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Eisenhowerio Kandidatūros
Kongresas Susirinko; Visi Susirūpinę Rinkimais; Pre

zidentas Trumanas Keliuose Pranešimuose Išdėstys 
Savąją Programą; Bet Kongresas Vargu Ją

Svarstys; Eisenhovverio Kandidatūra Ke
lia Didelio Susidomėjimo

HLMtCttCO

Antradienį, sausio 8 d. 
pusiaudienį susirinko 82-sis 
kongresas į naują sesiją.
Trečiadienį kongresas iš- . "
klauso prezidento praneši- Prezidentui Trumanui 
mo apie “Unijos Padėtį.” Pašant, CIO plieno darbi- 
Prezidentas neabejojamai ninkM unijos nepaprastas 
nurodys krašto ukiui gre- ^važiavimas Atlantic City, 
siantį pavojų iš infliacijos N- nutarė atidėti streiką

Plieno Unija
Atidėjo Streiką
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Korėjoj Bolševikai Nerodo 
Rimto Noro Baigt Derybas

Derybos Virsta Nepuikiu Šposavimu; Maskva Siūlė Ko
rėjos Derybas Perkelti į JT Saugumo Tarybą; Ame- * 

rika Siūlymą Atmetė; Korėjos Derybos Vilki-
nasi; Fronte Vietinio Pobūdžio Kautynės 

ir Smarkus Oro Mūšiai

Karo Gamyba
Nuolat Didėja

Krašto mobilizacijos vir
šininkas, Charles E. Wil- 
son, išdavė raportą prezi
dentui ir paskelbė jį viešai 
apie krašto mobilizacijos 
eigą. Jis sako, kad dabar 
karo gamyba jau pasiekė 
2 bilionų dolerių per mė
nesį ir vienaip vien didėja. 
1952 metais karo gamyba 
pareikalaus daugiau žalia
vų ir civilė gamyba turės 
būti šiek tiek aprėžta.

Dabar išduotas raportas

Paskutinėmis dienomis 
paliaubų derybos Korėjoj 

i ne tik yra užsikirtusios dėl 
kontrolės ir dėl pasikeitimo 
belaisviais klausimų, bet 
jos virsta nerimtu šposu. 
Bolševikų delegatai sąmo
ningai derybas vilkina, net 
posėdžiuose šposus krečia, 
o tuo tarpu Maskvos dele
gatai Jungtinių Tautų sei
me iškėlė reikalavimą, kad 
Korėjos karo sulaikymas 
butų, kartu su kitais ginči
jamais klausimais, svarsto
mas JT saugumo taryboje.

x . Amerika šitą Višinskio pa- apima visus 1951 metus ir siul atmetž. Kol.e'jos 
karo paliaubos yra spren-

; 45 dienų laikotarpiui, skai
tant nuo šios savaitės pir-

įr reikalaus
ūkio kontrolę, bet vargu 
kongresas sutiks tą padary- madienio. 
ti. Prezidentas išdėstys sa- Trumanąs prašė plieno 
vo jau seniau siūlytą ir kon- darbininkus pasilikti prie 
greso atmestą programą, dal b°.’ tuo tarpu uždarbių 
kuri kongrese nepraeis, bet stabilizacijos komisija 
gali turėti reikšmės šių me- švaistys jų algų klausimą, 
tų prezidento ir kongreso d*e reikalauja pakelti po 18 
rinkimuose. centų į valandą, ir tą pakė-

Prezidentas jau baigia Iimž* įkaityti nuo šių metų 
ruošti ateinantiems finansų pradžios, 
metams biudžetą ir dėl jo1 plieno kompanijos sutin- 
iaukiama nemažai kovų.'ka a^as pakelti, jeigu val- 
Ypač ūkiška parama užsie-idžia !?is j°ms proporcingai 
nįams, šiais rinkiminiais pakelti plieno kainas. Be 
metais, susilauks griežtos atitinkamo kainų pakėlimo, 
kritikos ir apkarpymų

pagneztinti

Šių metų rinkimai meta 
savo šešėlį ant visų kongre
so darbų. Republikonų 
partijoj jau pasiskelbė ke
turi kandidatai: senatorius' 
Taft, generolas Eisenhovv- 
er, gubernatorius Warren ir 
Harold Stassen. Tik demo-! 
kratų partija dar nepasisa-' 
kė dėl savųjų kandidatų ir 
dar tebespėliojama, ar pre
zidentas Trumanas sutiks 
statyti savo kandidatūrą. 
Bet prezidento Trumano 
dabai- patiekiama progra
ma, ypač “fair deal” pro
gramos siūlymai, vaidins 
didelį vaidmenį rinkimuo
se.

United States Steel korpo
racija sako, kad tokios al
gos per metus jai duotų 
125 milionus dolerių nuo
stolio.

Areštavo 500
Narkotikų Pirklių

Po visą kraštą policija 
padarė medžioklę narkoti
kų (nuodų) pirklių ir pa
dėjo apie 500 jų į kalėjimą. 
Komisionierius kovai prieš 
narkotikus, Harry J. Ans- 
linger sako, kad “išėmus iš 
apyvartos” daug žinomų 
opiumo, marijuanos, morfi
no ir kitų nuodų platintojų, 
nuodų vartojimas ypač tarp 
jaunamečių turi žymiai su
mažėti.

Daugiausiai areštuota po
licijos seniau nužiūrėtų as
menų, jau baustų už nar
kotikų platinimą. Darant 
kratas pas daugelį narkoti
kų “pirklių” atrasta drau
džiamų nuodų.

DIDELIS GAISRAS
ATLANTIC CITY

Truman, ChurchiU 
Tariasi Sostinėje

Anglijos ministerių pir
mininkas Wir^ton Church- 
ill tariasi Washingtone su 
prezidentu Trumanu ir jo 
patarėjais įvairiais abi ang
liškai kalbančias valstybes 
liečiančiais klausimais. Kiek 
iš spaudos pranešimų jau 
žinoma, W. Churchill apta
rė su prezidentu Malajų gy
nimą. suderinimą politikos 
Viduriniuose Rytuose ir vė
liau tarėsi dėl žaliavų skirs
tymo, gamybos klausimų ir 
pagalbos teikimo Anglijos 
apsiginklavimui.

Iš Washingtono premje
ras Churchill vyks į Kana
dą ii apie sausio vidurį į Eį#en|1<>wcr Lieka Europoj 
gris vėl į musų sostinę, —

Šį pirmadienį Atlantic 
City. N. J., mieste kilo di
džiulis gaisras, kuris prida
rė labai daug nuostolių, net 
apie $4,000,000. Supleškė
jo ugnyje keturi dideli vieš
bučiai, jų tarpe ir to miesto 
poilsio pažibos, Congress, 
Davis, Loraine ir St. Charles 
viešbučiai.

vėl
siaiškinęs

iš-
kai kuriuos klau

simus su Kanados vyriausy
be. Sausio 17 d. W. Chur- 
chiil kalbės Washingtone

Amerikoje per šventes įvyko kelios didelės lėktuvų nelaimės, žemėlapyje parodytos 
vietos, kur lėktuvai su keleiviais nukrito. Ne* Yorko valstijoj lėktuvo nelaimėj žuvo 
26 žmonės, o Arizonoj žuvo 28 žmonės, tame skaičiuje 19 West Point akademijos stu
dentų.

MAISTO KAINOS Iranas Imlų SIŪLO BAUSTI 
LABAI ŠOKINĖJA Amerikos Pinigus KYŠIŲ DAVĖJUS

Irano ministerių pirmi- Senatorius H. S. Monro- 
ninkas Dr. Mossadegh pa- ney iš Oklahoma siūlo iš
siuntė laišką Amerikos vy- leisti įstatymą, kuris griež- 
riausybei, kuriame jis sako, tai baustų kalėjimu kyšių 

vo labai pabrangę ir ūki- kad Iranas su dėkingumu davėjus, o ne tiktai kyšių 
ninkaj užsiaugino labai sutiktų imti 23.000,000 do- ėmėjus. Jis sako, kad nie- 
daug vištų. Todėl manoma, lerių iš Amerikos pagal:kas negali imti kyšių, jei 
kad ir vištiena atpigs. “ketvirtą punktą” f parama '“sukčius jų neduoda,” o to-

ukiškai atsilikusioms ša- dėl reikia bausti ir sukčius 
lims). davėjus ir sukčius ėmėjus.

Tokia parama Iranui jau į “Kalėjimų mums užteks,” 
seniau buvo pasiūlyta, bet i sako tas senatorius, “ir da- 
Irano vyriausybė nedrįso tarėjams ir ėmėjams padėti.” 
p a r a m a . naudotis, nes, i Kongrese daugėja balsai 
imant tą paramą, reikia su- už išleidimą griežto įstaty- 
sirišti ankščiau su Amerika, mo prieš kyšininkus, ir duo- 
ko Iranas, dėl rusiškos kai- dančius ir imančius, 
mynystės, vengė daryti.
Matomai dabar ekonomi
niai sunkumai privertė Ira
ną užmiršti abejones ir pra
šyti, kad pagalba butų duo
dama.

Irano aliejaus klausimas

Kiaušinių kainos paskuti
nėmis dienomis žymiai nu
krito, ir manoma, kad kris 
daugiau, nes šiemet jie bu

Bet sviesto kainos pasku
tinėmis dienomis smarkiai 
pašoko. Pereitą savaitę 
Chicagoje svarui sviesto 
buvo jau mokama $1. New 
Yorke didžiosios krautuvės 
pardavinėjo po 93 centus, 
palyginti su 67 centais rug
sėjo mėnesį.

Taip pat labai pabrango 
salotos—Bostone 40 centų 
už apdžiūvusią galvelę. Pa
brango ir bulvės ir kitos 
daržovės. Pavyzdžiui, gal
velė lapuoto kopūsto—20 
centų svarui. Bet Washing- 
tono valdžia ketina tas kai
nas “nustumti* žemyn.”

Protestonai Prieš 
Atstovą Vatikane

Karo Pramonėj 
Busią Daug Darbų

rodo didėjantį Amerikos 
stiprėjimą. Kartu mobili- džiamos Korėjoj ir jei bol-zacijos viršininkas pakarto- ševikainori toki paliaub 
tinai įspėja krast, dėl gre- tai Korejoj leikia‘ £ 
siancios infliacijos kuri me-
kais paverstų musų šutau-į
pas, pabrangintų karo ga-'. Aliantų delegatai Aore-
mybą ir sudarytų didelį pa- ■>”■> «■ w«er-
vojų krašto ukiui. j vikai nori karo paliaubų,- ar

tik naudoja paliaubų dery
bas savo jėgoms stiprinti.Japonijos Gaminiai 

Amerikos Rinkoj
Tokį spūdį Aliantų delega
tai gavo paskutinę savaitę, 
kada bolševikai sąmoningai 

Atsigavusi Japonija jau derybas vilkina, matomai, 
pradėjo daryti Amerikos laukdami Višinskio siūly

mo rezultatų.pramonei konkurenciją.
Pernai čia pasirodė japonų 
siuvamos mašinos, perpus 
pigesnės negu amerikoniš
kos. Japonai užmoka auk
štą muitą, duoda didesnę 
nuolaidą (apie 50%) par- ... 
davėjams, ir parduoda gruodžio 28 
daug pigiau, negu čia ga- bando » as“

Karo pramonės viršinin
kas Fleischmann sako, kad 

gamybai ir kito-ceoeia neisspręsta.-. net ra ~ minamos siuvamos masi-
saulinio Banko atstovai lan-1k,ems •«•”>. darbams siais 

metais busią išleista $o0,- 
)00,000,000, beveik dvigu-kosi Irane ir tyrinėja gali

mybes atgaivinti Irano alie-
jaus pramonę Ira™i ir An- oai daugiau negu pereitais 
glijai priimtinomis sąlyga- metals' Orla,vl« «amyba

400 delegatų nuo įvairių 
protestonų bažnyčių iš 
Amerikos ir Kanados suva
žiavę į “kriščioniškų misijų 
suvažiavimą” Toronto, Ont. 
mieste priėmė rezoliuciją, 
kurioj pasisako už tai, kad 
J. A. Valstybės nesiųstų sa
vo ambasadoriaus prie Va
tikano (popiežiaus). Ame- 

! rikes bažnyčių delegatai 
tai rezoliucijai pritarė.

TURKIJA PRIĖMĖ
160,000 IŠTREMTŲJŲ

Generolas Eisenhower, 
nors ir sutiko būti kandi
datu į prezidento vietą, bet 
iki liepos mėnesio lieka At-

jungtiniame kongreso (se-'lanto Šalių vyriausiuoju ka
rato ir atstovų rūmų) posė- ro vadu. Prezidentas Tru- 
dyje. Sako, kad W. Chur-’mants sako, kad jis bus to- 
chill norįs gauti iš Ameri- je vietoje, kol jis norės 
kos apie bilioną dolerių būti.

Turkijos vyriausybė skel
bia, kad ji jau parūpinusi 
namus ir įsikūrimo galimy
bes 160,000 turkų, kuriuos 
Bulgarija išvarė per rube- 
žių į Turkiją. Visi išvary
tieji yra žemdirbiai, todėl 

i Turkijoj jie buvo apgyven
dinti kaimuose. Kiekvienai 
šeimai Turkijos vyriausybė 
davė po 25 akrus dirbamos 
žemės ir po 6 akrus ganyk 
lų, padėjo pastatyti namus 
ir davė pradžiai inventorių.

busianti padidinta 115%, 
gi elektronikų pramonė pa
kelta 268%. Darbo maši- 

' nų busią pagaminta už 
fa-,- v *00,000,000, beveik tris-SV. Lauryno būoalą^^ daugiau, negu peniai.

Karo pramonė paimsian-

mis.

Amerika Renu

Amerikos ambasadorius ti tiek žaliavos, kad jos tru-
Kanadai, Stanley VVood- kumas civilei gamybai bus 
ward, sako, kad J. A. Vals
tybės ne tik nesipriešins ka
simui Šv. Lauryno kanalo, 
kuiį Kanada keta vienaĮpLIENO GAMYBA 
kasti, bet dargi rems tą pro 
jektą.

dar didesnis, negu iki šiol 
buvo.

VIRŠ 100,000,000 TONŲ
Tiesa, Amerikos 

kongresas nepatvirtino pre
zidento Trumano siūlymo 
dėtis prie Šv. Lauryno ka
nalo kasimo, bet ambasa
dorius mano, kad bus su
rastas būdas prie to pro
jekto vykdymo ir Amerikai 
prisidėti.

Kanada nutarė viena im
tis kanalo kasim" po to, 
kai JAV atsisakė prie pro
jekto vykdymo dėtis. Šv.
Lauryno kanalai- sujungs 
Didžiuosius Ežer > su At- Amerikos elektronikų in- 
lanto vandenynu vandens j stitutas praneša, kad esan- 
keliu, kuriuo galė^ plaukio- ti padirbta atominė batere- 
ti ir didieji, vandenynų lai
vai.

Pirmą kaitą Amerikos is
torijoj plieno gamyba 1951 
metais perviršijo 100 milio- 
nų tonų. Per ištisus metus 
čia pagaminta 105,145,000 
tonų, arba 9 milionai tonų 
daugiau, kaip 1950 metais, 
kada buvo pagaminta 96,- 
836,075 tonos.
PADIRBTAPIRMOJI 

ATOMINĖ BATEREJA

nos, nes jų darbininkai 
daug pigesni. Geriausis 
siuvamų mašinų mechani
kas Japonijoj gauna 90 
centų į dieną, kai tuo tarpu 
Amerikoj toks specialistas 
gauna $15 į dieną.

Dabar pradėjo skųstis 
Amerikos pirštinių gamin
tojai, kad japonai ir juos 
jau varo iš biznio. Pernai 
iš Japonijos buvę įvežta 
Amerikon 100,000 tuzinų 
ponj zomšinių pirštinių mo
terims ir apie 300,000 tuzi
nų porų megstinių vilnonių 
pirštinių. Šiais gi metais 
megstinių pirštinių Japoni
ja atgabensianti Amerikon 
jau net 700,000 tuzinų po
rų. Nežiūrint labai aukšto 
muito (iki 90', ), Japonijos 
pirštinės čia pardavinėja
mos daug pigiau, negu 
Amerikoje gaminamos.

PRANCŪZIJOS 
VALDŽIA VĖL NUVIRTO

Tuo tarpu Korėjos fron
te eina jau 12 dienų kau
tynės dėl vienos kalvos va
kariniame fronto šone. Bol
ševikai tą kalvą užėmė 

d. Aliantai 
ją asiimti. Ore pas

kutines kelias dienas vyko 
smarkus susikirtimai su ru
sų lėktuvais. Antradienį 
amerikiečiai numušė 2 ru
sų lėktuvus ir 2 sugadino, 
o pirmadieni amerikiečiai 
numušė penkis rusų lėktu
vus ir 10 sugadino. Alian
tai irgi turėjo nuostolių 
nuo priešlėktuvinės artile
rijos.

Kapitono Ryžtumas
Laimi Kovą Juroje

ja, kuri radioaktingumą pa
keičia į elektros energiją, zė tęsis ilgai.

“Flying Enterprise” lai
vo kapitonas Henrik Kurt 
Carlsen, New Jersey juri
ninkas, anglų laivo “Tur- 
moil” velkamas artinasi 
prie anglų uosto Falmouth.

Kapitonas Carlsen visą 
savaitę buvo laive vienas. 
Jis, laivui juroje sugedus, 
leido visai įgulai išsikelti į 
saugumą, o pats paliko lai
ve vienas audringoj juroj, 
kol iš Anglijos pribuvo lai-

--------  vas jį vilkti į uostą. Kapi-
Prancuzijos vyriausybė, tono pasiryžimas visoj 

vedama Rene Pleven. sau-'Amerikoj ir Danijoj, iš kur 
šio 7 d. nuvirto, parlamen- kapitonas yra kilęs, sukėlė 
tui pareiškus jai nepasitikė-'didelio entuziazmo. Kani- 
jimą. Už vyriausybę bal- tonas pasiliko laive, ne tik 
savo 243, prieš—341. Spė- dėl išgelbėjimo vežamų 
jama, kad vyriausybės kri- prekių, bet ir “saugodamas 
-- :i—•’ jurininkų tradicijas.”
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DU KALBASI, 
PASAULIS KLAUSOSI

“globai” netgi Amerikos ir:
J A n g 1 i j o s sąjungininkus, 
kaip Lenkiją ir Jugoslavi-:Washingtone svečiuojasi . „ , . . , ,ją. Europos kraštai dabar i 

stebisi, ar i “taikos išlai-j 
iš-i

Anglijos ministerių pirmi
ninkas Winston ChurehilI. !l „ . .
Jis veda derybas su musu k-™°. !»!™a ,
šalies prezidentu ir jo pata-,vadav‘"lasJ pavergtųjų Eu-.

'ropos kraštų. Jei ne, tairėjais dėl “politikos suben- 
drinimo.”

Amerika ir Anglija
taikos išlaikymas bus tik 
supuvęs kompromisas su iš-,ir Anglija yra . ..

“pusbrolių” tautos—tos ’pa-P“^1“ Rus'la- 0 "5 Past°- 
čios kultūros, tų pačių tra-vlos talkos Įgyvendinimas, 
dicijų, tos pačios kalbos ir,! Europoje kyla daug abe- 
didele dalimi, tos pačios jonių ir dėl Vokietijos gin- 
kilmės. Jei tarp tų tautų klavimo. Prancūzai norėtų 
yra kokių nesklandumų, tai vokiečius įtraukti į Europos 
jie paeina iš biznio varžy-!arrriiją kad vokiečiai po 
tynių, arba iš kai kurių tau- apsiginklavimo mažiau tu- 
tinių grupių Amerikoje i retų progos užimti vvrau- 
“antiangliškumo” (pavvz-!jan^a vįeta Europoje.’ Bet 
džiui, airių tradicinis anti- Anglija Į ‘Europos armiją

KRIKŠTIJA LAIVĄ

Norfolk. Va., majoro duktė Bctty Duekworth “krikštijo’’ 
laivą, bet taip pasitaikė, kad šampano soda už y t as butelis 
veik visą šampaną supylė ant pačios krikštamočios. Lai
vai kažkodėl krikštijami šampanu, o ne vandeniu.

Maksim Litvinov

agentai. . . . Pranešė, kad ir 
pats žinojo, kad daro kiau
lystę. Toks diplomatas bu
vo Maksim Litvinov, dėl 
kurio mirties dabar spaudo
je liejama ir ašarų. Girdi, 
gaila . . . —S. D.

Reikia Išspręsti 
Dvyliką Klausimų

Kas Savaite
kaip ir ką galvoti apie savo

n •, vt ta naująją valdžią, apie kinųPereitą savaitę ELTA 1
'skelbė, kad lozoraitiados
reikalas VLIK’o 
buvo svarstomas ir “bal

isams pasidalijus” susitari-idami kinie4i kokie bIo. 
u tariamu diplomai!-;

Iš VLIK’o Padangių

nacionalistus ir apie užsie
nius. Bolševikai ypatingai 

maz
gojime sunaudoja ikalbinė-

. , . mus. BoiseviKai y pa posedvje , ;i• -d i daug muilo smegenų

Americans for
:ic Action (ADA),
iliška demokratų organiza- ReikU tikėtis 
cija, metų pradžioje skel-į baigsis tas
bia, kad šiais ‘•rinkiminiais: ! p , p radin
metais’’ kongresas turi dar Bet ELTA skelbė ir kitą! ... ...

i." . .i-o v,,.-; nešimą pusantro milionoisspręsti 12 labai svarbiu udlyką, kuli musų \i>uome- J* 1 ,i kibimų. Tu klausimu i nė neturėtų išleisti iš akių. komunistų dirba tame
skaičiuje ADA išvardija: ' Būtent. Mažosios Lietuvos smegenų mazgojimo biz- 

! .Tarvba palaiko savo reika- n-v->e T,ek dykaduoniu su-
Amerika turi pripažinti Įavimą,’ kad vienas MLT at-

pagrindinę tarptautinę par-i5tovas ieitu i VLIK’a pilna- 
eigą remti laisvuosius kraš-: teįsįu> narįu. 
tus, kad jie galėtų būti stip- Tas mažlietuviu reikala
vus ūkiškai ir militariniu. vima6 mums atrodo visai J-1

e"libera- mas'•‘F—“"-Igi yra amerikiečiai ir kokie 
tarnvbos setu atpuolė.?į. - ii? • puikus žmones vra Stalinokad tuo ir 1 , ,® . . *’ . . ., valdomi rusai,susitarimas.

pra-

vargusiame krašte moko 
kiniečius, ką jie turi galvo
ti. O jei kuris kinietis iš
drįs galvoti ne taip, kaip 

moko bolševikiški man-
. ie-;protingas ir kodėl VLIKo da,inai- toki pagaus kiti re- 

P»g=»L dauguma skaito, kad tokio ?‘mo a?entai !u kulipka
žvilgsniu. Kitų kraštų 
mimas turi eiti irtalinas. Litvi- . _ ------- , — ........ .. . .

vienas Stali- i “ketvirtą punktą” (parama Įatstovo Įsileidimas pakenk-į/™?ems užbaigs ir pa- 
• Amerika vič Litvinov, tikrąja pavar- no politikos "veidas.” Ka-^tetikusioms ūkiškai sa-i^ų Lietuvos reikalams ar. Y eĮ° n emes n jo ze-
iDffinkluoti de Meier Vallach. Jis mi- da reikėjo "Vakarus” pat- liros). tai daugumai, to mes nepa- mi“ e lon£ sloJe ašarų

Senatas turi patvirtinti jėgiame suprasti. pakalnėje.
Atrodo, kad “dauguma” Stalino dovana koloniali- 

\u’ VLIK’e serga vyravomanija nėms tautoms tikrai yra 
Senatai persvaros, Įspūdinga. Lietuviškieji iš

angliškumas), arba is kai nemano dėtis ir laikosi nuo-, Iš Maskvos praneša, kad tiką’negu 
kurių anglų mėgimo žiūrėti šaliai nuo to sumanvmo. ten mirė Maksim Maksimo- novas buvo ūk 
i “išsišokėlius” amerikie- Kartu Anglija ii
čius “iš aukšto.” Bet prie- ROri greičiau apginkluoti de Meier Vallach. Jis mi-Įda reikėjo akavus pat-
šingumai tarp anglų ir ame- vokiečius. kad sudarius rė sulaukęs 75 metų am- raukti Stalino neva antihit-
rikiečių yra paviršutiniški ‘‘vietinę” jėgą prieš rusišką žiaus ir nustebino pasauli leriškumu, ia. a kada reikė-
ir kai ateina rimta valanda, jėgą. Kad vokiečiai gali ir tuo. kad sugebėjo mini. sa- davo paro irti savo “tai-
tie " J—-

turi
taikos sutarti su Japonija 
ir savitarpinės pagalbos su-

priešingumai užleidžia ^$1 panorėti skriausti Ir pa- vo lovoje, o ne NKVD ku- kingumą,” tada už Staliną į su ta taula- savoirv . ... laikosi_ _
kalbėjo litvinovas. Kada.^P Pat. tun pat\ n tinti kajp didžiausios brangeny-mazgotų smegenų vyrai, 

plačiajam reikėjo biČ .Jautis su Hit-ĮUikijos n Graikijos pilė- bės. Kartą patekę i mažu- kaip Bimbos ir Mizaros, iš 
pasauliui buvo žinomas. lei^u ark)a čabar, kai Stali-jmimą j Staui es Atlanto Gv- kademai šaukėsi piktų džiaugsmo rankas trina, 
kaipo Sovietu Rusijos dip- nas ginklui ;asi prieš Ame-j mroo*i Sąjungą. galybių pagalbos, kad vėl kad pažanga ir stalinietiška

jo progos vokišką “globą” lomatas, eilę metų buvęs SL ną kalba Gro-. senatas tuii pakeisti sa- gajėtų grįžti į daugumą, kultūra “šviečia” 450,000,-
nažinti ir ją puikiai įvertin- užsieniu reikalu myko, MC tov, Višinsky '0 'idaus tvaiką, kad pagal ja(ja jįe apsiriko. Jie ir 000 aziatu ir veda juos i
ti. buvęs ambasadorių Londo- ir Panašų$ diplomatai. daugumos sprendimą gali- nekaitybę prarado ir kapi- laimingą, išmazgotų sme-

“Dvejų didžiųjų” spren-ne ir karo metu Washing- Litvino^ buvo apsuk- ma nut^uKU cieoatu> lal0 nesurado. Argi jie bi- genų gyvenimą,
dimai, kurie paliečia visąitone. M. Litvinov buvo rus zmog?' 1907 metaisj11’ kU0 nudu neleisti mažu-,jogij kad h. (jabar> patekę
eilę kitų tautų, neišvengia- "vienas veidas” bolševikiš- iis kuri buvo bolševi- Įą1 nepabaigiamais gin- j mažumą, jų “demokratiš- 

.. .. . mai turi iššaukti abejonių koj politikoj. Kai 1934 me-k^ “banlcie.us.” Stalino irĮaib (fnibustenu) sabota- kumas” neišsilaikys ir jiei
kmose su ispurpusia agre- ir net susirupinimo. Jei tie tais, dėl Hitlerio nesukai- kUų_ bolą kiškų banditų ^oti įvairių, ypač rasių vė,
smga Rusija. Tos derybos sprendįmai bus padaryti iš-ibamumo, Stalinas nutarė įplėštus pinigus Litvino- 

einant iš dvejų pusbrolių pasisukti veidu į demokra- vas iškeiac-vo Prancūzijos 
siaurų interesų ir paliekant;tinęs valstybes, tą jo “anti

- I------- ............-r---- -t ------- veidą atstovavon* tuv^ jdu paaejo ooi-;s"~ „seveltas ir premjeras Chur- .... j__ _• j___ _ i_____ I r;_i įstatymo, kurie ūkio kon-
chilFk savo

abejų tautų solidaru- Į vergti kitas Europos tautas, lipkos nudėtas.
M. Litvinov

vietą
mui. Tą matėme karo me-į AnTerikai ir Anglijai, alio
tu, tą galime stebėti ir da- do> mažiau rupi, negu Eu- 
bar, kada pasaulis ir vėl ropos kraštams, kurie turė 
gyvena naujų imtynių išva
kares. ,

Amerikos ir Anglijos de
rybos “dėl politikos suben- 
drinimo” gali turėti lemia
mos reikšmės viso laisvojo 
pasaulio laikysenai santy-

Tos derybos 
rupi ir kitoms tautoms. Pa 
saulis prisimena karo me

............. turės ieškoti
santykius paliečiančių klau- 2ejbėtojų? Ir
Jtnų sprendimą. i žmonės, kurie tik

Pasalinti įvairius

ginkluotu

Smegenų mazgojimo biz
niui bolševizmas skiria la
bai daug dėmesio. Juk ir 
mes čia turime net dvi kas- 
dienines smegenų 

ir
♦ ll£Jtur Lr •iz’l o naua

. v.« (Įaugu- . „
bankuose a i svetimus pini- rasannu painus patai- moje” jaučiasi patriotiškai,??' ^^vę

Roo=! = • i\ f • ♦ v<i J” n-— u^iJsvmus Diie ūkio kontrolės?, Matyt, apsimoka.7? nuošalyje kitų tautų mtere- hitlenni veidą atstovavo S1® 11 tuu?' JUU * .. o mažumoje patenka į nes=
^hur-Ljg, dargi darant kompro-’žydų kilmės senas bolševi-.ševikams į anditizmu fi-Į įstatymo, kurie ūkio kon- peraciją! w

pasitarimuose gu Rusjja kitų tautų, kas Litvinov. Kada 1939 nansuoti o partiją. Už yUĮlpnma. j Ispanija ir Doleriai

r-k s ‘XX KT i rl rv t O cs

priimdavo sprendimus, ku-:*,***,v..it„„• • w 1**1 •*- F. ei i L D U«ne ir buvo lemiami karo ei- tai tie sprendi- metais Hitleris panorėjo tokį pinigų mainymą Litvi-; Priimti padorią namų Brjtaį Atvyksta!

mazgo-
“Vilni.”

gai. Pasaulis prisimena n tiko« 
tą dvejų vadų politinius 
sprendimus Jaltoje, kada 
Rusijai buvo užleista dideli 
Europos plotai vien todėl, teie'u

Į- mai susilauks griežtis kri-'SUsikalbčti su Stalinu ir du ^as Par.iuje buvo areš- WinstM> ChurehilI
irltikos. Ikruvini diktatoriai padarė tuotas :jreJ° pei-sikelti -e vieto.e, Kur butų truku u a-----:1ėjo persikelt atv

Ne taip senai generalisi
mo Franko sakė, kad jis

Valstybių atstovai, kada į “krauju cementuotą sąjun- -gyvęnti j Aigliją. 
derisi. turi žiūrėti savo in-įgą.” Litvinovas buvo pava- Didžiausią apsukrumą

W. ChurehilI atva-įrvtas iš savo vietos ir užsie- Ute'inovas 1 — , •• •1*1 parodė tuo, kad 
laike di-

yra labai jaučiamas, ko Amerikon. Atvyko tar- labai džiaugsis, kada vokiš-mas 
kaip
ruošė. - *---------  -------------  i —

Išleisti įstatymą dėl tau- mo’ YPač dėl nustatymo dangoraižius. Dievobaimin-
tos sveikatingumo pakeli- /‘bendro fronto” Viduri- gas diktatoriaus pageidavf- 
mo ir dėl paramos davimo Rytuose, Azijoj ir mas nuėjo šuniui ant uode-

krašto sritims Ii- f^l ekonominės pagalbos gos. Bomberiai New Yor- 
statvti ir gydo- besiginkluojančiai Anglijai, ko neaplankė, Frankui 

mojo personalo prisiauklė- Jei butM su tokia misija džiaugsmo nepadarė ir nu- 
jjmuj atvykęs darbiečių vyriausy- triūsęs diktatorius paliko

Duoti federalinę pagalbą b®s vadas, daugelis ameri- nubudęs. Bet dabar Fran- 
pradžioe ir ..................
mokykloms, kuriam tikslui ^mti Anglijos socializmo, dangoraižių

karo gamybos

} , A 1 . ... .’ižiavo i V’ashingtoną atsto- nių ministerio vieta perėmė Jls įsuko <was laike di-
vauti Anglijos interesus, Molotovas, kuris ir pasirašė džiojo Sta. no apsivalymo, 

ekonominę pagalbą,;su von- Ribbentropu garsią- 1936-1938 metais,, kada 
politiką” taip, i ją dvejų niekšų sutartį, ku- itvįno.v?. Padėjėjai, jo 

Jiem?. kad Anglijos imperijos in-iri pradėjo antrąjį pasaulinį iškirtieji , diplomatai užsie-&oninems

cent- bs su musu šalies vyriausy- ki bomberiai pradės daužy- 
be dėl politikos subendrini- ti bombomis New Yorko 

dėl

atrodė tie plotai neesminiai gautianglų-saksų kraštų
mui. Rytų Europa
atrodė tik mainu objektas ,
• iaa -v - v teresaiir 100 milionų žmonių bu- , ,. dalyse

saugu- u , . .& suderinti
Li
no * įvairioms pa-1-

muose Li-ir artimiausieji 
proteliai buvo iš- 
kaip “išdavikai.”

, .. . Į.*’laisvajam pasauliui, tekstais pasiuntė i Rusija savo .Litvinovas sugebėjo išlikti
\o rtimpazmns spren i- žudyti Anglijos interesus šarvuotas divizijas “apsi- ?yvaĮ J' taip sumaniai

5 .1 11 .Į" į įjungti į platesnius rėmus, dirbti su bolševizmu.” Sta- mokėj° Užmiršti ir spiau- 
mjos pas umejimu į usijos kad ne ^k Anglija, bet ir linui teko ir vėl veidu pa- I 35\ artimųjų bend- 

kitos prieš bolševizmą ko- sisukti į “Vakarus” ir tą radarbių gerą vardą, "kad 
naudinga

įvairiose pasaulio karą.
, „ x. udiv.'v nenukentėtu. Ame- Kada hitlerinė Vokietija tvinovovo lengva širdimi nurašyti , • •__ AT v •® r „ ir j . - Z likai, kuri vadovauja ūsam apgavo Maskva ir 1941 me- sKe,-ti nuostolius.’ Kad tai bu-t*i-c

si
į

glėbį, šiandien 
saksų interesų 
pradeda suprasti.

ir anglų- 
dabotojai vojančios tautos susitari

mui galėtų pritarti ir noriai 
O kokie sprendimai bus t ę s t ų bendradarbiavimą 

priimti dabar? Kaip jie pa- bendroje kovoje prieš mu-
lies likusįjį pasaulį? Pa
vyzdžiui, Anglijos ministe
rių pirmininkas jau iškėlė 
Washingtone klausimą dėl 
Malajų gynimo, bet pro In- 
dokinijos gynimą ir Angli
ja ir Amerika gali praeiti 
tylomis, nes Indokinija, 
nors ir stato pasauliui gu
mą, yra ne anglų-saksų 
kontrolėje, bet Prancūzijos. 
Šiuo tarpu Indokinija atro
do piimiausia vieta, šalia 
Jugoslavijos ir Irano, kur 
bolševikai gali bandyti savo 
įtaką plėsti. Sąlygos bolše
vikams plėstis Indokinijoj 
atrodo labai palankios ir 
jei nebus sudarytas bendras 
gynimosi frontas, tai 1952 
metai gali būti lemiami In
dokinijai.

Panašiai gali atsitikti ir 
su Europa. Kol kas “Va
karų demokratijos” siekia 
tiktai išlaikyti taiką, apsi
ginkluoti ir “sulaikyti” bol
ševizmą. Anglų-saksų po
litiniai sprendimai karo 
metu užleido Rytų Europą 
rusams, atiduodant rusų

Į
veidą vėl ėmė 
M. Litvinov. 
karui Litvinovas

fe
atstovauti skaitė

Pasibaigus PaIikti jį gyvą. Bet Litvi- 
vėl išlėkė novo artimieji priete

aukštesnėm? kiečių Šauktų, kad nereikia ko laukia iš neišdaužytų 
išmaldos savo

turi būti leidžiama panau-'Kel Lnurcnm is, tai ne so- nusususiam ukiui paremti 
doti pajamas iš aliejaus šal- cializmas. Tai Anglijos ir labai džiaugsis, kada 
tinių jurose (prie krašto)

Atšaukti Taft-Hartley bi- šalininkas ir tuo žvilgsniu 
lių ir išleisti naują, page- “artimas žmogus.”

konservatorių režimo asto- “supuvęs liberalizmas” jam 
vas, privačios iniciatyvos duos pagraužti ragaišį, 

nn vvilcrcnin
Ar Amerika duos? Ro-

nntą įstatymą
iš Stalino malonės ir nuo Iiai senosios bolševikų įr darbdaviu

sų laikų didžiąją pabaisą— 1946 metų buvo jau nebe Par^Uos. ^Vv' isskersti, arba
totalitarinę Rusiją. nemalonėje, nukankinti 

ir niekeno

darbininkų
santykiams

VĖŽIO GYDYTOJA

Italė gydytoja, Dr. Calar J. 
Foati. 55 metą, skelbia, kad 
jai pasisekę izoliuoti vėžio li
gos vikšrus ir sakosi suradu
si būdą patikrinti, ar žmogus 
serga vėžio liga pagal krau
ją-

atsargoje, bet 
visų užmiršta 

inebojamas.
1934-1939 metų laikotar

pyje Litvinovas, atstovau
damas “antihitlerinę” Sta
lino politiką, iškalbingai 

i pasisakydavo už kolektyvi
ni saugumą, už “taiką my 

tautų

Sibiro vergų 
stovyklose. Litvinovas pą- 
rodė didelį sugebėjimą iš
duoti savo artimuosius ben
dradarbius, užmiršti savo 
draugystes, zad tik išgelbė
jus savo kailiuką. Tas jam 
pavyko? Kartą paklaustas, 
ką jis veikė 1936-1939 me-

linčiųjų” tautų bendrą tate» Litvinovas atsakęs “Aš 
frontą prieš bestiališką fa- stengiausi išlikti gyvas.” 
šizmą. Tame laikotarpyje išliko, bet jo artimi bi- 
Rusija pasirašė “nepuolimo tiuliai iš senosios Lenino 
sutartis” su savo kaimy- gvardijos, Radekas, Zinov- 
nais. kurias vėliau Maskva Jevas? Bucharinas, Ryko- 
visas begėdiškai sulaužė. vas- Kamenevas ir galybė 
Litvinovas buvo sugalvojęs k?^ baigė savo dienas Sta- 
ir “agresijos apibudinimą,” iino budelių nugalabyti, 
kurį dabar Maskva atme-, Būdamas Amerikoje am- 
ta, nes pats tas apibudini- basadoriu Litvinovas pagar- 
mas Stalino diplomatams sėjo tuo, kad su jo parašu 
akis svilina. Litvinovas dokumentas pranešė Ame- 
daug kartų yra pasisakęs ir rikos Darbo Federacijos 
už Lietuvos nepriklauso- pirmininkui Wm. Green’ui 
mybę, ypač kada Lenkija apie sušaudymą Rusijoj 
smarkavo prieš Lietuvą dvejų Lenkijos žydų socia- 
1938 metais. Iistų vadų, Erlicho ir Alte-

Bet klaidinga butų ma- rio. Litvinovas nemirkčio- 
nyti, kad Litvinovas atsto- damas pranešė, kad tie so-
vavo kokią tai kitokią poli- cialistai buvo

tvarkyti.•»
Remti smulkiąsias 

nes karo užsakymais ir tam 
tikslui išleisti Įstatymą.

rr . D * 1-1 , ■ taiP- Iš Ispanijos giį-Taip. Bet dėl to jo art,-Lo feso,.ius SWnev Su. 
mumo Amerika, kamuos frfn Syracuse N Y„
brangiau. Anglija gyvena 

įmo- “nepaprastą krizę,” kurioje L’niversiteto, Ruris su padė
jėjais ilgoką laiką tyrinėjo,

fB,ba išsijuosę, kjek pagajboP Ispanija ga- 
truksta darbininkų, ,ėtu produktin?ai‘ sunaJ0.

Profesorius surado, kad

visi žmones 
visur
dirbtuvės užverstos užsaky- 
mais, bet ji visvien nesuve 
da galų su galais, 
lies ta krizė yra

r . gen. Franko galėtų sudoro-
T, .s ?,a“iti per metus po 150,000,000 RUu-Va-,^,------------ ikj, ... j • dolerių! Jam, mat,

karų imtynių padaras ir, žali susisiekimo pne- 
nonnt turėti salia savęs sti- mon;ų> elektrainių ir tt, ir 

tt.
Reikia manyti, kad lietu

viškieji Franko garbintojai 
lies gailias ašaras, kada ge
nerolas Franko ims ameri-

prią Angliją, Amerikai teks 
teikti anglams ekonominę 
pagalbą. Tokia pagalba 

11 yra reikalinga pačios Ame
rikos išskaičiavimuose. Bet 
“privačios iniciatyvos” 
žmonėms bus maloniau

Remti žemės ūkį dedant 
pagrindan žemės ūkio sek
retoriaus Charles F. Bran- 
nan planą.

Suteikti valstijos teises 
Alaskai ir Ha\vajų saloms 
ir duoti savivaldybės teises 
Washington, D. C., miestui.

Atšaukti Smith aktą
atšaukti McCanan įstaty
mą, išskyrus kai kurias tų 
įstatymų dalis, kurios prisi
deda prie kovos prieš bol
ševizmą, sabotažą ir šnipi
nėjimą.

ADA yra įtakinga demo
kratų organizacija, ji ben- 
dradarbiauja su darbininkų o Smeseni, 
unijomis “•

koniškus doleriu". Iš tiesų, 
teikti pagalbą- per konser- tai didelis pažeminimas ka- 
vatorių, o ne per socialistuitalikiškiausiam vadui imti 
rankas. Užtat daugiau ir pinigus iš amerikoniškų 
pasikaštysime.

ir pasisako už 
‘fair deal” programą. 12 

klausimų ta organizacija 
siūlo išspręsti dar šiam mu:

parmazonų. Bet doleris, jei 
ir pažemina, tai kartu ir pa
sotina. Todėl, gėdą užmir
šus, doleriai bus priimti, o

, . . , . mainais generolas Franko(Imama keistoku pavadini- nebelinkįs ka(|
‘smegenų mazgoji-,nuį,uotų New Yorko (|an_

Propaganda Kinijoj va-

kongresui, nelaukiant rin-mas.” Milžiniškame krašte 
kimų ir neatidėliojant jų naujasis režimas rankoves 

atsiraitojęs mazgoja kinie
čiams smegenis, moko juos,

ateičiai, nes tai esą svar- 
hitleriniai bus klausimai.

goraizius. 
ne tiėsa?

Geras biznis, ar

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Atmintina Žiema

Šių metų žiema liks at-
klaidingai pažymi Padėkos 
Dieną, . arba kalakutinę.

lintina visiems chicagie- 1952 metų kalendoriuje 
-iams, o daugeliui liks v pa- Įf‘- pažymėta.
tingai atmintina. Dėl gau- S’af m®ta!S k?laku‘lne) P11’
. ” c . _ . . ° puola lapkričio 27 d., osau> sniego ir speigų dau- un > j ♦gelis visokeriopai nekentė- ta
jo. Daug automobilių ir krifio }Į0 d ~ .<D,.ab į,,1 I.

1^1 1 ,Pa' "iai čia 8alima Paminėti,
nami n.P r- Skad kalakutinę pripuola
Sin" k J°' T kaS ket'irt» laPkri«° «-‘a- 
| sekimas buvo suparal.- nesjo ketvirtadieni 
zuota>, tai daugeliui peš
tiems teko atlikti tolimas Pasikalbėjimas
keliones. Kai kuriose dirb- z ,
tuvėse buvo padarvti pri-'. &venclV Proga viename 
rengimai nakvinimui tų ^‘mynimame būrelyje jvy-, 
darbininkų, kurie ypatingai k.° t0KS Pasikalbėjimas, ku- 
toli gyvena Ių verta Palelstl I visuome-

Prieš pat Naujus Metus,'”?’.. Va ka.‘P Pas*ka.*- 
vienok, ėmėme atsigauti. beJlmas įmezgė ir kaip

ATVYKO “MISS KANGAROO’

19 melu australiete Loretta North atvyko Amerikon >u 
dviem kengūromis, kaipo “geros valios ambasadorė.” 
Viešnia iš Australijos lankysis 32 miestuose.

llius ragino skaityti katali
kišką spaudą, nes tik ji, 
esą, teisybę rašanti. Žino
ma, jis kitaip ir negalėjo 
kalbėti. Bet jis pridėjo:

: “Tuomet veiksite daugiau 
I pagarbos ir man . . .”

Pagarbą įsigija kiekvie
nas mirtingasis, neišski
riant nei kunigų, kai jis pa
garbą reiškia ir kitiems.

Pagiris.

OTTERV1LLE, ONT.

Vieša Padėka

Mus ištiko nelaimė. Su-

Lawrence Padangėje
Eglaite Piliečių Klube

Gruodžio 23 d. virš 300 
vaikučių su savo mamytėm, 
diedukais ir bobutuėm susi
rinko piliečių klube sutikti 
Kalėdų dieduką. Antrą va
landą po pietų it avilyje bi
tutės knibždėte knibždėjo 
klube jaunučių lietuviukų. 
Malonu buvo i juos žiūrėti, 
kai musų jaunoji karta, dar 
vos tik tumturiukai, lietu
vybės ateities žiedai, bū

nąs, V. Belažantis, A. Mi- 
cevičius, B. Kibildis, A. 
Večkys, P. Penkus ir kiti. 
Šis pažmonys klubui kaina
vo $125. Geresnio invest- 
mento negali būti.
Garbė jums klubo darbuo
tojai už sumanumą ir to
kius šaunius parengimus.

A. Jenkins.

PHILADELPHIA, PA.

degė musu daržinė su visu15!3"4*?? P*11??**! klub.° na’ 
—J i tai čia susirinkę žaidė irinventorių. Kelių metų mu . . , ...

sų darbo sutaupą sutirpo 'smag.ai la.ku leido, 
.„„„i;- _ .x __ Neveltui piliečiu klubaimedžio R1 „įsukviete ir taip šauniai vai-

Atšilo ir sniegas, užgrioz- 
davęs gatves, šaligatvius ir 
kiemus, ėmė mažėti.

ėjo:
-Ar, ponia, jau skaitei

J vieną mu$ų pašalpini 
klubą atėjo komisija. Kvie
tė klubą dėtis lėšomis ir at
stovybe prie Vasario 16 d. 
minėjimo. Bet pats minė
jimas yra rengiamas sve
timtaučių svetainėje, nors 
mes turime puikiausių lie
tuviškų svetainių. Kodėl 
lietuviškos svetainės rengė
jams jau perblogos? Į tą 
klausimą atsakymo niekas 
nedavė, o klubas, žinoma, 
prie svetimtaučių svetainė
je rengiamo minėjimo ne
norėjo dėtis.

Minėjimą ruošime, kaip 
ir kasmet, lietuviškoj sve
tainėj ir jame galės lanky
tis ir ta komisija, kuri nori 
svetimomis padangėmis 
lakstyti.

Narys.

SAN FRANCISCO, CALIF.

ugnelėje, sudegė
bei geležies įrankiai ir ma £įnoq jsino savo mažučius, nes
' Bet per gerų žmonių už-?c.!"s Prik,auf0 vien at
pjautą gavau nemažą pi- e,4,%0 ta'P !au vlsa tas kas 
niginę pagelbą. Atrii (?) b™"fu a'4* p“

mane Lietuviu Pašaipos Klubas'dies mums visiems. Klubo 
ant greitųjų surengė šokius kul'?J.al “ Ugdytoja, viens 
ir pelną skyrė mums, pade-'P0 kl a*!* *4 luc,enV medzlų 
geliams, paremti. Be toJ‘aPal kr*"4a Per?relt _'r Pa
geri draugai surinko iš ta-l??z"a*’ ?z,u«a zymet’.' k?.d 
bako augintojų paramos, lklabo.valdyba su.maza ,s’ 
parinko musų pažįstamų ū |ln>4™' .susideda .s čia gi-

n a- ,aau , 'nepažįstamų prietelių tar-™**8*0 .*! ““g**5*0 P***"™0’, Gruodžio 29 d. Montrea- “kurfe mufnelai. Ir va, šiandien jau kviečia-
lio kapai vėl priglaudę lie- *-• ma, vaisinama ir pratinama

■tuvį didžios dvasios žmo-, i£norždamas užimti daug prie didžiųjų užduočių at- 
gų Viktorą Pakšt}, velio- . . eities žiedai—trecioji kar-

Į JA\ is Vokietijos, Aus- nis buvo jautrus artimui ir «rdin<ni’Nieko kilnesnio negalitrijos ir Italijos yra atvykę savo tėvynei, šiems reika- pasak?1’ kad. ??rdm^ būti.
tik tada grįžta j malonę, 160 lietuvių tremtinių kuni- lams nesigailėjo savo sun- 1Uk jj"“ Jei‘am?! Kalėdų eglaitė buvo la-
kada padaro atgailą. O tas,»gų ir apie 30 yra apsistoję kiai uždirbto pinigo. Ilgė- SvtrTLoH S^bai gražiai papuošta klubo
kuis atgailos nedaio u ne-j Chicagoje, iš kurių 8 yra jo&i tėvynės ir laukė, kada j;-?1 1 ’ orasnndm •ian<5 Paul AIpy m-
grĮžta i tikrą kelią, gyvena Į priimti neoficialiais vika-i sugrįžti jon galės. Sakyda-/1^- no
nuodėmėje. bais i lietuvių bei kitataučių Vo- “Kanadai paaukojau Yie.n^ s\entadienj• ivanaaai P^yKvjau mudvlern nieko nežinant

nesenai išleistą knygą apieveršininkei Įeiti i dangaus manimi išrinkdami
tą Lietuvos diplomatą?

’—Nei skaičiau, nei skai
tysiu.

XT .. • A x , tz —Na, tai kodėl toksNežiūrint i tai, kad Kale- • . o. .griežtas nusistatymas?<ių išvakarėse buvo gausiai r“ _Jo ,eimvninis gyveni. 
pnsmgę, kad automob.-lmas ~ ’varkos B,o to.
bais gatvėmis nebuvo gali- kį žmoni kas jje bebut

Kame Parapijonai 
Gerai Pasirodė

ma važiuoti ir labai sunku 
buvo šaligatviais eiti, per 
Kalėdas parapijonai visgi 
gerai pasirodė. Jie gausiai 
rinkosi Į bažnyčias ir klojo 
gausias aukas. Sakysime, 
Marąuette Parko lietuvių 
parapijos lapelis “Nativity 
Parish News” skelbia, kad 
kalėdinė kolekta buvo $4,- 
820.79. Tai va kame pa
rapijonai gerai pasirodo. O 
pabandyk iš vienos parapi
jos panašią sumą surinkti 
tautos gelbėjimui arba to
kiam reikalui, už kuri Kris
tus žadėjo dangų, kaip 
vargstančių šelpimas. Pa
bandyk panašią sumą vie
noj parapijoj surinkti to
kiam reikalui. Lengviau 
butų granito atsikąsti, negu 
tai atlikti.
Pamaldos Už Kenčiančius

Chicagoj, kaip ir visoj 
Amerikoj, sekmadieni, 
gruodžio 30 d., katalikiško
se bažnyčiose Įvyko pamal
dos už kenčiančius anapus 
geležinės uždangos. Tokios 
pamaldos Įvyko aukštesnio
sios dvasiškijos patvarky
mu. Pamaldos rengtos 3 v. 
po pietų. Chicagos lietuvių 
tarpe ta proga ypatingai iš
kilmingos pamaldos buvo 
įuostos šv. Kryžiaus bažny^ 
čioje. Visur buvo TIK pa
maldos už kenčiančius. Ta 
proga nebuvo kolektų pa
bėgusiems iš anapus geleži
nės uždangos šelpti, nei ko
vai už išlaisvinimą paverg
tų tautų.

aš nepaisau ir nekenčiu.
—Na, o kas be nuodė-

mes
-Taip, bet nusidėjėlis

—Prašau balso. Ir 
nanašiai sralvoiu. Tik

karalystę. Tegu bažnytiniai pirmininku.
vadai iš savo akių išsiima 
balkius, o paskui tegu ban
do išimti krislus iš žmonių 
akių.

Dabar lai skaitytojai da
ro savo išvadas.

Laisvamanis.

Chicagos Kunigai

Jūsų,
Petras Botyrius. 

1951 m. gruodžio 28 d. 

Mirė V. Pakštys
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taisyklę as taikau ne vien Yra ir dirbančių fabrikuo- su savo kaulais, parnešti tė

u.augj jetag mašjnų, apdėjo' stalą

gaspadoriaus Paul Alex ru 
pėsčiu. Kalėdų Senelis, as
meny Anupro Cilciaus, at
gabeno labai daug gražių
rlnvjnn ii- rluliin vaikunK’

moterystei, o ir kunigystei, ge, nežiūrint to, kad vysku- vynėn.
—Tai jau kunigus suriši .... . ...

=u fasadinėmis tai dai>'11 Ir pašino kitų testinga mirti' P ‘kunigų boikotu. šiems velionio noram

pas savo laišku ir uždraudė ’ Deja žiauri liga ir negai- ” aukot°jV sai as^ "
tai darvti ir crra^inn kitu i 7. J ", * 7 knygos formoje. Mums taitai dantį 1. grasino kitų iestin£ra mirtis neleido tik/?idelę parama,

—Visai ne. Rišu juos su žmonėms taip ir neaišku, pildyti. nu°iaLinis priminimas,

I _ _ jam gelbėjo ir visam suruo-vaisemis ir Įteike mums au- z. \ . j 1 •

kitu Kristaus įsakymu. 
Kristus nustatė tvarką ne 
vien moterystei, o ir kuni
gystei. Kristus Įsakė: NeT 
kraukite turtų. Kunigams 
specialiai įsakė: Dykai ga
vote, dvkai ir dalinkite. Ar 
kunigai vykina tą Įsakymą? 
Visi žino, kad ne. Jei nuo
dėmėje gyvena tie, kurių 
moterystė ne pagal Kris
taus mokslą, tai nuodėmėje 
gyvena ir tie, kurie už mi
šias, laidotuves ir sakra
mentus ima pinigus ir krau
na turtus.

—Ką dabar, ponia, pasa
kysi ? ,

—Ne jūsų galjoje Kris
taus mokslą aiškinti ir gy- 
veniman taikyti. Tas yra 
bažnyčios galioje.

—Ar bažnyčios galioje 
vienus Kristaus Įsakymus 
vykinti, o kitus ignoruoti? 
Turtų nekrovimo Įsakymas 
yra griežtesnis, negu mote-

kt v j k 1 u. .• - įvstės taisyklės. Kristus ne-
Nez.no, Kada Kal.kutine Lengviau kupranuga-

Per keletą metų “Drau- riui išlysti pro adatos ausi, 
ras” savo kalendoriuje negu divorsininkui arba di-

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvty So. Boston 27, Mass.

kodėl jie visi negali išsitek
ti klebonijose. Žemiškų tur
tų juk jie “nekrauna.” Jie
rudyja. vagys išplečia, kan- siems nuoširdi užuojauta, 
dvs suėda.

T . . kad nelaimėje radom šir-
Jo žmonai, p. D. Pa >tie- djng0S užuojautos, 

nei, svogenui M. Za\ad.— y. paramą, tiek aukoju- 
kui su žmona ir ai tume- gjeins tjek jr iniciatoriams,

Ben Ben.

MONTREAL, QUE.

Svečiuojasi

Brocktono gyventojai pp. 
Duobos su dukrele Marcel- 
la atvyko čia aplankyti sa
vo antrąją dukrelę ir žentą, 
majorą James Lawrence. 
Duktė Marcella grįžta po 
kiek laiko į Brocktoną, o 
tėvai taip pamėgo Kalifor
niją, kad keta ten ilgesnį 
laiką pasisvečiuoti, gal net 
iki pavasario. Majoras J. 
P. Lavrrence yra armijos li
goninės San Francisco mie
ste vieno skyriaus viršinin
kas.

Mrs. Stiga iš Brocktono 
irgi čia svečiuojasi pas sa
vo dukterį San Francisco 
mieste. Ar yra daugiau 
svečių “iš namų,” neteko 
patirti, bet butų malonu ži
noti ir gal pasimatyti su 
broektoniškiais.

Kalifornija pirmą kartą 
atvykusiam daro labai gi
lų Įspūdį. Pp. Duobos čia 
atvyko lėktuvu ir tuo keliu 
mano ir atgal važiuoti.

—M. D.

$250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei 
Tu, Tautieti, prisidėsi savo 

gera auka!

Šime bei aptarnavime daly 
vavo visa klubo valdyba: 
Jonas Urbonas. Rapolas 
Mikolaitis, Andrius Tataru-

’anmunjon , kaimelyje Korė
joj kiniečių bolševikų karei
vis turi laiko skaityti, kol jo 
viršininkai tariasi su Alian- 
tais dėl paliaubų.

kurie aukas rinko, tariame 
musų širdingiausią padėką.

j-- or, j » a’ ! Stasys ir Ona Taurinskai.Gruodžio 30 d. A. \. pa-i 3_______________
lapijos salėje Įvyko šešta-:
dieninės lietuvių ' mokyklos LIETI V U

Kalėdų Eglut;

vaikučių eglutė. Be moki
nių ir jų tėvų dalyvavo gra-

1951 m. gruodžio 16 die-‘žus burvs svečių su vaiku-i -------
ną buvo D. L. K. Vytauto čiais, v:pač senosios imi-i r;r“o<ižio į; la7u 1‘‘Ge"’ 
Nepriguimingo Klubo pir- grantų kartos. Progiamą °r ’ a ’
mininko l inkimai. Balsų mokiniai išpildė be priekai-i ’ Rliardas Annužis, Martinas 
dauguma buvau įsl inktas sty. _ Nuoširdi pagarba ir į Bernotas. Alfonsas Brūzga.
a^- padėka priklauso p. Alisau- Adolfas Gydąs. Antanas Jan-

Ligšiol nežinomas asmuo skuf, mokyklos vedėjui. mo-Įkauskas, Viktoras Krišciunevi- 
ar jų grupė prieš rinkimus i kytojoms ir p. Kardelienei‘čius. Marijona Lidkus, Algis 
per laikraščius “Nepriklau-i bei p. Piešinai. Krakauskas, Evaldas Negražia,
soma Lietuva” Nr. 42, “Ke- . . Vytautas Oniunas, Povilas Paš-
leivy” Nr 50 neaiškiomis ^lk ateityje, rengiant eg-įkevičii», Povilas Petrauskas.

Pareiškimas

frazėmis teršė mane, o 
“Naujienose” Nr. 279 ap
šmeižė mane komunistu, o 
mano žmoną jų literatūros 
platintoja.

TRANSPORTAI

lutę, reikėtų vaikučiams, Pranciškus Pusdešris ir Vytau- 
dovanėlių pavidale, paskleistas Vodopalas. 
sti lietuvišką knygą ar lai k
rašteli. Sausio 3 d. laivu “General 

Greeley“ i New Yorką atvyko 
lietuviai:

Gnezla. protestuodamas R L. Tarybos ruoštas BhlkK Berti.,. Juo-
pi įes šmeižtą pai eiskiu, kad Naujųjų Metų sutikimas la-zaS Bobkovas, Ignas Kazlaus- 
nei aš nei mano žmona ko- bai gerai pavyko. Publikos kas. Osvaldas Kemėšis. Bdes- 
munizmui nepritarėm ir ne-prisirinko pilna salė. Vie- lovas Kondratavičius, Juozas 
pritarsim. tų, visiems norintiems pa- į Kymontas. Albertas Krauzas.

Tas biaurus šmeižtas oa- tekti- "eožteko. Pats Nau- Pranas Klumbys. Morta Nikš- 
įas niaurus smeizias pa . hnvn taitiene. Kazys Palsiunas.

kirto man sveikatą, gavau b 1 Aleksandras Pikelis. Juozas Sa-
širdies sukrėtimą. g aziai atl»Ktas. baliauskas, Bronius Toisiunas,

Nors prieš šį parengimą Henli Yang (kiniečių kilmės 
buvo įkyriai varoma propa- lietuvis) ir Adolfas Vaidelis, 
ganda, skleidžiant visokius ~:T-
gandus, pasisekimas pobu- S*usw 11 d-vio dideli Dėks prikišu- ' New Orleana atvyk’

' sta šie lietuviai:
Anditius Capatauskas, Anta

nas Kalinauskas. Arturas Kas- 
teinas, Arturas Pliskaitis, Rima 
Seikus ir Adomas Sudmanas.

Naujųjų Metų Sutikimas

Kad išvengus pasikarto
jimo nuo pirmininko parei
gų atsitraukiu, mielai norė
jau dirbti tautos ir tautiečių

so ne tik rengėjams, su p
Šia proga linkiu išrinkti Leknicku priešaky, bet ir 

šioms pareigoms garbingą atsilankiusiems svečiams, 
ir sąžiningą brolį lietuvį, p
kuris pakeltų musų garbę 
ir ekonominę klubo gerovę.

Su pagarba dėkoju tau
tiečiam? už pasitikėjimą

Per Kalėdų dieną paša- "Keleivyje” na«dmfa jn 
kytą pamokslą, A. V. para- daryti vieokiue biznio «kel 
pijos klebonas kun. Kubi- biznu ir pajieikojioatu.

Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RI MAI—visc-i nepaprastas naujas romanas, 

kuriame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspaus- 
d'nta; kaina l doleriai.

SLIITTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira. 
Įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautinį ir kulturinį atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labai 
graži spauda; kaina 3 doleriai. (Nuo 1)

Abidvi knygos sykiu tik už 6 dolerius! Persiuntimo 
lėšas apmokame. Rašykite: '

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicago 8. III-
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Laiškas iš Prancūzijos
Apie Juozą Gabrį, Apie “Kiaulę Be Rožančiaus’ 

Saugu miečius
ir

Tik dabar pateko man i rojo karo buvo VLIK’as, 
rankas Amerikoje leidžia- kurį jis keža.o pasku- 
mas laikraštis “Vienybė” čiausiais žo .žiais, o atski
ltai m. rugpiučio 17 die- rus VLIK’o asmenis derg- 
nos laida. Ten radau Juo- davo taip. kaip tik gali da
žo Tysliavos pastabas apie;ryti pasamdytas žmogus.
mirusi Šveicarijoj Juozą
Gabrį, žinomą 
rąja 

J.

ir savo tik-
Kas skaitė -L Gabrio 
džiamus ^Kaukimus

Palšaičio pavarde. biuletenius, tam aišku 
Tysliava rašo: “Kartą vo, kad ta- žmogus

velionis (J. Gabrys) šių vieną tikslą. Įnešti į

lei-
ir

bu-
turi
lie-

žodžių autoriui (J. Tvslia-rtuvių politinę emigraciją 
vai) pasakė: ‘Ir popiežiai 
keičia savo pavardes’ . . .’” 
o jei taip, tai kodėl Palšai
čiui nepasivadinti Gabriu?

J. Tysliava “Vienybėje’’

nesantaiką. 
turėtų būti 
po antrojo 
viena valst

Kam jis dirbo, 
irgi aišku, nes 
karo buvo tik 
bė suinteresuo-

nos ‘Sauguiras’ demoraliza
vo ne vieną dorą Lietuvos pi
lietį.“ (“Tautos Sargyba“ 
1948 m. sausio mėn. nr. 1.)

Tokie “prajovai,” kaip 
J. Gabrys arba tokie poe
tiški šnipukai, tai vis lietu
viškos nelemtos diktatūros 
reiškiniai. Demokratiškoje Į 
tvarkoje tokių reiškinių ne
būtą. Kur viešpatauja dik
tatūra, ten šnipinėjimas, 
provokacija ir visokių “val
stybės priešų’’ gaudymas 
virsta dideliu amatu, ku-i 
nuo pasikliauna ir poetiš
kai nusiteikę veltėdžiai.

Šnipinėjimas visokiose 
diktatu ose yra pagrindinis 
valstybės tvarkos “rams
tis.” Bolševikiškoj diktatu-

politinė roj šnipinėjimas yra patsta, kad liet mišką
! paduoda kai kurias ištrau- emigracija >; skęstų riete-himtiausis Stalino režimo 
kas iš vieno J. .Gabrio laiš- nose ir moial: nė j baloj. j ramstis. Bet ir Smetonos, 

į ko. Įdomios ištraukos, nes ą , Mussoliniai ir panašus ne-
| jos parodo Juozo Gabrio ^a\o ra tuose J. Gao-ĮnaU(j^jjaj šnipų negalėjo 
! stilių ir pretenzijas. Pavvz- sav^JP ausviesdavo ne- j valdyti.

Nr. 2, Sausio 9, 1952
KANUOLĖ LEIDŽIASI PARAŠIUTU

Transporto lėktuvas Korėjoj išmetė sunkią kanuolę. ’kuri 
leidžiasi žemyn parašiutu. Parašiutais iš oro galima nu
leisti 5.000 svarų sunkumus.

—Pasakyk, Maike, kodėl —Tėvas jau pasenai 
Amerikoje niekas nesuval- Amerikoj, o vis dar nesu- 
do melagius? pranti amerikiečių biznio.;

—O kokius melagius tė- Amerikiečiai toki biznį la
vas turi galvoje? bai gerbia. Jie jį vadina

—Na, o koks čia skirtu- “free enterprise.” Tai reiš- 
mas, kokius? Juk melą- kia laisvą verslą. Verskis 
giai visi lygus. kaip išmanai, girk savo

—Ne, tėve, melagių yra prekę kaip nori, meluok 
visokių. Amerikoje yra net kaip moki, tik neniekink ki- 
melagių klubas, kuris kas- tų. o niekas tau nieko ne- 
met skiria dovaną už ge- šakys. Pavyzdžiui, viena 
liausi melą. Šiemet tokią cigarečių kompanija skel- 
covaną laimėjo vienas ku- tia per radiją, kad jos ci- 
nigas. garetės yra geriausios, o ki-

—Ar tai tu nori pasakyt,;ta skelbia, kad jos rūkalai'; 
kad ir kunigai meluoja? yra geriausi—ne tiktai ma-

pretenzijas.
Įdžiui, jis rašo Tysliavai:

“Argi man reikės skristi 
ar plaukti ketvirtą kartą per 
Atlantą, idant krestelti jus 
prakeiktą inerciją? Visi jus 
mintate kaip dielės iš auko
jamų dolerių, patys suvarto
dami. kaip ALTas 80% savo 
reikalams, o likučius, apie 50 
tukst. siunčiate besočiam 
VLIK-ui, kuris irgi viską su
rijęs su čigonpalaikiu Krupu 
priešaky, išvadinusiu pernai 
Tamstą ‘kiaule be rožan
čiaus.’ nei pirštu nekrustelia 
‘Lietuvą laisvinti.’ Nei vie
nos propagandinės knygos: 
Genocidas išleistas ne VLIK- 
o. bet privatės iniciatyvos. 
Ar ne skandalas? . . .

“Leonardui jau iškelta by
la už malversacijas LRKSA. 
Argi reiks kelti kitą bylą 
ALT-o trijulei: Pijušui. Leo
nardui ir Mikui? Pasakyk 
OliukuL kad jis nekištų nagu 
į tos trijulės š . . ., nes smir
dės.”

tolimą Lietuvos istoriją ir 
kaltais papasakodavo įdo
mių dalykė ių ir pats apie 
save ir apie kitus žmones. 
Viename savo biuletenyje į

Paryžiuje.

lis pasakoja, kaip Smeto-' 
nos žvaigy .. buvo atsiun-juMsakydami

J. S-u*.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Musų laikraščio skaitytojai, 

atsinaujindami prenumeratą
1952 metu

ir 
“Ke-

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Keistas Sutvėrimas skas su katalikų rašytoju 

Kaziu Čibiru parašė Pasau-Urugvajaus lietuvių ko
munistų laikraštėly “Dar bo Lietuviu Bendruomenės

tusi pas JI Vyną įo girninai-,lejvio- kalendorių, prisiuntė ir įas” tenka .matyti? savogiai- komitetui
t} šnipinėti. . as jam iš Lie- dovanu ’ rT'" — '--------- • — -
tuvos duoda žinių ir pana
šių dalykų. Bet jis sakosi

Urugvajuje po 
gyVe_ laišką, prašydami, kad ne-_ Į Tėvo ir sunaus iždą. ku Pietų Amerikoje 

Prisiuntė: nusio, tūlo S. J. Jokubkos butų priimami į Bendruo
Mrs. s. Paplauskienė iš Chicagos parašytos ži- menę kal iųjų -pažiūrų ir pa

—Tai aišku ir be paša-Jonus rūkyt, bet ir sveiki,
.uos ruko visi daktarai, ar- lstlauM galima su-

meluo- ristai ir tt. Tai yra aiškus ^.a<^ Gabrys dė-
i melas, tėve, nes visi ruka-j06.1 dideliu žmogumi, bet

—Politikieriai, tėve, taip lai via vienodi, iš tokio pat G.^Os^ nes
pat yra dideli melagiai, tabako gaminami ir visi jie t,_ ru71°je ta*P rasė t?' 
I ries rinkimus jie prižada sveikatai kenkia, nes niko-iG® ’ *ad toks jau buvo jo: 
žmonėms visokių gerybių, tinas arba tabako sultys yra i amatas‘ Juozas Tys-
bet patekę į valdžią savo nuodas. Tačiau niekas ta- llaxa ^iiko, kad J. Gabiys 
prižadų nepildo. bako kompanijoms meluoti ^uvo maždaug toks. kok.

—Tai kodėl jų niekas už nedraudžia, nes laisvojo 
tai nenubaudžia?

—O kas juos baus, tėve? ‘';uę,a /J“"—— “ toks’ aroa
Juk valdžia ju rankose. Jie Ple e> &1,tL

kymo, tėve.
—O kas daugiau

ja-

tą savo „mmnaiti šnipą 
greit išaišk L ęs. Toliau jis 
sako:

“Be man giminaičio, grį
žusio Kaur. tuščiom ran
kom. Smer. nos saugumas 
delegavo pi - mane iš Pary
žiaus šnipą T., neva poetą, 
neva rašyto .. Įpareigotą šni
pinėti Pa* žiaus lietuvius 
studentus -tipendiatus. ’ už 
ką. žinoma, is irgi ėmė gerą 
stipendiją. rs ir ne studen
tas, bet b» okslis, neuostęs 
nei gimnaz «>s mokslo.

“Man I> gvai iššifravus 
saugumieti jis irgi turėjo 
grįžti į IP ryžių
rankomis, Tikslas jo misijos 
buvo išvog iš mano archy
vų įrodyir s. kad ‘Tautos 
Sargas” b- o mano leidžia
mas. Jo elemtai ‘misijai’ 
netik nepa sekus, ir pasiro
džius nr. ‘Tautos Sargo' 
eilėraščiui Lietuvos Vargai' 
su parašu Lavotis. spėjamu 
šnipuko sfc yvardžiu. jis tu
rėjo daug nemalonumų, kol 
neįrodė, kač tą eilėrašti rašė 
ne jis.”

Toliau J. Gabry? paduo
to “Lavočio” eilėraštį 
Lietuvos vargus, kada 

“Valdė Maras,” ir sa
ko:

Paplauskienė
Bradford. Mass.—83; J. Mic- nios. Jis rašo, kad ne tik žangieji lietuviai, o jų tarpe 
kūnas iš Chicagos—82; J. Ma- jam, bet jr į§ Brazilijos at- M. Krasinskas ir J. Laz- 
sys iš Montreal. Canada— vykusiam jo broliui labai dauskas, motyvuodami, kad 

. bloga gyventi Suvienytose pastarieji yra “Naujienų,” 
“Keleivio” ir “Argentinos 
Lietuvių Balso” bendradar-

81.75.
Po 81.50 prisiuntė: J. Purė 

nas iš Richmond Hill. N. Y.. 
K. Verkutis iš Norton. W. Va.,

Amerikos Valstijose.
Kaip

nistėlio raštus, tai atrodo,
ir Charles Jankauskas iš East kad jus ten, Šiaurės Ameri- biai‘I Gruodžio 17 Didvyris

jis matosi iš tų laiško ii

JU
patys save nebaus už tai. 
kad 
jus;

verslo isigyvenusi praktika iu *ukų- 
leidžia biznieriams savo -Maždaug

žemas šmeižikas, 
tojęs—Girti. Maike, galima, 

ale nereikėtu meluot.apgaudinėja balsuoto- . .į —Laisvas verslas, tėve,
.—Aš, Maike, turėjau ant !emjasi konkurencija, o 

ntislies, kitokius melagius,: xonyn encija verčia meluo
tai tuos, kad per radiją me-i:1: Vaip yia, tėve. ne tiktai 
luoja. Ve, aš parodysiu I*”2"”8’ bet lr P°l:t,k°k 
tau priklodą. Mano kūmas
nusipirko ant Kalėdų telia- 
\yžą. Per radiją jisai 
klausėsi kelis vakarus, kuri 
iš tų naujenybių geriausia.
Įsiklausė daugiausia išgar
sintą vardą, užsirašė jį ant 
peiperio ir nuvažiavęs į 
storą nusipirko. Užmokėjo 

dolerių ir dar turėjo 
pridėt 20 dolerių už pritai- 
symą. Olrait, storas atve
žė teliavyžą jam į auzą, 
įkišo dratą į elektrikos sky
lę, kur gaspadinė prosą pri
jungia, ir dacol. Jokio pri- 
tais.vmo nereikėjo. Taigi 
20 dolerių kaip į balą įmes
ta. Ale tai dar neviskas, 
l ai tą teliavyžą užtaisė, tai 
ji tuojau pradėjo rėkti, kad

bet ir pontiKoj, ir 
kitose gyvenimo srityse. Pa
vyzdžiui, Maskva, norėda
ma kitoms šalims įpiršti 
komunizmą.
siems. Savo žmonėms ji 
skelbia, kad Amerikoje 
žmonės badauja, o užsie
niui meluoja, kad Rusijos 
žmonės yra laimingi: jie 

tik 
te-

viskuo esą aprūpinti, 
lainuoja, šoka ir lanko 
įtins. Bet kad pasaulis ne
pamatytų, kad tai yra me

apsipu- 
su vie-
drumsta. , dJda 

apie 
ten

‘patriotas
nu tikslu—skleisti 

i nesantaiką ir pelnyti atpil
dą už lietuviškos politinės 
emigracijos kiršinimą.

Painformuoti lietuviai 
Juozą Gabrį jau senai žino
jo, kaipo neatsakomingą 
“veikėją,” kuris gali kalbė
ti bet ką ir net tą pačią die- 

meluoia vi-|*^ gali savo nuomones kei
sti po tris kartus.

Po pirmo pasaulinio ka
ro J. Gabrys buvo diploma
tas. Susipykęs su Smetona 
ir Voldemaru jis perėjo “i 
opoziciją.” leido prieš tuos 
“tautos vadus” visokius at
sišaukimus, gyrė gruodžio 
17 d. perversmininkus ir vis 
dėjosi stovįs “tėvynės sar
gyboje.”

Po antrojo pasaulinio ka
ro J. Gabrys pasiskelbė 
esąs Lietuvos “vadu,” sukū
rė “direktoriją” iš kelių ne
atsakingų žmonių, kurie po
litiniai buvo palaidi barš
čiai. faktinai pats ir buvo 
visa ta direktorija. Pik
čiausias jo priešas po ani-

Millinocket. Me.
Po 81 prisiuntė: Mrs. J. Sank

iš So. Bostono. Mrs. c. Meš- negera. Ot, Sovietu 
jkauskas iš Pierpont. Ohio. M. jojr tai kas kita, ten visui
iMazgialis iš Worcester. Mass.. gera, malonu, ten tikras ro- . . t4
J. Urban iš New Haven. Conn.. jus. ... na smetonines eros garse-

__________ __  i—-------- ^i.____ - nvfcė.” crer_ Grigaliūnas-, •» p m u n a m u —-r o---- ----------- ----
JU. Maskvos agentėlio klege- Glovackis, kuris kaip girtas

Po 50 centų • - *- ’ - - - '
Zekanis iš Seven Hills Village. Rusįjoj gera. Bet jei

tuščiomis fOhio. Mm. Kalvaitis is Detroit. nors tokį tipą pasiūlo į tą Grinių, pulk. K. Škirpą ir 
įMich.. K. Platakis iš Cleveland. rojų išvežti, tai spiriasi ir generolą T. Daukantą. Jis 
Ori°k_K‘ TSh!vei,Va -'Š ^uUdbU' bliauja kaip ožys į turgų fU pasididžiavimu iškelia 

i III.. M. Sinkevich iš Rockford.

“Dabar rr. su žiniomis, šis 
buvęs Sir*-‘ >no.» Saugumo 
šnipukas redaguoja Ameri
koj laikra<‘.. Amerikiečiai 
geriau už r < turėtų žinoti 
ar jis vis dar ‘saugumietis.’ 
Tai vienas i> tūkstančio pa
našių atsitikimų, kur Smeto-

koje, gyvenat lyg pekloje.
Ten visur bloga, nešvaru, Argentinos marijonų 

“Laiko” nr. 57 išlindo kaip 
Pilypas iš kanapių dar vie-

jus.

agentėlio niege----- --------- ’ ------- ---- * °------
ntų prisiuntė: Leon sys> kuriam visur bloga, tik valkata iškoliojo ir purvais 
Seven Hills \ illage. Rusijoj gera. Bet jei kas apdrabstė velionį Dr. K.

111. G. Palukaitis iš Montreal. 
Canada. M’. Gudonis iš M'ater- 
bury. Conn.. K. Bikulčius iš 
Leuiston. Me.. Mrs. Knizinas 
iš Chicagos. G. Jancovskis iš 
Chicagos ir J. Sakalauskas 

'. Boston. Mass.
Po 25c prisiuntė: D. Rūke iš 

WClinton. Ind.. ir 
iš Bulpitt. III.

Visiems draugams 
mą laikraščiui 
gą ačiū.

su 
i vie;

Į Sovietus Išleidus padarbiu

pasididžiavimu 
mrnon visus savo bend-

ir gruodžio 17 d.
(___ __ _ perversmo pir-

Bolševikų “Darbas nr. muosius dalyvius ir baigda- 
18 aprašo, kaip nesenai is-.mas isteriškai šaukia: “Ar- 
vykusiam i Sovietų Lietuvą ba geros vaitos bendradar- 

i’ciavimas, arba—šalin su- 
' teptas rankas nuo švento 

ra parvykus, kaip jis bus,Lietuvos vadavimo darbo.”

iš vienam buvusiam jų veikė 
jui Juozui Donkui bus ge

fašistinio

Lazauskas ]aimingas? kaip ten jam 
nieko netruks tame rojuje.

. uz .P44.™' Tik vieno dalvko neparašė tariame širdin-;ur, , „ , iDarbas. Neparase, kad 
J. Donkus parvykęs i Rad- tu <*a™si- (Apie tą Griga- 

liuną-Glovackį vėliau duo
sime daugiau žinių.—Red.) 

Nauja Konstitucija

Pavereęs Lietuvą priešas /Jbskį neras to Lietuvos 
žmonių sukurto kooperaty- 

nesigaili nieko iat naikint; ivo, kurio vedėju buvo po-
Ar, Tu, lietuvi, paeailėsi inas Oonkus ir kooperatyvą 

j apvogęs pabėgo į Urugva-
lukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais 
vinti?

Pasiklausius tokio tipo, 
gal nešvariausio sutvėrimo 
visoj Lietuvos armijoj, kok-

las, Rusija laiko savo sie
nas uždarytas, nieko iš už
sienio neįsileidžia ir saviš
kių neišleidžia kitur.

—Tai tu, Maike, rokuoji, 
kad visas svietas stovi ant 
melo ir apgavysčių, ar taip?

• —Iš dalies, tėve, taip. Be 
kitos kumpanijos teliavyžos • melo sunku butų dabartinėj 
daug pigesnės ir daug ge- santvarkoj žmonėms gy
vesnės. Pradėjo rodyt ir jų venti. Aš skaičiau knygą, 
pikčerius. Na, tai kaip tu pavadintą “Viena Diena be 
rokuoji, Maike, ar už tokį Melo.” Tenai atpasakota, 
melą nereikėtų sukčius su- kokia pasidarė suirutė per 
kišti džėlon? Kam gi jie vieną dieną be melo. Žino- 
rarsino per radiją, kad jų ma, tokios dienos pasauly 
teiiavyža yra geriausia, d2r nebuvo, kad melo ne-
kuomet ji pati tau pasako,į^utų, bet tos knygos auto-'aš nenoriu būt melagis. Tai- 
1 ad kitos yra daug gėrės- rius labai gražiai atvaizda-gi lik sau sveikas, o aš eisiu

pradėtų vieni kitiems saky
ti teisybę į akis.

—Kaip išrodo, tai tu, 
Maike, nori išmokint mane 
meluot. Bet ant senatvės

ATVYKO Į MASHINGT0NĄ PROTESTUOTI

Vyriausybei paskelbus, kad nuo balandžio 1 d. automobi
lių gamyba turės būti sumažinta 20 nuošimčių. Detroito 
delegacija atvyko į Washingtoną pareikšti protestą. Iš 
kairės i dešinę matosi: Michigan gubernatorius G. M. 
M'illiams. automobilių darbininkų unijos pirmininkas 
M'alter Reuther. senatorius Blair Moodv ir General Mo
tors kompani jos pirmininkas C. E. M'ilson.

Ui-ugvajus 
konstituciją
pavyzdžiu.” Prezidento vie
toje turėsime “valstybės ta
rybą” iš devynių asmenų. 
Kaip naujoji konstitucija 
veiks, pasirodys vėliau. Bet 
jau ir dabar yra aišku* 'kad 
valdančiosios grupės, stam
biųjų žemvaldžių-, “hereris- 
tai” ir valdančioji “battlis- 

rinkime svarstė ir ateityje'^” partija, atstovaujanti 
mano kelti aikštėn J>er|pram?nės kapitonus, valdys 
spaudą ir mano kreiptis kur ’’ toliau. Valstybės tarvba 
reikia, prašydama, kad bu

jų, o čia atbėgęs pasidarė 
komunistu ir aklai tarnavo 
ir tarnauja Lietuvos oku
pantams. Prieš apsivogi- 
mą Donkus buvo katalikas, 
po apsivogimo—bolševikas. 

Kodėl Nedirba?

Dr. K. Griniaus organi
zacija viename savo susi-

pasa-
Ame-

v r • ? ■ JVO, !. ii? Lutų, jeigu žmonės išsigert.

priėmė “naują 
“Šveicarijos

bus sudaroma 
čių grupių.

iš vyraujan-
tų nutraukta alga ir 
Untas iš vietos Pietų 
ribos
yikas, katalikų rašytojas ir įį~ jį'f išsikovos sau prifk. 
Lietuvos atstovybės dyka- ramą vietą va|stybfel reika. 
uoms tarnautojas K. Čibi- ju tvarkyme
as. Jis neturėdamas dau-
riau ką vekiti provokuoja M. Krasinskas.
b’etuvius. Jis gaudamas ai- __________
gą, apart vieno kito straip
snelio Argentinos ir Urug- Musų tėvų krašto Lietu- 
vajaus spaudoje daugiau v09 išlai9vinimo siekia Ame. 
nieko neveikia. Geriau ei
tų dirbti. rikos Lietuvių Taryba ir jos

Jų “Vienybė” vykdomas Vajus. Paremki,
Jėzuitas Vladas Mikalau- tautieti, tad jos darbut!

.... . Urugvajaus liaudis turės
lietuvių vienybės gno- įjga| j,, nelengvai kovo-
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Mazgeliu Sąskaita 1951 Metų
Mano jaunystės dienose tis įrodys, kokį didelį pa

dėtie Valerijonas pradžioje tarnavimą sovietų puolimas 
metų eidavo į klėtį suskai- Korėjoje suteikė neišven
gi mazgelių, kurie rody- giamo susikirtimo su sovie- 
davo jo darbus, pasiseki- tais pasirengimui, 
mus ir nepasisekimus. Jis
tik vienas žinodavo, ką ku
ris mazgelis ženklina: pa
gal kokį mazgelį žaloji bu
vo vesta pas Adulionio bu
lių, pagal kokį mazgelį bu
vo paskolinta Tabakevičiui 
pūras pirmtakių ingių.

Derėtų ir mums perzvelg- tikoje į,. s£audojc> 
ti praėjusius metus, nors r
keletą mazgelių patikrinti.

Politikos aruoduose
gelių galėtum rasti daug, ije pavergtųjų tautų kan- 
bet ką jie ženklina, ką ge-'čios, išsivadavimo ar vada- 
10 rodo, sunku pasakyti, j vimo interesai mažai randa 
Kaip jau visa eilė metų, so- dėmesio. Atrodo, Vakarai 
vietai visus koliojo ir patys kažin ko laukia iš Krem- 
angelus vaidino. Korėjoje liaus diktatoriaus, kai jo

DIDUAVSIAS AMERIKOS KARO LĖKTUVAS

-
Gen. Eisenhoicer 

Yra Kandidatas

Musų aruodai. Musų po
litikos smulkių laimėjimų 
galėtum priskaityti gana '■ 
apsčiai, bet didžiojo mazgo į 
lyg ir nesimato. Musų ko
voje dėl Lietuvos išlaisvini
mo dera pažymėti dažnesni 
Pabaltijos priminimą poli
tikoje ir spaudoje, ir tuo 

nois pačiu Lietuvos vergijos. Bet 
dabar vykstančiame Jung- 

maz- tinių Tautų seime Paryžiu-

Naujasis Amerikos bomberis. XB-52. kuris gali skraidyti tuksiančius myliu. Jis parodytas pirmą kartą visuomenei 
nuotraukoje. Platesnių žinių apie tą didįjį lėktuvą viešai neskelbiama. Lėktuvas nutrauktas Boeing Field. Seat- 
tle. Wash. Jis turi S motorus.

suorganizavo naminį karą, 
lyg tai ginklų išbandymui, 
lyg tai patikrinimui Azijos 
atsparumo. Bet JAV neti
kėtai pasirodė kietesnės nei 
buvo manyta.

Korėjos nusitęsusį virva
galį tenka tempti į 1952 
metus, nei kiek nepaaiškė- 
jus, kaip jis buvo pirmąją 
karo dieną. Tačiau Korė
ja, reikia manyti, bus ne 
mažas mazgas ateityje, kai 
laisvasis pasaulis išeis vie
ną kaitą visiems laikams 
atsiskaityt su Kremliaus

ruporai Višinskis, Malikas 
koliojimais garsėja visame 
pasaulyje. Kažin kokios 
miglos užgulė Vakarų pa 
šaulio politiką. Tuo tarpu 
toje migloje jokio mums 
naudingo mazgelio netenka 
sumegsti.

JAV įsikūręs Free Eu- 
rope Committee sutelkė ke
liolikos tautų, Kremliaus

skelbiama tokios pa- 
kovojančiai Lietu

vai: Tas Įvykis, kuris gali 
atrodyti gana menkas, savo 
esmėje yra budingas tai

Gijose 
tartys Socialistai ir Religija Nauji Leidiniai

TfiVV PASAKOS. U lietuvi^ kandid-a —

Generolas Dwight D. Ei- 
senhovver, Atlanto Pakto 
šalių vyriausias karo vadas, 
sutiko būti kandidatu į pre
zidento vietą nuo republi- 
konų partijos, jei republi- 
konų konvencija ateinantį 
liepos mėnesį jį išstatys 
kandidatu tai vietai.

Senatorius H. C. Lodge 
praeitą sekmadienį sakė, 
spaudos atstovams, kad ge
nerolas Eisenhovver yra re- 
publikonas, kad jis sutiks 
būti kandidatu rinkiminėse 
varžytynėse “iki galo.” Se
natorius tik negalėjo---pasa
kyti, kada gen. Eisanhovver 
išsivilks karišką uniformą 
ir stos į politinę kovą, kaipo

Daugelis žmo;... nežino ar
... . tik tariasi nežiną, kaip socialia-grupei, kuri visas priemo- įiuri , reHgija Kai ka. ,a. 

nes panaudoja savo įsitiki- ko kail ,.ra
mmų skleidimui. viai ~ kiti jUOs apšaukia "baž-

Ta pati grupė uždarė du- nyčios priešais.” Kaip yra iš 
lis Mažosios Lietuvos atsto- tikrųjų?
vams i VLIK'ą ir jokie rei- Tikrovėje yra taip. kad so- 
kalavimai, protestai negali cialistų tarpe yra visokių žmo- na 
pakeisti tos grupės dirbti

bažnyčią atstovauja ir jos 
vardu veikia. Jei socialde-' 
mokratija, kartu ir L. S. D.; 
Partija, turėjo ir turi susi-' 
durimu su kieru, tai tik tuo-' 
met, kai klevas ima politi-’ 

ir politikuodamas gi
tui tingų jų reikalus, pa

naudodamas bažnyčios au

kuoti

nai sudarytos persvaros 
VLIK’e. Svarbiuose reika
luose VLIK’as pasidalija 5

mų ir jie visai darniai sugyve 
na siekdami bendrųjų žemiškų

liaudies pasakų lobyno pa-j 
rinko ir paruošė pedagogas' Gen. Eisenhovver iš Pa- 
A. Giedrius. Knyga Įrišta, ryžiaus patvirtino senato- 
iliustravo dailininkas J. Ka- liaus Lodge žodžius ir sa- 
minskas. 150 pusk, kaina ko, kad jis priimtų jo kan- 
$1.00. Knyga gaunama Rjdidaturos išstatymą, “kaipo 
L. B. \ okietijos Krašto \ ai- pjjevolę,” ir jis nesiprieši

na, kad jo kandidatūra bu
tų išstatyta kovo mėnesį 

i Nevv Hampshire valstijos 
Dailiai iliustruotos ‘Tėvu ncminaciniuose balsavi- 

republikonų

dyboje,
Kleefeld,
many.

(20-a)
Hegėlstr.

Hanover- 
7, Ger- j

pavergtų, atstovus, kurių j balsai prieš 5, bet vyrau-| 
tarpe matome ir 8 politinių jančios grupės, krikdemų,

toritetą ir savo įtaką tikin-
jų tikslų, palikdami relig ją tiesiems, dažnai panaudo-l Pasakos” sudarys nemažai muose nuo
kiekvieno žmogaus privatišku damas ir religiją savo poli-'džiaugsmo musų mažie- partijos.

grupių lietuviškos visuome
nės atstovus. Tokie komi
tetai sudaromi ne aguonų 
malimui. Tai būna daž- 

lemtingus 
įuošiamasi

reikalu. {tikos tikslams. Katalikis-'įsiems, net ir suaugusiems
Apie socialistų santykius su kasis klevas, kalbėdamas; patartina pasakaites skaity- 

religija aiškia: pasisako L.etu-! ĮJažnyčios vardu, nuo neat-Įti. Knygoje paskelbta apie 
•menamų laikų stoja už j50 pasakų, daug jų esame 
(“esamosios tvarkos” palai-!jaunystėje girdėję, bet visi

despotizmu. Tada mes ga 
lėsime ir Korėjos mazgą su- niausiai prieš 
mėgsti savo laimėjimui at- sprendimus, kai
žymėti.

Šiaip ar taip, laisvasis 
pasaulis ir Kremliaus pa
vergtosios tautos, kaip ir 
musų tėvų žemė Lietuva,

jėga ar politika pajudinti 
valstybių, tautų likimą. 
Free Europe Committee, 
kur mes turime progos ir 
galimybės dalyvauti vidų

Korėjos kare mato laisvojo rio Europos tautų vadavimo 
pasaulio aišku nasinriešini- žvtriuose. turi labai reikš- 
mą Kremliaus imperializ- mingą vietą Lietuvos vada- 
mui. Ir tai yra vilties žen- vimo kovoje. Tai bene bus 
klas visiems pavergtiesiems, vienas didesnių laimėjimų 
kurie laukia išsivadavimo 1951 metų pynėse, 
iš sovietų vergijos. Tokiu
budu, pritinka Korėjos
mazgelį priskaityti prie itin j voiCe of America translia- 
reikšmingų laisvosios zmo- .. į licluva siunlimą> bet 
nijos laimėjimų. koj kag jog transliacijos ia-

Korėjos mazgelis labai bai blankios. Gal neapdai- 
padidėja, kai atsimenam rūmo, gal taip susidėjus, 
JAV susirūpinimą ginklavi- toje įstaigoje susimetė be- 
musi, Korėjos karui suliep- veik vienos grupės valdi- 
snojus. Gal dar ilgai viso- minkai. Tenka pažymėti 
kie “gudrus politikai,” ži- nesenai “Keleivyje” plačiai 
novai butų putę muilo bur- aptartą prelato Balkuno pa- 
bulus apie sovietų taikingus reiškimą lietuviams per 
norus, apie galimybę demo- Voice of America translia- 
kratijai sugyventi su sovie- ei jas, kad rožančius yra 
tų totalizmu. Bet Korėjos pats geriausias ginklas ko- 
karas, kaip perkūnas iš gie- voje prieš sovietų NKY D :i

Prie panašios rūšies lai
mėjimų tektų priskirti ir

ovietų ginklus. Reikia su
prasti, kaip jautėsi Lietuvos 
partizanas, ar evangelikas, 
ar nekalbąs rožančiaus, kai 

dvasininko 
Beatodairi-

dro dangaus, pabudino 
Amerikos visuomenę, pa
stūmėjo vadovus pervertin
ti visus planus ir svajones 
apie sovietų taikingumą, jis išgirdo tokį
Gal nebus perdaug persudy- pareiškimą. ... 
ta, jei teigsime, kad JAV nėję, žūtbūtinėje kovoje 
pabudimas ginklavimuisi prieš Lietuvos pavergėjus 
buvo pats didysis laisvosios kiekvienas žodis turi būti 
žmonijos laimėjimas 1951 pasaikėtas ir tikslus. Gi 
metais. Gal netolima atei- Voice of America translia-

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.

aiškiai
vos Socialdemokratų Partijos 

penkių • (lsdp) naujai išleistoji pro 
nusibodusi*ko-grama (Programinės Gairės),

pirmininkas nusveria savo 
dvigubu balsu. Ta
pi įeS penkL------------- ---- Kiaura iiioKianonca v<uicci,i, -• • . i. , •
va visai paraližavo žmoniš-įkur skaitome štai ką: n^zllJ17n^ kokla.J1
kesni VLIK’o veikimą, ku- .. . .. j bebūtų. Ir dėl to bažnyčia,
ris, kaip juokdariai teigia, Į RellgIja ir į teisingiau . tariant kleras,
pavirto gryna aritmetika: L. S. D. Partija, kaip įr palaikė pikčiausią žmonių 
iš penkių atimk penkis—■ aplamai socialdemokratija, baudžiavą feodalizmo lai- 
liks nulis. 'iš seno yra apšaukta reiigi-'kais, palaikė Rusijos carų

Labai jau liūdnokas rei-jos ir ypač bažnyčios prie- despotiją, stoja ir dabar už 
kalas, kad ir kukliame maz- šininke. Viešoji, masinė kapitalistinės
gelių skaičiavime, VLIK’o 
mazgeli 1951 metais tenka 
pažymėti labai jau menku.(nuslėpti tokio savo 
Ypač Mažosios Lietuvos at- tymo, jei jį 
stovo neįsileidimas i VLIK, tarpu nei L.

programose, nei jo 
žiavimų bei konferencijų

organizacija, kad ii norė-’Pa^a^kymą, nežiūrint 
dama, niekuomet negalėtųjų “esamos santvarko

purvinu skuduru styro kiek
vieno partiniu fanatizmu 
neapakusio lietuvio akyse, nutarimuose, nei jo

Stalino Linkėjimai 
Nejaudina Japonų

rasime ir visai naujų. 
Vieną trumputę, apie “senį 
ir jauniklį,” čia paduoda
me:

Naujų Metų proga Rusi
jos diktatorius Stalinas pa
siuntė japonų tautai savo 
linkėjimus išsivaduoti iš 

Tupėjo žvirblis ant lizdo svetimos okupacijos (ame-
krašto ir mokė savo vaiką, rikiečių) ir kartu Stalinas 

untva,v^ikaiP reikia apsisaugoti pik-'reiškė savo ir rusų tautos 
žmogaus. draugiškumą japonų tautai.

—Klausvk ir išmanyk.— x . . ..... . - f . Japonu tautoje Stalinosake jis jaunam zvirolmkui. V nMtlį»U lokiof r • ■» • * X 1 x“ IXIXXW^ IIIIICTI J”**--’—-—-
.. al, a!. Is. . ° J. Pa.ma al entuziazmo. ‘ Japonai sako, vaiką besilenk,antį prie ze-L d Rutfija da,. jr dabar te_

tai žinok, kad jau lai- , - , * „ •J bėra karo stovyje su Japo
nija ir nepasirašė taikos su
tarties. Stalinas savo lin-

visos r°

lArtlnusista- yoų ir neteisybių
•turėtu. Tuoj^kns
S. D. Partijos: kova, tai yra kova ne su re

- šuva-: ligi ja ir ne su bažnyčia, bet;, ’ . . .. ...
‘ su esamos santvarkos talki-|kas sprukti, nes Jis gneb.a
s lite,į Įninkate. Tokių pavyzdžių:aKmen! ,r s,auela » tave-

atsitikimais prasideda

Čia mums nebėra jokio vi r- turo je nėra nieko, kas ga-ihaf- ir netolimoj praeity tu-, —Gerai,—sako
vagaliuko sumezgimui lai- lėtų įrodyti toki jos nusista- įme šimtais, 
mėjimo mazgelio. tymą. Reikia pagaliau pa-: i^i 10 LSDP stoja už tai,

Praėjusiais metais plačiai i sakyti, kad LSDP visai aiš-
buvo ginčijamasi dėl Ky- kiai skiria savo nusistatę- visos bažnyčios, kai-. ,
bartu aktu ir tariamasi su mą. dėl religijos ir dėl baž-(lu if -viešpataujanti,”’butų!dr€5.nis- 

atskirtos nuo valstybės, bu- tauH- 
nuo jos nepriklausomos,’^11^1'

diplomatijos šefu Lozorai-1 nyčios, dėi bažnyčios ir dėl 
čiu. Visokių nuomonių bu-:klero vedamos politikos.
vo pareikšta dėl tų aktų ir 
“šefystės,” bet metų gale 
atėjo žinios apie Lozorai
čio aktingesnę veiklą UN 
posėdžių metu Paryžiuje. 
Norint sumegsti ir čia kokį 
nors mazgeli, derėtų paša

:tu

žvirbliu- kėjimuose visai neužsiminė,
ikas.—O jeigu jis su akme-.kur dingo virš 300,000 ja- 
niu rankoje ateina? iP°ny karo 'belaisvių Rusi-

—E’—sako seris žvirb-joj, kurie dingo be jokios 
lis.—Tu jau ir už mane gu- žinios. Japonams nelabai 

Tai lėk sau Į pa- patinka ir tas, kad Stalinas 
Ir vienas gali gy-i bando įvaryti kylį tarp ja

ponų tautos ir japonų vy-

LSDP, kaip ir iš viso so-j1'e^a*^'n^nKau^ 
cialistinis sąjūdis, stato saugoms klasėms ir nesinau-

valdan-

visai aiškų, viešai skelbia- G°tų jų tiekiamomis puvi
mą tikslą— vadovauti kapi-į’egijomis: 
talizmo pavergtiesiems iii 

'{išnaudojamiems darbo žruo-; Pasaulėžiurinės
kyti ir VLIK’ui ir Lozorai
čiui : Gerbiamieji, mažiau 
čampykitės už plaukų, o 
daugiau naudingai darbuo- 
kitės Lietuvos išlaisvinimo 
darbuose.

1951 metai atnešė Lietu
viškos Bendruomenės orga 
nizavimą, bet tas reikalas 
taip lėtai %da. jog apie ko
ki laimėjimo mazgelio su
mezgimą sunku ir pagal
voti.

Simas Pavaža.

konfesinės ir 
organizaci

nėms ju kovoj už išsilaisvi- .i°? 1)Utll prieš įsjatymus ly-
— ----- - J gios, netiekiant joms* bet

kokių privilegijų;
(c) Visos bažnyčios

(b) Visos

sociali.— 
j

nimą ir uz naujo 
tinės santvarkos įgyvenai 
nimą. Tas “žemiškas" tik
slas neturi nieko bendro su 
religija ir su religiniu žmo- 
gaus gyvenimu. 
;-ocialdemokratijai yra 
vieno žmogaus jo asmeni
nis reikalas, kurio niekas 
jam neturi teisės apspręsti 
arba į jį kištis. Gali tikėti

TREMTIS” EIS 
KARTĄ PER MENESĮ

ką nori ir kaip nori arba 
visai netikėti. LSDP ger
bia kiekvieną religini Įsiti
kinimą. LSDP stoja už tai. 
kad religijos ir tikybos da
lykuose žmogų nebūtų jo
kios prievartos, jokio jo są
žinės ir sąmonės išprievai- 
tavimo. Socialdemokratija,

ir
religinės bendruomenės bu
tų laikomos juridiniais as- 

Reiigi ja'rnenirnis- Įstatymų ribose
kiek-!.ioms tu,’i užtikrinta

teisė tvarkyti nevaržomai; 
visus jų vidujinius reikalus. į

(d) Tikybos dėstymas 
mokvklose via fakultatyvus'

Vakarų Vokietijoj išei
nantis savaitraštis “Trem-

vieną kartą per menesi. Su-h: 
mažėjus lietuvių skaičiui 
Vokietijoje ir gal negau
nant užtenkamai pritarimo 
iš liekančiųjų, laikraštis 
abejoja ar iš viso begalės 
eiti ii
tiktai

Ir išstūmė vaiką iš lizdo, riausybės.
L_:_  Jei prisiminti, kad Stali

nas suvarė Japonijai peilį 
MĖNUO. VADINAMAS ME j nugarą karui einant prie 

D Al S. Neles Kazalaites apy- užmiršdamas savo
saka. Išleido Gabija 19-,1 3 .. . T„
m. Dali. B. vjkuiaitvtč- •'nepuolimo sutarti su Ja- 
Gedvilienė. 220 posl. kai- I tai bus suprantama,
na $2.50. Knyga gaunama: Lad japonai tik pečiais 
Gabija. 340 Union Avenue. trauko dėl Stalino linkėji- 
Brooklyn 11. N. Y. mų.

KALTINAMAS DĖL ž.MOGžl DYSTĖS

ir (nepriverstinas);
(e) Civilinė vedybų re

gistracija ir civilinė gimimų 
metrikacija atliekamos val
stybės ar savivaldybių or
ganų. nevaržant tikinčiųjų 
tuos aktu? atlikti papildo
mai bažnyčiose, kaip jų 
bažnyčios apeigos reika
lauja :

(f) Kiekvienam piliečiui 
tikybos reikaluose,turi būti užtikrinta vis

žmogui butų užtikrinta ista- sąžinės laisvė.
tymais kartu su kitomis jo!------------------------- -------------
laisvėmis ir teisėmis ir kad,
ii gvvenime tikrai butų da-;
bojama. Dėl to LSDP sto- Lietuvai gelbėti auka.

Juo didesnė bus Tav<

ja už tai, kad visi piliečiai, 
nių Įsitikinimi 
prie- įstatymu

pnima prenumeratas,koki . . jfitikjnm,ą
pusei metų. -- - - e

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.“

jie bebūtų, 
butų. lygus.

Kas kita via bažnyčia, i:
vėl kas kita yra tie, kurie skyriai

Tėvynė bus Tau labiau dė 
kinga. Aukas priima Arne 
rikos Lietuviu Taryba ir įo-

LėktuMi mechanikas Merlon C. Misener (kairiajame kam 
pe viršui) kaltinama- nudures peiliu dvi mergaites ir 
sužeidęs viena 'J ra. kuris guli ligoninėj policijos detek
tyvo apklausinėjamas, žmogžudystė buvo papildyta San
ta Monica. Calif., mieste.
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Paprastas Gyvenimas^

ŠEIMININKĖMS J biliunas:

KELEIVIS, S«‘ BOSTON
MOTINOS AŠAROS NELAIMĖJO

Mrs. Joyce Wilson. jauna dvejų vaikučiu motina iš Los 
Angeles, Calif., gailiai verkia, kai jos užsidegusio j maši
noj sužeistus vaikučius gabena į ligonine. \bu vaikai, 
vienas 20 mėnesiu, kitas 7 mėnesiu, mirė nuo nudegimo 
žaizdų, kada automobillyje kilo gaisras. Motina buvo pa
likusi vaikus trumpam laikui vienus.

JoniukasMėsos pyragams reikia, 
mažiau mėsos negu keps
niui, todėl jie pigiai atsiei
na. Be to, mėsos pyragai 

lyra sotus ir paįvairina kas
dienini maistą. Juos gali
ma duoti su pienu arba su 
vaisių kompotu. Pyragams 
galima vartoti visokią mė
są: kiaulieną, vištieną,
avieną, jautieną. Kiekvie
nai mėsai paruošti yra at
skiras būdas. Čia duoda
me kiaulienos mėsos pyra-, 

receptą, kuris vadinasi

šešių metų Joniukas jau tėvelis išmokęs. O kai mo- 
piemuo. Gano jis žąsis, tutė pradėdavo jį barti, jis 
l iesa, tos žąsys svetimos, nulysdavo pačian šakalynės 
bet Joniukas ir neatmena, kampelin ir iš tenai žiurs- 
kad jo tėvas butų kada davo, kaip kačiukas, savo 
nors žąsis laikęs. Ir kur didelėm šviesiom akelėm, 
tėveliui laikyti, jeigu jis gy- Tenai tupėdamas matė at
veria miestely, tokioj su- einančias apsilankyti į mo- 
griuvusioj nedidelėj trobe- tutę moteris, girdėjo, kaip 
lėj, ir žemės vieną mažą motutė skundėsi, kad nesą 
darželį teturi (ir tas, sako, ko valgyti, trūkstą duonos, 
esąs žydo Iršos). O ir tė-'ir kalbėjo, kad jį, Joniuką, 
velto dabar nebėra. Kur1 reiksią leisti piemenauti,

■jis yra, Joniukas pagaliau jeigu tik kas priimsiąs, nes 
gerai nežino. Tik atmena, namie toks tik duoną dykai

H. Tho-Kartą užėjau i vieną lie- rimus “Waldene 
tuvišką užeigą Brooklyne. reau aprašė 
Radau tik du žmones: šei- dintoje “Walden.” Kas no- 
mininką ir vieną svečią. ri gali ją nusipirkti ir už 
Abu iki ausų buvo įsigilinę 25 centus sužinoti, kad gy- 
i labai gudrų ginčą “dėl ei- venimas be visokių prasi- 
vilizacijos.” Šeimininkas manymų gali būti ir laimin-i 
aiškino, kad visokie civili- gas, ir ramus, ir labai pigus, 
zacijos išmislai yra visai Yra ir lietuvių tarpe civi- 
nereikalingi ir be jų gyve- lizacijos priešų. Jau nekal- 
nimas butų daug paprastes- bant apie užeigos šeiminin- 
nis ir dargi laimingesnis, ką, kuriam iki gyvo kaulo 
Kitas manė, kad visokios atsiėdę bartis su kostume- 
naujenybės pagerina žmo-, riais ir klausyti per radio* 
nių gyvenimą ir todėl yra visokių balabaikų. mes turi-', 
“progresas.*’ Šeimininkas me vieną advokatą, p. Jur- 
su svečiu taip karštai aiški- gelioni, kuris irgi nukalba 
nosi tą seną, dar Jean Jac- panašiai, kaip kalbėjo H. 
ųues Rousseau spręstą ir Thoreau. Skirtumas tik tas, 
neišspręstą klausimą, kad kad Kleofas Jurgelionis i 
man teko ilgai laukti iki aš“bušius” nevažiuoja ir visai 
gavau iš apynių ir miežių nesibaido moderniškų pato- 
darytos civilizacijos dali. gumų. Jo tik teorija po

Tų dvejų lietuviškų vyrų į kilimus ieško laimės, o 
ginčą galima nusakyti ši-‘praktika siejasi ir su ark- 
taip: ar progresas prisideda Įlių lenktynėmis, ir su pui- 

žmoniu laimės? Pri-

knygoje pa va-1

,go
Canadian Pork Pie

Reikia paimti:
valgysiąs, o uždirbti nega
lėsiąs nieko. Moterys lin-

l’į sv. kiaulienos mėsos (pork kad l>uvo apsiniaukusi, liu- 
‘tinga diena, kai tėvelis su
maišeliu ant pečių iš namų gavo savo galvas, pritarda- 
ėjo. Joniukas kaip tik tą mos motutei, ir pasigailėda- 

: dieną tupėjo susirietęs ant
suolo: tai dairėsi bailiai po 
trobelę, tai žiurėjo, kaip 
vandens lašai varvėjo nuo 

Mėsą supiaustyti gabaliu- '-angelių arba vyniodamies, 
kais, apipilti vandeniu, kad ^i gyvi, šliaužė per stiklą

loin)
1 svogūną
3 ar 4 viršūnes petreliu (par 

sley)
1 šaukščiuką druskos 
žiupsneli pipiru ir 
Pakelį “pastry mix.“

mos žiurėjo šakalynėn. O 
Joniukui, tų kalbų klau
sant, drebėjo širdelė kruti
nėję ii- sausos duonos kąs
nelis sustodavo gomury.

Pagaliau, vieną dieną 
prieš Velykas pamatė nuo 

. . _ , krosnies Joniukas, kad tro
lių, salierų, uždengti ir vii-1 atsiklaups, būdavo, ant suo- ^eįėn įėjo kažin koks nep’a-

apsemtų, pridėti druskos, žemyn. Seniau tokią die- 
supiaustytą svogūną, petre- *n4 Joniukas neiškęsdavo:

ti, kol pasidalys visai mink- primygs į slapią stiklą 
sta. Tuomet* nukelti nuo.^vo pirštelį ir trina, trina; 
ugnies, nugriebti petre.les, toks dzyravimas jam buvo 
salierus, svogūną ir aušinti, kaip gražiausia muzika. 
Kol mėsa aušta, paruošti'tuo kartu bijojo: matė, 
“pastry mix” tešlą.* Tešlą i kad visi nusiminę, tyli;1 te
galima daryti ir pagal savo ve^s susirūpinęs avėsi ko- 
receptą. Dalį tešlos iško- Jas, motutė, mažąjį broliu- 
čioti ir uždėti ant formos, ką ant kelių turėdama, 
Ant tešlos pakloti lvgiu kniukčiodama verkė, 
sluoksniu mėsą, užkloti Ii- Atmena Joniukas, kad 
Rusia tešla, ir kepti karšta- atėjo tada kelios moterys ir 
me pečiuje (425 F) 15 roi-«ėdė Jokūbas tėvelio išleis- 
nučiu. Po to sumažinti į t*- "Visi dūsavo, dejavo,
karštį iki 350 F ir kepti dar kalbėjo, kad reiksią toli, la

žistamas žmogus, raudonais 
kailiniais apsivilkęs, ir pa
garbinęs Dievą, paklausė 
motutę:

—Nu, kur gi tamstos pie
muo?

Joniuko širdis sudrebėjo, 
tuos žodžius išgirdus.

Motutė jam liepė lipti iš 
šakalynės ir pabučiuoti 
“dėdei” ranką.

Nepažįstamasai dėdė ap
žiurėjo Joniuką iš visų pu
sių, pakraipė galvą ir tarė:

—Ar nebus tik penna-

PIRMOJI ŽIBUTĖ
Išdygo žibutė meili, pirmutinė, 
Žydrus jos žiedelis keleivį vilioja.
Bet greitai praeivis gėlelę sumyr.ė. 
Nulaužtas stiebelis liūdnai šuva: jo. 
Jauni jos lapeliai bežiūrint nuvj:..
Ir juos apraudojo tik auštančio yto 
Daili palydovė sidabro rasa 
Ir genanti bandą vargdienė bas;

Julius Janonis.

kiais baldais, ir su kitokio 
mis civilizacijos gudrybė
mis.

Jurgelioniškai Į civiliza- 
radio, televizija cijos klausimą žiuri dauge- 
1 jis žmonių. Amerikoje yra]

Henry Thoreau pasekėjų!
5 būrys. Jie šuva-j 

žiuoja kasmet į Bostoną, 
“ieško” “Walden” griuvė
sių, pasikalba apie “papras
to gyvenimo” malonumus, 
paskui sėda į savo puošnias 
mašinas ir važiuoja kas sau 
i savo visai nenušiurusias

prie
siminkime musų jaunystę, 
kada nežinojome automo
bilių, dargi nespėjome, kad 
kada bus
ir visokie kitokie išmislai, 
ar mes tada buvome nelai
mingi, kad tokių civilizaci-i nemaža 
jos pabūklų visai nebuvo?
Ar žmogaus savijauta, lai
mė, pasitenkinimas gyveni
mu priklauso nuo to, kiek 
visokių gudrių ir mažiau 
gudrių išmislų turi savo na-
muose Ar mie- 

sil
kės prie visokių 
jos gudriausių išmislų, pa
didina musų laimę, ar gal 
geriau, sveikiau ir laimin
giau gyventume kaime, ku
riame nėra nei “mūviu,” 
nei elektrikinių reklamų, 
nei teatrų, nei kitokių abe
jotinos vertės pramonių.

Maždaug prieš šimtą me
tų Naujojoj Anglijoj gyve
no filosofas, prancūzo 
Rousseau mokinys, Hemy 
Thoreau. Jis sakė, kad juo 
paprasčiau gyvename, juo 
laimingesni esame. Tas fi-

ctiiAOD crv vrvcv
gyvenimas 

ęi«iiĮ<įTrĮŠll?Į kaip
civilizaci

nia Dutch” sektą, “amiš.” minties pagi :das yra bib- 
Žodis apie tuos “Dutch.” lija ii- jų pr <enelių nusta-

Kas buvo Pennsylvanijoj. tytos gyven no taisyklės, 
tai be abejonės girdėjo apie Tai yra papusti negudrau-

malonu-1 tenykščius “Dutch,” Be 
mais džiaugtis. Tai jurge-į klystų, kas juos laikytų sunkaus dari

nrnarpsn e- “r------ lantieue----------- ze

lioniški civilizacijos “prie-‘olandais. Jie yra vokiečiai, patenkinti « 
šai.” Nevengė civilizacijos'Kartą vaikščiojau po vieno nesivaikantie 
malonumų nė didžiausias'miestelio kapines, kur veik Įdomu, kę 
“progreso” priešas, Jean išimtinai tie “Dutch” yra
Jacųues Rousseau. Jis tiek laidojami, ir nemačiau nė 
mėgo savo patogumą, kad vienos olandiškos, bet tik- 
prigyventus su savo žmona tai vokiškas pavardes, 
penkius vaikus atidavė f “Dutch ’ pavadinimas ga- 
slapčiomis į vaikų prieglau- vosi iš to, kad vokiečiai sa- 
dą ir jais visai nesirūpino,,ve vadina “deutsch,” o ang- 
tegu auga, kaip nori. Tą liški kaimynai iš to žodžio 

ir padarė “Dutch,” nesjis darė, kad savo patogu
mui nepakenkus. Bet kny- deutsch” išsitaria taip, kaij
gose jis puikiausiai Įrodė, 
jog paprastas ’ gyvenimas

losofas, linkęs i anarchizmą yra daug laimingesnis, ma- 
nenuorama, buvo sumanęs jlonesnis, sveikesnis ir todėl 
savo teoriją praktiškai iš- remtinas. Jis laimėjo ir

“Dutch.”
Taigi, tų Pennsylvanijos 

vokiečių tarpe via “amiš" 
sekta, kurios žmonių pri- 
skaitoma gal 4 ar 5 tuks-

bandyti ir buvo išėjęs gy-j vieną dovaną savo raštu, i tan^aj jje gyvena apie 
venti į kaimą.. Netoli Bos-' kuriame įrodė, kad progre- Lancaster miestelį. “Amiš” 
tono jis pats pasistatė sau sas nepadidina musų lai- sektos žmonės gyvena bib- 
trobelę ir “pasiskolino” bemės. . . .
mokesčio žemės gabalą? Jeigu nuo knyginių “ci-

tojai

30 minučių, kol 
gražiai paruduos.

pyragas

ės dirhėiai— ---- -----
žmonės, bet 

vo likimu ir 
“progreso.” 

mano skaitv-f
apie tą eikalą?

Brooidyno Jonas.

Paaiškinimus: .Jean Jac- 
ques Rousseau gimė Žene
voje, Šveicarijoj, gyveno 
1712-1778 metais. Vienas jį 

18-o amžiaus fi--iuzymiauž 
losofų.

Hemy
Concord,
1-17-1862

Thoreau.
Mass.,

metais.
’maištir :ka;

gimęs 
gyveno 
Rašyto

ju o ky-

Silkės su Grietine

toli keliauti, kad 
užmušti—ir kiekvienas 

prašė Dievą, kad tik nors 
gyvas sugrįžtų.

bai
galį

ten žas?
Paskui, prisikimšęs tabo

kos pypkę, pridūrė:
—Nu. kai žąsims ganyti.

Jeigu silkės vartoiamcsNe?uPra^# .«€ral..,Jon?u-|bus geras ir toks. Riekei
prie pietų kaip “appeiizer,-' !“?• tai visa reiškė, bet
jas galima duoti su aliejum.!1: J? ™zą širdelę tarsi rep-
ir svogūnais arba su grfe-i‘e™15 krutinėję suspau-
tine ir kiaušiniais. Reikia de'_? kai tėvelis visiems
paimti riebias silkes, pa-.Prad«J0 sud,e 

motute

tamsta už jį norėtum? 
Joniukas girdėjo, kaip

“dėdė” pradėjo su motute 
derėtis, kaip motutė prašė

ogunai
ir kiaušiniais. Reikia, , . , ., .

riebias silkes pa- iP,adeJ° sudie sakyti, kai nors sykelio bulvių pndeti; 
mirkyti, kad nebūtų sūrios, ^otutėT Pį'adėjo balsu rau-« matė, kaip tas “dėdė” pa
po to nulupti, išimti kaulus!(lot!’ Joniukas nušoko nuo davė motutei popierinį pi-
ir supiaustyti i keturias da-j5™10’ *?ltver* teve]1-1 « nigą, ir suprato, kad jam su 

skverno n verkė, verkė, vi-j tuo žmogum reiks važiuoti, 
sas drebėdamas, net jam —Nu, taisykis, važiuosi-
gerklytė užkimo: jautė, ,me,—tarė dėdė,—nebijok,

sveikos silkės. Silkes api-:kad . atsitiko baisi, didelė.gerai tave laikysiu: kasdien 
nelaimė. . . . tris kartus lupsiu, kartą val-

Tėvelis ji apkabino,

supiaustyti į

lis. Silkes sudėti į pailgą 
indą ir pridėti galvas ir uo
degas, taip kad atrodytų

zmones gyvena 
liškame paprastume, nepri
pažįsta teatrų, “mūviu,” te- 

Žemę jis dirbo, augino dar- vilizacijos priešų” pereisi- iegrafo, telefono, radio, vi- 
žoves ir gyvena dvejus me- me prie žmonių, kurie ir šokių mašinų, žodžiu, jie 
tus niekam nė dėkui nesą- ikelbia ir patys gyvena ne- gyvena paprastą gyvenimą, 
kydamas. Jis jautėsi visai sivaikydami “progreso,” tai.kaip gyveno jų tėvų tėvai, 
laimingas savo bakūžėje, širdis atsigauna. Tokių ;Tįesa progresas įsiveržė ir 
kurią jis buvo pakrikštijęs žmonių yra. Paimsiu pa-j “amiš” paprastą gyveni- 
Walden vardu. Savo patv- vyzdžiui vieną “Pennsylva-: būtent žemės ūkį
.. --------- . . . .. — veda visai modemiškai

jas. 
tojas.

Kleofas Jv velionis (Ka
lėdų Kaukė), gimęs 1886 
(ar 1885) metais Moškėnų 
sodžiuje, Panemunėlio pa
rapijoj. Senai gyvena Ame
rikoje, čia advokatauja, bu
vo “Tėvynės' redaktorius, 
poetas, žumakstas.

M. S. Red.

pilti grietine ir iš šonų ap-
dėti kietai išvirtais kiauši-' !.evells J! Pa
ntais. Kiaušinius gaHma i bučiavo galvon ir perzegno- 

išileai arba sker-'J?1 paskui užsimetė ant pe- 
cių maišelį ir, visų lydimas,perplauti 

sai ir papuošti petrelėmis .išėjo pro duris.
Ir ligi šios dienos nebe

matė Joniukas savo tėvelio.1 T,’

AKTORĖ IR SUŽADĖTINIS

Anglu filmu aktorė 
sužadėtiniu- pabėgėliu iš 
gražiojoj Kapri saloje, 
bos kai ką nustebino.

nusifotografavo su savo 
Rumunijos Abraomu Alberoviė 

“Nelygaus“ luomo žmonių vedy-

Skamba varpas užu šilo... 
•lie Ką gi lydi jo garsai?

. Y1831 modennskai,išmonės kasa kapą gilų— 
Jaukai jų puikiai išdirbti. p;a <apaj priglaus jisai? ..
: derlingi, bet šiaip jau jie
•stengiasi būti toliau nuo vi- Daug gal ašarų išlieta, 
šokių pagundų ir užuot ėję Prinešta gražių gėlių. . . . 
į teatrus vakarais susirenka Jau jo meilė išmylėta— 
būriais ir gieda įvairias Nesakys daugiau “Myliu.”
giesmes. Giesmės vra vie- i A
Inintėlė muzika ki'iria jie Skamba varpas ten uz šilo, 
’ pripažįsta. ' ?’:k.do kvepiančias lankas.

Tokį pat nejaukų, gilų
Kiek galima spręsti iš ša- Kapą juk ir mums sukas...

lies “amiš” sektos žmonės , , • .Ir tam pat kaip šiandiengyvena laimingai. Jie at
rodo puikiai, jų stubos gra- r .v • . .? Gal geles ir mums barstys.žios. Kaip yra ju vidaus ,-, . 7• ,. Gali būt, prie mano kars-spimn crvvpmmp Voc n-J. ’ * "seimų gyvenime, kas gali 
pasakyti. Bet iš šalies pa
žiurėjus atrodo, kad laimin
gesnių žmonių ir negali bū
ti. Taigi ir be progreso gali
ma gyventi laimingai. Bent 
“amiš” sektos žmonės taip 
gyvena jau kelis šimtme
čius. Jų gyvenimiškos iš-

to—
Tavo karstą pastatys. . .

J. Mikuckis.

Laikas užsisakyti “Kslet* 
vio” kalendorių 1952 
tams. Daug 
skaitymų. Kaina 50

ŠOVĖ, NEŠOVĖ?

Mrs. Margaret Osborne, New 
Yorko policininko žmona, ap
klausinėjama policijos dėl 
jos vyro nušovimo. Sako, 
kad vyras nušautas iš jo pa
ties revolverio jam bemie
gant. o šeimoje buvę kivirču 
“dėl kitos moters.”

IS DŪMINĖS LŪŠNELES
Gražios eilės, dainos ir 

deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:

K. B. Krauėiunas 
Drive,

Niekas jau nebeatneša jam 
i iš miestelio riestainio ar 
•saldumynų nupirkęs. Liko 
Joniukas trobelėj su 'savo 
motute ir mažuoju broliuku 
vienas. Bet motutę jis ne 
taip mylėjo, kaip tėvelį— 
labiau jos bijojo. Girdėjo 
kalbant, kad ta motutė 
esanti jam netikra; kad jis 
turėjęs kitą motutę, kuri 
numirusi ir jį visiškai dar 

j mažą palikusi. Ką tai reiš- 
ikė, Joniukas gerai nesupra
to; tik matė, kad mažąjį

. broliuką motutė daug la
biau mylėjo; o tuo tarpu jį 
labai dažnai ir skaudžiai 

, baudė, visados barė. Ir Jo
niukui dabar gailėjo savo 
tėvelio: bet kur jis yra ir 
kada pargrįš, apie tai pa 
klausti motutės bijoję. Ma
tydamas motutę turinčią 

• ant savo kelių mažąjį bro
liuką, ne kartą ir jis norė
davo prieiti taip pat į ją 
prisiglausti; jautė, kaip tat 
gera turėtų būti, bet nedrį
so. Ir tik dar tylesnis pa
sidarė, nekaip pirma. Daž
ninusiai sėdėjo per dieną 

;ant krosnies, nes lauke bu- 
Caaton, Conn. vo šalta, ir dirbo iš šakaliu- 
(Nr. 12, 1952) kų kryželius, kaip jį buvo

gyt duosiu.
Taip pasakęs, susijuokė. 

Bef Joniukui, tuos žodžius 
girdint, juoktis visai nebu
vo noro. O čia dar motutė 
prašė tą “dėdę,” kad gerai 
ji prižiūrėtų, negailėtų ryk
ščių, jeigu neklausys ir tin
giniaus. Ir Joniukas, nors 
namie negera buvo ant 
krosnies tupėti, išvažiavo 
apsiašarojęs, dar labiau su
siraukęs, nekaip pirma.

Bet ir naujoj vietoj Jo
niukas iš palengvo apsipra
to. Tiesa, tetulė buvo pik
ta, dažnai jį siuntinėdavo, 
dažniau bardavo, o ne kar
tą ir suduodavo*; bet užtatai 
valgyt čia daugiau gauda
vo, nekaip namie. Iš pra
džių jį pristatė į mažą vai
ką. Bet kai atšilo ir pra
dėjo skilti žąsiukai, naujas 
darbas atsirado: reikia jie 
lesinti ir saugoti. Kai visai 
sušilo, tetulė sudėjo žąsiu
kus anderion, išnešė pa
kluonės pievon, parūkė švę
stomis žolėmis ir paleido 
ganytis. Joniukas juos ga
nė, lesino ir saugojo nuo 
varnų. Kai žąsiukai pasi
ūgėjo, turėjo Joniukas kar
tu su kitais sodžiaus vaikais 
laukan juos varyti—ir kar
tu ganė. Nors iš pradžios 
šalta rytais buvo, bet pati
ko tas darbas Joniukui: 
buvo ne vienas, krūvoj su 
kitais lakstė, žaidė.

(Pabaiga seka)
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,lš Plataus Pasaulio
susitarę meta kartu darbą BENDRUOMENĖS('Kardeli, ar negalėjai šio

'kiek perdaug vyno i tuščią 
makaulę įsipylūšio “rašyto
jo” paklausti: o keli šimtai 

Husų, plechavičinių patriotų 
į esate, kodėl bijote savo

Italijos Turistai

Per 1951 metus Italiją Komunistinėj Bulgarijoj'garsųjį tėvynės išgelbėjimo 
aplankė 5,400,000 turistų iš spauda jau senai yra komu-i receptą iškelti į dienos švie- 
kitų kraštų. Tai yra rekor- nistų partijos rankose, bet są ir kaipo tokį parodę-- 
dinis skaičius. Iki šiolei di- per neapsižiūrėjimą iki šio- gauti visuotiną pritarimą ir 
džiausiąs turistų skaičius lei ten dar nebuvo uždraus- parlamentinę daugumą? 
buvo lankę Italiją 1937 me- ta piliečiams turėti rotato-' Keista ir labai Įtartina, kad 
tais, kada buvo atvykę 4,- rius, rašomąsias mašinėles plechavičiniai “patriotai

Bulgarijos Spauda

019,000 žmonių iš svetur, ir kitokias rašto dauginimo 
lurizmas duoda daug pa ja- priemones. Dabar išleistas 

Įsakymas atiduoti valdžiai 
visokias spausdinimo prie
mones, arba jas laikyti tik 
policijai pavelijus.

;nų Italijai.

Pagalba Ispanijai

Libijos Rinkimai

Naujai gavusi nepriklau
somybę Libija skelbia pir
muosius rinkimus Į savo 55 
narių parlamentą vasario Amerika sutinka
19 d. Libija yra sudaryta fašistinei Ispanijai 100 ar 
iš buvusių Italijos kolonijų 150 milionų dolerių pasko- 
šiaurinėj Afrikoj. Nauja lą “be jokių politinių išly- 
\ aisty bė turi 1,177,000 gy- gų.” Paskola bus duoda- 
ventojų ir 679,000 ketvir- ma tais pat sumetimais, ku- 
tainių mylių ploto, daugu* riais duodama pagalba ir 
moję dykumų. Jugoslavijai. Bus žiūrima,

-------- kad paskola tikrai padėtų
IRO Galas pakelti Ispanijos susmukusį

patys nepasitiki savo laimė
jimų užpelnyti ir už tai ko- 
liodami lietuvių tautą, kai
po nesugebančią savaran
kiškai tvarkytis, nori ant 
sosto uždėti Plechavičių,1 
kuris sugebėtų “savarankiš
kai” tvarkyti, pirmoje eile-_ 
je tautos iždą, per kuri kas- 

duotiimet turi pereiti 400 milionų 
litų, žinoma, šiek tiek trupi
nių nesigailėdamas nuo sa
vo riebaus stalo ir tiems 
50-60 rėksnių nedaugiau, 
nes jie tik per savo Įžūlumą 
duoda save pamatyti ir jau 
dabar nori jam skvernus 
pakelti.

PAKLOJA ČEMODANUS

L'ždarius Vengrijos konsulatus vienas to konsulato dar
bininkas pakuoja konsulato turtą i dėžes. Amerika užda
rė du vengrų konsulatus. New Yorke ir Clevelande. Tai 
padaryta už tai. kad Vengrija nuteisė paklydusius Ameri
kos lakūnus ir juos paleido tik po išpirkimo.

ŠVENTĖ IR KONCERTAS 
WATERBURY, CONN.

pas darbdavį, ėjo kartu su 
organizacijų augimu ir ko- 
lektyvėmis derybomis. Sa
ko, kad pirmas užrekorduo- Sausio 13 d., sekmadienį, 
tas streikas Įvykęs New Waterbury, lietuvių para* 
Yorke 1741 metais, kada pijos mokyklos salėj, Įvyks 
kepėjai išėjo i streiką. Bet Bendruomenės šventė—ak- 
reikia pridėti, kad tas strei-i tas ir didelis koncertas, 
kas buvo vedamas ne tiek Pradžia 4 vai.
prieš darbdavius, kiek prieš 
vietos valdžią, kam ji nu
statė tvirtas duonos kainas, 
firmas tikras streikas iški-

prelatas
no
J.

pietų.
Balku-Kalbės 

nas.
Po oficialiosios dalies 

Įvyks koncertas, kurio pro-
lo Fhiladelphijoj 1786 me- gramą atliks Metropolitan 
tais tarpe spaustuvininkų, Operos dainininkas Algir- 
kurių organizacija jau mo- das Brazis, kylanti daini- 
kėjo pašalpas streikuojan- ninkė solistė Zuzana Griš- 
tiems unijos nariams. Pir-;kaitė (iš New Yorko) ir 
mas simpatijos streikas kilo Kauno operos dirigentas 

*1799 metais, irgi Philadel-prof. Vytautas Marijošius. 
phijoj, kada i streiką išėjo Į šventę ir koncertą kvie- 
batsiuviai norėdami parem- čiami visi lietuviai.
iti. kitų dirbtuvių kovojan-,------------------------------- "
' čius batsiuvius.
tais New Yorko 
Įkūrė pirmą

1805 me- 1941 Plymouth Pardavimui
batsiuviai Automobilis ger^m stovy, turi šil- 

‘‘nimlntini” dytuvą ir radiją, prieš 5 metus buvo i.uuiaum įdėtas Paujas motoras. Kaina tin-
’ Streikų fondą, O 1809 me- karna. Kreiptis: Mrs F J. 
l . . , , . • • i ėius, 200 Edtrehill R<i., E. Milton,tais to miesto batsiuviai da- Mass.
lyvavo, galima sakyti, pir-1

ii_______m a m e 
streike.

Sausio 31 d. IRO (Inter
national Refugee Organiza- 
tion) baigia savo darbą. Ta 
organizacija j>adėjo 1,045,-

uki.
da noru,
dažnai nedasakomų ir nu

mylimų: daiyk tėvynei gera, 
Sausio 4 d. visoj Pietų:įet neužmiršk ir savęs, ar- 

000 išvirintųjų žmonių.Afrikos Unijoj buvo prade- ba kaip vokiečiij priežodis 
persikelti Į užjūrių kraštus. J tas minėjimas 300 metų su- sako. “jr arklys arklio už 

kaktuvių, kaip pirmieji bal-|dvka nekaso/»
tieji gyventojai išsikėlė Ge
rosios Vilties iškišulyje.
Pirmieji balti Pietų Afrikos

Pietų Afrikos Sukaktis

“generaliniame 
Jie tada išplėtė sa

itai kur bene bus pagrin- mylėtojų skraiste, kaip ge- barų okupacijos jungo išsi-!vo streiką prieš visas batų
ra i ju juodus apetitus mas- vaduoti kitu geru tautos su- siuvyklas, įtraukdami i ko-pavieniams, tik nejų visų "gerų

Detroit, Mich.
Kam reikaiinjras gyvenimui butas, 

miegamas kambarys ir virtuvė su 
visais parankumais, vedusiems ar 

visai jauniems,
, • . . ._ , , , - l , . i tekreipiąs! šiuo adresu: 9834 Chen-kuojancia, jau pasiruošę nų jėgom, aukojant ant la:- vą ir tas dirbtuves, kur ne- iot. arti Grand River, Detroite. Tet.: 
bus uždėti savo tautai gelt- svės aukuro patį didžiausią buvo ginču dėl uždarbiu.
žmius retežius, sai ji vos iš turtą—žmogaus gyvybę, 
vakaro bus spėjusi nuo bar-' J. Gandrimas.

Vasario 1 d. nauja tarptau 
tinė organizacija, Provi- 
sional Intergovernmental 
Committee for the Move- 
ment of Migrants from Eu- gyventojai buvo olandai, 
rope, perima IRO nebaig- kurie ir dabar sudaro dau-
tą šalpos darbą.

Anglijos Mainieriai

gumą to 
ventojų.

krašto baltųjų gy-

Nesiginčysime, kad bizū
nas daro geriausią matema
tiką. o prieš norinčius ge
resnės atskaitomybė, barz
dotas majoras visada būda
vo pilnas gerų norų pasta
tyti raudonkelnius gusarus, 
parengtais šautuvais, su. ... ... Indokinijos Likimas

Anglijos angliakasiai; Įsakymu—šovinių nesigai-
1951 metais buvo nusistatę 1952 metai bus spren- jėti.* Lygiai kaip prieš 46 
iškasti 222 milionų tonų an- džiamieji Indokinijos liki- metus rusų mužikai popo 
glių. Metų gale nacionali-jmui. Laukiama, kad komu- Gapono vedami ėjo prašyti 
zuotų kasyklų vadovybenistinė Kinija greit parems tėvelio caro. kad pagerintų 
praneša, kad iškasta 126,600 “savanorių daliniais” Indo- matuškos Rusijos gyveni- 
tonų daugiau, negu buvo kinijos komunistus. Tokia- ma pašalintų skurdą, bet 
užsibrėžta. Bet anglių vis- me atsitikime indokiniečiųikuikosvaidžių salvės sulai- 
vien trūksta ir 1951 metais ir prancūzų kariuomenė ne- k£ juos viduiy kelio, mat, 
Anglija importavo 1.221,- pajėgtų to krašto apginti caras per kazokus pasiuntė
000 tonų anglių. be kitų šalių pagalbos.

Naujienos iš Kanados
ŠOVINIŲ NEGAILĖTI!

Kraštutinių tautininkų1 
saujelė Toronte, Kanadoje, 
išleidinėja liesą savo orga
ną su skambia iškaba “Lai
svoji Lietuva,” kurio drąsu
mas ši kartą išsiliejo šitokia 
“patriotiška” forma, ver
čiančia paskaičius ją tik 
pečiais gusčioti:
“ . . . vieną gražią dieną po 
visa Lietuvą žaibo greitumu 
pralėkė žinia, kad ‘neklystan
čios demokratijos’ laikotarpis 
pasibaigė . . . Valio majoras 
Plechavičius . . . buvo džiugu 
ir malonu, kad maj. Plecha
vičius 1926 m. gruodžio 17 d.

sugebėjo tyliai, be triukšmo 
nukelti nuo Lietuvos sosto 
laktos kai kuriuos paraudu
sius tranus . . . Gana vieną 
kartą pamatėme ir paragavo
me ‘neklystančios demokrati
jos’ metodus . .

Iš Amerikos Unijų Veiklos

ginčų 
(Bus daugiau)

| __________________

KALENDORIUS
BAIGIAMAS

WE 4-3520.

Galiu Patarnauti
Chemikas farmaceutas, nesenai at

vykęs iš Vokietijos, specialistas ne
painiais įrengimais gaminti: valytų 
tieiftinę, spiritą, likierius, vaistus, 
ypač su spiritu, muilą, kosmetiką, ir 
kitas prekes, siūlo savo _ patarnavi
mus. Kreiptis į: Mr. Korolkevich, 
316 Main St., Blackstone, Mass.

(3>Kalendorių tikėjomės tu
rėti jau gatavą Kalėdoms, 

darbio nustatymo, trumpes- bet netikėtai darbas susi- 
. . nio darbo laiko; jos reika- trukdė ir negalėjome jį 

lau(lavo> kad darbdaviai prieš
alininkai Prilaikytų taisyklių ,

ir ni^ lavinime amato ir jos _ . . . . ,
. - • i jau tada siekė Įgyvendinti siuntinėtas visiems uzsisa-Į

e‘ 1XU1 principą, kad darbdaviai kiusiems.
samdytų tik unijos narius, Šių metų Kalendorius yra

kuriu . svarbiausias tikslas j«lia“ Kavo “dosed spausriinarnaš kitokiu būdų
, ‘ ................... shop vardą. ir ant kitokio popienaus.
uvo remi piniginiai na- laiku buvo pradėta- Ji? įrodys daug gražiau ir b

naudoti Įvairias unijinės Į geriau skaitysis, negu pir 
I kovos priemones.
džiui, jau 19-jo šimtmečio 
pradžioje kolektyvinės de
rybos buvo*gerai žinomos ir

Žvilgsnis į Praeiti dažnai siekdavo aukštesnių
Amerikos darbininkų uni- už(lalbi'J- minimalinio už-

jos (profesinės sąjungos) 
turi ilgą istoriją. Dar 
nepriklausomybė' paskelbi 
mą lavinti ama 
stambesnėse dirbtuvė 
tuometinės pramonė 
riose šakose jungdavos! Į

Parduodu Automobilį

1-uRzl Ji’ino-ac n»-nr uni7 nas vz: u xjc*u

ir
šventes

Parduodu 1942 metu “Studebaker” 
išsiuntinėti :automobili perame stovyje už pitfią lSblunu et . kaįną Parduodu ir kitokius daly-

mnki- Bet dabar jis jau baigiamas kus komiso pagrindu. Kreiptis į: niuni . . e . iMr. g_ Korolkevich, 316 Main fet.,ir Šiomis dienomis bus 53-, Blackstone, Mass.

PARDAVIMUI
Visokių Karvelių-Balandžių

*;l- nam rv<xt inkųt/OHZiriM.

miniai Savo atsakymą pir
miau, negu ta suklaupusi 
ant kelių Įteikė jam savo 
prašymą.

Skųstis skurdu, reikalau
ti pagerinimo yra nusikalti
mas geram tėvynės patrio
tui, taip mokino anų dienų 
Rusijos juodašimčiai. Lyg 
ir mes nematome, keno mo
kiniais yra plechavičiniai 
patriotai ir tik klausimas,

rius ir jų šeimas sunkoje li
goje, patekus i skolas ar 
šeimos maitint ;ui mirus. 
Tų laikų organizacijos ma
žai ką teturėjo bendra su 
dabartinėmis unijomis. Bet 
!ir tų laikų organizacijos 
jungdavo darbininkus jų 

problemoms

Pavyz-;^^pnieJ! musų Kalendoriai, 
kurie buvo spausdinami ant 
laikraštinio popieriaus.

k:us pristatau už mažą kainą 
visas vietas Jungtinėse Vals- 

. Įtijose. Rašykit šiuo adresu : 
Peter D. Andrekus.

7719 So. Major,
Oak Lawn. Illinois.

(4)

Kadangi pate to laikrašt- ar b.e “K
palaikio neskaitau, tai eita- Pa™gdziot. ar istrsai juos 
L naduodu D 44 (?40) nr nukopijuoti? Gi pagrindini •^oriHaųsomos L1 e t u^ inių nesigailė-

Montrea- 11 Pnes savo taut^‘ J05 
randa -(lau.-umą, iš tų politinių

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 gyvenftnas: kaip jis rubavojo 
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 giltini jj nuatnei? %

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

KELEIVIS
27, Mase.

Nepriklausomos 
vos,” išeinančios 
ly, po kurio “N. L.“ 
reikalo pridėti trumpą prie
ra!?.’ . Ta’P vtoiai kodėl barzdotas gusarų
rascai. o musų j* tytoja as <
patys sugebės pada, 51 ,s to he nukeltj
,svadas. Drąsiau, ,Jetuvos sosto laktos pa.

____________ _ raudusius tranus” (su dide
liu patriotu Dr. K. Grinium, 
Lietuvos prezidentu), kaip 
džiaugiasi ano Toronte iš
leidžiamo pigaus šlamštelio 
lapuose kažkoks gerokai 
Įsigėręs “patriotas.” Lietu
vių tauta dar nebuvo išmo 
kusi lieti brolių kraują iš 
pasalų, durtuvu Į nugarą 
prisitaikiusi, bet plechaviči
niai “patriotai” jai davė 
pirmą pamoką.

rip. banditų 
1926 m.

mes jau matėme 
gruodžio 17 naktį,

bendrosioms 
svarstyti ir 
joms spręsti.
Pirmos Vietinės 
Amatininkų Sąjungos

Tokie amatininkai, kaip 
staliai, statytoja:, batsiu
viai ir spaustuvininkai jau 
1791 metais pradėjo kurti 
savo organizacija' Phila- 
delphijoj, Nev Yorke ir 
Bostone. Tų organizacijų 
tikslas buvo priešintis už
darbių mažinimui. Tos pir
mosios unijos buvo tik vie
tinio pobūdžio ir buvo silp
nutės todėl, ka- jo 
gė visų vieno

ieškoti būdų

, , . . , . , , . . , Taisri, kas dar nėra siudarbininkų ir darbdavių i metų ..Keleivio„ Kalendol 
tarpe ii dažnai tokio.-, de- rjaus užsisakęs, prašome 

tuojau ji užsisakyti. Jo kai-rvbos buvo vedamos Įvai- 
riuose ginčuose. Pirmos už-
rekorduotos kolektyvinės 
derybos buvo vedamos Phi- 
ladelphijoj 1799 metais! 
tarp batsiuvių ir darbdavių. 
Greitai batsiuvius pasekė' 
Philadelphijos ir Ne\v Yor
ko spaustuvininkai.

dienu “biznio

na—50 centu.

SVEIKINIMAS

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Vinco Lienarto, Jono 

Plcsevičiaus. Benio Dundos ir kitų 
pažįstamų. Prašau man rašyti:

Emilis Vaišvila.
917 North 8th St.,

C'hariton, Iowa.

Bene laikas butų jau su
sirūpinti, kad tie keliosde- 
šimt besočių nuotykių ieš
kotojų aprimtų ir nutildytų 
savo begalinius apetitus, 
nes jie jau dabar drįsta sa
vo tamsias gerkles pražio- 
dyti, nors patys būdami be 
kelnių.

Tie vergų pirkliai, dang
stydamiesi skambia tėvynės

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s N a u

Gerbiami “Keleivio” lei
dėjai !

Mes Brooklyn’o, N. Y., 
trys draugai, Frank Dovi-

yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų lijrų ir

to" pirmtakunai irgi atsira-!”"111'’’nerviškų gaivos ?kau- , *< -i-i-i • • cas Kalvelis, sumeteme ?\ dėjimų, nuo šalčių irdo senais laikais, kai uni- , . , . . • \ \ •' lytiško silpnumo, srrei-joms buvo reikalo patikrin- J*"k,nuk« ’t. « \<*
dirbtuvės laikosi ka'tu su ^eik.nimais Sven-..r\{| ti,oklŲ7",a;S,k^giku^2 

, 1 • Cių proga. Musu Širdin-'ištvermingas maistas ir stimuliuo-(lel uždarbiu . f .... , ijantis tonikas. Nežiūrint kokia liga
mokėjimo. Senu laik, ?!»!*' lalkri'^^S f'Sl
-klampojantis komitetas" S. -lnk,m<: "i ^na'|am

, • •• levui drąsiai kariauti pnes ?4.oo, kvotens svaro ?2.oo.nejun- ir neapmokami unijų atsm- ** r - = -----
: • -t • j • i • 011

Šių agen-;

ti,/ ar 
susitarimo

ar Rito ama-i vai
to darbininkų. Dažniausiai:tu ir apmokamu agentu 
tokios organizacijos susi- kuri vadindavo “keliaujan- 
kurdavo ir greit žlugdavo, čiu delegatu.”
Tos unijos, šalia savišalpos. Streikai, kai darbininkai

vėliau virto specialia-“ ‘“"““V '-’iais linkėjimais,
Parašai.

_______ _____ t Prisiun-
ėiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawy

So«th Boston 27, M

Worcesterio Lietuviams Svarbus 
Pranešimas!

Dabar galima Raut v’sas 
Valdžios “Income Taxes” iš
pildyti Lietuviškoj Vaistinėj 
vakarais. Svetimtautis kny
gų vedėjas tą darbą atliks.

Su visais sveikatos reika
lais ir Medikališkais Daktarų 
Receptais irgi kreipkitės ypa- 
tiškai ar per laišką pas (7) 
Vytautą Skrinską. Rcg. I‘h.

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square 
Worcester. Mass.

gaunamas ir “Keleivis.”

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fra temai ė Organizacija 

f kurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2.120.339.00

Kuopos Įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.0<> iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lvč:ų lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę“ nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y. J
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SOCIALDEMOKRATŲ RAJONINE
KONFERENCIJA SAUSIO 20

LSS 60 KP. MITINGAS Pharmacy, Andriušaičiai,
Jakutienė, LTpienė, Sulli-; T., . 77 T.
van's Shoes, A. Papo^J
Village Market, A. Janule

RAD1O PROGRAMA

Sekmadieni, sausio 20 d. SOCIALISTŲ METINĖ 
šaukiama Lietuvių Sočiai- VAKARIENĖ SAUSIO
demokratų Sąjungos rajo- --------
ninė konferencija, kurioje Dalyvaus Drg. Kaminskas 
kviečiami dalyvauti sočia- Metinė socialistų vaka- 

u* prijaučiantieji iš,rįenė, kasmet rengiama 
Massachusetts, New Hamp- Bostone, šiemet Įvyks sau
sime, Maine, Connecticut, sjo 90 d., sekmadieni. Ji 
Vermont ir Rhoae Island • jvvųg tuoj p0 rajoninės LSS
V3v U* - t • - 1 nn • konferencijos.

Kui nėra LSS 11 LDD 01 -, Vakarienė rengiama Lie- 
ganizacijų, iš tų vietų kvie
čiami atvykti pavieniai; 
draugai, pažangiųjų idėjų 
prieteliai.

Konferencijoje dalyvaus

grama per buvusią stotį 
WBMS, kuri dabar vadina
si stotis WHEE,*1090 kilo- 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte sekmadienį, bus se
kanti :

1— Falcons Orkestrą.
2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
Į stotį WHEE, Lithuanian 
Program, 35 Court St, Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

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

vičius, V. Vakauzas, P. Bal- 
trašunas.

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

Bostono šeštadieninės li
tuanistikos mokyklos vedė- 
jasjas ir tėvų komiteto pir
mininkas reiškia širdingą 
pamoką visiems, prisidėju- 
siems prie Kalėdų eglutės 
pasisekimo. Ypatingą pa
dėką reiškiame gerb. klebo
nui kun. P. Virmauskiui už 
salę ir šilimą, kun. Abra- 
činskui ir kun. Klimui už 
apgarsinimą, parapijos se
selėms už eglutę ir senio 
drabužius bei dekoracijas, 
‘‘Keleivio” redakcijai už 
reklamą, akt. T. Babuški- 
naitei - Vasiliauskienei už 
gražų baletą, muz. J. Gai
deliui už skiepijimą vaiku
čiuose lietuviškos dainos 
meilės ir už gražias vaikų 
dainas, inž. Manomaičiui 
už Kalėdų Senį, pp. Galdi
kienei, Kubilienei. Bakie
nei, Leimonienei, Valatkie
nei, Krikščiukaitienei, Sku- 
žinskienei. Venckienei,

BU V. INSPEKTORIAUS Bostono Lietuvių Kultūros 
---------  DENIS DELANEY BYLA Rėmėjų Metinė Veikla

Lietuvių Socialdemokra- —---- --------
tų Sąjungos 60 kuopos na- Pereitą sa\ ritę pradėta 1951 m. gruodžio 15 d. 
rių metinis susirinkimas švaistyti būvi < mokesčių Įvykusiame susirinkime ap- 
Įvyksta ši šeštadienį, 6 vai. inspektoriaus Denis Dela- žvelgta Lietuvių Kultūros 
vakare, “Keleivio” patalpo- ney byla sukėlė didelę šen- Rėmėjų veikla. Tai jau 
se. Visi nariai prašomi bu- saciją. Liudininkas D. dveji šios organizacijos gy- 
tinai dalyvauti. Friedman sake teisme, kad vavimo metai. Jos tikslas

Tarp kitų klausimų yra jis davęs D. I'.rianey’ui 10,- palaikyti ir ugdyti lietuvių
— pasiruošimas LSS rajoninei 000 dolerių ky-ių. iš ketu- kultūrą išeivijoje. Nariai 

konferencijai, kuri Įvyksta rių kartų po dolerių, yra Įsipareigoję mokėti .$1
20 sausio 20 d., sekmadieni, Jis duodavęs Kyšius “50- per mėnesi. Iš to bei Įvai- 

Lietuvių Piliečių Draugijos 50” principu. Liudininkas rių kultūrinių parengimų 
svetainėj, metinės apystaai- gaudavęs iš -pektoriaus susidariusios pajamos yra 
tos svarstymas ir valdybos nurodymų, karius firmos skiriamos svarbiausia šešta- 

turi “mokese painiavų,*’ dieninei lituanistikos mo
jis nueidavęs tas firmas kvklai, dramos studijai ir 
ir pasisiūlydavęs painiavas kitiems lietuvių kultūros 
išpainioti ir : kesčių naš- reikalams.
tą palengvint; Už tai jis 
gaudavęs atly_ dina ir pu
sę jo atiduodavo inspekto
riui.

Liudininką.- '-vardijo ke

pei! inkimas.
Valdyba.

OPEROS ARTISTŲ 
KONCERTAS PASISEKĖ Siuo metu narių yra 141. 

Nariais yra ir anksčiau at
vykę, ir Amerikoje gimę, ir 
tremtiniai Įvairių kaitų, ir 
skirtingų pažiūrų lietuviai

po-
J.

Piliečių Draugijos • Pereitą sekmadieni 
368 W. Broad- nios Tysliavienės ir p

Vasiliausko rengtas operos
artistų koncertas So. Bosto- has fnmas> k »ms jis pa- susibūrę gražiam lietuvių 
no High School svetainėje dė->° Pal«ngv .1 mokesčių kultūros darbui. Šiais me- 
puikiai pasisekė. Susirinko našt3 ir ši^ ^avąitę f.ir:’tais narių skaičius gerokai 
apie 1,000 klausytoju, kas, atstovai ? .. pasaukti 1 sumažėjo, nes apie 40 na- 

teimsą duoti savo parody- rių dėl darbo gavimo sun- 
s D. Fried-

tuvių
svetainėje, 
vvay. Pradžia 6 vai. vaka
re.

vaka-, Metinėj socialistuB Europos nesenai atvykęs rfenėj dalyvaus svežias iš 
VLIKo naiys profesonusEuropos į.g j Kamins.

Kaminskas, Lietuvos lai- kas_ kuris nuo 1901 metu atsižvelgiant i nekokį orą,
Pastovi Lietuvos darbininkų >ra didžiulis pasisekimas. V

judėjimo priešakyje. Jis ruonna

J.
svės kovu veteranas ir 

Lietuvos visuo
menės vadas. Jis padarys 
pranešimą apie Lietuvos 
vadavimo sąlygas ir per
spektyvas.

Konferencijoj dalyvaus 
ir drg. Kipras Bielinis, Lai
svosios Europos Komiteto ’ 
narys. Jis irgi padarys po
rą pranešimų.

Konferencija Įvyks Lietu
vių Piliečių Draugijos 
tainėje, 368 Broadway, So. yLJK’O 
Bostone. Ji prasidės sau
sio 20 d. 11 vai. iš ryto ir 
tęsis iki bus išspręsti dieno
tvarkės klausimai.

Dalyvius prašome pribūti 
laiku.

LSS Konferencijai 
Šaukti Komisija.

žangiosios
s pasi
nebuvo apvilta.

dalyvavo nuo Lietuvos So- QPerO:? žvaigždės. Anna 
cialdemokratų Partijos Di- Kaskas ir Algirdas Brazis, 
džiajame Vilniaus Seime musU visuomenei jau 
1905 metais ir padėjo savo n^au >'ra pažįstami 
parašą 1918 metais po Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Deklaracija (Vasario šešio-

Lietuviai Miesto Majoro 
Inauguracijos Iškilmėse

Praeitą sekmadieni buvo 
naujai perrinkto miesto 
majoro, J. B. Hynes, inau-! 
guracija Symphony Hali 
patalpose. Majoras ta pro
ga pasakė Įdomią kalbą 
apie Bostono miesto tvar
kymo perspektyvas, ypač 
pabrėždamas miesto finan
sų tvarkymo reikalą.

Iš lietuvių inauguracijos 
iškilmėse dalyvavo: adv. J. 
J. Grigalus, lietuvių komi
teto J. B. Hynes perrinki
mo garbės pirmininkas: A. 
Chaplikas. to komiteto pir
mininkas : J. Arlauskas, 
adv. K. Kalinauskas, J. Le- 
kys, Dr. J. Mikalonis, A. J. 
Namaksv, adv. A. O. Shall- 
na. James Strigunas ir kiti, 
kurių pavaldžių neužsižy- 
mėjau. Rep.

Mergaitė Pametė Kūdikį

liktosios Aktas).
Draugas Kaminskas ir 

i dabar aktingai dirba Lietu- 
*ve’ vos išlaisvinimo darbą, yra 

narys ir atvyko 
Amerikon supažindinti nininKė 
amerikiečius lietuvius su našavo 
Lietuvos laisvinimo 
sąlygomis ir perspektyvo- 

• mis.
Plačiau apie metinę va- 

į karienę bus pranešta kitą 
J savaitę. Rengėjai kviečia 
visus pažangiuosius lietu
vius atsilankyti metinėj va
karienėj, sekmadieni, sau
sio 20 d.

Komisija.

se- 
ir tin

kamai Įvertinti dainininkai.
Jiems publika, kaip visada, 
nesigailėjo plojimų ir gė
lių. Naujai pas mus pasi
rodė jauna chicagietė dai
nininkė, Joan Francis, kuri 
iš karto pasirodė labai stip
raus ir švelnaus balso dai-,

Klausovai jai pra- teisėją Charle? E 
puikią ateiti Ameri- Įki-

darboį^os scenoje, nes ji yra ne rnNnAe
tik pirmos eilės dainininkė, BEDARBIŲ ONDAS 
bet ir gera vaidintoja.

Rep.

kūmų Bostone turėjo išsi 
: ko, dalinin- kelti i kitus miestus. Nau 

Kas firmos E.-,-.te Research įų narių Įsirašė 27.
Corporation, davė
svarbius par iymus 
buvusi inspek: rių ii 
pastangos D. Delaney ad- mokesčio. 8147 buvo pel-j Venckui, Stankūnaitei. Ma- 
vokato jo pa odymus su- no iš surengto lietuvio emi- lišauskienei, Mockienei už

labai Pajamų 1951 metais tu- 
pries lėta 8910. Daugiausia šie 
visos pinigai susidarė iš nario

mušti, nepasvcLe. Jis, oe- granto 
je, prisipažint -eniau davęs mo. 

pa >dymus apie

visuomeninio teis- labai nuoširdų darbą.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149

Vasario Šešiolikta Artinasi

klaidingus Šeštadienio

ALT SKYRIAUS 
POSĖDIS PENKTADIENI

Šį penktadieni, sausio 11 
d. Lietuvių Piliečių Draugi
jos patalpose Įvyks ALT 
Bostono skyriaus posėdis. 
Pradžia 8:30 vai. vakare.

Vasario šešioliktosios die
nos minėjimas Bostone 
vyks sekmadieni, vasario 
17 d., 2 vai. po pietų, South 
Bostono High School audi
torijoj. Apie meninę pro
gramą jau buvo rašyta pra- 
eitą savaię. Yra užkviestos-^,, nuo fau?jo 
geriausios musų menines) 
pajėgos ir bus duota Įvairi 
ir labai gera programa.

Kaip kasmet, taip ir šie
met minėjime tikimasi turė
ti S. Dariaus legionierių iODįvs 
postą. Lietuviai legionie-L į 
riai yra prašomi atlikti vė- ” 
liavų Įnešimo ceremonijas

Policija suėmė 31 metų 
mergaitę iš Everett, Miss 
Mary McCauley. už pame- 
tiną savo kūdikio praeitą 
ketvirtadienį prie šv. Pijaus 
bažnyčios E. Lynne. Mer
gaitė traukiama teisman.

Didelis Gaisras Westfielde

Pi.madieni Westfielde 
sudegė Professional Build- 
ing. kuriame žuvo liepsno
se keli žmonės. Auku skai- *■
čius dar nėra tikras. Nuo
stolių padalyta $1,140.000.

Muchnik’as Mokyklų
Komiteto Pirmininkas

Naujasis mokyklų 
tetas išsirinko savo 
ninku Isadore H. Y. 
nik. Miesto tarvba i>

tuos §10,000 kyšių.
Šią savaitę ovla tęsiama

federaliniame teisme prieš 
Wyzans-

Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

lituanistikos 
tu-Išlaidų turėta $880. Dau- , , , ,

huvo -ki.la ]ituanis- raok-vkloi 'LLT“-, • 
reta pajamų $26o.80, išlai
dų $43.95. Gryno pelno 
gauta ir mokyklai perduota 
$221.85.

Mokyklos Vedėjas ir

srityje taip 
1951 m. ba- 

suorganizuotas

Y.T t j-.▼1 11 VK3V . L."

giausia
tinei mokyklai 

Kultūrinėje
pat reikštasi. 
landžio 8 d.
gerai pavykęs lietuvio išei
vio teismas, čia sutartinai 

TURI PERTEKLIŲ bendradarbiavo bostoniš-
--------  kiai Lietuvos ir Amerikos

tuviai teisininkai bei
bedarbių fon as metų gale šiaip visuomenininkai. Vi- 
turėjo perteklių §48,129,- isuomenės susidomėjimas j 
825. Tiek rinigų fondas teismu didelis, o sprendimui 
surinko iš darbdavių virš buvo visi patenkinti, 
išmokėtų bedarbiams lėšų. Valdyba ir specialiai iš-i 
1951 metais mokesčiai Į be- linkta komisija daug rupi- 
darbių fondą buvo pakelti nosi lituanistikos sustiprini- 
iki maksimumo, bet. dar- mu parapijinėje mokykloje, 
bams pagerėjus. 1951 me- šis tas pasiekta, bet šis už-

SPAUSDINIMO IR
LEIDYKLŲ SAVAITĖ

1
Gubernatorius P. A. Dev- 

er paskelbė musų valstijoj

tais fondas mažiau išmokė
jo, negu turėjo pajamų.

MAŠINA UŽMUŠĖ
AKLĄ ŽMOGŲ

rlavinys reikalauja dar ne
nuilstamų tolimesnių pa
stangų.

Finansų Sekretorius.

RADIO KONCERTAS

Tėvų Komitetas.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WTA0, 
740 klc.
Biznio reikalais kreipkitės:

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

Kambarys Nuomai
Išnuomuojamas apšildomas 

kambarys. Galima naudotis 
virtuve. Kreiptis nuo 3 vai. po 
pietų, išskyrus sekmadienius. 
912 E. Fourth St.. So. Bostone.

(2)

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ua S Iki 4 

Ir m» 7 fti I 
546 BROADWAY 

•O. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUtfc Boston 1SM

A. J. NAMAKSY
BCAL ĮSTATE A 1N8UIANCM

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. >7 OKIOLB STUMT 

Weat Bozbary, Mase.
Tel. PArkway 7-0402-M.

“Spausdinimo ir Leidyklų §į antradieni vienas au-
14 iki tomobilis

sausio 19 d.
Tai padaryta

nant. kad Massachusetts, ir Aplebev 
ypač 
buvo

Čia
pirmoji

Lietuvių Radio Korp. 
rengia savo 18 metų sukak
tuvių metinį koncertą sek
madieni, kovo 9 d., So. Bos
tono High School auditori
joj. 3 vai. po pietų.

Šiame koncerte dalyvausiu l3 
Cubos

Davė spaustuve.
7 metais pasirodė ir minėjimą žuvusiųjų uz 

musų šalies ir I 
svę.

Komisija iš į,p A. Chap- ;fe ..Ro#.on Newg , ..
liko, adv. J. -J. Grigaliausi Dabartiniu Iaiku Magga. 
ir adv. K. Kalinausko si chusetts spau5tuvėse dirba 

va" 35,000 darbininku, kuriu

smarkiai lėkda
mas užmušė vietoje aklą 

prisime- žmogų, 72 metų \Villiam H.
iš South End, 6 

Bostonas-Cambridge' Dvvight St. Jis ėjo per gat- 
musų salies spaudos vę ir rankoje rešėsi aklųjų

metais nešiojamą baltą - raudoną pirmą kartą Bostone buvęs 
Stephen lazdą. Mašir ji pritrenkė Lietuvos operos artistas,

SVARBI NAUJIENA
Mes gavome dideli siuntini 

Cubos Medaus. Cubos Medus 
skiriasi nuo visų kitų medų. 
Cubos Medus turi kitokį skoni, 
kitokią išžiūrą ir kitokį kvėpė-, 
jimą. Cubos Medus yra surink- 

ramunių ir kitų žiedų. 
Medus yra geras vai

kams, suaugusiems ir seniems. 
Jums reikalingas Cubos Medus, 
o mums reikalingi pinigai. Cu- j 

riuos pranešime vėliau. įbos Medus yra užpečėtytoj 22 
programa, kaip uncijų bonkoje ir kainuoja' 

būti turtin- 52.00. Per paštą medaus ne-

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6^8 
Nedėliomis ir Sventadieniaia:

nuo 10 iki 12 ryto 
495 COLUMBIA ROAD

arti Upham'a Comer 
DORCHESTER,

Čia 1640 
pirmoji

Tremont ir Hollis gatvių pagarsėjęs bosas Ipolitas 
kampe ir paliko gulėti par- Nauragis ir kiti, apie ku- 

rietuvos laLi50^ Amerikoj knyga, Bosto- griautą. Marinos vairuoto-
, ne 1704 metais pasirodė jas policijos ieškomas, 

pirmas Amerikoje laikraš- ---------------------------

vi-

ir
Koncerto 
kasmet, žada

antradieni lankėsi pas 
stijos gubernatorių Paul A.
Dever, kad jis, kaip kas
met, taip ir šiemet išleistų 
proklamaciją Lietuvos Ne
priklausomybės Dienai at
žymėti. Musų valstijos šei-U 
mininkas yra kviečiamas . 
dalyvauti su lietuviais musų 
tautos šventės minėjime.

Kalbėtojais Vasario Še- 
šioliktosios minėjime yra f.hiladei hij 
pakviesti Lietuvos garbes _____ 
konsulas adv. A. O. Shallna 
ir jaunosios kartos ameri
kietis lietuvis kun. J. Jut- 
kevičius iš Worcesterio.

Sausio 24 d. šaukiamas 
j platesnis visų lietuviškų or- liavienė ir p 

komi-’ganizacijų delegatų pasita- Brooklyno, lydimi

KELIŲ TIESiMAS
BUS TĘSIAMAS

;a ir Įdomi.
Steponas
Minkai.

Kviečia visus
ir Valentina

siunčiam.
ALEXANDER’S 

414 W. Broad way 
South Boston. Mass.

(4)

Ar Žinot Knr Ką Gauti!
Me« pranešam, kad turima mu

sų krautuvėj visokių maSinų Iš
randa vojimui. kaip tai Floor San- 
dors, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, liepoms pu- 
pierių, plumbing, elektros reitnno- 
nų. Pristatymas veltui. Kreipiatės

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

628 E. Broadvay, So.
Tel. SO 8-4148

metinis uždarbis siekia 90,- Musų valstija dabar lei-j
000.000 dolerių. Jie paga-dži? 200,00; ,oo»» dolerių ...................
mina knygų ir laikraščiu kelių tiesimui. Bet naujai- Bostono sestadieninės Ii- 
§236,000,000 metinės ver- s’*a*s metais valstija keta tuanistikos mokyklos Kalė- 
įės. ’ užtraukti dar naują pasko- du eglutės rengimo proga

Bostonas garsus ir tuo,į1{* 200 milionų dolerių su-
ad čia gimė Benjamin maL kad kelių tiesimo pro 

Franklin, “spausdinimo tė- 
spaustuvėje

grama butu tęsiama.
vas. jis čia ______
mokėsi ir paskui išsikėlė Į Lietuvių Kultūros Rėmėjų 

Bostone Susirinkimas

PADĖKA
Oto

z r

gauta mokyklos reikalams 
aukų daiktais ir pinigais. 
Rengėjai dėkoja šiems au
kotojams: Ketvirtis ir Co. 
§72, A. Ivaška $5, adv. 
Hovvard $5, A. Ilvas $3: po’ 
§2—pp. Kubiliai, Venckai, 

Flow-

N-
O
O

z
>
co

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadtray
SO. BOSTON, MASS.
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>Lietuvių Kultūros Rėmė- Zaleckai, Reardon's 

jų Bostone nepaprastas vi- er Shop, Dr. Rosengard, 
suotinas narių susirinkimas Razvadauskas, Dr. Lan- 

ŠĮ pirmadieni musų jstai- Įvyks vasario 9 d., 8 vai. džius, Adamkaitis, A. Juk- 
goje lankėsi ponia V. Tys- vakare, Lietuvių Piliečių nevičius, Dr. Kalvaitis ir 

ir p. J. Tysliava iš Draugijos patalpose, South dar eilė aukotoju po $1.
dorches- Bostone. Visi nariai pra- Daiktais aukojo: J. Ar-

Lankėsi Svečiai Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietumis Gydytojas ir Chirarfaa

Vartoja vėliausios konstrukicijpa 
X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
554 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

rimas Vasario šešiolikto- j teriečib 
sios minėjimo reikalu. De- Svečiai

Vasiliausko, šomi iš anksto tą datą pasi- lauskas, V. Balukonis, vais-
atsilankę i i žymėti ir skirti tą vakarą tininkas Jankauskas ir Ro-

9 na-Įlegatams bus patiekta pat- Bostoną sąiyšyje su čia musų kultūriniams reika- sengard, Rosengard drabu-
rių nepajėgė pirmame posė-.virtinti ir numatomoji pro- ruoštu operos dainininkų lams aptarti. žiu krautuvė, S. Griganavi-

’koncei tu. į Valdyba. čius, S. ir V. Minkai, Cabit

pirmi-
Much-

p. J. 
buvo

R
95cr. X"

R

dyje išrinkti pirmininko. grama
i i




