įpilk karšto vandens, kad 
mišinys butų drėgnas ir lai
kytųsi krūvoj.

tai ji suima atrastas tenai

tų, kad palaikyti aukštas 
maisto kainas. Valdžios su
pirktą maistą, kuris dabar 
genda sandėliuose, suvažia
vimas pataria tuojau ati
duoti žmonėms, kurie netu
ri iš ko tinkamai pavalgyt, 
čia pat Amerikoje ar užsie
nyje.

Valdžios agentūra, kui i 
supirkinėja žmonių pinigais 
farmerių produktus, kad 
palaikyti jų kainas, dabar 
paskelbė, kad po Naujų 
Metų kiaušiniai jau nebusią 
supirkinėjami. Taigi reikia 
tikėtis, kad kiaušinių kaina 
dabar nukris iki natūralios 
normos. Iki šiol ji buvo ne
natūrali, dirbtinė.

Farmerių suvažiavimas 
padarė ir daugiau reikšmin
gų nutarimų. Pavyzdžiui, 
didele halsų dauguma buvo 
atmesta rezoliucija, kuria 
buvo prašoma, kad farmų 
darbininkai būtų paliuosuo- 
ti nuo karo tarnybos. Mat, 
praeitis yra parodžiusi, kad 
norėdami tokios tarnybos 
išvengti, daugelis jaunų vy
rų bėga į farmas, o po karo 
vėl bėga iš farmų.

moteris, bet vyrus paleidžia Pagaliau farmeriai priė- 
laisvus. Mat, kaipgi tokius'mė rezoliuciją reikalauda- 
nabagėlius areštuoti? Juk'mi, kad darbininkų unijos

čius. ir už tą diagnozą pri
statė jam §400 sumai bilą.

Taigi galima butų pada
ryti išvadą, kad ir juoktis 
ne visada sveika, ypač pla
čiai ir garsiai juoktis nerei
kia. nors juokas savo vietoj 
ir su saiku visada gali būt 
pageidaujamas.

Volungė.

VALGIAl

lėm, verdančiu vandeniu ir 
miltąis. Tuomet sudėk li
kusius daiktus. Gerai su
maišyk, aadaryk kepalą ir 
kepink 4b iki 50 minučių 
vidutiniame karšty (apie 
350 laipsniu).

Kalėdiniai Pieminkai

linkme pirmutini žingsni,: , . . A ,
įvesdamas tam tikra kursai5^0’ ‘u »' universitete bu- 
jumorą jaunimui auklėti'.!™’ 0 dar durnesn* uz ma- 
To kurso instruktorium vra.ne' . ... ., , . ,
“juoku profesorius” W. E.l KC\a ^oko-bl?vo .“ kad 
Moore', kuris tvirtina, kad abudu į^niai išmesti is 
jumoro iausma galima žmo- gnk,g ko "sal neslt,keta- 
guje išauklėti taip, kaip ir
muzikos pažinimą. Jis ta-, Arba paimkim šitokį pa- 
čiau atranda, kad visi ne- lyginimą: Eina gatve nepa
gali vienodai juoktis, nes prastai didelė moteris. Mes 
kiekvienas turi kitokį sko- stebimės jos didumu, bet 
nį, kitokį “užnugarį.” ir to- juoktis nesijuokiam. Kitą
dėl kas vienam gali išrodyt sykį eina liliputė------nepa-

GRAžl DRESĖ VAKARUI

Glente* madą sumanytojai siūlo moteriais tokią suknelę 
su permatomos medžiagos “uždanga.”

Pusė puoduko riebalų.
Pusantro puoduko rudo 

raus.
2 išplakti kiaušiniai.
2 kupini puodukai miltų, 
šaukštukas sodės.
Pusė šaukštuko cinamono, 
šaukštukas druskos.
Žiupsnys kvepiančių pipirų 
Žiupsnys nutmego.
Puodukas razinkų.
Puodukas datulių (dates). 
Sauja riešutų.
3 šaukštai pieno.

Sutrink riebalu? su cuk
rum ir sudėk išplaktus kiau
šinius. Persijok kartu su 
miltais sodę, druską. Su
pilk pieną ir išmaišyk. Tuo
met sudėk cukrų su rieba
lais, razinkas ir sukapotus 
riešutus su datulėm. Išmai
šyk gerai ir sukrėsk po 
šaukštą šitos tešlos ant tau
kuotos blėtos. Kepk vidu
tiniame karšty (apie 375 
laipsnių).

cuk-

Kimšta Žuvis Lengvu Budu

Nupirk dvi palteles (fil- 
Įlets) cod ar haddock žu
vies, nusausink jas, pasu- 
dyk, apibarstvk pipirais ir 
aplaistyk lemono sultimi. 
Patiesk vieną paltelę į tau
kuotą skauradą, pridėk ant 
jos kemšalo ir uždenk ant
rąja paltele. Susmeik šipu
liukais, kad laikytųsi krū
voje. Patepk tirpintu svies
tu, užtiesk porą riekučių be
kono ir kepink apie 45 mi
nutes idutiniam karšty 
(apie 3'pt laipsnių). Iškelk

Numato Moterų
Viešpatavimą

Bostono dienraštis “Her- 
ald’’ išspausdino įdomų edi- 
torialą apie moterų teises. 
Yra trylika valstybių, jis sa
ko, kur moterys dar neturi 
jokių politinių teisių, o as
tuoniose šalyse moterų bal
savimo teisės labai apribo
tos.

Visame pasaulyje nėra 
dar nei vienos šalies, kur 
moterys turėtų lygias su vy
rais ekonomines teises, ir

jie tokie nekalti, kaip maži 
kūdikiai motinos rankose!

butų juridiniai ir finansi
niai atsakomingos už pada-

Šiaip ar taip, faktas yra rytus darbdaviams nuosto- 
nenuginčijamas, kad mote-! liūs.
ries vaidmuo visuomenės,----------------------------
gyvenime tolyn darosi vis 
svarbesnis. Moterys pro VAIKAS UŽMUŠĖ TĖVUS
gresuoja taip greitai, kad 
jos greitai pralenks vyrus 
Pamatysit, ateis matriar
chatas !

JUOKAI
Jai Tikra Kankynė

—Ant musų antrojo aukšto

Michigano valstijoj, ne- 
‘toli nuo Kalamazoo mieste
lio, Peersų farmoj įvyko 
šiurpi tragedija. Keturioli
kos metų amžiaus Peersų 
sūnūs nušovė savo tėvą ir 
motiną be jokios aiškios 
priežasties.

Policijos klausiamas, ko- 
sumetimai; jis toki

nėra nei vienos šalies, kui- jį mano B kantry 
joms butų prieinamos aukš
tųjų valdininkų vietos.

Nėra visame pasaulyje 
tokios šalies, kur vienoj ar džio suprasti 
kitoj gyvenimo srity jos ne-, 
butų laikomos truputį že

gyvena italu šeimyna, kuri bai-,-. -i baisų darbą atliKo, vaikas 
atsakė,_ kad tėvas dažnai ji 
bardavęs, o kai kada ir ap-bes.

—Kodėl?
n uola tos tenai ginčija- J kulda\ęs. Taigi vieną ry-

miau už vyrus, kaip, pavyz- ta pasiskelbti “Keleivyje.’

“KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA. DOVANA KALĖDOMS 

Uirašykit jį Savo Draugams ir Giminėms

Kūčių Silkė
Silkę patartina išsirinkti 

riebią ir sultingą. Pamir
kyti per naktį, nusausin
ti, padėti plokščią ir nu
piauti apie pusę pilvo. Pa
šalinti vidurius ir silkę nu
lupti. Nupiauti galvą ir 
uodegą, bet nenumesti jas. 
Silkę supiaustyti patinka
mo™ porcijom ir sudėti per 
vidurį lėkštės. Iš vieno ga
lo pridėti išskėstą uodegą, 
o iš kito galvą išplėstom 
žiaunim. Silkė turi išrodyti 
kaip čiela žuvis. Jeigu val
gytojų yra daug, tai kelias

PAAIŠKINIMAS:

Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikrašti užrašot. Prašom pažy
mėti, jog tai “Kalėdų Dovana.”

Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
rį, pažymėdama, kad Ui yra Jūsų dovana. Ir siuntinė- 
sime “Keleivį” ištisus 1951 metus.

“Keleivis” Jungt. Valstijose kainuoja meUms $3.00.

“KELEIVIS”
636 Broadicay, So. Boston 27, Mass.

_ Jie
si, o mano pati negali nei žo- tą, kai tėvas statė prie sie-
--------- 'nos kopėčias, besiruošda-

Jmas namą dažyti, vaikas 
priėjo iš užpakalio ir šovė 
tėvui į galvą. Paskui nuė
jo į motinos kambarį ir ją 
nudėjo.

Apžiūrėjusi namus, poli
cija nusprendė, kad tėvai 
negalėjo būt jam blogi, nes 
jis turėjo visko, ko tik ga
lėjo norėti.

Iškentėję Daug Vargo, 
Dabar Skiriasi

SALEM, Mass.—Pereitą 
savaitę Salemo teisme buvo 
klausoma liūdna byla. Pau
lina Vaškevičienė, nebejau
na moteris, per savo advo
katą prašė dviroso. Vaške- 
vičiai vedę jau daugiau 
kaip 30 metų ir išgyvenę la
bai daug vargo per okupa
ciją; karui pasibaigus abu
du atvyko Amerikon kaip 
DP. Bet kai šią vasarą ji 
apsirgo, vyras pasakė, kad 
daktarams neverta pinigus 
mėtyt. Be to, jis pradėjęs 
ją kaltinti, kad ji suside
danti su kitais vyrais. Ji ne
galinti visa to pakelti ir 
prašo divorso.

Daugiausčai taksų federali
nei valdžiai šiemet turės užmo
kėti General Motors, būtent 
$444,377.889.
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lis Plataus Pasaulio
Etna Veikia

Etnos vulkanas Sicilijoj 
pradėjo smarkiau veikti. 
Karšta lava iš vulkano kra
terio liejasi žemyn ir jau 
užliejo vieną kaimą ir visai 
prisiartino prie kito kaimo 
kalno atšlaitėje. Liepsnos 
iš vulkano protarpiais kyla 
i padanges 2,000 pėdų virš 
kalno. Etna yra vienintelis 
Europos veikiantis vulka
nas.

Australijos Streikas
Australijoj, Victoria pro-

nuolių ten vyko automobiliu. 
Vyko p'rmu sykiu. Atvykę j 
{nurodytą vietą, jokiu bildu ne
galėjo rasti venuolyno. Matyt, 
jie tą jėzuitu vienuolyną įsi
vaizdavo kaipo didelį pastatą su 
bokštu, su kryžium, su sodu ir 
geležine tvora aptvertą. Tran-vincijoj gelžkelieėiai strei- kfei apylinkę jr nieko 

kavo 54 diena.- ll praeitos įgys nematė. Pagaliau prie pa- 
savaitės gale gelžkelieėiai ‘
be unijos nutarimo pradėjo 
grįžti Į darbą neišsikovoję 
jų reikalavimų patenkini
mo. Streikas buvo veda
mas dėl darbo sąlygų page
rinimo.

Abisinija Džiaugiasi

Visoj Abisinijoj praeitą 
savaitę buvo ruošiamos di
delės iškilmės dėl Jungtinių 
Tautų organizacijos nutari
mo prijungti buvusiąją ita
lų Eritrėjos koloniją fede
racijos ryšiais prie Abisini
jos. Per Eritrėją Abisinija 
turės laisvą išėjimą i juras, 
o iki šiolei ji su juromis su
sisiekdavo tik per prancūzų 
Koloniją Džibuti.

Kanados Darbininkai

Keturios didžiausios Ka
nados darbininkų unijos su
sitarė ir paskelbė bendrą 
reikalavimą, kad vyriausy
bė tuoj pat vėl Įvestų kainų 
kontrolę ir pratęstų nuomų 
kontrolę. Pirmą kartą Ka
nadoje didžiosios darbinin
kų organizacijos iškėlė to
kius bendrus reikalavimus.

Audros Ispanijoj

Nepaprastos pūgos Ispa
nijoj praeitą savaitę laiki
nai atkirto sostinę ^Madridą 
nuo susisiekimo su kitais 
miestais. Tokių audrų ir 
sniego pūgų Ispanijoj nebu
vo buvę per 20 metų. Iš 
šiaurinės Italijos irgi prane
ša, kad ten Alpių kalnuose 
po 48 valandų audros iškri 
to 6 pėdos sniego.

Pagalba Formozai

Amerika siunčia į For 
mozos salą daug Įvairių ma
šinų, pagal “ketvirtą punk
tą” (rėmimas ūkiškai atsi
likusių šalių). Formozos 
sala gauna ne tik Įvairių že
mės ūkio ir pramonės maši
nų, bet ten vyksta nemažai 
specialistų technikų, kurte 
padės kinams naujas maši
nas paleisti į darbą. Ypač 
daug cukraus išdirbystės 
mašinų vežama Į Formozą.

prasto namo pamatė būrelį sa
viškių r sustoję jiems šuktelė
jo: Kur čia tas velnias? Tą 
išgirdo viduje jėzuitai. Aišku, 
tiems jauniems maldininkams 
reikėjo rausti, kai jėzuitai juos 
vanojo už velnio, o ne vienuo
lyno ieškojimą.

Galop dar viena pastaba.
Vienas iš jėzuitų per savo pa

mokslą. sakytą per “Margučio” 
radio, aiškino, ko dabar pasau
liui labiausia reikia. Girdi, la
biausia reikia šventųjų, kurie 
suklydusiai žmonijai butų ži
buriais.

Jėzuitas užmiršo paaiškinti, 
kad šventųjų daugiausiai buvo 
viduramžiais, kada katalikiškos 
tautos daugiausiai tarp savęs 
kariavo, pešėsi, paprastus žmo
nes skriaudė, šventieji nepa
dėjo tada, tai ką jie galėtų pa
dėti dabartiniame atominiame 
amžiuje?

Senas Patriotas.

LIETI’VOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

ATSJSVEIKINIMAS

Keoneth Morrison, jaunas 16 metų fermerio vaikas, par
duoda pirkliui Kaagntą bulių už $7.866. Dėl pinigų ber
niukas džiaugias:. ->et sako, kad jam labai gaila skirtis 
su jo*augintu ir penėtu

“1984”-EVIRKŠČIA UTOPIJA

kia įkąsti obuolį ir nusiųsti 
kartu su laišku dėl mieros.”

/Š GYVENIMO

5 AKRAI MIŠKO
Miškas randasi prie Lase Bridge- 

water'io, Mass., ir per 8 metus ne
kirstas. Norėčiau nedidelio įniokv- 
jimo. Platesnių žinių duosiu per 

Prašau rašvti man šiuo ad- 
(52)

Mr. John Saviškis,
1414 Garfield .ave.,

Lincoln Park 25, Mich.

laiškų
resu:

(Atkelta iš 5 pusi.) 
dus balsas taip pat rečiau 
kankino. Kaitą nuvažiavau 
į gretimą miestą aplankyti 

; savo seną pažįstamą. Jį ra
dau namuose besiruošiant 
mano sutiktuvėms. Nuošir
džiai pasikalbėję išėjome 
apžiūrėti miesto, f visas ša-! 
lis besidairydami, ant kuk-i
lios bažnytėlės durų pama-1 i« i.-,-,,,u m,
tėrae lietuvišką skelbimą.
Tai buvo pranešama, kad prašo e. Rutkauskienė, į«» tėvais e. u • Kukliutė. Adresas:po pamaldų yra rengiamas 
Kristaus karaliaus šventės 
minėjimas. Smalsumo ve-!
j___ • __ - • __ •___ tv | Paieškau brolio Kazimieru Matu-'dami nuėjome ll mes. i O į lį©, kuris atvyko Amerikon 1813 ine- 
trumpo klebono žodžio se-itois. buv.° ąp^gyvenęs Čikagoje,“ . paskui apsivedė ir pakeitė pavardękė paskaita “Bedievybės 1 t Charles Yurech. Brangu broli.

_ • ir t „įprašau atsiliepti, arba jį žinantiejiPlitimas ir Kova SU Juo. malonėkit pranešti .man jo adresų, 
Prelegentui iš vietos paki-! ^‘tOksba‘ dėkinzas- M;;n" 
lūs, aš vos nesurikau iš nu
stebimo. Tai buvo tas pats 
pamaldusis žmogelis, kuris 
anuo baisiuoju metu ir sve
timoje padangėje be globos 
paliko savo aklą seserį.
Daugiausiai jis kalbėjo apie 
lietuvių tarpe smarkiai plin-

Šv. Jono Evangeliją
ir kitų įdomiu pasiskaitymų gausit 
nemokamai, jei prisiųsit savu adre
są. Rašykit: Henry Milter, IStd 
\y elllngion Avė., Chieaga 13, 111.

1-1)

PAIEŠKOJIMAI
Pa iešką u pusbrolio Ko. tauto Na-

Mrs. E. Rutkauskas, 
15 Court St., 

West Lynn, Mass.

V. Guzauskas, 
Vanderhoof, B. C., 

Canaua.
Paieškau Petro Rimkaus, kilusio iš 

Alėjų kaimo. Raseinių apskritie?. 
Savo laiku dirbo Tananevičiaus ban
ke Chicagoj. Jis pats arba kas jį 
žino, malonės pranešti man jo ad

Bulgarijos Kolchozai

Bulgarijos komunistų par
tija skelbia, kad iki šių me
tų spalių mėnesio vidurio 
jau pusė visų Bulgarijos 
valstiečių buvo suvaryti į 
kolektyvinius ukius. Kom
panija skelbia, kad ji pa
greitins valstiečių ūkių ko- 
lektivizaciją. Dabar Bul
garijoj jau yra 2,566 kol 
chozai, arba didžiuliai dva
rai, kurie ūkininkauja vals
tybės kontrolėje.

Tibeto Antras Skundas

Tibeto vyriausybė atsiun
tė antrą skundą į Jungtinių 
Tautų organizaciją ir prašo 
gelbėti tą kraštą nuo Kini
jos komunistų Įsiveržėlių. 
Kinijos komunistų armijų 
žygiavimas Tibete sulėtėjo 
dėl audrų ir užsnigtų tarpu
kalnių, bet komunistų ban
dų veikimas visame krašte 
padidėjo ir reiškiasi plėši
mais ir mažų vietovių už
puldinėjimais. Tibeto sos
tinė Lhassa dar nėra užim
ta.

Arlauskas ir šeima iš Mažei 
kių.

Ona Blažvtė-Sauserienė.
Pijus Černiauskas ir jo sesuo 

Kotryna iš Rudos km.. Gižų vi.
Jonas Jokymas ir Marijona 

Jokymaitė iš Pervazninkų km., 
Kidulių vals., šakių apskr.

K:» lašins kas, sūnūs Andriaus. 
Ona Kazakevičiutė-MargeEe- 

nė (Margelis).
Antanas Kilkus su šeima, gy

venę Hartshome, Okla.
Jonas Končius iš Auksudžio 

km., Mažeikių apskr.
Balys Krasauskas iš Giliškių 

km., Užpalių vals., Utenos ap.
Martynas Kriščiukas iš Ne- 

ciunų km.. Biržų apskr.
Adomas ir’Jonas Kulkaitis ir 

jų sesuo Dikleraitienė.
Benediktas Laucius ir sesuo.

KAS MUMS RAŠOMA
Keletas Žodžių dėl

Laisvamanio Rašinių

Jūsų korespondentas Laisva
manis iš Chicagos daug sykių 
užsiminė apie bankininką Joną 
Brenzą. kuris republikonų są
rašu buvo išrinktas i Cook 
County iždininkus. Laisvama
nis pasirodė jo kandidatūros rė
mėju. Faktas yra, kad Chi
cagos lietuvių tarpe J. Brenza 
turėjo karštų rėmėjų. Bet taip-

• Svarbiausia dėl to, kad jis šal
tai remia lietuvių tautiškus rei
kalus. Jonas 'Brenza yra vie
nas turtingiausių Amerikos ke- 
tuvių. o tautos reikalams jis 
tėra aukavęs tiek. kiek duos- 
nus. paprastas darbininkas. Tai 
tiek.

Jūsų korespondentas Laisva
manis. matyt, nebuvo nugirdęs 
apie vieną labai ypatingą Įvykį, 
būtent: velnio ieškojimą. Tai

gi yra faktas, kad ketuvių tar- jjUVO sekmadienį, lapkričio 26
pe buvo tokių, kurie šaltai lai 
kėši. Tą faktą nereikėjo tylo
mis praleisti.

Chicagos lietuvių dalis šaltai 
nusistatę dėl Jono Brenzos.

d. Kokia tai jaunų naujakurių 
draugija, gal ateitininkų, buvo 
užsipirkusi mišias jėzuitų vie
nuolyne ir visi nariai turėjo ten 
būti “in corpore.’’ Būrelis jau-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2^06^00-66.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubilieimis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nario Ir prirašyk «avo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopę arba į Centrų adre-

LTTHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA 
307 W. m Stv New Y«fc 1, N. Y.

(50)(Atkelta iš 2 psl.) J 1984 metų režimas pa-
di neberodyti meife ir prt- keis pažiūras į tiesą. Tie- _ _
silffimo partijai, nebelai-.sa bustas, ką'partija skai- įan'įį,'’ socialdemokratiją’.'■ • 

a1/ partijos stelbiamoitys tiesa ir jokios kitokios, Baigus jam kalbėti aš atsi-|ar Kaži
mokslo, tada, bro!. minties tiesos žmogus negalės net stoiau ir norėjau aršiai su-!± watertowne, ir paieškau

resą.
Juozas J. Ražaitis, 

3 Halfmoon St., 
Dorchester, Mass.

Paieškau savo krikštatėvio, čalio 
Kazimiero Yaro, kitąsyk gyveuu-

...... m. ... .stojau ir norėjau garsiai su-isavo tėvo, Stanislovo viesulo. j*
Įsivaizduoti. liesa keisis kad tikrieji socialde ;patvs ar *<as ®pF* juos žino. malonės
pagal partijos įsakymą. Kas'moki:atai svetimV padan-ET* api*
vakar buvo tiesa, tas šian- g^s iaukų glūdumoje nepa- 
dien bus paskelbta melu n jlieka ne tik aklos savo se- 
visi tam tikės. . . . Turės ti-. g^-g, bet ir svetimo žmo- 

... keti, nes visi rekordai bus.gaus, nes negauna nuo-
ties policijos urvuce. “V ai- pakeisti pagal naujausią1 dėmių atleidimo Bet vėl
dymas” partijai reikš nuo- tiesą, p žmonių smegenys'ausyse suskambėjo anos ne

bus taip išmiklinti, kad jie llaimingos moters graudus 
galės skaityti sadizmą mei-1 bajgag: “Dieve brangus, 

ta iki sadizmo religijos. | le, badą—pertekliumi, karą Dieve kur aš dabar pasidė
siu . . .” ir negalėjau nei 
vieno žodžio ištarti.

J. Rainys.

policija tave ima į savo na
gus ir džiaukis, jei galėsi 
atsipirkti su desėtku metų 
prievartos darbų sovyklos, 
po visokių moderniškiausių 
ir seniausių kankinimų min-

latinę kovą ir pergalę. Ko
va prieš prtešus bus daves-

Minties policija bis pasi-1—taika ir tt. 
mokiusi iš inkvizicijos' ,
“klaidų.” Inkvizicija baus-L DW refermy bus pa
davė eretikus, bet no ji ne-,daryta 1984 tvarko)e

mimų.

Mary Elena Viesul, 
356 South lst Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

ŽALIOJI MĖTA

ir rezultate turėsime tvarką, j APS,GYVENK FLORIDOJ 
nuo kurios šiurpas nukre- Miami Mieste
čia. Bet visi “1984” tvar- .

vavvu. i i . j. I Floridoj visada s n ta, ^razu ir
dėl inkviriciia aaininn kan l^os elementai yra Šiandie- sveika. Tai kodėl neapsigyventi čia aei inKVIZICIja garnio Ran-I Vwvl£^„i™vo {-. ant visados? Kreipkitės i Antaną

niniame IX)iS€VlZme, kurs it p Rodį. Jis tari visokių gražių na- 
ikvėDė ta Šiurpia knyga ir biznių pardavimui. Jo ofisas* * ” ” vOT v-inJoci Irni-tii («)

atbaidė žmonių nuo erezi
jos, nes eretikai mirdavo už 
tą, ką jie skaitė tiesa. To-

kinius, kurių pavyzdys už
krėsdavo kitus‘žmones. 

Bolševizmas “kankiniu” “1984.” —J. D.

Pranas Lukušavičrlus iš i negamina, jis pagautą-pra- 
Daukainių km., Kėdainių vals., Slkaltėlj moraliniai supur- 
ir žmona Ona. :vina, sumindo i mėšlą ir pa-

Jeronimas Mačiulaitis iš Rau- rodo pasauliui, kaipo pa- 
donėnų km.. Raudonės vals., laužtą, moralinį paliegėli, 
Raseinių apskr. 'šnipą, išdaviką ir panašų

Pranas Mačius iš Auksudžio' niekšą, kurs pats į save vie- 
km„ Mažeikių apskr. i&j SDįaudo. 1984 metu

Julius Marasas iš Skriaudų- tvarkoje bus nueita<- dar
• 'vienas žingsnis ir minties

„u km.. Biržų apskr. P0'1??8
Rimkienė (Rimkus), našlė tobulinusi iki tokio laips- 

Rimkaus, kilusio iš Švėkšnos, n}°’ ^ad žmogus bus “per- 
Tauragės apskr. , dirbtas policijos uivuose ir

Romeika iš Jonavos. įtik kada jis “širdingai pa-
Jonas Stonys iš Noškunų mils partiją, jos “Big Bro- 

km., Vilniaus krašto. jther’į” ir visą tą sadistišką
Ieškomieji arba apie juos ži- tvarką, tada jam bus palei- 

r.antieji maloniai prašomi atsi-jdžiama kulipka į pakauši. 
,ieptI i: kaipo paskutinis atsisveiki-
Consulate General of Lithuania nimas. Kankinių nebus, 

41 West R2nd Street j nes visi mirs įsitikinę dėl
New York 24, N. Y. partijos teisingumo. .

KARO VADA, TARIASI

Armijos štabo viršininkas, gcn. J. Lawton Collins (d«įj. 
nėj), lankėsi Korėjos fronte ir paveiksle jis mainai su 
fronto vadu gen. Walton H. Walker, kuris vadovauja 8-ai 
armijai vakarinėj Korėjos dalyje. Grįžęs iš Korėjos gen< 
J. L. Collins sako, kad padėtis ten nėra toki kritiška, kaip* 
galima buvo spėti.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

BLRGESS REALTY 
6623 Biseayne Boulevard 

Miami, Florida.
Jo gyvenamoji vieta randasi šiuo 

{adresu: 468 N. E. 72nd St., Miami, 
FU.

Žalioji Mėta (Varlia- 
metėj yra ir buvo 
vartojama per šimt
mečius kaipo naminė 
gyduoiė. Žalioji Me
ta yra gera nuo šla
pumo susilaikymo ir 
nuo karščiavimo šla
pumo kanale. Gerai 
Žaliąją Mėta gerti 
nuo nereikalingų vė-

__ , Yra taipgi sakoma, kad ji
gera nuo akmeninės ir vandeninės 
ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo 
kssksHSŠSgų gazu viduriuose, nuo 
traukimų, sukimų ir visokių nesma
gumų viduriuose. Pasidaryk arba
tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik 
nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja 
$2.00, o pusė svaro—$1.00. Prisiun- 
čiam j namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broaduar 

South Boston 27, Mass.

LIETUVIŲ LIAUDIES DAI-'
NOS JAUNIEMS PIANIS- į 
TAMS. Paruošė Vytautas 
Kertelių, išleido Kežim-erus SSMU
Deveikis-Pipiras, Buenos Ai- šaknimis ir augmenimis—Jų vardai
res mieste, Argentinoje.

PARDUODU KNYGAS IR 
ŽOLES

Sveikata ligoniams—Gydymas ligų

NUO U2SISENĖJUSIV, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

I5e. kurie kenčia nuc SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jio 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsiser.ėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomoe 
ypatybės palengvina ju'y skaudėj^ 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Varykite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASI9L

Paaškinimai lietuviškai. Kaina $1.00; 
apdaryta $1.25.

. Dainos ir Deklamacijos —Gražiai išleistame nnkl- Lošimas Kazyrom iš Pinigų
j-i o o v j* .Trejos Devynerios stambios ........>0cnvje yra sudėta 32 liaudies Nervų žolės—$1.25. Trukzoiės $1.00

dainų gaidos ir apačioje ŽO- . Ra.n’Un.e,ėS. .7&75c I Taipgi pašalina perštėjimą ligos
džiai. Išleista 1,000 egzem-ixuo reumatizmo ............................75c I vadinamos ATHLETE’S h OOT, su-
pliorių. Nei kaina nei lei
dėjo adresas nepažymėtas.
Atspausdinta spaustuvėje 
“Dorrego,” kurios adresas 
yra: Imprenta “Dorrego,”
Dorrego 1102, Buenos Ai
res, Argentina.

JUOKAI
Tikrai Bos Genijus

Krautuvininkas: Na, o ko gi 
tu nori. sunau?

Profesoriaus sūnūs: Palauk, 
palauk, aš negaliu atsiminti, ko 
mama man liepė parnešti šita
me uzbone.

Krautuvininkas: Kokiame uz
bone?

Profesoriaus sūnūs: Ot. kad 
vilkai, aš užmiršau uzbo-

na pasiimti.
tave

“Kumute.ar tavo vyras mirė 
naturališka mirtimi ?” paklau
sė Pliauškuvienė, susitikusi 
Gnybaitienę.

1 “CK, ne. brangioji!” atsakė 
'nusiminusi našlė. “Jisai turėjo 
I gydytoją.”

.25c

.25c

Nuo bronchičio, kosulio, dusulio 75c ; stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
Nuo vidurių užkietėjimo .............75c . tarppirščių. Jos yra tinkamos var-

Taipgi turiu visokių žolių knyga, 
kurioj vra surašvta 311 vardų. (51) 

PAUL MIKALAUSKAS.
73 Cempton St^
Boston 1$. Mass.

APSIVEDIMAI

toti nuo džiastanrios ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligi^. LEGU
LO Ointment suteiks 
jum< pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. I>'gulo 
Ointment yra parsiei
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoj, apylinkėse ir

Vidutinio amžiaus rimtos mergi 
nos arba našlės maloniai prašau pa ....
rašyti vedybų tikslu man, viengan- Milwaukee, arba siųski* 
giui prekybininkui. Pageidaujama pinigus į (11-1)
nuotrauka.

Norkus,
321 So. First St.. 

Brooklyn 11, N. Y.

< 52)
i

Dentistas Nereikalingas
Džiovas: “Aš parašiau į Sirz- 

Rubak storą gromata. kad pri
siųstų man naujus dantis. Ka
žin. ar jie žinos mano saitą?”

Stvvis: “Siur, kad žinos. Roi-

1.

LEGULO, Dept. X, 
4847 W. 14th Street, 

CICERO r.e, ILU

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis ruhavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš ?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke- 
lervio” knygyne:

KELEIVIS
South Boston 27, Mas*.

t
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VASARIO 18 LIETUVOS Korėjoj Žuvo Drg. Valeikos 
NEPRIKLAUSOMYBĖS Giminaitis, Edw. Peterson 

MINĖJIMAS BOSTONE ---------
Drg. A. Waleyka iš Cam- 

bridge mums praneša, kad 
jo brolio Jono Waleikos po
sūnis, 30 metų seržantas 
Edvvard Peterson iš Lewis- 
ton, Me., žuvo Korėjos kau
tynėse. Jonas ir Marija 
Waleikos gyvena-79 Sum- 
mer St., Leuistone. Jie ga
vo žinią, kad jų sūnūs bu
vo sužeistas Korėjos kauty
nėse, būvo išgabentas i Ja
poniją ir lapkričio 28 d. mi
rė Tokio ligoninėje nuo 
unkių žaizdų. Tėvai pra

šė. kad jų žuvusiojo sunaus 
kūnas butų pargabentas Į 
Le\viston, Me., palaidoji
mui.

Seržantas E. Peterson

Ši pirmadieni posėdžiam 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius. Buvo tar
tasi apie Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą. Nu
tarta minėjimą rengti vasa
rio 18 d., sekmadieni, 2 vai. 
po pietų. So. Bostono High 
School auditorijoj. Svetai
nė jau paimta.

Minėjime bus 'nedaug 
kalbėtojų, bet bus labai ge
ra meninė programa, gyvi 
paveikslai, dainos, muzika. 
Programą išpildyti kviečia
mi musų geriausieji meni
ninkai.

Šiomis dienomis ALT 
BOSTONO skyrius siunti
nėja laiškus visoms lietuviš
koms draugijoms Bostone ir 
apielinkėse. kad dėtųsi prie 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo su savo aukomis 
ir dalyvautų minėjimo pa
rengime.

Minėjimui organizuoti iš
rinkta komisija, Į kurią Įei
na A. Chaplik. adv. Charles 
Kalinauskas, J. Kas. V. Va- 
kauzas ir F. Razvadauskas.

IŠGELBĖJO ŠEIMĄ IŠ 
BRIGHTONO GAISRO

KELEIVIS, SO. BOSTON

MINĖJO AUKSINI JUB1LĖJU DĖL GANDŲ IR
ŠMEIŽTŲ KLUBE

Lietuvai Remti Reikalauja Kelti Uždarbius
Draugijos Susirinkimas

Lietuvai Remti 
jos 2 skyriaus bendras na
rių susirinkimas Įvyks ŠĮ 
penktadienĮ, gruodžio 15 
d., 7:30 vai. vakare, San
daros salėje, 124 F St., So. 
Bostone.

Bus renkama . skyriaus 
valdyba ateinantiems me
tams ir aptarta draugijos 
veikimo reikalai bei planai. 
Kviečiame visus narius ir 
rėmėjus dalyvauti susirinki
me.

Skyriau* Valdyba.

SLA 359 Kp. Susirinkimas

Worcesterio miesto tar- 
Draugi- nautojai pareikalavo pakel

ti uždarbius po $10 savai
tėj. Miestui tai sudarytų 
$1,196,000 metinių išlaidų.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu 

sų krautuvėj visokių mašinų tf- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Kemovcrs, Boat 
,Sanders ir kitų. Taipgi turime vi- 
Įsokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme 
nų. Pristatymą.-, veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Bro*d»ay. So. Bostone
Tel. SO 8-4148

Atsirado žmonių, kurie 
uoliai pradėjo skleisti gan
dus, kad perkant ir taisant 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
naująjį namą kas nors tu
rėjo pasipelnyti, kad buvo 
kyšiai duodami, kad darbas 
nebuvo tinkamai atliktas ir 
kad draugijos pinigai buvo 
eikvojami. Tos paskalos 
didėjo, atrodė, kad jos or
ganizuotai skleidžiamos.

Pagaliau draugija išrinko 
revizijos komisiją iš advo
kato Young, Stasio Moc
kaus, V. Vakauzo, Jono J. 
Romano ir inžinieriaus Ti
tus Greviškio, kuris dau
giausia draugijos vadovybę 
kritikavo.

Šiai revizijos komisijai 
valdyba pristatė visus kon
traktus, sąskaitas, čekių 
knygas ir visus dokumentus 
liečiančius namo pirkimą ir 
Įrengimą. Pirmininkas Jo

kiomis dienomis Franas J. Rullis su žmona minėjo savo sutuok- nas Grigalius ir kiti valdy- 
tuvių 50 metų ukakti. Jie yra “Keleivio** skaitytojai, gyvena nariai asmeniškai atėjo 
prie 32 Monadnock St.. Dorchestery, turi vieną sūnų. keturias į|- atsakinėjo Į komisijos pa

klausimus. Komisija nuo
dugniai ištyrinėjo visus do
kumentus ir atrado, kad 
knygos teisingai vedamos, 

71 kad namo pli kimas ir patai-
Sirašė ir skaito iki dienos. ' daryta prisilaikant

Draugė Railienė yra jau 74 metų amžia. o drg. Rullis 78.1 Statybos komisijos, \alay- 
metų. bet išrodo gerai ir sakosi gera ijaučia' bos ir draugijos nutarimų.

“Kelečvis” sveikina juos susilaukus taki" gražaus amžiaus 
ir auksinio jubilėjaus.

Įstojo i armiją 1940 metais,
kai ia\ O Pacifike pei antį ą- dukteris. vienuolika anūkų ir vieną proanūki, 
ji karą. O po karo buvo pa- Draugas Rullis yra kilęs iš Kėdainių apskrities, Baisogalos 
siliuosavęs, bet vėliau vėl parapijos. Bieliūnų kaimo, o jo žmona, Roe;..Ja Buteikaitė. iš 
Įstojo Į armiją ir buvo Ja- Dauderių kaimo, to paties apskrities ir par;< ijos. Jiedu vedė 
ponijoj, kada iškilo Korė- Lietuvoje ir 1904 metais abudu atvyko Air.- rikon. Kai 1905 
jos karas. Bostone gyvena metais pasirodė pirmutinis "Keleivio"’ numeri
dvi žuvusiojo kareivio se
serys, Mrs. Anna Gearty ir 
Mrs. Bernice Tranas.

Žuvusiojo kario tėvai yra 
seni “Keleivio’’ skaitytojai.
Jiems jų skaudaus liūdesio ■ Metinis South Bostono BALSO DRAUGIJOS
valandoje reiškiame širdin
gos užuojautos Tremtiniu Susirinkimas NAUJA VALDYBA

Ši antradieni rytą Brigh-ra i V r\n n-tone kilo gaisras 
wood Rd. Keturi žmonės, 
•tame skaičiuje viena nese
nai iš ligoninės grįžusi naš
lė, Mrs. Catherine Fitzpat- 
rick, buvo uštroškinti du
rnų. Gaisrininkai ir polici
ja visas keturias gaisro au
kas atgaivino. Gaisrą pa
stebėjo Mrs. Grace Breen, 
kuri 5 vai. atsibudo su labai 
skaudančia galva ir pažadi- 

*no kitus žmones tame bute.

ŠĮ šeštadieni, gruodžio 16 Gruodžio 7 d. 
d., 7 vai. vakare, parapijos Draugijos narių susirinki- 
salėje, po bažnyčia, vyksta mas perrinko draugijos val- 
visuotinis So. Bostono trem- dybą, i kurią dabar Įeina: 

Gubernatorius Paul A.1*”™! susirinkimas. Darbo- pirm.—P. Remeika, vice-

PRAŠO PASKOLOS 
GARAŽUI PO ‘COMMON’

Dever iš Floridos vyksta jįtvarkėje: valdybos ir revi- 
Washingtoną, kur vyksta ir zijos komisijos pranešimai

KIAUŠINIAI PABRANGO 
“BE JOKIO REIKALO’’

Valstijos tyrinėtojai pra
neša, kad “nėra jokio pa
grindo,” kodėl kiaušinių 
kainos paskutinėmis dieno
mis žymiai pakilo. Kiauši-

musų miesto majoras J. B. 
Hynes. Gubernatorius ir 
majoras turės pasimatymą 
su prezidentu Trumanu dėl 
gavimo $12,000,900 federa- cio, 
linės paskolos iš RFC gara
žui po Common daržu sta
tyti. Pasitarime su prezi
dentu dalyvaus darbo sek
retorius Maurice Tobin ir 
kongresmonas John 
McCormack.

pirm.—L. J. Masilionis, ka
sininkas—J. Sinkus, fin. 
raštininką- — A. Darnusis, 
sekretorius — Antanas Di- 
partas ir direktoriai—A. 
Grubinskas ir John Ruplė- 

p. V. nas.
Stelmokui (545 E. Broad- Po mitingo draugijos na- 
way. So. Bostone).. Ivo na- riai atlaikė savo metines 
mų pardavimo Įstaigoje,; vaišes Lietuvių Piliečių 
kiekvieną dieną išskyrus‘Draugijos salėj, kur buvo 
sekmadienius, nuo 9 vai. laikomas ir susirinkimas.

ir valdomųjų organų rinki 
mai.

Tremtiniai, kurie dar nė-
ra sumokėję nario mokes- 

gali sumokėti

W. ryto iki 8 vai. vakaro.
(S. Bostono Tr. R. Valdyba.

Bostono Airiai Už 
‘Atgaivinimą’ Galų Kalbos

SKANDALINGA
TEISĖJO RUBY BYLA

nių kainos šiais metais pa
šoko nuo 34 iki 77 centų 
už tuziną didmenų preky
boje. “Priežasties nėra,” skleisti Ameriko 
bet kiaušinių kainos visvien 
aukštos ir jau.

Pittsfieido teisme šią sa-
, ........ _ , .vaitę eina teisėjo Israel Ru-vvkę i šia sali, įkūrė drau-, ...• • , - J, , by byla. kuris kaltinamasgija, kurios tikslas vra I • , . , . . _- netikuMu elgesiu kaip teisė

jas ir teisininkas. Į teismą 
ji patraukė advokatų drau
gijos skundas.

E'ostono airiai, nesenai at-

Balso Pašalpinė Draugija 
moka nariams pašalpą ligo
je po $7 per savaitę ir mi
rus išr "ka $150 pomirti
nės. Nariai moka po 50$ 
per mėnesi duoklių ir mi
rus na ui moka nepaprastų 
duoklių po $1.

—L. J. M.

Banditai Pavogė $331

Pirmadienio vakare du

airių tai- 
pe senąją airių kalbą “gae- 
lic,’’ kuri Airijoj iš paleng- 
vo atsigauna, bet Amerikos 
airių tarpe yra visiškai iš
nykusi. Įdomu, kad airiai 
savo draugiją pavadino

Priešmetinis SLA 359 
kuopos susirinkimas Įvyks 
15 gruodžio, 8:30 vai. va
kare, L. A. P. Klubo patal
pose, 1810 Dorchester Avė. 
Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvauti, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1951 me
tams.

Be to, bus pranešimas iš 
SLA antrojo apskričio su
važiavimo.

Valdyba.

RADIO PROGRAMa

DR. D. PILKA
. Ofiao Valandom: aao S iki * 

ir noo 7 iH I
546 BROADWAY

■O. BOSTON. MASS. 
Telefoną*: SOUth Boston 1S3O

Jokių suktybių ar pinigų 
eikvojimo revizijos komisi
ja nerado.

Šios komisijos narys, Ti
tus Grevis, vis pakartotinai 
kalbėjo, kad čia turi būti

R , paslėptų šunybių. Komisi- 
a 1 jos kiti nariai prašėm, kad 

p. Grevis pateiktų mums 
faktus, kuriais pasiremda
mas jis taip kalba. Jis nei 
vieno fakto komisijai nesu
rado ir nedavė. Mes kiti 
nariai turėjome prieiti iš
vados, kad jis jokių faktų 
neturi ir tik nori triukšmą 
kelti susirinkimuose.

Yra aišku, kad tos visos 
paskalos ir užmetimai yra 
niekas daugiau kaip tušti 
burbulai paleisti, kad drau
gijos narius suklaidinti ir 
suardyti tą vieningumą mu
sų tarpe, kuris yra tiek gero 
padaręs ne tik draugijai, 
bet ir visiems lietuviams. 

Joną* J. Romanas.

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Muzika.
2— Skaučių radio valan

dėlė, veda P. L. S. S. Bos
tono skaučių vietininkijos 
Šatrijos Raganos vyr. skau
čių skiltis.

3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
1 stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st Bos
ton, Mass., o biznio reika-į 
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos- ; 
ton 27, Mass.

Steponą* Minkus

DORCHESTERIO KLUBO 
NAUJA VALDYBA

REVERE MAJORAS
ŽUVO NELAIMĖJE

Rev e miesto majoras 
John M. Liset žuvo automo
bilio ne laimėje ši pirmadie- 
nj. Majoro automobilis at-

moteri. kuri buvo pakarta,!reikalauja, kad teisėjas bu- sidaužė i medinę užtvarą 
kaipo “ragana,” 1688 me-Įtų pašalintas iš savo vietos’prie tąsomos gatvės ir pa
tais Salem mieste. Ta “ra-;dėl netikusio elgesio. Jei taikė i tulpą Beach gatvėje.

ajoras buvo 64 mer
gaus ir jis daugiau-

pasipuosęs >■"* v.. ,, p<vdiiiiu i» iciaęju »*<« i’<--darbavo, kad Beach
delis “prasikaltimas.” pareigų. gatvė buvo naujai išgrįsta.

banditai su revolveriais api- vxa,^u’ PaSa^poje
plėšė Malden mieste Majes 
tie Credit Union. Banditai 
grasino nušauti du tarnau

62 metų Williamstown 
distrikto teisėjas Ruby ŠĮ 
antradieni liudija savo .by- 

Advokatu draugija

dirbtina nosimi.

Sutrukdė Laisnio Perkėlimą

Praeitą penktadienĮ Dor
chesterio Lietuvių Piliečių 
Klubo narių susirinkimas 
išrinko sekamus narius Į 
valdybą: pirmininku—A. J. 
Namaksy, vice-pirm. — J. 
Stonis, sekr.—V. Klemka, 
fin. sekr.—P. Brazaitis ir 
kasininku—B. Palby.

Direktoriais išrinkti: Leo 
Stasiulis, Mrs. Nedvin, Mrs. 
Štreimikis, P. Žukas ir J. 
Aukštuolis.

Sekr. V. Klemka.

KAS YRA BOSTONO
' “METROPOLIJA”

PARSIDUODA labai žema 
kaina kampinis 5 šeimų namas 
ir maisto krautuvė, tinkama 
bile kokiam bizniui. Yra ir 
garadžius. Vieta graži, prie 
pat byčių-maudyklių. Tirštai 
apgyventa ir daro didelį biznį. 
Dėlei senatvės parsiduoda ant
ra krautuvė, geras biznis ir ge- | 
roję vietoje. Dėl informacijų 
kreipkitės šiuo adresu: 303 E 
St.. So. Boston, Mass. Galima 
sužinoti apie šiuos pirkinius bi- 
e kada. Galt pirkti ir nepaty
ręs biznyje. Mes padėsime.

Biznis kad ir mažas, bet vir
šija didelį dirbtuvės uždarbį.— 
Paul Miškinis. (51)

REIKALINGAS KAMBARYS
Vienam inteligentiškam as

meniui reikalingas apšildomas 
kambarys South Bostone, netoli 
nuo “Keleivio.“ Kas tokį kam
barį turi. malonės pranešti

Keler.vio“ ofisui.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUM3IA ROAO 

arti Upham’s Corner
OUrttnto v tn, me«

!

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway 
8OUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 37 ORIOLE STREET 

West Roihury. Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
531 BEOADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Rimbai Building 

;__ Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą Santaokal 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

Dorch esteri etis Frank A. 
Libbey turi laisnį pardavi
nėti likerius Union gatvėj. 
Jis norėjo “perkelti” savo 
laisnį į kitą vietą, bet lais- 
nių komisija prašymą šį an
tradienį atmetė. Prieš lais
nio perkėlimą protestavo 
katalikų ir protestonų kuni
gai, kurie sumobilizavo1 
apie 200 likerių priešinin
kų. Dauguma “protestuo
tojų” kartu su tais kunigais 
eina visada protestuoti 
prieš laisnių davimą ir per
kėlimą. j

Nupirk Savo Namams Dovaną
Šių Kalėdinių Švenčių proga nupirk ir padovanok savo t amams ką nors 

gražaus, praktiško ir atmintino.
LIETI VIŲ BALDŲ KRAUTUVĖJE. SOUTH BOSTONE, rasite idelį pasirinkimą 
gražių ir praktiškų dovanų. Padovanok savo namams naują svečių kambario setą; 
gražų spalvuotą virtuvės setą: miegamojo kambario setą; nauja kilimą^ (karpetą). Ar
ba pasirink gražų staliuką, elegentišką lempą, poilsio kėdę su suoleliu, paveikslą, pele
ninę ir daugelį kitokių daiktų.

Lietuviu Baldų Krautuvėje pirktos dovanos bus tikrai vertingos, naudingos ir 
branginamos per ilgus laikus.

Pirkite dabar—tuojau. Išsimokėti galėsite ir po Kalėdų.

Nupirktus daiktus savo truku tuojau pristatysime kad ir toliau nuo Bostono.
"T Į Kreipkitės į:

LITHUANIAN FURNITURE COMPANY 
326-328 Broadway (tarp D ir E gatvių), South Boston.

(51)

Bostono prekybos rūmai 
(Chamber of Commerce) 
paskelbė “Bostono Metro
polijos” planą ir paaiškini 
mą. Į “Metropoliją” pre
kybos rūmai Įskaito patį 
Bostono miestą su visomis 
jo dalimis (South Boston 
Hyde Park, Brighton, Dor 
chester, Roxbury ir k.) ir 
82 apielinkės miestus, kurie 
bendrai su Bostonu turi 2,- 
543,000 gyventojų. Bosto
no Metropolija apima 1,062 
ketvirtaines mylias ploto, 
arba 14rč Massachusetts 
valstijos ploto ir 55 nuošim
čius, musų valstijos gyven
tojų. ’

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už >12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Liet uviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TcL SO 8-4149
Turim visokių vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus:
kainos nebrangioa. Gyvename 
čia jau 20

220 E Street, South Boston 
. Pristato touiką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr.. So. Bostone. Tel. SO 8-
2414.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAU8TI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaored
lfovera)

Parkrauatom
fia pat ir i to-1 
ttmaa viataa.
8augi priežiūra, kaina prieinama 

326 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS. 

TaL SOuth Boatoa 6-461*

* r




