
KELEIVIS
P&ENUMERATA METAMS:

Amerikoj* ..... 
Pietai Amerikoje 
Kanadoje ..........

KELEIVIS

—33.0*»•••• SjOO
......... AB0

CM Broaderay, So. Boston 27,
KELEIVIS
THE TRAVELER LITHUANIAN WEEKLY

NO. 6 “Keleivio” Telefonas: 
SO 8-3071

SOUTH BOSTON, MASS., AMSARIO (FEBRUARY) 6, 195£
  „ ^4,  - * * —---------- , W \------------------- , ---- ~

“Entered aa Seeond Class Alatter” February 23, 1905, at the Post •«:<> et boston, Kasa.. onaer tbe Act of Merdi A 1879.

Vokietija Kelia Reikalavimus 
Dėl Europos Gynimo

Branginasi ir Stato Via Naujus Reikalavimus; Vokiečiai
Skaito Mementą Patogiu Iškilti j Pirmaujančią Vie

tą Europoje; Dabar Kelia Saaro ir “Lygybės”
Klausimus; Rytoj Kels Ką Nors Naujo

-------- ------ -----------------------------
Vakarinė Vokietija griež- ėwbold Morris 

tai yra nusistačiusi nesidėti: iz i
i Europos gynimą savo ka- VyklūS Valymą
riškomis pajėgomis, kolpajėgomis, Kol jai 
palankioje dvasioje nebus 
išspręstas Saaro klausimas 
ir jos įsileidimas i Atlanto 
Gynimosi Sąjungą. Vokie
čių socialdemokratų vadas 
Dr. Schumacher sako, kad 
kol Saaro kraštas yra at-
skirtas ir norima padaryti x JIorris sakosi 
nepriklausoma valstybe, tol 
vokiečiai nekels kariuome
nės Europai ginti. T3m 
pritaria ir vokiečiai nesc- 
cialistai. Dėl Vokietijos Įsi
leidimo i Atlanto Paktą 
‘‘lygybės principu” klausi
mas irgi keliamas aštrioje 
formoje.

Šios savaitės pradžioje 
Vokietijos kancleris, Dr. K.
Adenauer. jau visos vyriau-

Praeitą savaitę vyriausy
bė paskyrė New Yorko ad
vokatą, republikoną New- 
bold Morris, vyriausiuoju 
valstybės aparato “valyto
jų” nuo kyšininkų ir nesą
žiningų elementų.

esąs
“Abraomo Linkolno kryp
ties repuhlikonas.” Jo pa
skyrimas betgi susilaukė 
daug kritikos iš republiko
nų pusės, nes jie Įžiūrėjo 
tame paskyrime rinkimų ėji
mą, kad sumažinus opozici
jos puolimą prieš tikrą ar 
tariamą korupciją valdžios 
aparate.

N. Morris jau pradėjo ei- 
pasisakė. kad į U savo pareigas ir keta at- 

Vokietija, pirm negu dėsis į kreipti pirmiausiai dėmesį 
Į bendrą Europos gynimą ,'į justicijos departamentą, 
turi gauti prielankius užtik- kur bus ieškoma neparei- 
rinimus dėl Saaro klausimo'gingų valdininkų.
išsprendimo ir turi gauti { --------------------------
pilnateisio nario vietą At-:
lanto Gynimosi Sąjungoje. į Malikas Sako

Vokiečių reikalavimai sta- “Karas Prasidėjo”
tomi griežtoje foi-moje ir _____
rodo, kad Vokietija nesi
tenkins antraeile vieta Eu
ropoje, bet bandys joje vėl 
vyrauti ir sieks vis daugiau 
Įtakos.

Vakamose pradedama 
manyti, kad vokiečiai labai 
branginasi ir gavę viena

2X7 Vi rio varrlii ▼ c*x v«v<

nuolaidą tuoj kelia naujus 
reikalavimus ir savo daly
vavimą Europos gynime 
nori parduoti kiekvieną
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ANGLAI KRATO EGIPTIEČIUS ISMAILUOJ

Ismaiiia mieste Egipte laike susišaudymo egiptiečiu su anglais buvo nušauta ameri
kietė vienuolė. Po to anglai padarė daug kratų ir vaizde matytis, kaip egiptiečiai va
romi į kratymo vietą.

‘ j - -

Korėjos Paliaubų Derybos 
Vėl Pajudėjo Pirmyn

Sako, Esą Vilties Susitarti; Abi Pusės Padarė Nuolaidų; 
Fronte Eina Tik Oro Kautynės; Aiiantų Nuostoliai 

Yra Dideli; Posėdžiauja Abejų Pusių Delega
cijos Pilname Sąstate

Los Angelese 
Teisiami 15 Komvadų

Karo Biudžeto L. Pruseikos Byla Rusija Dabar
Negalima Mažini Atidėta Kovo 3 Smarkiau Ginkluojąs

vieno Jungtinių Tautų ekono-Krašto gynimo sekreto- Leono Pruseiko: 
liūs, Rohert A. Lovett, sa- iš 
ko, kad prezidento Trumą- la
no pasiūlytas 52 bilionų kovo 3 d., po vienos dienos Rusijos ūkį. Ta komisija 

klausymo Chicagoje. sako, kad Sovietų Rusija
Byloje liudijo valdžios dabar daug smarkiau gin- 

pašauktas Į teisn|ą S. Straz- kluojasi, negu 1940 metais.’ 1 V* * • ^7 1 į i i * * < - «- >

Korėjos karo paliaubų 
derybos, po ilgo užsikirti
mo, praeitos savaitės gale 

_ . ~ “ ... . i vėl pajudėjo iš vietos. De-
Los Angeles, Calif., mie- jėl pasikeitimo be-

ste prasidėjo 15 Amerikos iaisviais d41 kar0 paliau. 
komunistų partijos vadų b priežiulos, ,w pasirašy. 
byla uz sąmokslą kurstyti m’o paliaubų, persvaistvta 
nuversti konstitucinę sahes iž naujo ir.abiem pus6m pa. 
vynausybę. Teisiami Wm. dalįus nuolaidu, skirtumai 
Scbneideiman Mrs. Doro-5Umažįję. Vasario 6-d.

Healey,'sutari susitikti abejų pu- 
Philip M. Connely, Al gj delegacijoms pilname 
Richmond, M. Bemadette
Boyle, Henry Steinberg,
Mrs. Rose Chemin-Kusnitz, > 97 
Ben Dobbs, Frank Carlson, jau SUtartus punktus, o dėl 
Fiaryb,J?‘ Spector, Mrs. padaryti siūlymus šu
tą O Connoi States, Mrs. jntpi-pcnntnms vyriausy-

sių
sąstate, ko nebuvo daroma 
nuo pereitų metų lapkričio 

d., ir patvirtinti visus

“Vilnies” redaktorių, by- minė komisija paskelbė sa- 
dėl deportacijos atidėta vo tyrinėjimus apie Sovietų

Loretta Starvus Stock, E. 
Otto Fox, Carl Rude Lam- 
bert ir Albert J. Lima.

interesuotoms 
bėms, kad jos 
nuolaidas.

leistų daryti

krašto gynimo 
yra apkarpytas 
minimumo. Jei

biudžetas 
iki galimo 
tą biudže-

Sovietų atstovas Jungti
nių Tautų seime Paryžiuje, 
aptariant Korėjos karo pa
liaubų klausimą, gąsdino 
Vakaru valstvbes tuomi, 
kad Amerika ir Anglija ne 
tik ruošiančios naują pa- 

* saulinį karą, bet kad tas ka
ras “faktiškai jau yra pra
sidėjęs.” Malikas reikala
vo, kad Jungtinių Tautų

tą dar sumažinti, tai krašto das iš Bostono ir dar vienas kadą~ Rusijos 
saugumui grėstų didelis pa
vojus.

Krašto gynimo sekreto
rius atsiliepė Į kongrese pa
sigirdusius balsus, kad vy
riausybės pasiūlytąjį biu
džetą 1952-1953 
teksią smarkiai apkarpyti.
R. A. Lovett dar sakė, kad 
jau padarytas didelis pro
gresas krašto jėgas stipri
nant ir butų didelė klaida 
sustoti pusiaukelėj.

“PRAVDA” PUČIA
HOOVERIO KALBĄ

inisks
/o 

pasi-

diena i* brangesne kaina: sZlmas ‘?®J ™tų svarstyti 
Korėjos karą. Bet Jungti-Ypač Prancūzijoj vokie

čių reikalavimai kelia neri
mą ir baimijimąsi dėl nau
jų vokiečių apetitų ir jų im
perializmo, kuris pokari
niais metais buvo kiek pri- 
glušintas, bet dabar vėl iš
kyla viršun toks pat beso
tis, kaip ir seniau.

Anglai Pasiūlė
Egiptui Tartis

Pranešimai iš Egipto sa
ko, kad Anglija pasiūliusi 
Egiptui derėtis dėl ginčija
mų klausimų išsprendimo. 
Anglija siūlanti ištraukti 
savo kariuomenę iš Suezo 
kanalo zonos, jei arabų val
stybės sudarys su Vakarais 
gynimosi paktą. Dėl Suda-

nių Tautų seimas 51 balsu 
prieš kelis sovietų bloko 
balsus nutarė, kad Korėjos 
klausimas bus tada svarsto
mas Jungtinėse Tautose, 
kada Korėjoj bus padaly
tos karo paliaubos, dėl ku
rių derybos eina jau virš 
pusės metų.

MIRĖ HAROLD L. ICKES

Rusijos komunistų parti
jos dienraštis “Pravda” 
veik ištisai perspausdino H. 
Hooverio, buvusio prezi
dento kalbą apie reikalą 
ištraukti iš Europos Ameri
kos kariuomenę.

Kokiais sumetimais 
“Pravda” ta kalbą pučia, 
yra tik spėliojimų.

EGIPTO PREMJERAS

buvęs komunistas, tfalkin. Įkinkytas i milžinišką 
Liudininkai parodė, kad ruošimą karui.
Pruseika savo laiku buvo 1951 metais Rusija išlei- 
komunistų partijos narys, ido du trečdalius išteklių 
Apie jo buvimą partijoj ir daugiau ginklavimuisi, ne- 
“Vilnis” savo laiku pranešė gu ji išleido ginklavimuisi 

metams [didžiulėmis raidėmis, kada ir savo ūkio plėtimui 1937 
L. Pruseika ir S. Strazdas metais, o visus pokarinius 
buvo pašalinti iš partijos metus Rusija daugiau lėšų 
už “nukrypimus.” Dabar skyrė ginklavimuisi, negu 
lietuviai bolševikai dėl L. 1940 metais.
Pruseikos bylos puola Į
kankinių isteriją ir maldau
ja pinigų L. Pruseikai gel- "
bėti nuo galimos čepoita-! . ...nių gyvenimo lygis ten vi- 

uat_ sai mažai pakilo, palyginus 
prieškariniais metais, 

imosi pramonė 
sparčiai auga. Bendroje

Rusija ginkluojasi visai 
neatsižvelgdama i civilių 
žmonių patenkinimą. Žmo-

Pietų Korėjos vyriausybė
.ir visi pietiniai korėjiečiai 

teismas, sudarytas iš 8 mo-|,abai bijo ka(, paliaubo3 
vyrų, klausys by- pa(jarytos ir jų kraštas 

suskaldytas, sudaužy-

Federalinis prisiekusiųjų

terų

cijos Į Rusiją.
Vėliau Pruseika

krypo” Į teisingąja Stalino P’1€Į\Kai?r 
liniją, o S. Strazdas su visa het 
LDD prisijungė prie LSS. sparčiai augs

_________ ______ statistikoje rusai parodo di-
į dėjančią gamybą, bet už- 

Veteranai Neteko tyli, kad didžiausioji ištek- 
12^86 Varnu e^na ^aro paru°ši-

ir 4
mažiath-kaifvdu mė

nesiu. Tai bus pakartoji
mas 11 kompartijos vadų 
bylos Nevv Yorke, kur visi 
kaltinamieji buvo nuteisti 
kalėti iki 5 metų kalėjime.

Lenkija Priims 
Naują Konstituciją
Lenkijos bolševikiškas re

žimas paskelbė naujos kon
stitucijos projektą. Naujo
ji konstitucija yra Sovietų 
Rusijos 1936 metų konsti
tucijos kopija. Pagal ją vi
sa valdžia bus koncentruo

liks
tas

Sekmadienį, vasario 3 d. j 
mirė buvęs vidaus reikalų 
sekretorius Roosevelto ad
ministracijoj, Harold L. 
Ickes, 77 metų amžiaus.

Velionis per 13 metų bu
vo F. D. Roosevelto kabi
nete ir ėjo vidaus sekreto
riaus pareigas. 1946 metais 

no Anglija siūlo plebiscitą, jis pasitraukė iš valdžios ir 
Pasiūlymas Egiptui dėtis • vertėsi žurnalisto ir rašyto- 

Į Viduriniųjų Rytų Gyni-'jo verslu.
mosi Komandą jau buvo] H. L. Ickes buvo vokie- 
padarytas seniau, bet Egi p- čių škotų kilmės, gimęs 
to senoji vyriausybė ji at- Holidayburg, Pa., farmoje. 
metė visai nepasvarsčiusi. Savo politinėj karjeroj jis 
Laukiama. kad naujoji perėjo republikonų, pro- 
Egipto vyriausybė tą klau- gresyvių (T. Roosevelto) ir 
simą persvarstys ir baigs paskutiniu laiku ne\v deal 
užsitęsusį ginčą su anglais, demokratų partijas.

Naujas Egipto ministeriu 
pirmininkas. Aly Maher Pa
ša. žada derėtis su Anglija 
dėl santykių pagerinmo ir 
ginču užbaigimo.

Veteranų Administracija 
praneša iš Washingtono, j 
kad nuo 1945 metų, kai 
valdžia pradėjo garantuoti1 
bankams jų duodamas ve
teranams paskolas namus 
pirkti, iki šių metų pradžios 
12,586 veteranai buvo jau 
priversti įmokėtų savo pini
gų išsižadėti ir nupirktus 
namus palikti bankams už 
skolas, nes nebegalėjo to
liau mokėti procentų, tak
sų ir kitų mokesčiu.

Paliktus namus bankai 
turėjo parduoti iš varžyty-j 
nių, tačiau paskolų negalė
jo išrinkti. Pasidarė $13,- 
591,000 “skylė,” ir tą “sky-į 
lę” turėjo užlopyt federali
nė valdžia, kuri buvo tas 
paskolas bankams garan
tavusi.

BOLŠEVIKŲ TARDYMAS

Adv. Morton Pepper anądien 
pasirodė kongreso komisijoj 
ir pareiškė, kad jo atstovau
jamas Hollywood filmų ga
mintojas, Sidney Buchman. 
neliudys kongrese apie bolše
vikų Įtaką Hollywoodo filmų 
gamyboje, nes jis prašęs (ei
smą pakvietimą liudyti pa 
naikinti. Kongreso komisija 
betgi nutarė, kad Buchman 
butu areštuotas.

Tunisą* Apriįmo

Tunise užviešpatavo ra-j 
m.vbė, bet derybos tarp ara
bų ir prancūzų neprasidėjo. Į 
Riaušės gali atsinaujinti.

bus vėl nuolatiniame 
pavojuje, kad bolševikai 
pradės karą iš naujo.

Fronte paskutinėmis die
nomis ėjo tik oro kautynės. 
Aiiantų lėktuvai tęsia bol
ševikų susisiekimo kelių 
bombardavimus ir skraidy
dami virš bolševikų terito
rijos turėjo nemažai nuo
stolių. Daugiausiai nuosto
lių Aliantams padarė prieš
lėktuvinė bolševikų artile
rija, kuri sausio mėnesį nu
mušė 52 amerikiečių ir kitų 
sąjungininkų lėktuvus, o

ir

bolševikai
400 seimo narių renkamoj
ta komunistu partijoj ir iš ooiseviKai per tą pati sau

sio mėnesi neteko 31 lektu-
vo. Visi bolševikų lėktu
vai buvo numušti oro kau
tynėse, o Aiiantų lėktuvai 
buvo numušti už bolševikų 
fronto.

“valstybės taryboj,” kuri ga
lės leisti įstatymus ir eiti 
parlamento pareigas, kaip 
Rusijoj tą daro aukščiau
siojo sovieto “prezidiu
mas.”

Naujoj konstitucijoj ne- p,aluHtaį
numatoma vietos jokiai 
opozicinei partijai. Vienos 
partijos diktatūra padaro
ma “konstitucine.” Lenki
jos vyriausybė siūlo “ma
sėms” naująją konstituciją 
diskusuoti. Nėra abejonės, 
kad ji bus priimta.

VIESOS IŠPAŽINTYS 
KOMUNISTŲ KINIJOJ

Kinijos komunistų reži
mas pradeda praktikuoti 
“viešų išpažinčių mitin
gus,” kuriuose suvalyti į 
masinius mitingus įvairus

Norėjo Pagrobt Latvi

Stockholme, Švedijos sos
tinėj, rusų bolševikai vasa
rio 4 d. apgaulingu budu 
“pasikvietė” vieną latvį pa
bėgėlį į “draugo namus.” 
Tie namai pasirodė Sovie
tų ambasada. Ten jį už
puolė penki Stalino bandi
tai ir norėjo išgabenti į ae
rodromą. kur laukęs lėktu
vas išvežti pabėgėlį į Rusi
ją. Latvis ištruko iš rusiš
kų budelių rankų ir pabėgo 
į Eckstrom kompanijos arti 
esančią dirbtuvę šaukdamas

valdininkai viešai sąveikai- PribuVusi polici-

tei
tina, prisipažįsta pne ..... , ,i, . u i • ” e • ia p paėmė savo globon.kių “nukrypimų nuo tei- J * *
singosios kompartijos lini- Švedų policija dabar ty- 
ijos. Tuose mitinguose ke- rinėja bolševikų ambasados 
liami kaltinimai ir prieš ne-,banditizmą ir žmonių grob- 
prisipažįstančius valdinin- stymą. Bolševikai ne pir
kus. Tokie viešų išpažin- mą kartą daro žmonių gro- 
čių ir donosų mitingai da- bymus, bet dažniausiai tą 
romi “moralei pakelti” ir atlieka per čekistus ir sam- 
režimui sustiprinti. (lytus žmogžudžius.



Puslapis Antras Kr. 6, Vasario 6, 1932

BENDRUOMENĖ 
IŠ KITO ŠONO ŽIŪRINT

Yengri-, ginklais. Armijos 
joj, Bulgarijoj ir Rumuni-

--------  joj yra didinamos visai ne-
Bendruomenės kūrimas ^iškaitant su laikos sutar- 

Amerikos lietuviuose nėrajtyse Įrašytais apribojimais, 
populiarus, nors apie tą rei- Visų satelitinių kraštų 
kalą kalbama labai ilgai, armijos yra priklausomos 
“Garsas” sausio 17 d. deda nuo Sovietų Rusijos kai iš- 
J. K. straipsni tuo reikalu..kos vadovybės ir yra tik 
Straipsnyje skaitome: dalis didžiosios rusų armi-

“Lietuviai katalikai visur ir d0/; i>OSe satelitinėse ar- 
visuomet be galo nuolaidus, tnijose vedamas smarku
jiems pirmoj vietoj rūpėjo vi
suomenės ir Lietuvos gerovė, 
dėlto gi ir vengė
virču, vienok tas

paruosimas 
Šimas eina

karui.
kariškas

Paruo- 
ir po-

sroviniu ki- litinis.
nuolaidumas Politinis paruošimas da- 

jiems niekad gero nenešė. Vi-;romas kurstant 
sados išeidavo jų nenaudai
patiems vadams ir visuomenei.

romas kurstant neapykantą 
~' prieš Vakarus, ypač prieš

r, . , , , , . Ameriką. Tas daroma irKai kas pasakys, kad pareigo- ,
Tnn galima pasidalyti lygiai, ^prinant grynai komunis- 
sulig sroviu. Taip ir buvo.|^lnV pi opaganilą kaintiu 
Suburk visus lietuvius katali- tarpe.
kus, tikrai turėsi du trečdaliu' Rusai labai atydžiai se- 
visos išeivijos, o kitas trečdalis Į ka, kad satelitų armijose 
teks kitoms srovėms, kurios į neatsirastų nacionalistinių j 
susitarę vedžios katalikišką lie- “nukrypimų” nuo sovietiš- 

joms kos linijos. Draugiškumas 
Ta' Rusijai.

KELEIVIS. '0. BOSTON
VAIZDAS Iš KRl V! NO ISMAILIA MUšIO

\nglu kareiviai Egipte šaudo i Ismailia policijos barakus. Po kruvino mūšio virš tūk
stančio policinnkų pasidavė anglams. Kautynėse buvo aukų iš abejų pusių. Po Ismai 
lia kautvniu sekė Kairo riaušės ir vėliau vyriausybės pasikeitimas Egipte.

Hooverio “Gibraltaras

tuvišką visuomenę, kaip 
patinka. Yra pasiūlymų: 
ryba teužsiima politiniais lietu 
viy reikalais. B. A. L.F.—šal 
pos, o Lietuvių Bendruomenei 
pasiskiria kultūros sritį. Kaip 1 Kai ei\ įu
Taryba ir BALF’as pasireiškė galiotos.

gaminimas rasų

Daugiau Auku Lietuvos 
Laisvinimui!

ruoju
Šalpos

kia, kad Pruseika yra di
džiausias kankinys, nes ji 
norima išvežti i Rusiją, kur

... • - tvarka puikiausia, kur že-, numirusiu savąjį Laisves ... 1 . .’ ,..... . * „ i • -• u miskas rojus jau įgyvendm-; Gibraltarą, kuri jis buvo . , - i u, \ i -i tas, kur nėra nedarbo,i suradęs prieš metus laiko. , , ’
Prieš metus laiko Her- Suprask žmogus tų bol- 

bert Hoover siūlė bėgti iš ševikų logiką ir jų kanki- 
Europos ir Azijos ir pasi- niškumus. Jie “kenčia,” kai 

įtenkinti gynimu “Laisvės kas nori juos į jų giliamą 
Gibraltaro”—Vakarų hemi- rojų padėti. Jie yra laimin- 
sferos. * gi, kai juos palieka kapita-

Šiais metais H. Hooveris listinėj Amerikoj vargelio 
nebesiulo taip atvirai bėgti, vargti, 
bet visgi jis nori ištraukti šiaip ar taip imsime, bet 
Amerikos kariuomenę iš j tos veislės žmonės yra pir- 
Europos ir palikti Europą maeiliai veidmainiai, 
ginti Europos tautoms, o w
Amerika galėtų pasiten- »Trumano Socializmas” 
kinti masinu (karo laivu ir

_________________  lėktuvu) ir amunicijos sta-i Senatorius Harry F. Byrd,
Amerikos Lietuviu*™- ' , ®

Bendras gynimasis, ku- griežtai pasmerkė Tiuma- 
riame vieni duoda mašinas, no socializmą ir sakė, kad 

i o kiti krutinės, nėra jau reikia Ameriką nuo jo gel- 
Itoks “bendras,” kaip hoo- bėti.
vėriniams bėgliams Grali at- Šen. Byrd socializmą ma-

Buvęs prezidentas Hei 
bert Hoover vėl prikėlė iš1

Fondu baigiasi š. 
m. sausio 31 d. Tą dieną 
baigėsi visos IRO operaci
jos visose srityse.

“Baigdami savo operacijų- __ i ____________ i- _ j-- • irodvti do prezidento siūlomame^^V^’ttiAMERlKOS LIETUVIŲ TARYBOS ATSIŠAUKIMAS Voveris dar primena budime nuo ligos, kuri

Broliai ir Sesės Lietuviai! fvo jėgas laisvei, teisei .....— ameiįKieciams. xau ooi.e
Musų Tėvynė Lietuva te- teisingumui apginti.

galvas be

antrojo pasaulinio karo laiku. Į Rusija iš satelitų gali su- ! bekenčia žiauriausią prie 
gerai žinome—savo uždavinį kelti kelis milionus karei- jSpaUdą, kuri pasaulio isto-'savo
nuoširdžiai atlieka pačios Lie-jvių, kurie karo atsitikime rijoj ^turi sau lygaus pa-laisvinti. Tam reikia lėšų. nę pagalbą likusiems
tuvos ir tremtiniu naudai. Kur bus didelė jėga. ivvzdžio. Sulaužę tarptau- Jų reikia ne tik nuolatinei tyje neįkurdintiems

J’etuviai treiytiniai- ne Kiek tie kareiviai bus iš-jHnA< sutartis namvne nn kovai nrieš lietuviu tautos tiniams. taip pat toliau 
BALF as? Ir kas klabintu

oovens
čalpOS 'amerikiečiams,

vizmas gali savaime suputi dicina. Socializmas esąs 
numirti pats nuo savo ir Brannan planas žemės

duris.Amerikos vyriausybės 
jei ne Taryba?

“O kas čia dirba lietuvių kul
tūros darbą? Pirmiausia pa
rapijinės mokyklos, tėvai Ma
rijonai. vėliau atsiradę Pranciš
konai, Kazimierietės ir Pran- 
ciškietės seserys, taipgi visos 
lietuvių katalikų parapijos. Kas 
geriau gali rūpintis spauda, 
kaip tos pačios aukščiau išvar- !Todėl 
(lytos Įstaigos. Tegu tik Ame 
rikos lietuviai nuoširdžiai re- ( 
mia šias įstaigas, o tikrai apsi
eisim. kaip kad iki šiol apsiė- 
jom. be Lietuviu Bendruome
nės.”

ir ‘ darbiavusios įvairios 
•organizacijos, jų tarpe ii

Taitri ir mes turime plėsti jusu organizacija, toliau 11 , , , »• i ,. ,*■ . T . . ‘ . 4. • • nuodu Geru Hutu kud tiffio produktams palaikyti,veikimą Lietuvai iš- teiks moraline ir matėliau- jutų, i i .
‘ ‘ trem- toiP butM- Bet ko1 kas bo1“ Soc.Iahzmas es^ ir lsPur

trem-' ^ev^zmas» bepūdamas ir Pu?i
,-u_'pats save benuodydamas, mokesčiai 

kuriu i 180 milionų “dapuvo” gerovės
800,000.000* žmonių ir, Senatoriui Byrd patinka 

taip seksis ir to- klasiškas kapitalizmas, kū
liau puti, tai kada nors ir name kiekvienas už save, 

Dievulis už visus.

ir aukšti 
visos kitos ne-

biurokratija 
ir

Senatoriui

tyje
tiniams, taip pat

įkurdinti tuos, — 
organizacija nesusku-Pkj 

įkurdinti, ir visų kitų, I J3?1
politinių ar religinių bau Putb

____ _jtartis, pamynę po'kovai prieš lietuvių tautos
Rusijai,, priklausys kojomis visus žmoniškumo-žudytojus tęsti, bet ir buti- 

Ru- dėsnius, žudymais ir masi-.nai atsarga: sudalyti, 
kapinėmis gyventojų deportaci-galėtumėm kiekvienu -—

bolševikai naikina'tikimu sėkmingai atlikti iš- dėl

tikimi 
nuo daug aplinkybių, 
sai gerai atsimena, 

Latvijos irLietuvo: Esti

; pmsts 
kad musų 
atsi- bo

jos į įusų armiją įjungtos 
kariuomenės nenoriai ka
riavo už Rusiją antrajame 
kare, kada vokiečiai įsiver
žė į Sovietų Sąjungą. Tą 
pamoką rasai neužmiršo.

jomis
lietuvių tautą. Arti ketvir
tadalio musų brolių bolše
vikai yra išžudę arba ištrė
mė į Sibiro vergų stovyk
las. Tūkstančiai senelių ir 
vaikų mirė. nepakeldami

kilusius uždavinius. įsitikinimu persekiojamu ir: Laisvės Gibraltaras tuo- o gerasis 
" siutui* ieškoti ise nuoduose gali paskęsti. -Jei zmorpriverstų svetur

eitiems iyin<si<xiii= j prieglaudos.
rikos Lietuviu Taryba, savo; t4T> . r) ,. . - <. . i “Reiškiu Bendrajammetiniame suvažiavime, . .... , , p • Amerikos Lietuviu šalposvienbalsiai nutarė paskelbti _ , . •1 Fondui savo nuoširdžią

nuoduose gali paskęsti. Jei žmonės sutartinai per 
apdraudą rūpinasi savo 
sveikatingumu ir apsidrau
džia nuo ligos, tai, pagal

Bolševikų “Laisvė/ gar-šen. Byrd, prasideda socia-
Karpiaus Broliai

Toliau autorius apgailes
tauja, kad kun. Balkunas 
prisidėjo prie to darbo ir 
prie progos išbara nauja
kurius, kurie čia atvežę 
bendruomenės idėją, bet 
savo darbais dar 
rodę.

Ar bendruomenė pakenk
tų parapijinių žmonių ir 
vienuolių kultūriniam 
bui, kas gali pasakyti, kol 
dar nei bendruomenės
jos jokio kuiturinio darbo 
nėra. Bet budinga tokios 
abejonės, kurių kitokiais 
sumetimais netrūksta nė 
neparapijinių žmonių tarpe. 

SATELITŲ ARMIJOS

. satelitų armijose jie pasibaisėtinų jų transportą- AUKŲ RINKIMO VAJŲ. dėką už 
tengiasi apsisaugoti nuo:vimo g^ivgu; 

tokių nemalonumų.
Tai daroma griežčiausiai 

valant iš armijų “naciona
listus,” ypač iš karininkų irįžiaus 
puskarininkių tarpo.
čioje viršūnėje visose sate—kurie tuoj po antrojo pa- tuvius, kviesdami 
litų armijose sėdi Rusijoj saulinio karo, gelbėdamiesi kon. 
išprusinti karininkai, o kai nuo bado, buvo iš Rytpru- Visi ir kiekvienas 

siu nukeliavę Lietuvon, pa

., , • i vykdant
. - t Jisai prasideda \asano i ir

Praėjusiais metais Tarp- d. ir tęsis, iki bus sukelta 
tautinio Raudonojo Kry- $100,000.

pastangomis grąžin-į Tad šiuo atsišaukimu 
Pa- tieji iš Lietuvos vokiečiai, kreipiamės į Amerikos lie- 

juos tai-

kur ir stačiai rusų genero
lai, kaip Lenkijoj Rokosov-isakoja. kad gyventojų nai 
iškiš. Senieji karininkai, kinimas tęsiamas be per

Pa"‘tindama viską, kas tik ra- lizmas ir musu.. _______  __ visoms lais-
dioelę pagaloąį įųt-ka, bando atsiklaupti ke- vėms gresia galas. Kai ne- 

ĮT.usu bendi ąjį jjajs prieš caro monopoi- turtingas žmogus serga ir 
pioga teikitės kas ir siūlo paniekinančiai negali ligos iškaščių pa- 
šilčiausius hn-’muSy bendradarbiui Juo- dengti, tada. pagal tą patį 

kėjimus jūsų ateities Pa“.deikiui “duoti medalį už senatorių, musų laisvės žy-
: priimti

sia 
mano

stangose pagelbėti 
siems tremtyje.”

IiiK U- tai, kad jis caro monopoi- di ir mes galime būti stiji- 
kas sakėsi daužęs. irus ir laimingi.

Bimbiniai caro monopoi-
čikai tiktai todėl taip šir- ‘-Patalocdškas McCarthv” 
dinerai gieda tą pačią dai
ną,' kaip ir Karpius, kad Prezidentas Trumanas pa- 

i- vadino senatorių J.
\Visconsin

ANGLIJA GAUNA 
atski- 300 MILIONŲ PAGALBOS 

rai yra kviečiami savo dar-
fcu ir auka paremti šį vajų.
-Jo tikslams turi būti panau- . , . ., , ...
, . • t* . klavimo reikalams 300 mi- dvgo rusišku: clcti, visų pirma, Lietuvos: t -

riklausomybės sukak-į

Amerikos vyriausybė nu
tarė duoti Anglijai apsigin- šiandieną Lietuvoje vėl McCar-

‘patalo-
pn

monopolių, thy i
lionų dolerių vertės papil- per kuriuos “genialusis” gL'ku ponu McCaithy, ku-

at: idomos pagalbos. Pagalba Stalinas melžia iš lietuvių!1'^ niekada nesako tiesos,
‘n ’■ ‘!bus duodama iš Europos rublius ir mainais duoda bet svaidosi įtarinėjimais is

i ii llciniim- hničoviVoi* !* “v ♦ f i v i kraštams skiriamu aosigin-j savo nuodus. saugios senato tribūnos,mokvklo- kubuos bolševikai, apkrau-.nes lietuviu draugijas skirti , , . ... ! t j -i - -
ii nė tik darni didelėmis duoklėmis,!kiek galin" didesnes aukas k!a'lmo ... . Iuof,elJls uzgf.v” . .'m.? Senatorius McCarthy spe-

Kartu sutarta kad Ame-bos “monopolsc.k.n.us įcializuojafi bolševiku „au- 
nka perka is Anglijos at- jausmus ir tuo, kad pasisa- dvmu valstvbės aįarate 
aaijoms gumos už 28,000,-.kė noris ir Stalino mono-,f jis daro‘ nesipkaitV(la. 
000 dolerių. Pagalba Ang- polkas daužti. Šitokio pra-lmas su priemonžmis ir' kai 
njai duodama tuo tikslu, sizengimo Maskvos propa- jau meta ,ink| uj negi 

............ ka<1 ”’alėtų tęPti P^čią'gandos gazteta tikrai nega- gaiH į - jtraukti h.
jjetuvj_ Jarbi aP?^nk‘av,rno programą. ,li dovanoti. Kaip '

nėra pasi- kiek jų dar yra užsilikę, va- traukos. Bolševikai prive 
lomi arba dedami į mažiau dė Lietuvos kraštą prie ba 
atsakomingas vietas. Lavi- do. Badauja kaimų žmo-ities minėjimai, 
narni jauni karininkai bol- n^s, suvaryti į kolchozus, progomis į rašome patrioti-i -*i i !’ ’ - u o *įsevikiskose karo
se, kur jie mokomi ne tik darni didelėmis duoklėmis,!kiek galin 

nei ginklą vaitoti, bet pripučia- ristematingai plėšia. Ba- iš savo iždų
mi ir bolševizmo dvasios, dauja ir miestų gyventojai:

nepi

Amerikos spaudoje rusų 
pavergtieji Europos kraštai 
yra vadinami “satelitais.” 
Lietuva, Latvija, Estija nė
ra satelitai, nes Rusija tuos 
kraštus prarijo, įjungė į sa
vo valstybę, o “satelitai” 
yra dar neijungtos į Rusiją 
valstybės, kaip Lenkija, 
Čechoslovakija, Vengrija, 
Albanija ir kitos.

Tos neva tai nepriklauso
mos valstybės yra betgi 
Rusijos imperijos dalis, tu
ri rusišką tvarką ir vis la
biau yra įjungiamos į Rusi
jos karo mašiną. Apie sa
telitų annijas amerikiečiai 
gauna daug žinių iš tų kraš
tų dezertyių, kurie pabėga 
iš armijų ir ieško saugumo 
Vakaruose.

Pagal buvusių lenkų, ven
grų ir kitų kraštų karių pa
rodymus “satelitų” armijos 
yra smarkiai didinamos ir 
apginkluojamos rusiškais

is savo izoų arba daryti 
rinkliavas susirinkimuose.

Musų veikėjai miestuose 
ir sodžiuose, visose Jungti
nėse Valstv ėse, tepasisten- 
gia pasiekti kiekvieną ge 
ros valios
ninką, profesionalą ar biz
nierių—kad jie duotų savo 
auką Lietuvos
reikalui.

Viešuose
draugiškuose 
namuose ii 
būni e visu

darbininkai ir inteligentai.
seks “surusinti” ir subolše- Tuo tarpu krašte pagami- 
vikinti satelitų armijas, pa- narnos gėrybės vežamos ‘ 
rodys tiktai karas. Karas Rusiją.
bus didysis bandymas. Tai “Liūdesys yra apgaubęs 
bus ir Vakarams įrodymas,; visą Lietuvą, lietuviai už
kąri Jaltos politika buvo miršo juoktis,” sako grą- 
perdėm klaidinga, kai ra-Jžintieji vokiečiai. Bet gi- 
sams buvo užleistos plačios i liu dėkingumu jie prisime- 
Europos teritorijos. Už Jai-i na, kad lietuviai, patys ba- 
ta gali tekti krauju mokėti, riaudami, dalinosi su jais 

savo paskutiniuoju duonos 
kąsniu. “Imk, juk esi žmo
gus kaip ir mes!”—ne kar
tą girdėjo jie iš lietuvių lu
pų. “Visos lietuvių viltys,” 
sako jie, “sudėtos į Vakarų 
pasaulį, daugiausia i Ame
riką.”

Tokio musų tautos naiki
nimo akivaizdoje, visos mu
sų pastangos turi būti su
burtos ir nukreiptos į Lie
tuvos laisvinimo pagreitini
mą ir musų brolių gelbėji
mą.

Bolševikai laiko pavergę 
ne tik musų Tėvynę, bet ir 
daugelį kitų kraštų. Jie 
siekia pavergti visą pasau
lį. Todėl laisvasis pasaulis, 
vadovaujamas didžiųjų Va
karų demokratijų, skubiai 
organizuojasi ir stiprina sa-

Kaip bolševikams pasi-

ATOMŲ BOSAS

Atominės Energijos Komisi
jos pirmininkas, G o r d o n 
Dean. liudijo kongrese apie 
apsimainymą atominėmis pa
slaptimis su Kanada. Pasi
keistos paslaptys liečia ne 
ginklu gamybą, bet moksliš
kus tyrinėjimus.

i

išlaisvinimo

mitinguose, 
pobūviuose,

darbovietėse te- 
nusu v\ riausia

mintis per ši vajaus laiko
tarpį—padėti musų vargs
tančiai 1 ėvynei išsigelbėti 
iš bolševikinės tironijos!
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas.

IRO BAIGIA
SAVO DARBĄ

International Refugee 
Organization (Iro) gene
ralinis direktorius p. Don- 
ald Kingsley BALF’o pir
mininkui atsiuntė šitokio 
turinio laišką:

“Papildydamas savo 1951 
m. lapkričio 30 d. laišką i 
oficialiai pranešu, kad mu-! 
sų (IRO) sutartis su Bend-;

JIS TYLI

“Paslaptingas” žmogus, Hen
ry Grunewald, kurio kongre
sas negali prisiprašyti, kad 
jis ateitų liudyti. Sako, jis 
žino visokių paslapčių, kaip 
taksų nemokėtojai išsisuka 
nuo mokėjimo ir kokie valdi
ninkai pagelbsti išsisukti nuo 
bėdos.

dovanoti. Kaip kas gali 
drįsti “šventą” Stalino nuo
savybę—degtinės monopo
lius—dargi mintvse daužy
ki!
Į Bimba-Karpius, abu tu- 
įėtų gauti iš ko noi*s meda
lius už caro-Stalino rnono- 

• politi šventenybės gynimą.

Pruseika Nenori

jį ĮtrauKti ir 
žuvytes, kurios su bolševiz
mu neturi nieko bendra.

Leonas Pruseika,
viškų bolševikų Amerikojelnko?.

Duke Universiteto profe
sorius Dr. H. Hart su savo 
pagelbininkais šiomis die
nomis išleido knygutę, ku
rioje tyrinėja šen. McCar- 
thy kaltinimų techniką. 
Profesorius ištyrinėjo 50 
McCarthy iškeltų kaltinimų 
ir prieina išvados, kad visi 

lietu-'tje kaltinimai neišlaiko kri-

veikėjas, giria Rusiją, pei
kia Ameriką. Jam “pasiū
lyta” važiuoti į Rusiją 
rasų okupuotą Lietuvą ir 
ten džiaugtis rusiškos tvar
kos malonumais, 
važiuoti nenori. Spiriasi, 
kaip ožys, samdosi advoka
tus, kad jį nuo kelionės į 
Rusiją išvaduotų.

Gaunasi keista padėtis. 
Žmogus viešai giria rusišką 
tvarką, bet joje gyventi ne
nori. Viešai peikia Ame
riką, bet nori joje pasilikti.

O visas lietuviškų bolše
viku choras sutartinai šau-

Visai bešališkai pro
fesorius su savo bendradar
biais įrodo, kad McCarthy 

ar geriau moka kaltinti, kaip 
savo kaltinimus įrodyti. 

Žinoma, šen. McCarthy
Pruseika ta profesorių ir jo bendra 

darbius tuoj pat įrašė į 
“Daily Worker” bendrake
leivių skaičių. . . .

-rJ. D.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko iai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir nenaremsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKLA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Didysis Parengimas Jau Čia ir panašių veikėjų biografi
jas. Tada ‘‘Draugas,” pavasario šešioliktosios mi

nėjimą 
i vyks

~ sekęs Chieagos Lietuviu Li-
iwL-• .. Vat',- teraturos Draugiją grožinės!
j-‘. a hfSaii1O£>’ / ( literatūros konkursų skelbi-lej Ashland Blvd. auditon- „u;
joj. Chieagos Lietuvių Ta
ryba jau senai prie 
šventės ruošiasi. Nėra abe
jonės, kad viską yra atsa
kančiai paruošusi. Berei
kia, kad
pasirodytų.

me, pasektų ir žymiųjų chi
cagiečių biografijų parupi-

100 nime. Juk, sakysime, ar ne
keista, kad “Draugas,” Į
kelbdamas romanų kon- Į

kursus, nepasirūpino kun. 
visuomenė gerai A„tano Kaupo> sav0 pi,..l

mojo redaktoriaus, biogra-
Galima priminti, kad fiJos parašymu ir išleidimu.

‘ Margutis” ruošia savotiš- Veikėjo Neįvertinimas
ką Vasario šešioliktosios 
minėjimą. Ten rinksis Chi
eagos lietuvių biznieriai ir seniausia 
profesionalai. Tas 
mas ivyks vasario 
A

Šv. Jurgio parapija yra

minėj i- parapija.
Chieagos lietuvių 
Nesenai toje pa- —

17 d.
Aiorrison \ iešbutyje.

Gera: Pavyko

Sekmadienį, sausio 27 
Sokolų 
Barčus, 
dėjos, parengimas. Ji turi 
didoką .skaičių sau palan
kių talkininkų ir jos paren
gimas, kaip visada, gerai 
pavyko. Ji turi visuomenės 
palankumą dėl to, kad ji 
mielai remia visus beturiu 
visuomeniškus reikalus.

KAS SKAITO KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

PENNSYLVANUOS MIESTAS vandens apsemtas

Harmtny, miestas labai nukentejo nu a landens. Vaizde matyti 
ti namai dėl patvinusio t ocoųnenessing upelio.

>21
vandens apsem-

FOUNTAIN, MICH.rapijoje mne paskutinis tos cinct eaptain,” o tarnybą' 
parapijos čaiterio signita-.ĮUj-į Juvenile Court’e, kur 
ras. Jis buvo sulaukęs 85 . y,a teisėjo padėjėjas. Jisai 
metų amžiaus. Visą laiką pirmąją Dale Carnegie kur- 
isgyveno toje pat parapijo-.SŲ dalį jau baigė ir gavo

salėj ivyko Sophie Je*. kaipo vienas is Paia_ j diplomą.
radio valandos įkūrėjų, jfa buvo uo-,

ius veikėjas, didelis kunigų 
talkininkas. Kai dėl senat- 

au nebegalėjo darbuo-

Laisvamanis.

Laiškas V LIK uiives . ~
lis, tai kunigai jį užmiršo.
Neatsiminė jo nuopelnų nei Lietuviu Socialdemokra
tam mirus. Nebuvo per lai- tų Sąjungos Chieagos 4-tos 
dotuves pamokslo, nei ap-, kuopos visuotinas narių su
rašymų spaudoje. Tik ka-trinkima

užduoda-
D r. J. Šliupo Gimtadienis

, velionis
pripuola parapijos 

Dr. Jono šliupo gimtadie-
Vasario 23 d.

narių
m. sausio

pinėse kunigas, užduoda-' ėn> 20 d. , apsvaistęs niu
rnas poterius primine, kad sų pavergtos Tėvynės skau

džią būklę ir turėdamasbuvo paskutinysis 
čaiterio sienita-

i as.
galvoje būtiną reikalą telk 
ti visų laisvėje esančių lie 

Kunigai aukština tik vie-įtuvi^ tautines pajėgas ben
nis. Ar nebūtų gerai, kad 
Dr. Šliupo biografijos ruo
šimo komisija gimtadienio ni kitus ir be ypatingų nuo-jara 
proga suruoštu vakarėlį? pelnų ir be ypatingų progų. į tuvos 
Pritiktų, kad tie vakarėliai Rengiamos jiems išleistu-!^ 
butų ruošiami kasmet, kad vės, sutiktuvės, gimtadie-,Jun2°\ 
jie taptų tradiciniai. niai, vardadieniai,

tuvės. Būna dideli išgarbi- 
Reikia Duoti Gerą Pavyzdi nimai spaudoje. O papra-

“Draugas” jau paskelbei^ imti
nauja konkuisą. Bet temos llau5‘ v,e,kelal‘ dlli>ę per l!’

gus metus, įvertinimo nesu
laukia.

Nelaimės, Mirimai

Šių metų stirnų medžiok
lė buvo nelaiminga. Daug 
medžiotojų per neatsargu
mą susižeidė. Tokių nelai-
mingų medžiotoju skaičių- atal Aukojo; j. Ce. 
je yra ir vienas lietuvis,
Pranas Derieška. 40 metų 
amžiaūs. Jis išėjo su drau
gais medžioti, kažkaip ne-

„Įdram kovos darbui dėl Lie- 
išlaisvinimo iš rusiš-

Imp€r įaustų Vv.rf~klo.rxT n Lrn v mu

Brocktono Padangėje
Nepriklausomybės
Minėjimas

Bet temos 
nepakeitė. Vėl skiria do
vaną už geriausią romaną.
Matyt mano, kad tauta vien Lietuviai 
iš romanų sau stiprybę se
mia. O taip nėra. Himno Chieagos lietuvių tarpe 
žodžiais esame raginami yasime besivarančių pirmyn

Varosi Pirmyn

Chieagos lietuviu

seną veikėją V. Zinkevičių.
'Kazimiero klubo pirminin-

............ , , . T . ku išrinktas M. Kamandu-Paruosiamieji darbai Lie- Hs Roko klubas sugrižo
tuvos nepriklausomybes mi- rie p. Kražo vicn0 iš'to 
nejimui jau baigiami. Mi- klubo 
nėjimas įvyks vasario 10 j • • k 

vai. po pietų, Winthrop PlimininR^‘
mokyklos salėje. Šalia to 
dar numatoma vasario 16 
d., vadinasi, pačią šventės 
dieną speciali programa 
per vietos radio. Tuo rei
kalu tebevyksta pasitari
mai.

Šiemet minėjimas bus iš
kilmingesnis, negu kitais 
metais. Rengėjai yra nu
matę visą eilę naujovių. 
Ruošiama labai įvairi ir tu-

dovauja dvasiški tėveliai, rininga programa. Jau šu
tai jiems kalbėtojas yrajsitarta su žymiais musų me- 
“nekošer,” o todėl iš šešio-'nininkais, kurie įneš į mi- 
likos vietų centro nuskirtų nė jimą daug gyvumo ir iš- 
prakalboms įvyko tik trijo- ’skiis jį iš kitų parengimų, 
se vietose. . . . • Žmonės gyvai domisi minė-

Kulpmonte kalbėjo sau-Įjimu.
į šio 16 d. Lietuvių Klubo

Jis išėjo
medžioti, kažkaip 

baimingai paslydo, šautuvas 
iššovė ir kulipka jam pa
taikė į vidurius. Parvežė 
iš medžioklės jau negyvą. 
F. Derieška tik prieš metus 
laiko čia buvo pirkęs ūkį.

Velionis paliko nuliūdi
me moterį ir du vaikučius. 
Paliko tėvai, vienas brolis 
ir trys seseiys. Laidotuvė
se dalyvavo labai daug 
žmonių.vieningai nutarė 

sukak- kreiptis į Tamstą ir visus 
komiteto narius, prašant 
nedelsiant pakviesti ir pri- 

bendram darbui pilna
teisiu nariu į Vyliausiąjį lerkis Gavienis. 
Lietuves Išlaisvinimo Ko 
miteto sudėtį Mažosios Lie 
tuvos Tarvbos atstovą.

$5,ponis $7, J. Lengvinas 
A. Barkauskas $2.50.

Po $2—A. Kaminskas, J.
Dobilauskas ir F. Minalga. 

A. Norkevičius $1.50.

Minėjimo programa taip 
tvarkoma, kad kalbų bus 
nedaug. Kalbėtojai iš ank
sto įspėjami, kad kalbėtų 
trumpai. Žymiai daugiau
laiko skiriama meninin
kams. O jie paprastai pu- 

Po $1—E. Lelevičienė, i blikos neišvargina, bet ją 
!R. Varkelienė, M. Mikuls-|pakelia ir tinkamai nutei- 
jkienė, R. Aleksienė, P.jkia. Rengimo komisija sa- 
Aleksienė, A. Demidavi-'ko, kad minėjimui bus su-

Senieji lietuviai retėja. 
Nesenai automobdžo nelai
mėje mirė Stanislava Ta- 

?riklausė
prie L. U. P. Draugijos. 
Draugija rūpinos: laidotu
vėmis.

čius, M. Truskauskienė, M. 
Gidieka, B. Barkauskas, A. 
Žilinskas. Su smulkiais au
kų $41.12 ir pasiųsta į 
BALF centrą.

Antaną* Barkauskas.

BRIDGEPORT, CONN.

Vasario 16 Minėjimas

steigėjų ir buvusių 
Sandaros kuo

pos ir klubo pirmininku li
ko A. Bravis, o SLA kuo
pos pirmininku išrinktas 
Reizelis.

Brocktono Lietuvių Tary
boje ir bakūžėje valdybos 
dar neperrinktos, nes ne vi
sos organizacijos pristatė 
savo atstovus.

Iš naujų organizacijų va
dovybių laukiama darnaus 
darbo ir sustiprintos visuo
meninės bei kultūrinės vei
klos. Bendros sąlygos vei
kimui yra neblogos, tik vei
kai energijos ir sumanumo.

Kaimynas.

Minėjimo Laikas ir Tvarka

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas įvyks sek
madienį, vasario 10 d., 3 
vai. po pietų, Winthrop 
mokyklos salėje, 478 No. 
Main St. Pagrindiniu kal
bėtoju pakviestas Dr. B. 
Kalvaitis iš Bostono. Me
ninę dalį atliks operos so
listas S. Liepas, muzikas J. 
Kačinskas, aktorius H. Ka
činskas ir vyrų choras, va
dovaujamas muziko J. Gai
delio. Salę numatoma iš
puošti gražiais lietuviškais 
motyvais, kad visa aplinka 
dvelktų lietuviškumu. Šiuo 
reikalu tariamasi su dali. 
Andriušiu, žinomu dekora
toriumi.

Įėjimas į minėjimą ne
mokamas. Kviečiami visi 
vietos ir apylinkės lietuviai 
kuo gausiausiai dalyvauti. 
Šis minėjimas išsiskirs iš 
ankstyvesniųjų savo stip
ria, įvairia ir įdomia pro
grama, kurioje mažai kal
bų, o daug meniškų daly
kų. Šalia žinomo solisto 
ir aktoriaus čia pirmą kar
tą pasirodys vyrų choras, 
vedamas gabaus muziko.

—K.

teikta išimtinos šventės 
nuotaika.

Į minėjimą laukiama 
daug žmonių iš visos apy
linkės, nes tai vienintelis 
tokio didelio masto minėji
mas bent 20 mylių spindu
liu. Lietuviai iš Bridge- 
water ir Stoughton ruošia
si ypatingai gausiai pasiro
dyti. Neruošdami pas sa
ve minėjimų, jie visuomet 
traukia pas broektoniečius, 
kaip artimiausius savo 
kaimynus.

Minėjimu rūpinasi ko
misija, kurią sudaro Brock
tono Lietuvių Taryba iš 
septynių organizacijų atsto
vų. Komisija kvietė prisi
dėti prie bendro minėjimo 
ir tas organizacijas, kurios 
į tarybą neįeina. Todėl 
ruošiamas minėjimas lai
komas pagrindiniu visų lie
tuvių minėjimu.
Nauji Metai, Nauji Veidai

ALT vietinis skyrius ir 
kitos Bridgeporto organi
zacijos rengia 34-tų metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą šeš
tadienį, vasario 16, parapi
jos salėj, 7 vai. vakare, kui 
bus svetys kalbėtojas agr. 
J. Audėnas iš New Yorko. 
Šis kalbėtojas pirmą kartą 
kalbės musų kolonijoj, iš
girsime ką naujo. Taipgi 
dalyvaus parapijos choras 
ir solistai ir parapijos kuni
gai. Įėjimas yra nemoka
mas. tad butų labai gražu, 
kad dalyvautų kuo dau
giausiai žmonių ne tik iš 
Bridgeporto bet ir apielin- 
kių lietuviai. Visi susirin
kę pagerbsime Lietuvos ne
priklausomybės aktą ir jei 
bus kokios aukos, tad pa 
remsime ALT ir BALF 
centrus, kurie rūpinasi Lie
tuvos laisvinimo reikalais.

—A.

Mes senieji lietuviai at
eiviai JAV, nors ir būdami 
jau čia ilgus metus įsikūrę, 
neužmirštame musu Tėvy-

Nesenai mirė Ona Gule- 
ny, 65 metų amžiaus. Jos 
vyras buvo miręs iries du 
metus. Jokių giminių ne
turėjo,
mažai,
piai. Po mirties turtu sve-

ivairiausiose šakose. Rasi-semti sau stiprybės iš 
eities, iš istorijos. O 
iš istorijos semti sau stip- Įvairiausius 
rybės, tai istorija turi būt
parašyta. Apie istorijos ra- -:a? Yra ?kdėjęs apie Dale 
šymą tik “Naujienose” te- bamegie kursus, kur suau- 
fcuvo užsiminta. Chieagos gusieji yra mokomi apie todėl 
lietuvių istoriją parašyti ;a' ”h°w to win fiiends and 
butų didžiulis darbas. Gal iniluence people. \ ienas 
tai reikėtų pradėti dalimis, j5' pagrindinių dalykų yra 
Tegu Chieagos Lietuvių Li- lavinimas sakyti prakalbas, 
teraturos Draugija imasi Teko girdėti, kad tuos kur- 
parupir.ti žymiųjų Chica- lanko arti tuzino jaunų, 
gos lietuvių veikėjų biogra- čia gimusių ir augusių ne
rijas. Tokių veikėjų turi tuvių. Jų tarpe yra ir vin- 
visos srovės. Chieagos Lie- ca? M. Stulpinas, kuns me- 
tuvių Literatūros Draugijai tais jau nėra jaunas, bet 
pritiktu imtis parupinimo dvasia tebėra jaunas. Jis 
“dėdės” Šerno, “Aušros” penai ^'a Pažymėjęs 
knygyno ir mokyklos vedėjo veikėjas politikoj demokra- 
Mišeikio, rašytojo Vargšo tų partijoj. Jis yra “pre-

pra-
kad me mokyklose ir lankančių Į nes Lietuvos reikalų, sielo-Į

kursus. Saky- 
retas kas žino, retas

jamės musų tėvų, brolių ir 
seserų nelaime ir dedame

bet turto turėjo ne
gyveno hriai tau-

visas mums galimas pastan- įjmj pasinaudos. Savo 160 
gas Lietuvos gelbėjimui,; ak,.y ukį uįrag^ Amerikos 

negalime tylėti, ma-įRauclonaja mKrvžiui.
tydami Mažosios Lietuvos __.__ '
brolių pastangas dėtis į
bendrą darbą; mes stebi-'

Indonezija Malšina Maištą

me jų čia kuriamas organi
zacijas, jų platinamą spau
dą, matome *jų nenuilstamą 
energiją dedantis prie lais
vinimo kovos ir dėl to ne
pateisiname tokio ilgo del
simo nepriimant taip stam
baus tautiniai-politinio vie
neto i VLIK’a.

Nesenai mirė ir Jonas 
Masaitis, 65 metų amžiaus.
Pri klausė prie 
Draugijos.

L. U. P.

Ūkininkas.

orgamzaci-

KULPMONT. PA.

Worcesterio Lietuviams Svarbus 
Pranešimas!

Dabar galima gaut visas 
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, Reg. Ph.

IDEAL PHARMACY 
29 Kelly Square 

V. Skrinską W.r«sler, Mass.

Pas mus gaunamas ir “Keleivis.”

Susirinkimo įgalioti, pra
nešdami šią musų vieningą 
pažiūrą, tikime visų V. L.
I. Komiteto narių sveika 
galvosena ir pabrėžtinai . 
prašome pavergtos Lietu- * °k!etijoje.
vos gelbėjimo labui, šį 
klausimą artimiausioje at
eityje teigiamai sutvarkyti.

Linkėdami ištvermės ir 
pergalės dėl Lietuvos lais
vės,

Su pagarba.
J. Kondroška,

LSS Chieagos 4-tos Kuopos
Valdybos Pirmininkas.

J. Žukauskas, 
Valdybos Sekretorius.
Chicago, 1952 m. sausio 

mėn 25 d.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

BALF’o centras išsiunti- 
nėj'o į rytinės Per.nsylvani- 
jos kolonijas laiškus, ku
riuose siūlo nustatytu laiku 
ruošti prakalbas, ir pasiun- Kurį laiką galima apgau
tė kalbėtoją Joną Valaitį, Į dinėti visus žmones. Kai 
kad jis papasakotų apie kuriuos žmones galima ap-
gyvenimą tremtinių liku- gaudinėti visą laiką. Bet

negalima visų žmonių ap-
minimose kolonijose gaudinėti visą laiką.Bet

didžiumoje lietuviams va- Lincoln.

Pagrindinės
jos jau išsirinko naujiems 
metams savo vadovybes. 
Daugumoje tai nauji vei
dai. Tik Piliečių Klubo 
pirmininko kėdėje ant
riems metam paliko J. Da- 
vis ir tremtiniams toliau

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA PATRIA
praneša visiem gerbiamiems autoriams, bendradarbiams ir 
bičiuliams apie veiklos pradžią J. A. V. Moderniai įrengta 
leidyklos spaustuvė siūlo savo patarnavimus organizacijoms, 
draugijoms, klubams. biznieriams ir pavieniams asmenims.

MES SPAUSDINAME bet kuria kalba knygas, žurnalus, įvairias 
brošiūras, piknikų ir parengimų programas bei jų skelbi- 
mus. Įvairias biznieriams reikalingas sąskaitas, blankas, 
vizitines korteles, kvietimus ir kt.

DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai ir pavyzdingai prityrusių 
spaudos žinovų. W

LEIDYKLA PATRIA 
92 Franklin Street- Stamford, Conn.

Indonezijos vyriausybė 
praneša, kad jos kariuome
nė nuslopino fanatiškos 
mahometonų Darni Islam 
sektos maištą centralinėj 
Javos salos dalyje. Kau
tynėse su maištininkais res
publikos kariuomenė užmu
šė 400 maištininkų ir paė
mė į nelaisvę virš 1,000. 
Kovos su maištininkais tę-vadovaus P. Viščinas, išbu

vęs jų pirmininku jau dve-,sėsi 7 savaites, 
jus metus. O visose kitose '
organizacijose iškilo nauji “Keleivyje” naudinga yra 
žmonės. Franklin Klubas d-ryti visokiu* biznio skel- 
išsirinko • savo pirmininku biuras ir pa»ieskoiimu*.

Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RI MAI—visa-; 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
dinta ; kaina 4 doleriai.

ŠLIUPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira. 
Įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautini 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, 3323 So. Halsted St^ Chicago 8. III.

i
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imas
Maikio su Tavu

Sv. Laurynas ir Marksas
krašto

Kur interesas, ten ir spren
dimas. Tas yra visai su
prantama ir taip pat su
prantama yra, kodėl Šv. 
Lauryno kanalo per tiek 
metų svarstymo nėra.

Bet šiandien kanalas vis- 
vien nutarta kasti. Klausi
mas eina tik dėl to, ar JAV 
prie jo kontrolės dėsis, ar

Šventas Laurynas, apie ėios bendruomenės 
kurį čia kalbame, yra Ka- viduje, 
nados upė, o Marksas yra Žymiausios grupės, ku- 
prieš 69 metus miręs vo- rios pasisakė prieš šv. Lau- 
kiečių mokslininkas ir poli- ryno kanala. yra tokios: 
tikas, kurio vardas dabar Gelžkelių kompanijos su jų
dažnai yra minimas su įei- milioniniais interesais: jos j perleis kontrolę vienai Ka- 
kalu ir be reikalo. Marksą bijo, »kad šv. Lauryno ka-lna(iai? Taip klausimą pa- 
“pasisavino” Rusijos bolše- nalas atim> joms labai stačius, rodos, nebegalėtų 
vikai, pasikrikštijo “mark- daug darbo ir sumažins jų buti jokių abejonių. “ Bet, 
sistais” ir surusinto mark- pajamas. Amerikos pra- ne. Abejonės ir dabar nu- 
sizmo, vadinamo “leniniz- monės centras prie Didžių-
mo” vardu, daro visokias jų Ežerų, turėdamas tiesio- 
šunybes, kurios nei su ginj susisiekimą su Atlanto 
Marksu nei su marksizmu vandenynu, mažiau besi- 
neturi nieko bendra. naudos gelžkelių patarna-

Marksas mokė, kad eko- vimu. O dė. tos priežasties 
nominiai grupių interesai gelžkelių kompanijos smer- 
turi didelės Įtakos tų gru- kia kanalo kasimą ir visi 

ipių galvosenai ir jų politi-sprendžiamieji veiksniai, 
kai. Ekonominiai intere- kurie laiko arti prie širdies 
sai klasių santykiuose kelia gelžkelių kompanijų intere- 
“klasių kovą.” kuri yra is- sus, pasisakt prieš Šv. Lau- 
torijos ir kasdieninio gyve-.ryną.
nimo faktas, o ne koks ten Prieš vandens kelią Šv.

buti 
ne.
sveria ir Šv. Lauryno prie
šininkai išduoda Marksui 
liudijimą, kad jis ne taip 
jau klydo, kada kalbėjo 
apie esonominių interesų 
Įtaką žmonių galvosenai ir 
jų politikai.

Laurynas Kemeklis.
Chicago, Ilk

Redakcijos Prierašas

Šv. Lauryno kanalas bu
vo sutartas kasti 
tais. Tuo tikslu

1941
buvo

me-
pa-

PRANAŠAUJA KAINŲ KILIMĄ

Kainu kontrolės bosas Michael Di Šalie (viduryje) liudijo 
kongrese, kad maisto kainos kilsiančios dėl neužtenkamai 
griežto kontrolės įstatymo.

Lozoraičio Klausimas
piktos valios ismislas. Eko- Lauryno upe pasisako ang- siiašvta sutartis, kurią JAV’ 
nominiai interesai, jei juos lių kasyklos. Galingos ka- kongresas iki šiolei nepa-i sDaudoie
imti Markso mokymo švie-sykių kompanijos bijo, kad'tvirtino. Dabar klausimas dėl n T ^nraičin Idalvku

įsoje, turi daug ką bendra sumažėjus darbui gelžke-|;škilo iš naujo, nes Kanada ^ jau galima ^^L VUK’a 
ir su Šventuoju Lauiynu, liuose, sumažės anglių vai-inuta,.ė viena kanalą kasti, tai ’ L j A, „asisakvti ir vvbė nors va]
kurio vardu pakrikštyta į toj imas. Laivai dabar ma- 1 jeį JAV’ nenori prie jo ka- ’i 8
upė Kanadoje ir prie Nevv žai bevartoja akmeninių gįmo dėtis.

. Yorko valstijos sienos da- anglių, o gelžkeliai jų daug, Kanalo kasimas kainuo- 
bar yra dažnai minima vartoja, 

ir kongrese.
tenai nJj#^Jaj.a‘žaut but\-^ sisako. .ir ’!-ainieri« .«•»>. aole’ Vyriausiuoju Lietuvos lš;m.nistei-is, pas

kanalą, i !oj*uwv. nmuvnuive j
kilovatvalandų el-

kiek aprimsta;VLIK’ą, ir apie daug kitų 
P-

vra tautos atsto- 
ir netobula.

gal būt, užbaigus tą reikalą O p. Lozoraitis yra buvęs 
eiti prie kokių nors kitų'valdininkas ir nieku ypa- 
ginčų? tingu nepasižymėjęs Lietu-aš girdėjau, 

Teksuose uodai
—Tegul bus pagarbintas,

Maike!
—Sveikas, tėve’.
—Sei, Maike, ar tu žinai, kos vapsvos. Ir jų 

kad aš jau nuo vakar die- tiek daug, kad gyvulius už-
nos tavęs ieškau. ėda iki mirties. Na. tai gujungg giliu vandens keliu

—O kam? kaip tenai galės ištryvot Didžfuosius Ežerus su
—Nonų, kad tu man Andrulis su Pruseįka? |lant0 vandenynu. Tokio

—Bet Rusijos blusos ir-kanalo kasimas jau svar 
kitokie parazitai ne gėrės- tomas viii 50 metų, bet tik 
ni už Amerikos uodus, tė- dabar Kanada nutarė tą 
ve; taigi šituo žvilgsniu kanalą kasti, dargi 
Texas valstija nėra blogės-, Jungtinės Amerikos Valsty 
nė už Stalino rojų. įbes prie kanalo kasimo ir

—O kaip tu rokuoji, neprisidės 
Maike, kada juos tenai už- 

kad darys i tą koncentracijos 
An- stovyklą su uodais?

—Aš to nežinau, tėve. 
juos Matai, koncentracijos sto

vyklos vra ruošiamos Ame- *Aš žinau tą patį, ką ir likos apsaugai karo metu. 
visi žino. Valdžia nori Kol nėra karo stovio, Abe
juos deportuoti i Rusiją, rika i tokias stovyklas žmo

nių neuždarinėja. Tiktai 
olševikų Rusijoj tokios 

taikos me-

—Ale 
ke, kad

ščyrai pnsipažintum, ar 
nepriguli kartais prie ko
munistų?

—Tėvas gerai žinai, kad 
aš komunistams niekad ne
pritariau ir nepritariu. Bet 
kodėl tėvo galvoje gimė 
toks keistas klausimas?

—Man rupi, vaike, 
tau neišeitų taip, kaip 
druliui ir Pruseikai.

—O ką tėvas apie 
žinai?

yra
. spaudoje

bai biaurus, kaip lietuvis*

Šv.
nutarė 

Laurvno

tų apie 250,000,000 dolerių,’ 1946 metais p. Stasys)vos gyvenime. Tai buvo 
Kartu su kasyklomis pa- 0 elektros stotis pastatyti Lozoraitis buvo susitaręs suiaukštas valdininkas, buvo 

sisako ir rr.ainierių unija, kainuotų 450,000,000 dole- Vyriausiuoju Lietuvos Iš-'ministeris, paskui pasiunti- 
kuri bijo nelėkti darbo ka-1Tokia stotis galėtų pa- iaįsvinimo Komitetu nys, bet šiaip jau niekuo 

U11S ‘vykiose. Akmeninės anglys įminti metu^ 12,600,- (VLIK’u) dėl bendradar- neatsižymėjęs. Dabar tas 
biavimo. Po kelių mėnesių į valdininkas, traukia iš ki-

prieš skystą ir dujų Astros energijos.
Kurą, o jei gelžkeliai sumao jei
žins vartojimą, tai mainie- 
riams dar mažiau bus dar
bo. Panašiai galvoja ir 
gelžkeliečių brolijos.

Prieš Šv. Lauryną pasisa
ko labai Įtakingi uostai, 

Kanada gali ir viena ka- New Yorka?, Baltimore, 
nalą kasti. Kodėl ne, jei Philadelphija. Bostonas ir 
Šv. Lauryno upė teka per k. Visi jie bijo, kad Šv. 
jos žemę ir jei kaimyninės Lauryno vandens kelias nu- 
JAV neprotestuoja, kiek kreips didelę prekių dalį

Siūlo Pagyvinti 
SLA Propagandą

Musų laikraščio skaityto

tai nabagai dabar samdo 
lojerius ir ginasi, kad jie 
nekomunistai. Gazietos ra- stovyklos veikia 
šo. kad pereitą savaitę Či- tu.
kagoje Pruseika buvo pa- —Maike, iš tavo šnektos 
statytas ant sūdo ir, kaip,aš nieko nesuprantu. Jei- 
išrodo, tai Leonas gausįgu “Vilnies” štabo Stalinas 
šipkortę pas Juozą Į sve- neįsileis i Rusiją, ir jeigu 
čius. Anais metais, kai, tų penktakojų negalima. 
Fruseika biskį Įlenkė tie- dar uždaryti i koncentraci- 
?iąją Stalino liniją Ameri- jos kempes, tai pasakyk, 
koj, tai Stalinas buvo pri-į <ą gi Amerikos valdžia su 
siuntęs paviestką, kad rai-|jais darys?
davei važiuotų Į Maskvą —Pasodins kalėjiman še- 
išsispaviedot. Ale Prūsei-)šiems mėnesiams 
ka užuodė, kad iš tos spa- —Na, o po šešių menesių 
viednės gyvas gali neišeiti.! <as bus? 
tai nevažiavo. Bet kaip) —Po šešių mėnesių juos 
dabar bus, kai Dėdė Šamas; >aleis.
per nevalią nuveš ji pas 
Staliną?

—Gal nuveš, o gal ir ne. 
—Kodėl tu rokuoji, kad 

gali nenuvežti? 0 kas ga
li Amerikai uždrausti ko
munistą paleisti per ma
rias? Pasodins ant kiau
ro šipo—ir važiuok!

—Kiaurais laivais Ame
rika žmonių nesiuntinėja, 
tėve. Tai viena. Antra, 
Rusija gali
Amerikos 
komunistų.

—O kas bus paskui?
—Paskui vėl juos suims, 

nes deportavimas dar ne- 
zus Įvykdytas.

—Ir vėl sodins džėlon?
—Taip, tėve.
—Na, tai kaip ilgai tas 

kartosis?
—Tas galės kartotis iki 

įuos bus galima deporttuo- 
ti arba uždaryti i koncen
tracijos stovyklas, jeigu

p. Lozoraitis nuo susitari-senės “dokumentus” ir ša
mo atsimetė. Kodėl? Tik- ko, pripažinkite mane “Še
rą atsakymą žino tik pats fu” ir priimkite mano to- 
p. Lozoraitis, o iš šalies į kius tai reikalavimus, 
žiūrinčiam atrodo, kad p. Aišku yra kad Uutos al.

.’istovybė, dargi pati netobu- 
ls liausią, negali priimti ulti

matumų nei iš diplomatų

Lozoraitisz
kad gavo

atsimetė 
užtikrinimą

jas Frank Marcinkevicz iš Washingtono, jog jam bus 
Jacksonville, Fla., prisiuntė skiriama “jo dalis” iš Lie- 
mums kaligrafiškai nurašy- tuvos užšaldytojo aukso, 
tą savo pasiūlymą Susivie- Gavęs toki pažadą, p. Lo- 
nijimui Lietuvių Ameriko- zoraitis nutarė

tai liečia vieną tos upės pa- nuo tų uostų ir jų pajamos 
krantę ties Xew Yorko vai- iš prekių judėjimo, perkro- 
stija? O jei Kanada kas, vimo ir perdirbimo 
tai vandens kelias bus. At- sumažės.
lanto vandenynas bus su- Prieš Šv. Lauryno van-
jungtas su Didžiasiais Eže- dens kelią pasisako ir elek- 
rais. Duluth, Chicago, tros kompanijos. Jei kana- 
Cleveland, Detroit ir kiti las bus iškastas, tai palei 
Amerikos miestai staiga at- kanalą išdygs galingos

nei iš jų to šefo. Jei VLIK 
tokį ultimatumą priimtų, 
jis nebebūtų tautos atstu vy- 

z>Sluoajbė, o tik priedėlis prie kelių
kaip pagyvinti tos or- vienas. Gaunant gerą algą dip|omatų. ultimatumas sa'- 

lengva šiauštis. jvaime atpuolė.ganizacijos veiklą.

žymiai frank 
i išleisti

Tarpe kitų pasiūlymų 
Marcinkevicz siūlo 
aiškiai ir supranta

mai paruoštą rodyklę, ką 
SLA duoda savo nariams 
ligoje ir pomirtinių mokėji
me ir ką nariai už tai mo
ka. ■

Dabar ir vėl iškilo reika-į 
las susitarti su p. Lozorai
čiu. Butų gera jei 
butų susitarti. Bet 
dė keletas kliūčių, r-s lo-, 
zoraitis pasiskelbė, kad jis 
turi kišenėje Šveicarijoj 
parašytus “Kybartų Ak-
tus,” o todėl reikalavo, kad

Kas lieka daryti? Lieka 
tas pats praktiškas klausi- 

V113 mas dėl diplomatu, tame 
p poJskaičiuje ir pono Lozorai- 

"S °* čio bendradarbiavimo su 
VLIK’u. Jei diplomatai no
ri bendradarbiauti, susita
rimas visada yra galimas, 
nes VLIK’as pasisakė už 
bendradarbiavimą. Jei dip
lomatai nenori skaitytis su

sidurs prie Atlanto vande- elektrainės, kurios, palygi-
nyno, didieji giliųjų vande- nūs, pigiai gamins elektrą Tokia populiari rodyklė jis butų pripažintas lyg ir 
nų laivai pradės lankytis tų ir ją pardavinės abejuose reikėtų paskleisti visais pri- koks prezidentas ekzilėje.
miestu uostuose ir atįabens Sv. Lauryno upės šonuose, einamais budais tarpe lie- { Lozoraičio pre. Rietuvių Uutos atstovybe,

VLIK’as atsakė i tegu ir netobulai sudaryta,iš Londono, Marselės. Mel- Toks pigios elektros pavo- 
bourne ir Hong Kongo jus gresia Naujosios Angli- 
prekes tiesiog be perkrovi- jos elektrainėms, o todėl 
mo ir pigiais vandens ke- jos yra prieš Šv. Lauryno 
liais. Amerikos susisieki- kelią.
mo keliuose Įvyks nemažas Pasisakymai už ir prieš 
erversmas. Jis Įvyks vie- Šv. Lauryną, kartais ąiški- 

naip ar kitaip. Jei JAV narni visokiais miglotais 
prie to kanalo kasimo dė- argumentais, bet esmėje 
sis, perversmas Įvyks bend- je susiveda prie klausimo: 
rai Kanados ir .JAV kontro- ar man iš to bus pelno ar 
iėje. Jei Kanada viena ka- nuostolio? Kadangi baimė 
nalą kas, perversmas Įvyks, .urėti nuostolių yra Įtakin- 
bet po perversmo kontrolė ga, tai nusveriamas balsas 
>us Kanados rankose. Jungtinėse Valstybėse yra 

J. A. Valstybėms tenka prieš Šv. Lauryno kanalą.

tuviškų organizacijų, per 
lietuvišką spaudą ir kitais tenziją

aiškiai “NE” iri tada

neįsileisti iš į kils karas su Rusija, 
deportuojamų —Maike, aš niekam ne-

1 vėlinu sėdėt džėloj, ale ko- 1,,.; & tv . , . , . „ . . . • , ~ Grupių, kurios Šv. Lau--Nu, tai kaip bus tada? mumstams tas nieko neis- f ’ , , ..
laikyti kadys, ba jie nesigaili ir ki-Į^^į Tog Jjuos

jie turi aiškiai pasisa- 
kad jie eina savo ke

liu ir tautos atstovybės ne
nori pripažinti. Tada vi
suomenė žinos, kad valdi
ninkai tebeserga valdymo 
manija ir manosi stovi auk-

keltais, kad ji pasiektų vi- trumpai il
sus Amerikos lietuvius, P- Lozoraitis savo 
ypač jaunuosius. Tuo bu- kai kybartinius aktus 
du visiems butų aiški nau- i kišenę ir laiko
da iš priklausvmo prie sicial- 
5LA. *" Tik užbaigus su Šveicari

jos Kybaitais p. Lozoraitis
F. Marcinkevicz dar siu- ištraukė iš kišenės kitą do-tščiau visuomenės, 

lo sudaryti prie SLA lyg ir kumentą, buvusio užsienių | O jeigu diplomatai nori 
patariamąją tarybą, kurios reikalų ministerio Urbšio į bendradarbiavimo, nekel- 
jždaviniai nėra aiškiau nu- telegramą ir pareikalavo jį 1 darni tokių klausimų, ku-

pa.-kęsta j jje^uvjų

šveicarių- kyti, 
vėl 
at

sakyti, bet ir toks papildo- pripažinti “diplomatijos še 
mas organas turėtų pasitar- fu.” Dėl to klausimo pra- 
nauti SLA tikslų ir veikimo sidėjo visokie aiškinimai, 
būdų populiarinimui tarpe kurie prie aiškumo nepri

riuos tik pati tauta per savo 
atstovybę gali spręsti, tai 
jie gali patarti ir savo tam 
“šefui” s u s i k a 1 b ė -t i- dėl 
praktiško bendradarbiavi
mo ir šefas supras reikalą.

Kaip bus, aš nežinau. 
Bet ginčas yra aiškus. Lie
tuviams jokių pateptų ir 
nepateptų smetonų nereikia,

r, ,. „ . . » bet reikia širdingo noro,Paganau, sefas ar ne se- , ..
fas, susitarimas visvien bu- i ?a^a , isga es ( n 1

“Keleivio” 5 nr. skyriuje tų galimas P^^^įK^TSkį'd^rbąHJiori dėtŽ" 
“Kas Mums Rašoma” buvo klausimais, kaip geriau vie-: * *. . ’
paliestas p. Petravičius, mngu frontu atstovauti Lie- , « ?
kritikavęs “grafomanus.” tuvos laisves reikalą. Rei-r a*\. . ; \
Dėl to rašinėlio atsiliepė kia tik susitarti praktiškai, neno11’ 1 0,0 n,e > Hu
musų bendradarbis A. V. be ginčų dėl titulų ir dėl
Petravičius iš Chicagos ir kitokių asmeniškų reikalų, 
prašo pažymėti, kad p. J. Bet čia reikalas ir užkliu- 
J. minimas Petravičius ne- vo. Besitariant p. Lozorai-

apsispręsti, ar prie to ka- Balsai už k;.nalą 
nalo kontrolės dėtis ar ne. baimės balsuose 
Bet apsispręsti sunku. Ap- 50 metų klausimas negalė- ‘ Apie 
sisprendimas yra skaudus jo pajudėti iš vietos, 
dalykas, nes grupių- intere- Yra grupių, kurių intere
sai, ekonominiai interesai, sai yra 50-50' <. Prie to- 
neleidžia šaltai galvoti ir kios interesų grupės pri

klauso New Yorko valstija.
Ji daugiausiai pasipelnytų 
iš pigios Šv. Lauryno elek
tros, bet Nevv Yorko uostas 
nukentėtų gal daugiausiai 
iš visų kitų uostų. Dėl to
kio interesų pasidalijimo 

, ?" ,New Yorko gubernatorius 
31" griežtai pasisako už staty

mą elektrai ni, j šv. Lauryno 
upės vandenims išnaudoti

priimti aiškų tarima.

Tada teks - jTnazai los vra „a.
čia pat, Amenko.,e. Kaip tų. Per paskutini karą jie H if itaki 
girdėti, Texas valstijoj jau buvo net ir mane jskundę, nin 
statoma koncentracijos sto- buk as fašistas, Hitlerio
vykia. Taigi gali buti, kad agentas, Smetonos pantap- 
ir lietuviškiems komunis- lis ir taip toliau. Mat, Ru- 
tams teks tenai atsidurti. isija tada skaitėsi Amerikai 

—O kodėl ne Čikagoj? lyg ir talkininkė prieš Hit- 
—Chicagoj šalta, tėve. lesi, tai mūsiškiai penkta

is Texas valstijoj žiemos kojai norėjo, kad Ameri-

pių interesai nėra “klasi
niai.” nes prieš Šv. Laury
no kanalą pasisako ir 
bininkai, ir darbdaviai, ir 
kapitalų savininkai, ir pla-

ir per virš vedė. Kas yra 
jo teisės 

Ar turėjo

“šefas”? 
ir parei- 
teisę

tuos pasiūlymus, kokios
reikia manyti, plačiau išsi- . . , . ,.4. ” ct a nistens vienas skirti tokitars Tėvynė, SLA o.ga- A_. dip|omalai
nas’__________________ pripažįsta tokį šefą?

PRAŠO NESUMAIŠYTI

mi-

pnvers.
J. Str.

rčra, nereikia nei 
.Lux tų. nei kailinių.

ir tuo pačiu užsimojimu pa-į turi 
agentą. Na. tai tegul jie sisako prieš šv. Lauryno 

pečių kos valdžia ir mane uždą-dabar atsigeria savo liekai -į kanalo kasimą.
pytų Į lakupą, kaip Hitleriojstvų patys. Viskas aišku, ne tiesa?

su juo nieko _ bendra, tis paskelbė savo “punktus 
nes jis apie grafomanus ir sakymų” ir pasisavino sau 
nepripažintus rašytojus nie- teisę spręsti ir apie Lietu-
ko nerašė. vos konstituciją, ir * apio skyriai

Juo didesnė bus Tav«» 
Lietuvai gelbėti anka. in»i 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Auka* nriims 
rikes Lietuvių Taryba ii jt«
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Ką Aš Mačiau Argentinoje šuo, kiaulė, ar kitas kuris rus vyrai, . kūne savo stip- 
ne vie
tinius

Firmos, kurioje jau daug pasisakė už Peronus ir pe-' ninkas, peon vadinamas, sukrovė, tik ne sau. ir jeigu 
metų dirbu, reikalais, o ronistus ir, kas svarbiausia, ' Paskutiniu laiku buvo is- ne ši prieglauda, klausimas 

kur ir kaip jie baigtų savo 
gyvenimo dienas.

'gyvulys gyveno daug gėrės- riomis rankomis gal 
nėse sąlygose, negu darbi- nam “demokratui

uicvų unuu, vėmalais, o ronistus ir, Kas svarbiausia, rasKuumu iaiKu ouvo is- 
taipgi, kaipo Urugvajaus kad tą nulėmė darbo žmo-įleistas specialus laukų dar- 
pilietis ir vienos darbinin- nių masės. Perono balsų bininkų statutas, nustatan-
kų organizacijos delegatas, dauguma dvigubai pralen- 
1951 metų lapkričio 10 d. kė visas kitas sroves ir par- 
netikėtai patekau j Argen- tijas kartu paėmus, 
tiną. Ten su kitais Lotynų Argentinos režimas rin- 
Amerikos darbininkų dele- kimų žvilgsniu gyvena tą 
gatais ir žurnalistais ture- pat laiką, kaip Italijos fa- 
jau progos iš arti stebėti šizmas 1924 metais, kada 
rinkimus, o taipgi pamaty-gatvėse opozicija buvo 
ti Argentinos paskutinių ' daužoma, persekiojama,

irmetų pažangą 
darbus.

Dabartinės valdžios šali
ninkai ir CGT (Generali-

nuveiktus' opozicijos spauda begėdiš
kai smaugiama, bet rinki
muose žmogus galėjo pasi
sakyti taip, kaip jis norėjo,

nės Darbininkų Konfedera- nes balsavimas balsų atida- 
cijos) atstovai ir musų pa- vimo vietoje buvo laisvas, 
lydovai mums, žinoma, ro- ‘ _ .. . . _
dė tik vieną medalio pusę Darblmnkl* Organizacijos 
—tik tą, kas gražu ir gera. ir Jl> Gyvenimas
Bet mes stengėmės matyti; Reikia pasakyti, kad Ar
ne tik gerąją, bet ir blogą-, gentinos darbininkų gyve- 
ją pusę. Kiek sugebu pą-: nimas, nežiūrint dar i kai 
sistengtiu bešališkai čia vi- kuriuos trukumus, paskuti- 
sa, ką mačiau, aprašyti. nių metų laikotarpyje yra 

žymiai pagerėjęs. Įvesta 
. žmoniškesnis atlyginimas, 
.metinės atostogos, apdrau- 

Pasiekus Argentinos sos-;da senatvėje, vaikų priedai, 
tinę Buenos Aires miestą ■ pajamų nuošimčiai ir kiti
ir išlipus iš laivo, tuojau į pagerinimai. Tie pagerini-
metėsi į akis gausumas ; maį juos neabejojamai ir 
priešrinkiminės propagan- pastūmėjo prie pasisakymo 
dos. Visur matėsi didžiu-Į už Peroną ir jo šalininkus, 
liai plakatai, kurių pilna,nes Argentinos darbininkas 
buvo ant stulpų, namų ir!tą viską įgijo Peronui val- 
fabrikų sienų, o taipgi sukant Argentiną, 
visų rusių spalvomis nutep
ti traukiniai, tramvajai, au- Teko matyti Argentino 
tobusai ir net automobiliai, darbininkų centrus, jų di- 
Daugiausiai tai buvo vienos džiulius su visais patogu- 
ir tos pačios srovės propa- m^is ir modemiškus val- 
ganda, kuri be galo ir kraš- [džios kontroliuojamų orga- 
to linksniavo Peron, Evajnl2acUŲ namus, klubus, 
Peron, Evita ir tt., ir tt. į valgyklas ir kitus darbinin- 

Kitų srovių ir partijų pro- kams prieinamus pagerini 
pagandos visai mažai kur mus» ko nerasi nė vienoje 
tesimatė. Kiek daugiau kitoje Pietų Amerikos res- 
buvo matytis komunistų publikoje. Teko lankyti 
propagandos, bet ir ta keno fabrikus, dirbtuves su vi
lai gerokai apipešiota. So- sais moderniškais jų įrengi- 
cialistų partijos laikraščiai, mais. teko kalbėti ne tik su 
o jų tarpe ir partijos dien-[sindikatų vadovybių na- 
raštis “La
dar senai a
buvo uždaryti ir dėl to so- kais ir visi jie vienodai sa- 
cialistai rinkimams tinka- kė, kad darbu ir gyvenimu 
mai pasiruošti negalėjo. paskutinių metų laikotar-

Rinkimų Išvakarės 
Rinkimai

ir

tis ir jiems žmoniškesnes Argentinos radikalai, ku- 
,gyvenimo sąlygas. Tame rie kraštą valdė daugiau 
statute reikalaujama iš kaip 30 metų, turėjo auksi- 
darbdavio, kad jo darbi- nę progą tą viską padaryti, 
ninkui butų duodamas tin- bet, matomai, tiems po- 
kamas valgis, apsirengimas, nams tas visai nerūpėjo, 
žmoniškas butas ir poilsis, jiems rūpėjo tik kuo (lau
ko anksčiau lauko darbi- giausiai iš darbo žmogaus 
ninkas visai nežinojo, dirb- prakaito sau turtų priei
damas nuo saulės patekėji- krauti.
mo ligi nusileidimo. Darb- Reikia pridėti, kad Ar-
davys, nepildantis to įsta- gentina yra didelių gamtos
tymo, yra baudžiamas ir turtų kraštas, o karo metais
tuo pačiu užkeliamas ke- ji labai ir praturtėjo. Pe-
lias darbininką išnaudoti ir ronas dalį tų gerybių, val-
laikyti jį gyvulio vietoje, džios patvarkymu, nukrei-
Ir dėl to kaip kitų šakų, pė biednuomenės ir darbi-
taip ir iš lauko darbininkų ninku naudai ir tuo užsipel-
pusės, Peronas susilaukė nė plačiųjų masių nemažo
simpatijos ir pritarimo. dėkingumo ir fanatiško pri-
.. ... tarimo. Žmonės, kurie per
Vaikų ir Moksleivių Miestas metus buvo skurdo

Turėjome progos pama- slegiami, mažai boja, kad

TŪKSTANČIAI BĖGA NUO PATUKUSIOS UPĖS

giausiai nukentėjusios vietos.

LSS Apygardos Konferencija Bostone

Puslapis Penktas

Drg. Bielinis kalbėjo dėl 
praktiškų organizacijos rei 
kalų. Siūlė dažniau šaukti 
apygardų konferencijas ir 
jose švaistyti visus lietu
viško gyvenimo klausimus, 
suįdominti jais platesnius 
lietuvių sluoksnius ir tuo pa 
tim padaryti musų organi
zacija gyvesnę.

Po draugų Kaminsko ir. 
Bielinio pranešimų buvo vi
sa eilė paklausimų, ypač 
dėl Anglijos socialistų lai
mėjimų ir rinkiminių pra
laimėjimų ir dėl kitų socia
listinio judėjimo klausimų.

Konferencija pritarė d. 
Bielinio idėjai kviesti daž
niau apygardų konferen
cijas, kuriose dalyvautų vi
si musų judėjimu suintere
suoti žmonės ir svarstytų 
[visus tuos klausimus, kū
giais įdomaujasi lietuviška 
išeivija.

Vienas tokių klausimų, 
iškilęs prieš kelis metus ir 
dabar dažnai minimas, yra

tyti ir vaikų “miestą,” ko- valdžia persekioja savo Sausio 20 d. Bostone, L. tatai 
kio miesto gal būt kitur iP^^^^kus ar k^vą spau- p. Draugijos svetainėje po- nieko jau pravestose refor-į 
niekur nerasi. Nuvykus dą, by tik ta valdžia pada- sėdžiavo Naujosios Angli- mose, o kiek konservatoriai
mums į tą miestą, radome ro ką nors gera jų skurdui jos Lietuvių Socialdemo- bandys tas reformas susiau-
pietus valgant apie 700 sumažinti. Peronas pada- Kratų Sąjungos ir Lietuvių rinti, tiek jie patys prisidės
abiejų lyčių nuo trijų ligi r®, Pietų Amerikos mastu Darbininkų Draugijos at- prie

pi

. .... .... i bendruomenes orgamzavi-Anglijoje nepakeičia r, .. . ,,6 J J 1 mas. Pranešimą tuo klausi
mu darė drg. Bielinis ir įro
dinėjo, kad bendruomeni
nis susibūrimas, apimantis 
visus lietuvius ir turįs tik-• • • • T , V 1CUC 11VIUV1UC —

- ‘ ° tiin;ant nemažai ir nž • t» ' - ganesnio sočia ų gja iąipjntjs bendraisiais vi-
astuomu metų amžiaus vai- matuojant, nemažai n uz stovai. Buvo ir pavienių pn- grįžimo prie valdžios vairo. i ‘ i;pt,lvin knit„riniak rei
kūčių. Visi jie linksmi,tai randa nemaža pritarimo jančiančių draugų iš tų vie-. .* u J* vra rpi

masėse. Jei prie to pridė- {u, kur nėra organizacijų.! Kiek Plat?au pranešėja, ka ais, yia galimas >ia rei-
sime represijas ir persekio- viso konferencijoj daly-^ustoj^ties įetu.^os Sočiai- kalingas n yra lemtinas.

xov jų uuvi<s&va jimus, tai masių pritarimas vavo pirmame posėdyje 40■ em? ia ?eI. -S Diskusijose dėl bendruo-
tame “mieste,” taiiir botagas valdžios ranko- delegatų, o po pietų dele- PĮaelt>Je- ai įja savo vet- menės pasisakė visa eilė de
giai našlaičiai. Ki- se leidžia Peronams valdy- galu buvo daugiau. į Pa?nnt an eJ° ( legatų ir dauguma gana kri-........ .... »• „r____ :: : ••■03 Lietuvos laisve ir Lietu- O Kyt;

&XVX^XMX XX

o taipgi sotus 
žiūrimi. 150 
gyvena 
daugiau;

kiekvieną rytą tam ti 
miesto valdybos auto- pusiau . .

laisvę .. raviu- tiškai Kalbžjo drg. S. Mi-
zm"nn?fi<.?rovę' Nelsonas, J. Bimša, J. 

pnmoji 1896 me- Stils0 A. Jenkins j. 
paskelbė kovą uz ne- Jankauskas

priklausomą, demokrati- Andriukaitis 
nę Lietuvos respubliką n- ji ma. sakį kad bendruome. 

ėmėsi organ'zuoti

tus gi kiekvieną rytą tam u pusiau demokratiškai ir Konferencijai pirmmin-i” 
tikri miesto valdybos auto- pusiau . . . kitaip. Kad tas kavo labai gyvai ir suma-įp 
busai atveža ir vakare vėl “kitaip” gali buti griežtas niai drg. A. Jenkins iš La- a ^a 
išvežioja po namus. Tai u* žiaurus, patyrė gelžkelie- Wrence, Mass. Sekretoria- 1
daugiausiai neturtingų tėvu liai, kurie nenorėjo leisti, vo drg. L. Garlauskaitė. 
vaikai, kurių tėvai ar moti- kad jų organizacijai Pero- Konferencija daug laiko
nos dirba ir neturi kur juos no valdžia užkartų peronis- skvrė organizacijos klausi- P11’moJ1 yiHy 1 t>i gan z.uuu njnjo tvarkymosi praktika, 
palikti. Tokių vaikų ‘mie- tinius vadus. Jų streikas mį svarstymui. Tuo klau- L,tuvos darbo zmones k°- 
stu" yra ne tik Buenos Ai- buvo begailestingai sulau- ?:mu kalbėjo svečias drg. J. val

■vos darbo

res. bet jų esą ir po visą žytas, o streiklaužiai pasį- Kaminskas. Jis plačiai nu- iir
ir už visos tautos laisvę 

už savo būvio gerinimą.

V. Anesta, J. 
ir kt. Daugu-

kaip ji buvo žinoma “trem
tyje”, yra visai nepritaiko
ma Amerikos sąlygose. Čia 

isus lietuvius
JU

ArgentinO;
pUbllką. PatS UUVSIX», -- -- ------ ----- ---— ---- UUIU nuovuij i-iv* p . , .
su visais miestui reikalin- lybių plaukiančias malones rOpOje ir sake, jog ir Lietu- ai !^a! J°.s ovyJ.e . _ 
gaiš pastatais, gatvėmis, dalyti. voje valstybes atsistatymas,'
gyvenamais namais, ban- Ar pcronas Diktatorius? išsivadavus Lietuvai iš bol-
kais. ligoninėmis, mokyklo- ševikiškos okupacijos, turės T . , , , .
mis. miesto valdyba, auto Kai kada klausiama, ai būti vykdomas socialistinių 
garažais ir kitais pastatais.. Peronas yra diktatorius? idėjų dvasioje. Ir ūkio pla-j ov
Miestas miniaturoje. To- Pirm negu atsakyti į tą nir.sras atstatymas ir darbo . . . ..ii, • - - ii • - - * - kėlęs (įauų nepagristu vii- kius uz bendruomenę nede-liau valgyklos, miegamieji klausimą, reikėtų issiait- žmonių apsauga turės sek- .. v_ -„k.,;

Lapkričio 11 d. įvyko “ikaI?bariaŪ vaikų teatras, kinti kada tarine diktatu-ti Vakarų valstybių sociali-i milka>ioa eiti ir joje’dirbti. Jeigu
rinkimai, kūnuose pirm, tą ™kyklos. sporto aikštes, rą kada demokra.iją .r, at- stų teikiamu pavyzdžiu. *biulįkrttizli0 žiau. vėiiau pasirodytų, kad iš to

A.— ku|. vatkuoat gyvena. mie- sakiusi, tuos kibimus ga- Socialistinis judėjimas, riaugi ,Hklat Šiandien niekas neišeina, tai visada
ga. žaidžia ir gražiai laiką Įima butų dar ilgai kalbėti ,)apal pranešėją perėjo is jfe žmonij()S 1)abaisa.,gaiima bus j, palikti mirti

jokio 1S tėvų pu- apie netikus,as demokrati-sav0 idėjų skleidimo lai- :įmo; h. J (|a,.'o žmo. ®atura,inia J’mirčia. Maž-
sės atlyginimo.^ jas ir kai kūnas geras dik- i.-ntarnio nne įu įervvendmi-1__ v.ir/.Į......  ...... l

Vanguardia,”iriais, bet ir su eiliniais vie- 
prieš rinkimus tiniais ir ateiviais darbinin-

kartą Argentinoj ir mote-[ronai valdant Argentiną, 
rys balsavo. Jau nuo pat! Tiesa, pats Peronas daug 
ankstyvo ryto matėsi ilgos ką naujo dar nesugahojo. 
eilės žmonių prie rinkimų Jjs tik nukopijavo ir prak- 
punktu, dauguma, rpdės, ir tikoje įvykdė vieno i> Ai- 
sudarė moterys/ Teko ma- gentinos socialistų vadų. 
tyti ir iš arti stebėti rinki- daktaro Alfredo Palosios. 
mus, kurie atrodė “laisvi” projektus, kurių socialistai 
ir normalus. Kiekviename kitų tnikdomi ir visuomet 
punkte tam tikram kamba- būdami mažumoje negalė 
ryje buvo matytis visų Jo įvykdyti, kad ir geriau- 
partijų lapeliai ir kiekvie-1 šiai norėdami.

plačiąją
“miestas

5 res- griebė darbininkų organi-švietė šiandieninę socialis-’^e^.k^ s0^iak'galima įkurti visi
iestas.” jai vadovauti ir iš aukš- tinio judėjimo būseną Eu- —“r . norinčią apimti

roDoie ir sake io„ iv Lietu-'PartlJal Jos kov°Je 'r atel" ------ Jropoję isake, jog ir uietu išsivadavus Lietuvai, iš
voje valstybes atsistatymas, ;J

, t • x u„i Amerikos lietuviu socialis
tu lauksime

-oje.
Bolševizmas,

V i iii no nvuvui my

organizaciją ir daugiau nie
ko. Kai kurie s»ulė į visą tą 

.. . bendruomenės reikalą žiu-
veiklios^jpara- r-tj paSyVjaj jr palaukti, ar 

iš to išeis kas ar ne.
I

kadaise su-! Kiti manė, kad pasisa-

leidžia, be jokio iš tėvų pu- apie netikusias demokrati-Įjav0 idėjų skleidimo lai
jas ir kai kurias geras dik- 'i;otarpio prie jų įgyvendini ou<

Mokyklinio amžiaus vai- ^tui as. _ mo. Ryškius socialistinio į
kai lanko mokyklą ligi jos Faktas kad fašizmas, ukio j, -
užbaigimo. Baigę gi pra- kaįP.įls atsira.„ L pertvarKymo Pa v>.Ventojas to nei suprasti nei tos rezoliucijos, paskelbtos

, ......... .....  nepajėgia. pereitos savaitės “Kelei-
ypac Anl pranešėjas ragino Ame- vyje”.

K likos lietuvius stiprinti savoj Konferencija gavo eilę
ir gavimo taip ™yald,ė. socialistą1 ir įgebėjo gocialistinę organizaciją ir>eikinimų iš įvairių vietų,
“bačillor” liūdi- ’ c .............

nas balsuotojas galėjo nie
kam nekliudant pasirinkti 
lapelį, koks jam patinka, 
įdėti jį į voką ir įmesti į ur
ną. Jokių trukdymų ar fal- kų darbininkais niekas ne- 
šifikacijų nebuvo, taigi ir sirupino ir dėl to jų gyve- 
rinkimai atrodė teisingi, nimas buvo nepavydėtinas. 
Bet balsuotojų dauguma Dvarininko, ar žemvaldžio

Laukų Darbininkų 
Įstatymas

Anksčiau Argentinos lau-

užbaigimo
vadinamo
jimo.

bolševizmo tvarkoje daug tokia pažiūra ir laimė- 
pajungtas taip, kad jo jo.

ir visuomenes gyveni-|būvio nepatyręs Vakarų gy-Į Po diskusijų buvo priim- 
pertvarkymo p a v y z- ventoja< to nej suprasti nei tos rezoliucijos, paskelbtos 

Skandinavijos dsivaizdinti

javu iniisenns metrui 
sidėjo ir, remdamasis savų- ir ukj atstatyti, ir gilias rė
jų masių pritarimu, visur formas pravesti, ir darbo 

žmonių gyvenimą pagerin
ti. Todėl anglų sociab'stai ir

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 Eaat Broadvray, South Boston 27, Mass.

visur
Kaip vaikų, taip ir moks-pve<^® kietas dikra uias.

leivių miestai dar naujutė-' Argentinos režimas via 
liai. su visais moderniškais dar pereinamame stovyje. *u^lauke dlpell° ™aslų Pa
reikalavimais ir paskutinių! Ten kas trečias žmogus dar tarimo- Rinkiminiai įezul-. 
penkių metų laikotarpyje galėjo balsuoti už opozici-! ~
pastatyti. Jie pastatyti ir ios partiju kandidatus, bet i
įkurdinti Ievos Peronienės-jau gatvėje, spaudoje, susi-į 
pastangomis is surinktų, rinkimų vietose demokra
tam tikslui duoklių nuo tur- tįškos laisvės išr.vko. Ka- 
tingesnio luomo žmonių, da išnyks paskutinieji de-[ 
kad pagelbėjus biednuome- mokratijos likučiai, tada ir 
nei ir jų vaikučiams. Argentinoje bus fašistinė

Peionienės labdaros fon- diktatūra, o kol kas. klai
das ima lyg ir savanoriškas pant žodį demokratiją vie-- 
duokles, bet bėda tam pirk- naip ir kitaip, ga.-ma jį pri- 
iiui ar biznieriui, kuris jų kergti ir prie -ėksningai 
neduotų! Jokių atskaitų iš “labdaringo” Perono reži- 
surinktų fondų Peronienė mo- —Mk.
niekam neduoda ir niekas---------------------------
iš jos nedrįsta prašyti. —Columbia, S. C., mies j

te įsikūrė vyru draugija, j 
vadinama Husbands’ Un- 

kur ion, Ine. • čaiteris sako.

Senelių Prieglauda

Lankėme koloniją,
randasi šimtai senelių. Jie draugija rūpinsis skleisti 
išvariai ir sočiai užlaikomi solidarumą ir gerą valią 
gyvena. Žiūrint į tuos sene- tarpe vyrų. Draugijai čar- 
lius. mintis man prabėgo teris jau išduotas. Bus pri- 
per galvą, kad tie seneliai imami nuskriausti ir paten- 
kada tai buvo jauni ir stip- kinti vyrai.

MŪŠIAI BI RMOJE

# S4 100 J 
AttAS H»IO ,T VltTVINM COM- 
MUN St KMKJS

Burmoje prie Indokinijns ir 
Kinijos sienos Burmos kariai 
turėjo susikirtimą su kinų 
nacionalistų karaomene. Mu
šiu vieta parodyta iešmu.

organizaciją
ragino ieškoti būdų prieiti Kai kurie sveikinimai buvo 
prie tų musų brolių, kurie lydimi aukų. “Keleivyje” 
bolševikų suklaidinti dar jau buvo paskelbtos aukos 
nepajėgia suprasti, kad be ir su jomis gauti sveikini- 

i laisvės negaii buti sociaiiz- mai. Dar tektų pažymėti, 
mo, o su diktatūra, kaip ji kad telegrama sveikino d. 
besivadintų, galima sukurti T. Matas iš Waterbury, Ct. 
t’k vergiją. Drg. Kaminskas ir la’škais sveikino J. Ur- 
ragino ruoštis, kad išsilai- bonas iš Lawrence. J. Pi-
svinus Lietuvai Amerikos trus iš N. Britain, Ct. ir ei-
lietuviai galėtų padėti Lie- lė kitų 
tuvos darbo žmnėms atsi- įvairių
kurti iš bolševizmo paliktų negalėjo, 

riu vėsiu.

draugų, kurie dėl 
priežasčių pribūti

Rep.

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodi visais svarbiais klausi
mais. tas skaito S-10 puslapių savaitrašti

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva" turi daug rimtų bendradar

biu visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Ame- 
rikose—5.50. Kanadoje—5 dol. Už lakrašti galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę "Nepriklausomą Lietuvą" gauna bargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva." 7722 George 
St.. Vilk Lasalle, Montreal, P. Q.. Uanada.
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Moterų Skyrius

Vaiku Grobimas Sovietuose
——— ,Tatuiravimas (išpaišy- arijos demokraui partijos! 

mas specialiais dažais viso- vienas is vadu, pasakoja, ! 
kiu ženklų ir piešinių ant kad nesenai buvo sudaryta j 
žmogaus kūno i atėjo pas grupė is 300 vaikų ir pa- i 
baltuosius iš spalvotu tautų, siųsta i Maskvą, išeiti tam 
tačiau tas paprotys nepri- tikrą "ištikimybės kursą, j 
gijo. Tik pas Įvairių tautų Vaikai buvo paimti iš auk-, 
jurininkus tatuiravimas yra stų ir patikimų komunistų 
gana Įprastas, ir neretai seimų. Daugelis tų vaikų. 
galima matyti jurininką su buvo ištatuiruoti, nes ir bol-į 
ištatuiruotu ant rankos in- sevikams ištikimieji netiki, i 
karu ar kitokiu ženklu. kad jų vaikai kada nors į

{jiems butų sugrąžinti. Vi-i
Tačiau sovietinėj \ eng- sjems buvo aišku, kad vai

ri joj tatuira\ imas paskuti- kaį p.,JS laikomi Maskvoje 
niu laiku labai Įsigalėjo.į kaip jkaitai, ir tuo budu
Ne dėl to, kad \ engi ai ma- .^vaj bus priversti būti išti- 
nytų, jog tai yra gražu, bet kimi režįmuk 
dėl to. kad tatuiravimas pa- .
sidarė vienintele priemone’ . ... .. . ... ./ .
tėvams paženklinti savo ..Net “« ^vikai.
vaikus, kurie vra nuo ju at- ,t1,ems ta,nal9a’ n«a
skiriami. Sovietai, valvda-l1*” del sav0 ‘•'t?la’t3- , G! 
mi Vengrija nuo "liaudiesh"3?*6 Srvena. Y!1“"11’, 
priešu" ir vykdydami de-1*'"“ 3015 g^ezme uzdan- 
poitacijas, ‘neleidžia tė-«a fub“'eT Tą tikėjimą ro- 
vams pasiimti su savimi'10 " vaik'-' tatuiravimas. 
vaikų iki 10 metų amžiaus. *
Tokie vaikai yra atskiria- Amerikiečiams keistai 
mi nuo tėvų ir patalpinami i skamba tokios žinios apie

SULOSI DEMOKRATAMS ( KANrii'Vri S

Senatorius Estes Kefauver iš Tennessee kalba New Yor- 
ke. Jis pasiūlė savo kar.diaturą prezidento vietai nuo 
demokratu partijos, o dabar įtikta savo šalininkus po vi
sa krašta.

"28«S“T,fs, 'Keleivio’ Knygos
Ražo.ONA B. KUBILIENĖ

VISUOTINAS TVANASv-- i j-, a DEMOKRATINIOKazin kodėl tos moterys.socializmo PRADAI , , . . . .
kurios ginasi, kad visuomet , L . .... .. Ar eal‘!J° butl.toks *“•».'oU f* -. • 1. • ' Labai populiari ir naudinga siųapscmtų visą žemes rutuli? U kursaKO tiesą, niekuomet nieko dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur tas van- 

Kaina .................................................. 50c duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu- 

DĖl, LAISVOS LIETU V’OS liūs, vabzdžius ir paukščius? iraiu
šitie klausimai rupi, tepers kaito 

LSDP Užsienių Organizacijos raš- knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tvu-
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol- nas r“ Kaina ............................. 25c
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c KURGj VISA TAj NYKSTA?

gero nepasako apie kitą 
žmogų. Jos su savo tiesa 
tik kritikuoja ką nors. Pa
vyzdžiui, tos “tiesos” mė
gėjos moterys, tave sutiku
sios, pasakys, kad tu labai 
gražiai atrodai, bet esi per- 
stora; arba tavo plaukai, 
nors labai gražiai sušukuo
ti, bet tuii daug žilų gijų. 
Sako: “Regis esi dar nela
bai sena, bet jau turi dau
giau negu pusę žilų plau
kų.” Ir taip toliau.

Tos moterys su savo tie
sa yra labai Įkyrios kitiems 
žmonėms. Aš nesakau, kad 
aš nemyliu tiesos ir kad aš 
mėgstu melagius. Anaiptol 
ne! Aš labai gerbiu teisin
gus žmones, bet tiesa, taip 
kaip viskas gyvenime, turi

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi-
i'ą. Visiems kyla klausimas kodėl 
tusija nesusiatria su kitomis valsty

bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar ęali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Daoar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. 

Atsiminimai ir Mintys,

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
kuria per amžiusŠį iatri-

parašė buvęs Lietuvos prizedentas 
Dr. Kazys Grinius.

Tai yra stora, 300 puslapių knyga, 
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 

.__ ______ •« . apie senesnių laikų veikėjus ir patui etl Saiką. Alano protes- pasakoja daug linksmų ir įdomių
tas nėra prieš tiesą, het yra
prieš sakymą nereikalingos į Kama .......................................... $2.00
tiesos. Tiesa turi savyje 

j dvi puses, blogą ir gerą pu-

Į specialias mokyklas, ku-į vaikų grobstymą ir auklė 
riose jie yra išauginami ijimą jų ^J^olševikisikoj dva 
šimtaprocentinius bolše\
kus, kurie nieko nežino į pratika yra jau nebe nau- 
apie savo tėvus, o jei suži-įja. Pirma ji atsirado pi
notų, tai smerktų kaip liau-
dies priešus. Sovietai at-

lietinio karo 
kada Rusijoj

pasekmėje, 
buvo labai

ima vaikus ne vien iš “ne- daug “bezprizornikų.” ar- 
ištikimųjų.” Dažnai atima- ba vaikų be tėvų priežiu-
mi vaikai iš motinų, kurios 
pašauktos i karinę ar civi
linę tarnybą. Jei motina 
neturi artimų giminių, ku
rie vaiką galėtų pasiimti, 
tai komunistų agentai Įtiki
nėja, kad vaikui daug ge
riau bus “sovietiškuose vai
kų namuose.” Niekam nė
ra paslaptis, kad paimti 
vaikai yra užrašomi sveti
mais vardais, jų tikrieji do
kumentai yra sunaikinami 
ir tokiu budu tėvai yra be
jėgiai kada nors surasti sa
vo vaikus ir jų reikalauti. 
Bet žmonėse yra gyvas Įsi
tikinimas. kad kada nors 
sovietų režimas žlugs ir jie 
vėl pamatys savo atskirtus 
vaikus. Todėl kad juos pa
žinti po kelių metų, prieš 
atiduodant i sovietu ran-

ros. Pilietinis karas daug 
žmonių išnaikino, o palikę 
vaikai be priežiūros augo 
i laukinius žvėriukus. Šim
tai tūkstančių “bezprizori- 
nikų” terorizavo Rusijos 
miestus ir kaimus.

kas, tėvai save ir 
kus ištatuiruoja 
rais, jų pačių

zmoiąts
guojantį politiškai-eko no mišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................. lUe
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bo
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai pulkus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas, ti 
viso reikalaujamos 2S ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo. kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusL Kaina ___ $1.26
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
cias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa

valgyt ir gert reikia del to, kad i skaitęs šią knygą. Tai didelio fov- 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.; puslapio Knyga cine

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

vaikų pulkai ir vėl paliko'sistema, kurią turkai perjsę, tad kodėl nesakyti gero- 
be jokios priežiūros, ir vai- kelis šimtus metų prakti-įsios pusės, kuri pakelia 
džia juos ėmė i vaikų sto- kuvo. Turkai paimdavo iš-žmogaus vilti, pasitikėjimą 
vykias išauklėti gerais bol- krikščioniškų ų kraštų ma-!ir energiją dirbti ką nors
ševikais. žus berniuku ir juos išauk-,dėl kitų ir savęs? Kam sa- _

Ta praktika dabar per- lėdavo gerais Mahometo kyti: “Tik tu žiūrėk, ta mo-l tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
ra kelta ir Į užkariautus kraš-kareiviais. Janičarų pulkai (terėlė pasenusi, pražilusi, oĮtan^^t . ,Dr‘..G. .n?u?’. i5c

tus. Bolševikai, žinoma, buvo 
neprisipažįsta, kad jie ima riuomenė
duoklę vaikais iš pavergtų toja tą pačią sistemą, bet veikėja! Ar negali namie 
tautų. Priešingai, jie gi- jeigu jiems kas pasako, kad sėdėti?” Gal tokiam paša-į
riasi, kad jie gerą daro ir jie “janičarus” auklėja, jie kyme ir yra šiek tiek tiesos, * kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų
vaikams duoda žmonišką sako, kad tai yra “šmeiž- bet kodėl BIOS negulime jr jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
auklėjimą. Bet tikrenybė-tas.” Jie, mat, dedasi {apie tą moterį pasakyti

S pusę. paVVZ- šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D.,

Bet del ko gi norisi ? Del ko be vai' 
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 

I maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui teikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų T Kodėl jam reikia riebalų ? Si-

'jG-iiuaiu puinoi r jzviKviii*Kaina liK ................... .
geriausia turkų ka--vis dar bėgioja po draugi- |£įj"\IGŲ cei .m at as 
nė. Bolševikai var-'jas, dėdamosi esanti didelė

ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Ci

Sovietų vyriausybė tuos 
rankiojo Į vaikų 

stovyklas, bandė juos per
auklėti. Su jaunesniais vai
kais tas pasisekdavo, o su
augusieji, užkietėję, pap
rastai išeidavo kriminalis
tais. Jau tada Rusijoj bu
vo Įkurtos plačios vaikų 
auklėjimo stovyklos.

Bolševikiškose stovyklo
se išauklėti vaikai, kurie 
pasisekė išgelbėti nuo kri- 
minalizmo, pasirodė ištiki
mi sovietams, nes jie neži-

vaikus

savo vai-inojo nei tėvo nei motinos,
tam tik- 
sutaitai;

bolševikų režimas buvo jų 
tėvas ir motina. Todėl tos

ženklais. Kadangi tatuira- stovyklos vaikams auklėti 
vimo panaikinti negalima,1 pasiliko, o kada buvo da
tai ženklas lieka visam am- romą žemės ūkio kolektivi- 
žiui. izacija ir milionai valstiečių

Belą Fabian, buvęs Ven- išvaryti i prievartos darbus,

KELS KARIŲ ALGAS

Mrs. Anna Rosenberg. krašto gynimo sekretoriaus padė
jėja, rėmė kongrese sumanymą pakelti kariu algas 10 
nuošimčiu. Paveiksle ji nutraukta besikalbant su sena
torių Richard R. Russell iš Georgia.

je tai yra ta pati “janiearų’' “žmoniškesni.”

KELIONĖ Į AMERIKĄ
“Kelionė i Ameriką“ yra parašyta nežinomo autoriaus. 

Ši daina savo laiku buvo labai žinoma ir plačiai dainuojama 
Lietuvoje.—Red.

Užaugau Lietuvoj, pas savo tėvelius.
Išėjau vandravot, sau laimės paieškot.

Iš namų eidamas, graudingai verkdamas, 
Parpuoliau ant kelių, bučiavau kryželį.

Einant man pro duris, durelės girgždėjo,
Sušuko motutė mieliausią sūneli.

Eidamas per kiemą žiurėjau pro langą.
Tėvelis—senelis, močiutė alpsta .ti.

Einu per darželi, pamatau seselę:
Oi. broli, broleli, tu rasi vargelį 1

Einu pro svirneli, gu! mano broleliai.
Negirdi, nejaučia, kaip skauda širdelę.

Einu pro stonelę. sužvingo žirgeliai.
Nereiks man kinkyti, su jumis važinėti.

Išėjau per vartus, žiurėjau dar kartą.
Išvydau tėveliu- žegnojant kelt ius.

Važiuodams keleliu su savo prietelių.
Gailingai žiurėjau, tėvynės gailėjau.

Nuvažiavau keliu i Šiaulių miesteli.
Pas vagzalą sustojau ir tenai žegnojau

Bažnyčias.‘kunigus ir visas gimines.
Ir visą Lietuvą, kur augau, kur buvau.

Mašinon sėsdamas, gailingai verkdamas. 
Atgalios žiurėjau. Lietuvos gailėjau.

Mašina sujudo, man širdis nulindo.
Greitai pasijutau šalelėj vokiečių.

Nuėjau ant kranto, pamačiau akrutą.
Man širdis nubudo, kaip ant baisio sūdo.

Susėdom akrute iš visur surinkti.
Daug buvo prūsokų, lietuvių, palioku.

Gilumas vandenų, platumas marelių,
(Jai laimės nerasim, ant marių pražūsim?

Jau nėra čia kapų. bažnyčios, kunigu.
Sirenos užgiedos, o žuvys palaidos.

Ein vilnys kaukdamos, akrutą su ulamos.
Nėr baimės didesnės, nėr mirties baisesnės.

Maldelės užmirštos ten buvo atmintos.
Visokios giesmelės, švenčiausios Panelės.

Užėjo ant mislės Aušros Bromo Panelė,
Kad eudus darytų ir audras staMytų.

Už dienų dvylikos pribuvom Najorke.
Te Deum Laudamus, giedojom džiaug iamos.

Hobene sustojom, po miestą vaikščiojom, 
Amerikos mados ten pirkau sau rublis.

Pabaigėm kelionę, daineles dainuoti.—
Amerikoj mislys, kaip duoną reik pelnyti.

Išėjau į miestą. Najorką pagirią.
Sudiev dabar visiems, gal nepasimatysim.

Išėjau ant farmų, prie prakeiktų karvių,
Nežinau ką daryt, žad mane išvaryt.

Motina mieliausia, iš grabo kėlusi.
Per mares atplaukus i Lietuvą šauks.

$i.<«
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie rausų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmina 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai* 
nų. Kaina .................................. $1.00
SAPNININKAI

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Viri 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina.................................... ............. 26c
v/vripr v.rvriviTTAUUEL A5 ilIUIAIU
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kode! jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių r.esumuš joks jėzuitas.......... 20e

tziąja tiesos pusę. pav
‘ .... . sulietuvino Fevdinand de Samcgitia., ožiui, kad ta moteris yra Kair.a ............................... 25c
i ištverminga, pagarbos ver- ŽEMAITėS RASTAI 
;ta, kad nesėdi namie arba
n .... i -j-- ‘ Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-; kur pas kaiminką neleidžia na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar
Tnikn Hpžnvandama hpt ž»n°tė, kad ji buvo paprasta kai-iaiKO nezuvauaama. oei mo mo.eris> moks]o išėjusi,
dirba, veikia, kad tik kiek gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 

. . , v tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
•nors prisidėjus prie kultu-1 o paskui ji ėmė apysakas rašyti. Pritaiką Amerikos lietuviams 
(ringo darbo. Toks pasaky- gKtS* (X
mas irgi yra tiesa, bet ta ^įykų, ku- o senimas dažnai norių{,ag,ii^

Įtiesa turi savyje k, no., ge- 
ro ir garbingo. Aš esu pa-

; tyrusi, kad tie žmones ku- fu.s Amerikoje, kada JI čia lankėsi tik ................ f ’......
f * . ... . laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-j 1TS Veikia, dirba Visuome- se raštuose ji gražiai aprašo, gra- j TAVO KELIAS I 

žiai «■ gražiai pagiria rou-’
cine-m? su gyvenimo budi

LIETUVIŲ KALBOS. 
GRAMATIKA

llės dalbą, \ia sveinctin, Sų gyvenimo būdą ir musų papro-
mandagesni, kitus mažiau č’us- K?ys»je >ra paveikslas su gar- , . ... sios rašytojos parašu, taipgi paveik-kntlkuoja, mažiau laiko tu- šiai vaikų prieglaudų, kurias 2e- 
ri apie kitų reikalus rupin-
tis ir bendrai jų galvosena;*“
daug jaunesnė negu tu ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, i lęidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 

Į. • , - su garsiais raštais ir retais paveiks- ( daugelį autorių parašė iksas. Antraiymftnui knnp seni namie i.,. m.I* ........... .....................

SOCIALIZMĄ,
parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš

kus socializmo aiškinimas.......... 26c.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da-

• žmonių, kurie sėdi namie tais? Kaina 
surugę, nieko neveikia ir j ANGLIšKAI-LIETUVIšKAS 
vis “tiesą” sako. Taigi, ŽODYNAS
moterėlės, jei norite greitai Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas
nonocori; Knti nucol-min aT kitas žodis lietuviškai vadinasi,nepasenti, outi paseKmin- Mes kasdien ^„jime daug anglišku
gos ir mvlimos kitu Žmo- žodžių,bet dažnai nežinome, kaip 

1*1. -•* i* J tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tamniu, pradėkite nuo SIOS die- reikalai yra reikalingas geras žody
nos vartoti savo 
gerąja pusę tiesosv -• meto n^. iikiuose SU kitais žmonėmis, kišeninio dydžio, 400 puslapių kny 
(pačios, kiek tik galite veik- “
į,i, prisidėkite prie. kiln,ų|^LIZMAS IR RELIGUAo

50c knygutės dalis yra: “Išvirkščias Ma
kalas. arba Kaip Atsirado Kalbos.“ 
Parašė Z Aleksa. Kaina .......... 10c

nas" TaT>ri kas turi giminių Europo- 
gyveuiiiic ję ,r „ori jiems pagelbėti angliškai 

SantV-1tai ėdriausiai jiems pasi
tarimus pasiųsdamas žodyną. Tai

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesnion 
žiriorais tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina..............................20c
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c
Keleivis,” 636 Broadway,

So. Boston 27. Mass.
(darbų ne tik moraliai, oet klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
'• "i. : vienas katalikas ir socialistas. Pa-. 11’ matei įaliai. Jus gieitai 1 rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
, pajusite skirtumą tarp blo- 
■ gosios ir gerosios pusės tie- 
Įsos ir busite daug laimin- 
Įgesnės kasdieniniame gyve-! 
Inime.
į Butų gerai išgirsti ir ger
biamųjų skaitytojų nuomo- 
’nę apie dvi tiesos puses.

Laikas užsisakyti “Ke

leivio” kalendorių 1952 me

tams. Kaina 50 centų.

IS DŪMINES LŪŠNELES 
Gražios eilės, dainos ir 

deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:
K. B. Kraučiuaas 

Daynard Drive, Canton, Conn.
(Nr. 12, 1952)

18—K

nas. Kair.a
Remkit biznierius, kurie 

10c skelbiasi “Keleivyje.**

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pr(> 
ga užrašiau jai “Keleivį.’
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

imi gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivia
636 E, Bro«dway, Sa. Baeton 27, Mim.
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Iš Darbo Lauko
KELEIVIS, SO. WTG\

POTVYNIO VAIZDAS OHIO PALTYJE

Poslapis Septintas

Angliakasių Saugumas Jei valdžia tokiam darbi
ninkui mokėtų bedarbių 
pašalpą, tai darbdavių ga
rantija butų mažesnė. Me
tinis uždarbių minimumas 

garantuotas vieniems
metams tuo budu, kad 
darbdaviai mokėtų i tam į 

6 su puse! 
darbo va

landos.
Unijos pirmininkas sakė, 

garantuotas minimali-

West Frankfort., Ilk, ka 
sykius Kalėdų nelaimė, ku
rioje žuvo 119 darbininkų, 
vėl iškėlė kongrese klausi- . . 
mą dėl sustiprinimo saugu- 
mo anglių kasyklose. Kon- 
gresas darė liudininkų ap- uk fond nuo 
klaus,riejimą. Maimenų iki « cent« nu0
unija, kaip seniau taip ir 
dabar, pasisakė už vieną 
federalinį įstatymą aPie-ksui
kasyklų saugumą. Kasyk-;. dS‘,ininkų''1iž<iarbū"bL 
lų savininkai mano, kad:tų didelė naujenybž praln0.

nėję ii- butų “smūgis” Mas-

■ ■— .... ,
i ...^ A.,.

pa-Paveiksle viršuje matosi vaizdas, kaip vanduo iš patvinusios Ohio upės užliejo 
krašė i ų namus. Dabar dėl šakiu Ohio potvynis kiek sumažėjo.

arkliena mėsa chemikalaisI
padažyta, kad valgytojas 
neatskirtų, ką jis valgo. 
Vadinasi ne tik kišenę va
lė, bet ir maistą gadino, 
falsifikavo. Yra pagrindo 

! piktintis.
i
l Illinois gubernatoriaus 
patvarkymu arklienos skan
dalas plačiai tyrinėjamas ir 
grand jury bandys išnarp
lioti visą raketierių tinklą, 
surasti, kur to raketo pra
džia ir galas.

1960 Metais Busią
186,000,000 Amerikiečių

valstijų patvarkymai 
užtenkami ir nereikia 
federalinės valdžios 
goms daugiau teisių.

yra
duoti
istai- kvos demagogijai. Priva- j 

čios įmonės ukiui tokia 
naujenybė nieko nepakenk- 

Nelaimės kasyklose pasi- tų, pagal P- Muiray. 
taiko dažnai. Apie didžią- T\ol kas valdžios komisi- 
sias nelaimes daug kalba-jai savo argumentus patie- 
ma, bet kur žūsta vienas kė tiktai unijos atstovai.
kitas darbininkas, apie tai 
spauda ne ką terašo. Fe
deralinės valdžios įstaigos 
dabai- neturi teisės sulaiky
ti darbo kasyklose, jei ten 
saugumas nėra užtikrintas. 
Priežiūra yra valstijų ran
kose ir kiekvienoj valstijoj 
ji yra kiek kitokia.

Apklausinėjant liudinin
kus kongrese mainierių va
das J. L. Lewis susikirto su 
senatorių R. A. Taft. Lew- 
is kaltino Taft-Hartley bi- 
lių, kad jis verčia darbinin
kus dirbti nesaugiose ka
syklose. Taftas tą užginči
jo ir sakė, kad jei savinin
kai kelia unijai bylą už su
stabdymą darbo nesaugiose 
mainose, jie gali taip
mėti “kaip sniego gniūžtė’

Šią
viu

savaitę liudys darbda- 
atstovai.

Naujienos is Kanados
MONTREAL, QUE. tvirkimas, nusikaltimų skai

A. V. Parapijos 
Susirinkimas

Sausio 20 d. ivvko

leidžiamas Lietuvių Biblio
grafijos Biuletinis, Nr. 7-S/trolė' 
pirmoji laida išleista spau-'^n^j

Arklienos skandalą 
cagoje susekė kainų

Chi- 
kon-

Tos kontrolės valdi- 
prieš 5 mėnesius pa

Cenzo biuras (statistikos 
biuras) pranašauja, kad 
1960 metais Amerikoj bus 
180 milionų gyventojų. 
1950 metais buvo suskaity
ta 151,672,000 gyventojų, 
o dabar, pagal cenzo biuro 
apskaičiavimus (pagal gi
mimus, imigraciją ir miri
mus) jau yra 155 milionai 
gyventojų. Pirma vieta pa
gal gyventojų skaičių ir 
1960 metais priklausys 
Nevv Yorko valstijai, bet 
antrą viėtą tada neabejoja- 
[mai užims Kalifornija, kuri

stuvėje spausdinta. Adre-'stebėj0, kad kai kurios' pa verš tą garbę iš Pennsvl-
i ra r ” sas * Lithuanian Bibliogra- skerdyklos skerdžia daug

J ; i u e iS\ Phic Seivice, 602 Haryey^ai.kiių įr pradėjo sekti, kur
ny la.U1US St., Danville, III. Kaina |_a arkliena mėsa yra parda-
paskelbtos is vietos nepažymėta.

Gerb. 
melas,

r skirtos artimo meilei ir Die- 
žodžiui skleisti. Paly-;VO Lithuanian

Ieškau Darbo ant F
Aš esu {teras darbininkas, moku 

vinėjama. Per penkius mė-'fnX.sU&,ir»Zl‘1>udai£
neSlUS buVO rankiojami da- P** farmerį. Galime dirbti abudu 
... i-i i i - su žmona. As esu jaDUllCLlil, |viniai, O paskui skandalus amžiaus. Prašau rašyti 

ATT iškeltas viešumon. Viskas,su:
teisme.

jau 46 
šiuo

Jonas Vaitiekonis, 
c -o Steve Karzum, 
Cuttingsville, Vt.

metųtre-
(6)

Siūlo Uždarbius Mažint

American Woolen Co., 
kuri turi Naujojoj Anglijoj 
24 tekstilės dirbtuves, pa
siūlė darbininkų unijai su
mažinti uždarbius, kad tuo 
budu pakėlus Naujosios 
Anglijos pramonės pajėgu
mą konkuruoti su pietinių Į 
valstijų tekstilės įmonėmis. 
Kompanija siūlo panaikinti 
šešias apmokamas švenčių 
dienas per metus, panai
kinti susitarimą dėl uždar- 
Įbiu kėlimo pagal pragyve-
nimo pabrangimą ir eilę ki- 

jai : tų uždarbių sumažinimų.

metinė finansinė apyskaita, i .°1t^Sta”tls^°b’ ',u įata!1_ vusio Anglijos konsulo Lie- 
Kaip visose, taip ir šioje Į J“skl.ausl£mis '.alstybem^,įtuvoje, E. J. Harrisono ve- 
parapijoje ta apyskaita yra*?U 1Ja> Piancuzi'a’ Ispam- damasis straipsnis ir daug 
labai blanki. Bendra pa-,ja* , . * informacijų apie padėtį

anv- Tiek nuslkallln^ skai" Lietuvoje.
1~ čiumi, tiek socialiniu su- _________________

tvarkymu, tiek kulturiniu
lygiu skirtumas didžiausias. Arkliena Jaudina

GENERALINIO LIETUVOS 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

Farmos

iamų suma, nurodyta 
skaitoje, yra $9,338.76; iš
laidų—$7,586.75. Išlaidose 
nesimato, kad butų išleista 
bent vienas centas tremti
niams, į nelaimę pateku
siems tautiečiams šelpti, ar 
tėvynės vadavimui paremti.

Vienos Šeimos Nelaimės

Naujakurio P. Šimelaičio 
šeimą, gyvenančią Verdune, 
lydi retai pasitaikanti ne
laimių eilė.

j 1950 metų gegužės 13 d. 
Itrafiko nelaimėje sužeista

Ir kam niekinti kitos religi
jos žmones? -Juk butų 
daug geriau, piraiiausia iš 
savo daržo išrauti piktžo
les, o tik vėliau pažvelgti į YPac 
kaimyną.

Pagiri*.

Antanas Ašipauskas iš 
kabudžių ar Galioriškės 
Vilkaviškio apskr.

Jurgis ir Kazimieras Budrei-

Reikia Vyro ant
Reikalingas pavienis darbininkas 

prie žemės akio darbų. Dirbama 
Į moderniškomis mašinomis. Turi bkj- 
•kėti mašinomis melžti karves ir turi

Mos- mylėti darbų prie gyvulių. Geram 
. darbininkui geras atlyginimas. 
Km., Kreipkitės laišku: (6)

Krank Eukitis,
R. F. D. 3,

Bideiord, Me.
Illinois Valstiją ka iš Ramašonių km., Adrioniš- 

______ ‘kio vals., Panevėžio apskr.
Illinois valstijos žmonės,! Mikalina Gegužiutė-Mockevi- 

čienė iš Bračiuhu km.. SeimuI
parapijos.

I Julius Matuzevičius

Derybos su unija greit 
pragare.” ! prasidės. Kompanijos rei-

Ar kongresas priims mai- kalavimai iteikti A. F. of L. .
nierių siūlymą dėl sustipri-; tekstilės unijai. Tos patimas nes^n^1 uz^aigta^ 0 su 
nimo federalinės priežiūros• pramonės CIO darinninkų aul°savininku kyla dar ne- 

- unija atsiliepė į American P^’.rta nors neto., dveji 
Woolen kompanijos sįu)y.: metai, kaip užnešta, 
mą protestu. Ta unija nu- 1951 metų rugsėjo 9 d. 
rodo, kad American Wool-'dingo podukra Nijolė Pily- 
en kompanija ką tik gavolpaitė, ir visos dėtos polici- 
iš valdžios varžytynių keliu i jos pastangos, iki šiol, ne
didelį užsakymą, kas rodo, i davė vaisių, 
kad ji gali konkuruoti su 1951 metų rugsėjo 20 d. 
pietinių valstijų tekstilės! 8:30 vai. sužeistas darbe 
Įmonėmis. Be to. Ameri-i posūnis Algirdas Pilypaitis, 
can Woolen kompanijos j kuriam yra amputuoti du 
pelnai visai nerodą. kad ji kairiosios rankos pirštai ir 
skursta ir virš to, unija ne- pati ranka sunkiai sužalota.

;tiur\ix TIuviia, rv vii IAZZ7

kasyklose, dar nėra žino
ma. Apklausinėjimas liu
dininkų gali ir nieko nepa
keisti esamoj tvarkoj.

Plieno Derybos

Vyriausybės paskirta ko
misija dabar rankioja fak
tus apie plieno pramonės 
darbininkų reikalavimus 
pakelti uždarbius. Plieno 
darbininkų unija yra iškė
lusi eilę reikalavimų ii jų matQ reikaj0 atrisakyti nuo Tą pat dieną, 2 vai. popiet 
tarpe gana naują ieikala\, kai kurių uždarbių priedų, i sužeistas, verdančiais tau- 
mą, kad pheno P1Ja*nonejka(j apmokėjus tos kompa- kais nuplikintas pats P. Ši- 
garantuotų darbininkams! vedėjų nesugebėjimą'melaitis, o 1952 metų sau-
minimalį metini uždarbi. jmonę vesti. šio 22 d. paguldyta ligoni-

Apie tą reikalą unijos - pabar ^aį ^Pur kalbama nėn Juzė Šimelaitienė. Ji 
pirmininkas, P. Murray, sa- ^ uždarbių kėlimą, siu-ligoninėje laukia dviejų 

kad tai nėra socia,istl'‘1 jymas uždarbius apkarpyti sunkių operacijų, kurios tu- 
konkurencijos sumetimais į ri būti padarytos šiomis 
sukėlė didelio dėmesio. i dienomis.

Apžv.

kė,
kas reikalavimas. Pagal 
unijos siūlymą darbininkai 
ir tarnautojai, išdirbę pra-1; 
rnonėje tris ar daugiau me-, 
tų, turėtų gauti užtikrini
mą, kad ir sumažėjus dar-| 
bams pramonėje, jie

Aukos Diepholz’o 
Gimnazijai

Musų tėvų krašto Lietu- 
gaus vos išlaisvinimo siekia Ame- 

iki trijų ketvirtadalių savo riko? Lietuviu Taryba ir ios'nazijai remti yra gavusi 
metinio uždarbio, arba apie i vykdomas Vajus. Paremki 'šiomis dienomis aukų: p 
,83.000 per vienus metus, tautieti, tad jos darbus! 
•=-==============

Komisija Diepholz’o gim-

valstijos žmonės, 
chicagiškiai, suvalgė c,ene

2,000,000 svarų arklienos JuHus Matuzevičius iš Kup. 
iy manėsi valgą jautieną. rjy gyvenęs Vabalninke. 
Jie ir mokėjo UŽ tą arklie-i Antanas Norvaiša iš Rudai- 
ną, kaip už jautieną. Ičiu km.. Laukuvos vals., Ra- 

Žmonės jaudinasi. Ir kaip šeiniu apskr.
_____ nesijaudins, jei jiems vienui Justinas Strašinskas, atvy-

LIETUVOS SOCIaLDEMO-’smugiu buvo pataikinta j,kęs Vokietijos 1951 metų
KRATŲ PARTIJOS PRO- dvi skaudžiausias vietas— sausyje, prašomas atsiliepti 
GRAMINĖS GAIRĖS, antro- pilvą ir kišenę. Mokėjo ««« >abai garbiam reikalui, 
ji laida, 19obr \ew Yor-pilną Kamą uz jautieną, ui - .
ke. Kaina 25 «r.:ai. Gali- valgė arklieną patys neži- t"k“as: km„
ma gauti “Keleivio admims- nodami, ką valgo ir neat- 
tracijoj. skirdami arklio nuo jaučio.
Lietuvos Socialdemokra-' Yra ko jaudintis. Kadai- 

tų Partijos (LSDP) užsie-|se amerikietis rašytojas 
nių delegatura išleido ant- Upton Sinclair parašė kny- 
rąją “programiniu gairių” gą “The Jungle” (Raistas), 
laidą, kad supažindinus be- Jis rašydamas knygą norė- 
siįdomaujančius demokra- jo -•

PAIEŠKOJIMAI
Matas

paieško

Nauji Leidiniai

Šiaulėnų valsčiaus.
Adolfas Osvaldas Weidman

iš Bulavėnų, Raseinių apskr. 
Jurgis Vinkauskas iš A.

Panemunės vals.. Kauno apskr.
Ieškomieji arba juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliep
ti i:

Argentinos 
Juozo &u- 

iš Anykščių miestelio 
tr savo laiku gyvenusio Ntw Yorke. 
Paulavičiaus adresas toks:

Madoriaga 6470 (Capital) 
Buenos Aires, Argentina.

Jono Poškaus, kilusio iš Betygalos 
valsčiaus, Nargeliškių kaimo, paieš
ko giminaitis Jonas Igonaitis, kurio 
adresas toks:

C. Mom 2021 (Sucur 37), 
Buenos Aires, Argentina.

milos, kilusio

Paulavičius iš 
savo giminaičio

Paieškau pažįstamų nuo Kalvari
jos ir Liubavo. Aš iš Brazavo kai- 

Jonaslmo. Mano adresas: (5)
J. K.

27520 Joy Road, Garden City, Mich.

APSIVEDIMAI

demokra- jo pataikinti į amerikiečių
tinės Lietuvos ateitimi su širdis, parodyti jiems atei-J<onsuia{e General of Lithuania iluo 
socialistų siekimais ir siuly- j vių skurdą. Jis neblogai į 
mais busimai atstačiusiai | nupiešė lietuvių ateivių gy- j 
Lietuvai tvarkyti. venimą Chicagos stokjar-I

Dabar išleisto? programi- duose. Ir ta knyga žmones! 
nės gairės, kartu su Tarp- sujaudino, bet ji tą padarė 
tautinio Socialistų Kongre- ne todėl, kad butų patai
so “principų deklaracija,” kiusi į širdis. Visai ne. Ji 
kuri yra skelbiama “Kelei- pataikė į pilvą ir privertė 
vio” 1952 metų kalendorių- žmones pagalvoti apie 
je, duoda progo? visiems griežtesnę kontrolę sker- 
norintiems susipažinti iš dyklose.
pirmųjų rankų su socialistui Dabai 

ir juo? bešališkai las irgi

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

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiskų Skausmų 
Arthritis

Paieškau vedybų tikslu lietuvaitės 
merginos arba našlės be vaikų, nuo 
30 iki 40 metų amžiaus. Aš esu 
singelis vaikinas, 46 metų amžiaus, 
rimtas, pasiturintis ir ne girtuoklis. 
Gali atsiliepti ir D. P. merginos, 
arba čia gimusios ir augusios. Ra
šyt galit lietuviškai arba angliškai, 

adresu: (7)
Walter Edwards,

P. O. General Delivery, 
Denver, Colorado.

arklienos skanda- 
bešališkai! las irgi pataikė į pilvą ir 

kišenę. Illinois gubernato-
__ -__ rius jau pavarė visą eilę

INFORMACINIS KALENDO- pareigūnų iš maisto prie- 
RIUS 1952 metams, išleido žiūros įstaigos, kuri nepa- 
Suduva, 4544 So. California stebėjo, kad žmonėms par- 
Ave.. Cbicago 32. III. Kaina duodama arkliena už jau- 
nepažymėta. tieną. Pavarė ir Mr. Wray,
Mažiukas kišeninio for- tos įstaigos viršininką.

siekimais
įvertinti.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pflipauskas, kuria pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nusviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: 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
liejo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad j 13 jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
<36 Broadvay, SMtk Boston 27, Maaa.

Urbonas, gyv. Sedgetvick, 
Altą., $10; Delhi, Ont., 
apylinkė? lietuviai $177.59.

Aukotojam? komisija 
nuoširdžiai dėkoja. Aukos 
jau persiųstos į Vokietiją. 

Sėjama 'Neapykanta

mato kalendoriukas duoda 
eilę lietuviams svarbių ad
resų ir informacijų apie so
cialinį draudimą 
je.

A. V. parapijos kun. Vil
kaitis savo pamokslo metu, 
sausio 27 d., tarp kitko, pa- fel, Germany, 
reiškė: “. . . kur vyrauja 
protestantizmas, ten yra iš-

Kodėl žmonės nemėgsta 
arklienos? Ir kodėl jie 
valgydami arklieną neat- 

Ameriko- skiria jos nuo jautienos?
Illinois arkliena buvo 

pardavinėjama “hambur- 
“ Keleivis,” Mažosios Lie- ger’iams,” arba malta, o

tuvių laikraštis, eina kas todėl ir atskirti arklieną
mėnesį. Adresą.-: “Kelei- nuo jautienos buvo ^ana 
vis,” czo A. Rer.derienė, sunku.
Hegelstr. 7, Hanover-Kle- Kai kur žmonės visai ne

sibaido arklienos mėsos ir 
suvartoja jos labai daug.

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dali ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j: (46)
Rosse Products Co_ Dept. 
2708 Farvrell A ve., Chieago 45. III.

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s N a u i a 
Maistinga Gyduolę 
yra mišinys riešutą, 
uogų, šaknų ir Ūpų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei- 
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys)

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame _ mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras $8.000, puse 
$4.00, kvoteris svaro $2.0
čiam į namus.

Prision-

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawy 

South Boston 27, Masa.

Pakalbinkime 
draugus užsisakyti

Kaina metam* $3.▼i”

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliikai-Lietaviškas 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas 

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.

Knygų Lentyna.” VLIK Belgijoj ir Prancūzijoj ark
liena yra žmonių mėgiama 
ir ten kas trečia mėsos 
krautuvė turi išdidžiai iš
keltą virš durų žirgo gal
vą. Reiškia, pardavinėja 
arklieną. Bet ir ten neva
lia arklieną ir jautieną par
davinėti tose pačiose krau
tuvėse.

Illinois gyventojų pasi
piktinimą kelia tas, kad 
jiems buvo pardavinėjama

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian AlUance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

įkurta 1836 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2.420.359.00

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

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We»t 30th Street New York 1, N. Y.
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MELODIJOS VALANDA LIETUVIAMS PINIGŲ
Bostono Radio Žinio* TREMTINIŲ DĖMESIUI

Pereitą sekmadieni Lie
tuvių Melodijos Valanda 
radio programa buvo per
kelta i naują stoti, i \VHIL, 

CAMBR1DGE LIETUVIAI GABIJOS CHORO 1540 kilociklų (seniau bu-
MINI VASARIO 16 SMAGI VAKARIENĖ vo WTAO, 740 klc.). Kaip

_____  _____ 'tyčia tą
Minėjimas Įvyks Ši Sekma- Ga rijos l

dienj Roberts Mokykloj seiirnaaier.:
-------- svetainėje

Cambridge ALT skyrius vakarienę, 
ruošia Lietuvos nepriklau- gausios pu?

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariško* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nu* 11
iki 12 vai. iš stotiesWHIL, 
1540 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

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

--------- Bostono ir apielinkės pu- Tremtinių Ratelio valdy-
Už permokėtus taksus fe- blika gaus progą pirmu ba primena visiems tremti- 

deralinė valdžia via skolin- kartu Bostone išgirst pa- niams, kad tebegalioja mu
ga šiems lietuviams, ku- garsėjusĮ dainininką, buvu- sų Įsipareigojimas 16-sios 
riems permokėti pinigai bu- si Lietuvos Operos solistą vasario proga aukoti vienos 
vo pasiųsti čekiais paštu, Ipolitą Nauragį. Žymus mu- dienos uždarbį Lietuvos 
bet grižo jų nesuradę: zikos kritikai Amerikoj, laisvinimo akcijai paremti.

John A. Jura iš Framing- Kanadoj, Europoj ir Pieti- Aukas bus galima Įteikti 
ham. nėj Amerikoj sako, kad vasario 17 dieną iškilmių

Lillian C. Kasauskas iš Nauragio dainav imas labai metu South Boston High

dieną dėl techniš
koms pereitą kų kliūčių radio stotis pusę 

L. F. Draugijos valandos buvo sustojusi ir 
turėjo smagią visas programas nustūmė 

sutraukė Pti^ę \alandos vėliau. To- 
Vakarie- dėl ir Lietuvių Melodijos 

tradicinių balanda pavėlavo pusva- 
m. J. Dir- landi, o kadangi buvo nau- 
padainavo joj vietoj, tai daugelis žmo

nių jos ieškojo ir nesurado.
Dabar Lietuvių Melodi

jos valanda perdavinės sa
vo programas iš naujos sto
ties Įprastu laiku, tarp 11 
ir 12 valandų diena.

kuri
s.

•jo uu.uižiusomybės 34 metų paskelbi- nė;, 
mo minėjimą. vaišių

Minėjimas ivvks vasario velto vedamas.
C- - .

apie 10 damų. jų tarpe ir 
visai naujų, e po choro i dai
navimą Įsitraukė ir visa pu
blika.

Prieš dainų progiamą 
choro pirmininkas Kirme- 
levičius atidarė trumpą

10 d., 2 vai. popiet, Roberts 
S c h o o 1 salėje, kampas 
Broadway ir VVindsor St.

Programoje da 1 y v a u s 
Cambridge miesto majoras, 
kalbės E. Devenienė iš \Va- 
tebury, Conn., ir p. V.
Čapas iš Bostono. Me- sveikinimų progiamą ir pa
ninėje dalyje dalyvaus Bos- vedė L. Končiui jai vado-i 
tono Gabijos Choras, solis- vauti. Po kelis žodžius pa- 
tės ir deklamatorės. Visus sakė choro vedėjas muz. J. 
Cambridge ir apylinkės lie- Dirvelis, S. Mockus ir S. 
tuvius prašome atsilankyti. Kontautas. Vakaro vedė

jas sumaniai perstatė sve-

BALF’o Pasilinksminimas

Ši

Įėjimas nemokamas.
A. L. Tarybos C. Sk. 

Vyksta i Brocktoną

sekmadieni, vasario 
10 d., 6 vai. vakare, A. L. 
Piliečių Draugijos salėje, 
BALF'o skyrius ruošia pa-

. silinksminima. kurio visas 
ėiams eilę choro rėmėjų, jo ,nas skildamas še!ptį Iie. 
kūrėjus ir kai kuriuos sve
čius.

tuvius, reikalingus paramos
..... D | D . . , . , ir negalinčius išemigruoti
Išpildyti Programą Prieš dainų programą dar •- yakaru Europos

--------  buvo perstatvtos šeiminin-r, . \ , PasilinksminimeBostono menininkai ak- kės. kuriu triusu ta vaka
torius H. Kačinskas, daini-pienė buvo gardžiai paga- 
ninkas S. Liepas, akompa- minta. šeimininkės buvo 
nuotojas muzikas J. Kačin- E. Keslerienė, Mis. Narku- 
skas ir muziko Gaidelio ve-nienė, Mis. Pernickienė. O. 
damas, nesenai susikuręsjGegužienė. Mrs. VYardell, 
vyrų choras iš 24 asmenų. H. Simoniutė. O. Stankie- 
ateinanti sekmadieni vyks- nė, M. Kirmelevičienė ir 
ta i Brocktoną. Musų me-ĮMrs. B. Stevens. Svečiai 
nininkai dalyvaus Lietuvos j šeimininkėms karštai padė- 
nepriklausomybės minėji- kojo už jų triūsą, 
me Brocktone, Winthrop| Rep.
mokykloje. Apie tai pla-! --------------------------
viau lasoma koiesponden— MAJORAS SIŪLO 
cijų skyriuje. Iš Bostono
yra pakviestas ir vyriausias 
minėjimo dienos kalbėto
jas, adv. B. Kalvaitis.

Nonvell.
Peter Katauskas iš So. 

Boston, Mass.. 227 D St.
James Kuchauskas iš 

Cambrdige, Mas-.. 96 Pond 
St.

Adam Latvis is So’. Bos
ton, 308 D St.

primena Šaliapiną. School auditorijoj Ameri-
Kartu su Nauragiu dai- kos Lietuvių Tarybos atsto- 

nuos senai Bostono apielin- vams arba kasdien darbo 
kėj negirdėta dainininkė vai a n d o m i s Lithuanian
Barbara Drangelienė-Dar- Agency raštinėje, 545 East 
lys, soprano, buvusi Chica- Broadvvay, So. Bostone, 
gos Grand Operos ir Lietu- Ratelio sekretoriui adv. An- 
vos Operos artistė, kuri ba- tanui Juknevičiui.

Charles A. Liapis. iš Bos- landžio mėnesi dainuos
tono, Appleton St.

Joseph Luzinski iš I)an-
vers, 140 High St.

John J. Narkevvich iš So.
Bostono. 59 Green St.

John Pinku- iš Fall Riv-
er.

George Striga iš Lovvell, 
Mass.

FVank S. Stuputas, 
Cambridge St.

Joseph A. Tamosunas iš 
Groton.

Ann Yucknevvich, 108
Belvidere St.

Alexander Adamaitis
So. Boston. Mass., 309pirmą

kartą pasirodys nesenai j gt 
Bostone Įsikūręs vyrų cho-' 
ras, vedamas muziko Gai
delio. Tai vienintelis lietu
viškas vyrų
ne. Visiems bus Įdomu jjį Walter M. Bieksia 
išgirsti. _ jWorcester, Mass.

Charles Botsi 
15 Pleasant St.

Valdyba.
pirmą rolę lenkų operoj
“Halka,” Carnegie Hali, Moterų Legionierių 
N. Y. Barbara Darlys yra Whist Party Vasario 9
labai daug dainavusi ir dai- ---------
nuoja lietuvių kolonijose. ŠĮ šeštadieni, vasario 

Šiame koncerte daininin- (Feb.) 9 d., 7:30 vai. va- 
kai dainuos naujų, lietuvių kare, S. Dariaus Legionie- 
kompozitorių, liaudies dai- rių Posto moterų pagalbinė 
nų, ir operos arijų. Taipgi grupė (Ladies’ Auxiliary) 

29 dainuos ir duetų. Progra- ruošia vvhist parę S. Da
ma bus turtinga ir Įvairi. liaus posto pataipose, 265 

Apart šių puikių artistų, C St., So. Bostone. Bus do- 
dalyvaus ir T. Babuškinai- vanų. užkandžių u- kitų sma- 
tės baletas, kuris žavės su- gumų. Visi kviečiami atsi- 
sirinkusius. Baletas tikrai lankyti. ’ ,

iš patiks kaip jaunimui, taip 
E ir suaugusiems.

Šis daug žadantis kon- 
Emanuel Andrulis iš Bur- teitas Įvyks sekmadieni.

Rengėjos.

lingtono. 
F rank Andi usievvich

- , choras Bosto- Lvnno, 49 Neptun St. 
\ isiems bus įdomu -

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro- 

kovo 9 d., South Boston grama per buvusią stotį 
iš High School auditorijoj, \VBMS, kuri dabar vadina- 

Thomas Park, So. Bostone. si stotis WHEE, 1090 kilo- 
is Pradžia 3 vai. Koncertas CyCies> 9:30 iki 10:30 vai.

Veiks ir bufetas su įvai
riais valgiais ir gėlimais.
Svečiai turės progos para- yincent Buksanskas 
gauti ir krupniko, kuns bu- Bostono, 27 St. Paul St. 
vo labai populiarus Lietu-j Jonas Burokas iš New- 
x°ie- buryport, 87 Merrimac St.

rengiamas paminėti Lietu- ryte sekmadienį, bus se- 
18 metų kanti:
sukaktu- j—Falcons Radio Orkes-

iš Lynno, vių Radio Korp.
radio programų

iš ves. Kviečia rengėjai,
Steponas ir 
Valentina Minkai.

tra.

VAISTAS “AZ1VA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimą, manriavraa- 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašomeA _ l_x_ :ooKiai$98,501,770 BIUDŽETĄ UasiiinKsminimas turėtų 

_____  sutraukti daug dalyvių, nes
Miesto majoras J. B. jojo pasisekimu rūpinasi be

Hvnes pasiūlė miesto tarv- BALF o valdybos visa eile
bai ateinantiems 1952-1953 “smen«; K^auskas Ja- 

kutis, poetas Kirsa, Lem- 
; bertas, Leščinskas, kunigas 
Mažutis, Vilutis, Kruopie- 

Kulbokienė. Pulkaunin- 
kienė. Lembertienė. Šim-

ateinantiems
metams miesto biudžetą su- 

98 milionų dolerių.
miesto 
G. F re-

Vasario 16 Minėjime
Bus Puiki Programa m°Je

---------- Biudžetas Įteiktas
Lietuvos nepriklausomy- tarybos pirmininkui

bės minėjimas'So. Bostone Piemonte. Vasario 14 d.
vyks vasario 17 d., sekma- miesto 
dieni, 2 vai. po pietų, So. 
Bostono High School audi
torijoj.

Minėjimą atidarys S. Da-

Veronlca BuvarsKy 
Somerville, Main St.

Frank Cibas iš Bostono, 
224 Shavvmut St.

Čia išvardytieji lietuviai

iš Skautų i_;ri_ !•_parašyti iaišKeiį ar atvirutę
--------- • Į stotį WHEE, Lithuanian

Bostono Skautų Vietinin- Program, 35 Court St., Bos- 
kijos Vyčiai ši šeštadienį, ton, Mass., o biznio reika- 
vasario 9 d. ruošia šokių Jais rašykit ofiso adresu: 

ar jų įpėdiniai gali kreip- vakarą Lietuvių Ramovėj, i 502 E. Broadvvay, So. Bos- 
tis Į artimiausią mokesčių 484 E. 4th St., So. Bostone, ton 27, Mass.

Steponas Minkus.Įstaigą ir prašyti grąžinti Pradžia 8 vai. vakare.
jiems jų permokėtus pini- --------------------------
gus.

Daugiau lietuvių pavar-
džeta svarstvti. Tikietų, kuiie kaštuoja .džių paskelbsime kitą sa-

New Boston Committee, P° v^en? doleri, galima i Vaitę.
piliečių organizacija, ku-|£aulj paminėtus asme-j-------------------------- -
rios remiami kandidatai tu- “ Pr^e Įėjimo. Dalyvau- ŠIUKŠLIŲ KRŪVOS

taryba pradės biu- kienė ir Svilienė. Rūgo Kompanijos Byla

Plačiai nuskambėjo Bos 
tono Rūgo kompanijos byla tis:

liaus vardo lietuvių legio-lri daugumą miesto tarybo-:kime patys ir kitus 
nierių postas, leerionieriai' je, siūlo visą eilę reformų ginkime dalyvauti 

ir mano, kad jospasiUnksminime 
už laisvę. Pas- pravestieji kandidatai pa- nas

Choras, rems tą reformų planą Pos 
svarstant miesto biudžetą.

Dabar pasiūlytas miesto

Įneš vėliavas ir pagerbs žu- mieste 
vusiuosius 
kui seks Gabijos 
kuris sugiedos Amerikos 
himną ir kelias dainas. Po
trumpos kalbų programos biudžetas via $5,743,045 
eis koncertas. Dainuos so-,didesnis negu pereitų metų 
listas Stasys Liepas, akom-į biudžetas. Majoras* sako, maloniam narių 
I anuojant muz. J. Kačins- kad jis dabar pasiūlytąjį p-a(j 
kui: šoks p. Babuškinaitės,biudžetą žymiai apkarpęs 
vedama baleto grupė: pas-Į ir išbraukęs 9 milionus do
kui dainuos parapijos cho- lerių iš miesto įvairių sky- 
ras vedamas muž. J. Kačin- rių prašytų sumų. 
sko: deklamuos aktorius! Miesto išlaidos padidės ’0u<
Henrikas Kačinskas ir už- todėl, kad padidėjo gatvė

skiriamas 
darbui.

para-' MIESTE AUGA

Svarbus Susirinkimas

Dar kartą primename

šiame --------
kurio pel-i Bostono mieste išmatų 

kilniam sal- rankiotojai išėjo i streiką.
į Streikas tęsiasi dar tik dvi 
■ dienas, bet mieste jau auga 
šiukšlių ki-uvos. State 
House eina derybos tarp 
šiukšlių išvežimo kontrak-

dėmesiui toril^ ir da,'binink^ (lėl už‘ 
šeštadieni, vasario 9 dal’bių peižiurejimo._

<:30 vai. vakare kvie-i SAVAITĘ, SIUNCIA- 
ciamas nepaprastas Lietu- ^..7, v T
vių Kultūros Rėmėjų Bos- ME KALENDORIŲ 

susirinkimas, kuriame! .. . , ,
svarstoma valdybos S1« sava,:^ P™ledamė 

apyskaita, organizacijos to-1

tone

tarp trijų Rūgo brolių, ku-i 
rie turi bendrą trusto teisė
mis valdomą turtą. Vienas 
brolis pasiskundė teismui, 
kad jis esąs nuskriaustas ir 
sakė, kad iš bendrų brolių 
pinigų trusto vedėjas išmo
kėjęs daug kyšių miesto ir 
valstijos pareigūnams, kad 
Rūgo
gautų

REIKALINŠAS DUONKEPIS
Reikia kepti ruginę duoną, 

rolls ir kitką. Mokančiam dar
bą geras atlyginimas. Kreip- 

(9)
North Brighton Bakery, 

64 Lincoln St.. 
Brighton, Mass.

J. R. WATKINSO 
PRODUKTAI

Mentolio ir kamforo mostis.! 
VVatkinso Linimentas ir virš 
200 kitų VVatkinso produktų. Į 

.. Norėdami gauti VVatkinso 
Statybos kompanija produktų Į namus, telefonuo-j, 
kontraktų. h. Cammack. TAlbot 5-

3862. arba rašykit jam šiuo i 
adresu: 77 Neponset Avė.. Dor-d 
chester. Mass.

Watkinso Kalendorius kos- 
tumeriams dykai. (9)

Tas Įtarimas sukėlė Į ko
jas visą eilę tyrinėtojų ir

DR. D. PILKA
,« Ofiao Valandos: bm 1 U if 

Ir m T U t
546 BROADWAY 

■O. BOSTON. MASS. 
Tslsfonaa: SOUth Boston ĮSSO

A. J. NAMAKSY
KKAL ĮSTATE « INSUBANC1

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MA8B 
Office TeL SOboston 8-0948
Baa. S7 ORIOL1 STKOR 

W«st Bazbvr, Itaą..
Tel. PArkway 7-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 Rast Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

net FBI Įsikišo i tą reikalą, 
nes esą ir federaliniai val
dininkai buvę paperkami. 
Bet teisme kompanijos ve
dėjai atsisakė pasakyti, ar 
jie kam davė kyšius ar ne. 
Kaltintojas, brolis Guido 
Rūgo, teisme neįrodė, kad 
kam nors buvo duodami 
kyšiai, o todėl teismas bylą 
išsprendė dirbančiojo bro
lio Leonard Rūgo naudai

Parsiduoda Du Pečiai
Vienas pečius baltas gesui, 

kitas “combination.” anglims 
ir gesui. Kreiptis i A. 1’. \Vil- 
kins, 8 Everett St., Jamaica 
Plain. Telefonas JA 2-8608.

Reikalingas Darbininkas
Man reikalingas geras žmogus 

farmos darbų. Reikia karves 
mašinomis. Nemokantį aš 

pamokinsiu, kad tik norėtų dirbti. 
Geistina, kad butų ne jaunesnis, 
kaip 55-59 metų. Geram žmogui 
vieta gera. Mokėsiu $60.00 algos 
i mėnesį, duosiu valgį ir visą pri
žiūrėjimą. o kaip išmoks viską 
dirbti, mokėsiu ir daugiau. Rašykit

savaitę
siuntinėti kalendorių jį už- 

Ateinančią sa- 
pasiųstas vi

siems užsisakiusiems. lai
bai atsiprašome už suvėli-
nimą.

1952 metų “Keleivio*’ ka-

baigs p. O. Ivaskienes ve-į kanų kompanijos deficitai lin;esnės vefklos klausimas slsakiusierns- ' 
dama tautinių šokių grupė. jr miesto tarnautojų algos nau:0, valdybos rinkimas 'ait£ Jis bus 
Programa užsibaigs lietu-įturi būti pakeltos " ’ ' “—
viu tautiniu himnu.

Padidė-. .ir lietuviškos mokyklos rei-
. . jusioms išlaidoms padengti kalai. Susirinkimas ivvks

Kalbėtojai bus Lietuvą bus keliami taksai. Sako, Lietuvių Piliečių Klubo po- 
garbes konsulas adv. A. O. j nuo nuosavybių mokėsime .ėdžiu
Shallna, jaunas Amerikos gal $70 nuo tūkstančio.
lietuvis kun. Jutkevičius iš 
Worcester, Masss., adv. K. 
Kalinauskas ir k. Kalbų 
programa bus trumpa.

S. C. Budvitis Kandidatas

Vienas SLA kandidatas Pasidėti

kambary. Kviečia
mi lietuviai, buvę iki šiol 
Kultūros Rėmėjų ratelio 
nariais ir norintieji dabar

Pereitą ketvirtadienį pro- • i iždo globėjus iš Bostono, _______
m amos vykintojai turėjo j P- J- Arlauskas, atšaukė sa- 
pasitarimą* su ALT sky- vo kandidatūrą, bet kitas Dorchesterio 
l iaus valdyba dėl nustaty- bostoniskis kandidatas, p.

S. C. Budvitis, lieka kandi
datu iždo globėjo vietai.

Valdyba.

lendoriuje via (laug skaity- jtarimas kyšių davimo meiiJ’ 
mų, gražių cnų. informac- Lalieka nei,.odvtt »"»«
jų, patarimų ir plati kalen- 1 ______ ______
dorinė dalis. Kalendoriaus 
kaina 50 c t tų. Užsaky- COROTHY DIX

Klubo 
Šeštadieniu Pramogos

mus prašome -įųsti:
“KELEIVIS”

636 East Broadvvay 
So. Boston, Mass.

PALIKO $2,316,398 šiuo adresu: 
Mrs. Marv Stasunas,

R. D. 4. 
Cortland, N. Y.

(6>

1 __

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pa-šakarrm
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 raka»

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

mo menines programos 
tvarkos. Minėjimo progra
ma taip sutvarkyta, kad ji 
butų kuoispudingiausia.

Legionierės moterys ža-i Visisekcijos priešininkai 
dėjo kartu su musų veikė-susitelkė protestuoti prieš 
jais dalyvauti rinkliavoje, i įstatymo sumanymą atiduo- 
kuri bus daroma Lietuvos

Ginčas dėl Visisekcijos
Dorchesterio Lietuvių Pi

liečių Klubas kiekvieną šeš
tadienį vakare savo patal
pose, 1810 Dorchester Avė.,

laisvės kovai paremit.
Rep.

Žinoma laikraštininke, 
nesenai mirusi Mrs. Eliza- 
beth Meriwether Gilmer,

___  kuri rašinėdavo laikraš-
George F. Fingold čiuose Dorothy Dix slapy- 

iš Concord siūlo savo kan- vardžiu, po mirties paliko 
didaturą Į generalinio pro- virš dvejų milionų dolerių 
kuroro vietą musų valstijoj turto. Ieškau Pirkti Namą
nuo repuhlikonu partijos. Dorothv Dix duodavo pa- Kas turi parduoti trijų šeimų. 
Tai yra pirmas pasiskelbęs tarimus meilės klausimais

riHlens rinki- ir lopydavo jaunų ir senųm?“™,
, , meilužių sirdis. į_________

INCOME TAX SERVICE
Fingold Kandidatas

Adv.

Visais Income Tax formų išpildy
mo reikalais suinteresuotieji prašo, 
mi kreiptis šiuo adresu:

B. Mikonis.
545 Broadvvay. So. Boston. 

Phone: SO 8-0605.

(11»

rengia įvairias pramogas su 
muzika, užkandžiais ir ki

ti laboratorijoms be prie- tais prašmatnumais. Kvie- 
žiuros rastus šunis, kates ir čiami dalyvauti lietuviai iš kandidatas 
kitus naminius gyvuliukus. Įai ti ir iš toliau. Imams.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-90H

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietutis Gydytojas ir ChirarfM
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROAT)WAT.

SO. BOSTON, MASS.
(6/
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