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Prezidentas Prašo Kongresą
Pagriežtinti ūkio Kontrolę

- •
Prašo Pratęsti Ūkio Kontrolės Įstatymą Dviems Metams; 

Siūlo Panaikinti Įvairius “Pagerinimus,” Kurie Lei
džia Kelti Kainas; Nurodo Pavyzdžius, Kaip 

* Kongreso Patvarkymai Iškėlė Kainas j
Virių; Kongresas Svyruoja

Prezidentas Trumanas ši Pavergtos Tautos 
pirmadieni kreipėsi į kon-j 
gresą prašydamas apsvars-' 
tvti ir pratęsti ūkio kontro
lės įstatymą dviems me
tams, iki 1954 metų vasa
rio.
lo

Musų Draugai
Buvęs Amerikos amba

sadorius Maskvoje, admi- 
Kartu prezidentas siu-.1 °}a® Alan G. Kirk, stojo 

pagriežtinti ūkio kontro- ^r^aLyje -Amei‘iLos Lomi-
•teto Rusijos tautoms išva- 
i duoti ir ta proga sakė, kad 

pavergtos
bės siūlyto Įstatymo, nes tie } 
tariamieji pagerinimai lei 
do gamintojams kelti kai- Pnesas >Ta sovietų režimas, 
nas, kada jie galėjo kainas’ .Amerikos komitetas Ru- 
numušti. i sijos tautoms išvaduoti ru-

Prezidentas iškelia visą!Pinasj remti Pabėgėlius iš 
eilę pavyzdžių, kur didelės 
kompanijos buvo jau ir su
tikusios ir pasiruošusios Į 
kainas numušti, bet kada!Prieš sov,et>J režim9-

i
kongresas išleido netikusi; 
kainų kontrolės Įstatymą, 
tai tos kompanijos savo 
prekes, pagal kongreso 
“pagerintą” kontrolę, tuoj 
pabrangino. Tarpe kitų pa
vyzdžių prezidentas nuro
do, kad viena labai pelnin
ga metalo kompanija turė-

lę ir panaikinti seniau 
greso priimtus Įvairiu

kon-
e “pa-

tauto?gerinimus” prie vyriausv- Sovietų
yra geriausi Amerikos są
jungininkai, o Amerikos

1 sovietų pavergtųjų kraštų 
ir padeda tiems pabėgė
liams varyti propagandą

Lietuvių Delegacija 
Pas Prez. T r umarui

Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacija iš 10 žmonių 
ši penktadieni, vasario 15 
d., 12:45 vai. dieną bus pri-

, . .. imta prezidento Trumano
jo savo kainas sumažinti gaitajarne Name Washing-
apie du milionų dolerių, 
bet pagal netikusi Įstatymą, 
kompanija kainas pakėlė 7 
su puse milionus dolerių. 
Kita kompanija turėjo nu
mušti kainas 2%, bet po 
netikusio Įstatymo priėmi
mo kainas pakėlė 3%. To
kių pavyzdžių yra daugybė 
ir kainų stabilizacijos ofi
sas gavo ne mažiau, kaip 
5,000 prašymų leisti pakelti 
kainas pagal “Capehard 
pagerinimą,” Įrašytą Į Įsta
tymą. Prezidentas sako, 
kad kongresas yra kaltas 
dėl visos eilės prekių pa
brangimo.

Prezidentas siūlo visus 
netikusius “pagerinimus,” 
priimtus seniau kongrese, 
panaikinti, kad vyriausybė 
galėtų griežčiau kainas 
kontroliuoti. Kaip kongre
sas pažiūrės i kainų kontro
lės pagriežtinimą, dar nėra 
paaiškėję, bet “rinkjmi-

tone. Delegacija Įteiks pre 
z i d e n t u i memorandumą 

i Lietuvos klausimu ir žodžiu 
pareikš lietuvių susirūpini
mą dėl žiaurios rusų oku 
pacijos šėlimo Lietuvoje.

Audiencija pas preziden
tą Trumaną buvo išrūpinta 
bostoniškio adv. J. J. Gri
galiaus pastangomis. J. J. 
Grigalius yra ALT narys ir 
vienas iš vice-pirmininkų.

JEI MANĘS NEMYLI,
AS PROTESTUOJU...

Prezidentas Trumanas 
pereitą savaitę sakė, kad 
jis nekapi žiuri Į generalisi
mo Franko diktatūrą Ispa
nijoj, bet kariu sakė, kad 
Ispanijos dalyvavimas Va
karų gynime gali turėti ne
mažos svarbos.

Tuoj po prezidento pasi
sakymo Ispanijos ambasa
dorius Washingtone prista-

KAS IŠŽUDĖ 11,000 LENKŲ BELAISVIŲ?

Amerikos kongreso viena komisija pradėjo tyrinėti lenku 
belaisviu skerdynes Katynio miške, Rusijoj netoli Smo
lensko, karo metu. Ten buvo išskersta 11.000 lenku ka
rininkų ir puskarininkių patekusių j rusų bolševiku ne
laisvę. Atstovų rūmų komisija gavo iš vieno liudininko 
čia paduodamą 1943 metais nutrauktą fotografiją. Joje 
matytis vokiečių suorganizuota tarptautinė komisija prie 
nužudytųjų lenkų belaisvių kapų. Katynie tragedija li
gai buvo “užmiršta,” bet dabar ji yra tyrinėjama, nors 
niekas jau senai neabejoja, kad lenkus belaisvius išskerdė 
rusų bolševikai.

55 Žmonės Užmušti 
Irano Rinkimuose
Irano parlamento rinki

muose, kurie tęsiasi jau 
kelias savaites, pereitos sa
vaitės gale vienos vietos 
balsuotojai, už ką tai Įpy
kę ant rinkimų tvarkytojų, 
nupiovė galvą gubernato
riui ir rinkimų komisijos 

eliems nariams. Susikir
timuose su policija žuvo 55 
žmonės. Dr. Mossadegh vy- 
įausybė neskelbia, kodėl 

balsuotojai pradėjo balsuo- 
i kirviais, bet ji skelbia, 

kad Į maištaujančią Zahi-
dan-Zabol provinciją pa
siųsta daugiau kariuomenės 
Y duotas Įsakymas maišti 
n inkus griežtai sudrausti, 
’š viso Irano rinkimuose 

i jau žuvo 71 žmogus. At 
i rodo, kad balsuotojai pro
testuoja prieš rinkimų pri
žiūrėtojų sukčiavimus.

j Anglija Turi
Naują Karalienę

Korėjos Paliaubų Derybose 
Iškilo Politiniai Klausimai

Bolševikai Siūlė Plačią Konferenciją Azijos Klausimams 
Spręsti; Aliantai Sutinka po Paliaubų Kalbėtis 

Apie Korėjos Lucimą; Derybos Eina dėl Klau
simo, Kokia Konferencija Vėliau Spręs 

Karo Neišspręstus Politinius Klausimus

Baltimore Mini 
Vasario šešioliktą

Korėjos paliaubų derybo
se bolševikai praeitą savai
tę pasiūlė, kad sutarus ka- 

_ , . _ .... ro paliaubas, iš anksto bu-
Baltimorės lietuviai Va- numatyta sukviesti pla- 

sano Šešioliktąją minės suinteresuotų valstybių 
banketu ir masiniu mitin- bonferencįją visiems Azi- 
gu. Banketas Įvyks sesta- jos klausimams apsvarstyti 
dienj, vasario 16 d., 7 vai. «r įgSpręSti. Aliantai šitą 
vakare, Lietuvių Svetaine- pasiulymą atmetė ir siulė, 
je, 851 Hollins St. Jame ųa(j nurnatytoji konferenci-

Trečia Lėktuvo 
Nelaimė Neicarke

Neuarko aerodrome ši 
pirmadienĮ Įvyko didelė ke
leivinio lėktuvo nelaimė. 
Lėktuvas su keleiviais leis
damasis į Newarko aero
dromą nukrito Į Elizabeth, 
N. J., miestą. Nelaimėje 
buvo užmušta 30 žmonių. 
Panašios nelaimės tame ae
rodrome pasitaiko jau tre
čią kartą bėgyje dvejų mė
nesių ir tose nelaimėse žu
vo 116 žmonių.

Po trečios nelaimės Ne\v- 
ark, N. J., aerodromas už
darytas, kaipo nesaugus. 
Tas aerodromas yra vienas 
iš judriausių visame krašte, 
per ji metų bėgyje keliau
ja apie milioną žmonių ir 
daug krovinių. Vėliau bus 
nuspręsta ar aerodromas 
liks uždaras ar bus atida
lytas.

Knygų Deginime 
, Bylina Hitlerį

Iš rytinės Vokietijos pra
neša, kad ten baigiamas 
daryti “kultūrinis apsivaly-

Anglijos karalius Jurgis 
šeštasis mirė vasario 6 d.

! susilaukęs 56 metų am
žiaus. Tuoj po jo mirties 
i o duktė Elizabeth buvo 
paskelbta Anglijos ir visos 

j.su anglų karūna sujungtos 
j Tautų Bendruomenės ka
raliene, kuri karaliaus Elz
bietos , Antrosios vardu.

dalyvaus Lietuvos vice-kon 
sulas V. Stašinskas, pakvie
stas Maryland gubernato
rius, Baltimorės majoras ir 
daug kitų svečių.

SekmadienĮ, vasario 17 
d., 7 vai. vakare Įvyks ma
sinis susirinkimas Lietuvių 
Svetainėje, 851 Hollins St. 
Čia bus kalbos, koncertas, 
deklamacijos ir bus rodo
mas filmas.

Sekmadienį iš ryto pa
maldos ir vėliavų pagerbi
mas lietuvių bažnyčioje^

Plieno Darbininkai Gaus 
14 Centų Pakelti?

mais metais kongresas tu
ri skaitytis su vartotojais, tė valstybės departamentui j įjALIJA ‘PANAIKINO’

savo “memorandumą,” ku
ris gali būti protestas arba 
šiaip koks pasiaiškinimas. 
Valstybės departamentas 
sako, kad tai nėra protes
tas ir nėra reikalo i tą raštą 
atsakyti.

_____ Amerikos spauda stebisi
Kansas valstijos republi-Į generalisimo jautrumu. Jis 

konų partijos sąskrydis į būtinai nori, kad ji visi įpy- 
daugumoje pasisakė iiž ge-

kurie dėl kainų kilimo dau
giausiai nukenčia, bet visus 
prezidento prašymus kon
gresas vargu patenkins.

Kansas Republikonai
Pasisakė Už Eisenhower

lėtų, o jei kas 
jis protestuoja.

nemyli, tai
nerolo Eisenhowerio kandi
datūrą. Jei generolas Ei- 
senhovver išdėstytų savo 
politiką ir aktingai pasi
reikštų kaipo kandidatas, j Pernai metais pasienio 
jo šalininkai neabejoja, sargybiniai areštavo Meksi 
kad visi delegatai i kon- kos pasienyje 518,000 mek- 
venciją iš Kansas valstijos sikiečių, kurie nelegališkai 
Lutų jo šalininkai. buvo atvykę čia dirbti.

Pernai Suėmė 518,000

Laike karaliaus mirties 
jo duktė su vyru lankėsi 
Afrikoj, Anglijos kolonijo
se ir lėktuvu grįžo namo. 
Pereitą penktadienį nauja 

mas ir apie 5,000,000 kny- karalienė priėmė priesaiką, 
gų yra išimta iš bibliotekų
ir knygynų. Knygos pas;
bolševikus nėra ___ —, .
bet suverčiamos : ų
fabrikus ir iš jų dirbamas

Kartu su Anglija ir visos
kiiyguo p^isu Anglija susirišusios Tau- 
degmamos,; Bendruomenės valstybės 

* P0Pieros: proklamavo mirusiojo ka- 
raliaus dukterį savo kara
liene.

Spėjama, kad 
stabilizacijos komisija, 
klausiusi darbininkų ir 
darbdavių liudijimų plieno 
pramonės ginče, pasiūlys tą 
ginčą užbaigti pakeliant 
darbininkų uždarbius maž
daug po 14 centų Į valandą. 
Toki spėjimą spauda daro 
todėl, kad uždarbių stabi
lizacijos komisija panašų 
pasiulymą padarė 
lėktuvų dirbtuvės, 
ridge, N. J., ginčui su dar
bininkais likviduoti.

PENKTADIENĮ LAIDOJA 
ANGLIJOS KARALIŲ

TAIKOS SUTARTĮ

Italijos vyriausybė pra
nešė Sovietų Rusijai, kad 
pasirašytoji taikos sutartis, 
kiek tai liečia Rusiją, nebe
galioja, nes Rusija tą sutar
tį sulaužė balsuodama prieš 
Italijos Įleidimą Į Jungtinių 
Tautų organizaciją. Prak
tiškos naudos iš tos sutar
ties panaikinimo nebus, nes 
reparacijas Italija jau su
mokėjo savo kapitalais Au
strijoj, Vengrijoj ir Rumu
nijoj. Rusija tuos kapita
lus konfiskavo, o daugiau 
reparacijų Rusija ir nesiti- 

Jkėjo gauti.

popieris.
Bolševikai išvalė iš kny

gynų visas knyga?, kurios 
jiems atrodė nesuderina
mos su jų filosofija ir su
Rusijos interesais. Ne taip ---------
senai Vokietijos knygynus Anglijos karaliaus Jurgio 
valė Hitleris, bet Stalino šeštojo kūnas vasario 11 d. 
šalininkai dar griežčiau; parvežtas i Londoną iš ka- 
knygas naikina, negu Hit- raliaus dvaro, kur karalius 
leris tą darė. mirė, ir pašarvotas West-

—------------------------- minster Hali. ŠĮ penktadie-
SERGE RUBENS TEINĄS nį Įvyks laidotuvės, kuriose 

BUS DEPORTUOTAS dalyvauja daug svetimų 
--------- valstybių monarchų ir vy-

Rusijoj gimęs sukčius ir riausybių atstovų. Tarp 
slekeris, baustas du su puse kitų diplomatų dalyvauja ir 
metų kalėti už nėjinrą Į ka- Amerikos valstybės sekre- 
ro tarnybą, Serge Ruben- torius, Dean Acheson.
štein, New Yorko finansi- ---------------------------
ninkas, pagal imigracijos Svarsto Vokiečių 
Įstaigos sprendimą bu? de- Ginklavimosi Sąlygas
portuotas iš Amerikos. Nu
tartas deportuoti dar grali Vakarų valstybės dabar

ja svarstytų tiktai Korėjos 
likimą, kaip ją sujungti į 
vieną valstybę. Aliantai 
nesutinka, kad bolševikai 
keltų Formozos, Kinijos 
bolševikiško režimo pripa
žinimą ir kitokius klausi
mus, kurie su Korėja neturi 
tiesioginio ryšio.

Šią savaitę ir bolševikų 
delegatai sutiko, kad busi
moji konferencija neapžio
tų ijos klausimų ir

tankintu tais klausi- 
mais, kurie “tiesioginiai’ 
siejasi su Korėjos karo lik
vidavimu, bet derybos dėl 
to, kokie klausimai turėtų 
būti aiškinami ateities kon- 

uždarbių Įferencijoj, po karo paliau-
iš- bų pasirašymo, dar 

baigti diskusuoti.
Aliantai mano, kad bol

ševikai, siūlydami plačią 
konferenciją po karo pa
liaubų pasirašymo, ruošia 
spąstus, nes konferencija, 
po ilgų plepalynių. gali nie
ko neišpręsti, o tuo tarpu 
bolševikai gali Įsistiprinti, 

Wright ypač gali sustiprinti savo 
karo aviaciją šiaurinės Ko
rėjos aerodromuose ir gali 
vėl pradėti karą pagal savo 
nuožiūrą.

Kiti paliaubų klausimai, 
kaip pasikeitimas belais
viais ir paliaubų kontrolė 
lieka dar nesutarti, bet de
rybos šokinėja nuo vieno 
klausimo prie kito.

Tuo tarpu Korėjos fron
te eina kautynės ore. Ali
antai tęsia priešo užnuga
rio ir susisiekimo kelių dau
žymą. Tarp kitko'iš fron
to praneša, kad žymiausias 
Amerikos karo lakūnas, nu
mušęs 14 priešo lėktuvų 
majoras George A. Davis 
Jr., negrįžo iš karo misijos 
ir spėjama esąs žuvęs kau- 
tvnėse.

Wood-

Argentinos Socialistai
Stato Reikalavimus

vakarinės Vokieti
jos parlamento priimtas 
ginklavimosi sąlygas. Vo
kietija sutinka ginkluotis, 

______ bet iškėlė visą eilę^ reikalą-
Camp Druni, N. Y., ka- .k,ur.ių nePri?™? V0‘ 

riškuose manevruose perei- k!ef‘,a‘ kcta. su™lalk>'U n".° 
tą sekmadieni žuvo , kaie- £alavimai dėl lygybe, dėl

Saaro krašto likimo spren
dimo ir dėl finansinės naš
tos apribojimo kelia labai 
daug abejonių, ypač Pran
cūzijoj.

kreiptis Į aukštesnę instan- svarsto 
ei ją peržiūrėti jo bylą.

Argentinos socialistų par
tija paskelbė savo reikala
vimus prezidento Perono 
vyriausybei. Socialistai rei
kalauja, kad vyriausybė 
nustotų persekiojus opozi
cijos spaudą, nedraustų 
viešų opzicijos mitingų, ne
persekiotų organizacijų ir 
panaikintų Įstatymus, kurie 
išleisti opozicijai smaugti.

Argentinos vyriausybė iš
leido iš kalėjimų 35 socia
listų partijos vadus, bet dėl 
to socialistai nepakeitė sa
vo nusistatymo link Perono 
valdžios.

Manevruose Žuvo 7

viai nelaiminguose atsitiki
muose, 
lėktuvas

4 žuvo 
nukrito

kai vienas, 
žemyn.

Biznieriam* geriausia vie 
j ta pasiskelbti “Keleivyje.”

nera

ANGLIJA PATI
SPROGDINS A-BOMBĄ

Amerika buvo pasiūliusi 
Anglijai išbandyti Anglijoj 
gamintą atominę bombą 

Šiais metais pašalpas gau- Amerikoje. Bet Anglija
nančių bedarbių skaičius atsisakė ir keta savo atomi-
visame krašte pašoko iki l,-tnėse dirbtuvėse pagaminta 
420,000. Tai yra aukščiau- atominę bombą išbandyti 
sias skaičius koks buvo bė- savo teritorijoj, o jau pas- 
gyje 18 mėnesių. Daugelis’kui derėtis su Amerika dėl 
darbininkų liko be darbo pasikeitimo atominėmis pa- 
pramonei persitvarkant Į slaptimis “lygybės princi- 
karo gamybą. i pu” einant.

BEDARBIŲ SKAIČIUS
ŽYMIAI PADIDĖJO

j.su


Puslapis Antras Kr. ?, Vasario 13, 1952

DĖL BLOZNŲ 
“KANKINIŲ”

mais. Tose šalyse, kur komu-
inizmas turi valdžią, jisai yra 
žiaurios tironijos sistema: o ki- 

Demokratinė vyriausybė, i tose šalyse jo agentai siekia pa- 
kuri leistų demokratijos daryti 'revoliucijas' su tikslu
priešams griauti laisvos 
tvarkos pagrindus, nebūtų 
verta žmonių pasitikėjimo.
Tokia vyriausybė per apsi
leidimą pati padėtų dikta
tūros šalininkams panai-; “SAULĖ” IŠEINA 
kinti laisvę ir užkarti pilie--J POLITIKĄ 
čiams diktatūrą.

Amerikos vyriausybė pra
deda suprasti bolševikiškos 
diktatūros pavojų ir ši tą 
pradeda daryli, kad tą pa
vojų pašalinus krašto vidu
je. Diktatoriškos Rusijos 
penktoji kolona pradedama 
sekti ir kartais vienas kitas 
tos kolonos “veikėjas” su
siduria su teismais. Kai 
teisme pasirodo koks nors 
vyriausybės pašauktas liu
dininkas, tai bolševikai 
tuoj ima dejuoti, kad jie 
kankiniai, o pašaukti teis
muose liudyti žmonės esą mais.
“judošiai.” |Vas

Mahanoy mieste leidžia
ma “Saulė,” vienas musų 
seniausių laikraščių, kar
tais atrodo lyg gyventų 
skirtingame pasaulyje. Ją 
redaguoja jaunas kunigas, 
kuris su lietuviais ryšius pa
laiko tik todėl, kad jo ama
tas ji su jais suveda, bet 
šiaip jau jam nei Lietuva, 
nei lietuviai lyg ir nerūpė
tų.

KŽtĖfVtg ŠOŠtdN

LIUDIJA APIE VENGRŲ SANTA'Ą

Įsteigti jose tokią pat tironiją.
komunistų sąjūdis Amerikoje 
yra sąmokslas prieš šios šalies 
valdžią ir žmones.**

Valstybės sekretorius Dean Acheson senato komisijoj 
liudijo apie vengrų bolševikams sumokėtus 120.000 dole
rių už Amerikos lakūnų paleidimą. Prieš liudijimą sek
retorius nufotografuotas su senatorių Wa>ne Morse iš 
Oregono.

natą galutiniam svarsty
mui, reikia palankios šito 
komiteto rekomendacijos.

Musų pastangos turėtų 
Luti nukreiptos dviems 
kryptimis: (a> prašant pre
zidentą, valstybės departa
mentą ir savo valstijos se
natorius, kad jie, panaudo
dami savo įtaką, savo ruož-

Katynio Skerdynės

Amęnkos kongreso vienaky kandidat ’parink<m, 
k?mlsPa. . t’VnneU atiduoda i partijų “maši-

suos toje konvencijoje.
Toks kandidatu statymo

partiji
nos” rankas, politikieriai 
už visą tautą “pažadus” 
duoda ir savo balsus iš ank
sto nukreipia už vieną ar 
kitą kandidatą, pagal savo 
geriausią išmanymą ir iš
skaičiavimą. Tautai palie
ka tik balsuoti už vieną ar 

mašinos pa-

11,000 lenkų belaisvių įs- 
tu reikalautų skubaus Kon- skerdimą karo metu Katy- 
vencijos ratifikavimo ir (b) nio miške, netoli Smolens- 
raginant senato užsienio ko.
santykių kemiteto narius' Tyrinėjimas tos šiurpios 
(senatorius Tom Connally J antrojo pasaulinio karo be- 
Walter F. George, Theo- laisvių tragedijos ilgai bū
dote Francis Green, Brien vo atidėliojamas. Pati tra- 
McMahon J. William Fui-‘gėdija Amerikoj buvo už- 

Ihnght, John J. Sparkman,; tylima. ĄPieją rinktąjį kandidatą.
Kad apsisaugojusGuy M. Gillette, Alexander buvo “nepadoru” net kai 

Wiley, H. Alexander Smithjbėti, nes tą tragediją pir- 
Bourke B. Hickenlooper, ūmiausiai iškėlė Goebbelso

Artimiausi Musu Uždaviniai

nuo
profesionalų politikierių ne-

tt v . t n t i j a- u atsiskaitymo su balsuotojuC,^°L v° ge !l».'oPažanda. Apie ,ą buvo vj ka- km.i(^
Charles W. Tobey), kad užsiminta Niurembergo.J : ..
jie Konvencijos klausimą teisme, v A x &

vo- ., . dėl norimų
VT ... , , . . . . kandidatų. Tuo budu i>o-Ne Uk orgamzacijos, nes nebuvo teisiam, nes 3f|,itikieriai gauna vaizdi}> ko

pavieniai asmenys kabe nebuvo .rodyta balsuotojai norėtų.
Katyn.o skerdynes dabar *

pradeda tvrineti Amerikos ,................... rtyrinėji-valstija pirmoj, pa- 
reiks savo pažiūrą į pagei- 

kandidatus. Ten

su palankia rekomendacija 
■ nedelsdami perduotų sena
tui.

, . x x j.. ■ vaistuose balsuotojams duo-bet ir ten tragedija . J ..., ...... .? J dama progos pareikšti savonebuvo išaiškinta, tik vo- -7-. . .. . . . ’ , , pageidavimuskiečiu naciai uz tas skerdy-.* *

Visos plačiosios Amen- gaunama, juo labiau Lietu-‘bet ir 
Kos miestuose ir miesteliuo- vos laisvinimo darbas galės Jurėtų siųsti atitinkamus 

Bet pastaruoju laiku kur tik esama lietuvių, būti suaktyvintas ir plečia-,laiškus. Jei ši akcija virs 
“Saulė” kartais pasisako ir rengiamasi 34-tą kartą mi-mas. Kiekvienas naujai iš-, masiniu reiškiniu, ji neabe- kongresas. Del to ty 
aktualiasiais musų klausi- nėli Lietuvos nepriklauso- kilęs uždavinys reikalauja jojamai duos teigiamų re-!mo reikia pasakyti: geriau -amus

atsto- mybės paskelbimo metines, lėšų. Ateitis statys didės-;zultatų. vėliau, nekaip niekad. blasuotojai galės pasisaky-
norėjo pasivažinėti po Vasario 16-toji yra ne vien nių uždavinių, kurių vyk- Ameriko> Lietuviu Taryba katxni° skei(‘Vn1^ ka‘tl_--- __ ------- ,

“Judošiavimasis” tiems iš-.pennsylvanijos kolonijas, Į pk tautinė ir valstybinė dymui būtina iš anksto ruo- VVKnmiACIC KnMITFTAQ 1^7X1^ 7į7ėrdė^‘^;howerio’ Stasseno> Truma-

1.,

davikams lengvai ateina 
ant liežuvio. Lietuviškieji 
Maskvos propagandos laik
raščiai, “Laisvė” ir “Vil
nis,” daug rėkė apie An
drulio byloje pasirodžiusius 
liudininkus. “Naujienos” 
sako, kad:

“Dabar ir vėl eina panaši me
lo ir šmeižimo kampanija dėl 
St. Strazdo liudijimo L. Prusei- 
kos byloje. Strazdas “Keleivio” 
spaustuvės darbininkas ir Liet. 
Socialdemokratų Sąjungos na- 
ryčs: ar jam, girdi, ne sarmata 
būti valdžios liudininku prieš 
tokį ‘idėjos žmogų.’ kaip Pru- 
seika. ir ar ne sarmata visiems 
socialdemokratams ?

“Dėl to. visų pirma tenka pa
sakyti, kad valdžios pakviestas 
liudininkas turi ateiti ir liudy
ti. jei nenori
teisingumo trukdytoju arba net 
būti nubaustas, ypač kada kvie
čiamas esti su bausmės grasini
mu (subpoena"). Komunistai 
gerai žino, kas atsitiko visai ei
lei jų bičiulių, kurie buvo šauk
ti i teismą ir neatėjo arba. at
ėję, atsisakė duoti parodymų.

“Antra, padėti teisingumo or
ganams išaiškinti traukiamų 
atsakomybėn asmenų nusikal
timus, kurie liečia paties kraš-

padaryti pranešimus apie'sventė« Akivaizdoje didžio-.sti 
Vokietijoje likusių lietuvių isios 
būseną, o ‘‘Saulė” šiuo rei- musų 
kalu rašo šitaip: riausia

t r i - - , struoti
„ Ponas V alaitis dabai įr nepalaužiama lietuvių 

važinėja po parapijas su tautos laisvėg troškimą, iš_ 
savo prakalbomis. Jis su- kelti aikštėn

nelaimė
Tėvynę, tai yra ge- malinius 

proga pademon- 
pasauliui vieningą

fninkai yra žinomi.
Alipresni finansinį pa- VYKDOMASIS KOMITETAS. i belaisvius

ištikusios grindą, sudarant ižde mini- 
rezervus

sovietų veiks-

PaskelbtaJs ALT vajus 
turi tikslą patikrinti Lietu
vos laisvinimo darbui rei
kalingą finansinį pagrindą

, -__ -. no, ar Kefauveno.bolševikai, pagal zmogzu- ’ . .. ....~ Ypač įdomu bus patilti,dzin Stalino patvarkymą. 1 * . , , 1 . ’m . i i ■• .n kiA,-,,. 7;..,. ar republikonai balsuotojai-------------------------- Bet kad įssklaidzius visas - rk , •, • • i „ j nori Tafto ar Eisennoweno.į abejones ir kad reikalas
Laiškūs iš Lietuvos jbutų visam pasauliui aiš- w

kus, tą tragediją turi viešu- Atlantas prie Kaukazo

Chicago. III.
1952 m. vasario 2 d.

Šiomis dienomis musu mon iškelti Amerikos tau-
darė savo maršrutą taip mus Lietuvoje ir reikalauti bent artimiausiai ateičiai.! laikraščio skaitytojas A. S. jtos atstovybė,
greitai, nieko nesiklausęs į laisvasis pasaulis imtų- ALT vadov>'bė tikk kad jš Bostono pridavė mums j Kremliaus žmogžudžiam
atskirų parapijų klebonų, si žy<n- Lietuvai padarytai vaiau# suma $100,000 bus laišką ką tik gautą iš bro-t neabejojamai
kad dabar kai kurios para-|skri^dai atitaisyti ir lietu. surinkta, jei kiekvienas iį0 Žemaitijoj. Brolis rašo 
pijos negalės su jo nustatę- vi UBai nu0 Sunaikinimo mu»M P*«aI įšg»<« ■»•<•<■?»!šitaip:
ta tvarka sutikti ir negalės o-elbėti. savo auk4- Todėl Vasario.m m « Z-* i— zs. "1 z-v a-vz'v. Tyi-iimfi ("in raiUain oro-
resnės tvarkos ir tinkames- „ Šiais 
nio prisirengimo. O iš ki- asario 
tos pusės, musų žmonėms 
jau inkiro ir insipyko tų

metais minėdami 
16-tąją, geriausiai 

pasitarnausime savo Tėvy
nės laisvės reikalui, jei ša-

vie_ Gavau laišką nuo tams- 
”;'tos. Mano mylimas broli, 

dėkingas, kad gavau 
bent viena kartą Der metus n™ žinau
skirdami dali iš savo biu- aiskia1’ kad.dedes ir suP.aI

Ifitncinc nr<-,_r» visi iki
no aktyviai įsijunkime į ; 
bendrą lietuviškąjį frontą,

ant kaktos 
dikų dėmė.

Vokieti ia Grižta

bus uždėta 
belaisviu sker-

Atianto Gynimosi Sąjun
goj jau yra 14 narių. Ame
rikos senatas praeitą savai
tę iš antro karto nubalsa
vo patvirtinti Sąjungos iš
plėtimą ir i ją Įtraukti 
Graikiją ir Turkiją. Tuo 
budu Atlanto Gynimosi -Są-

Praeitą savaitę vakarinė junga nukeliama iki Kau- 
Vokietija pasišiaušė. Ji pa- kazo, iki Rusijos svarbiau- 
reikalavo jai palankioj dva- sių aliejaus sakinių, 
šioj išspręsti Saaro klausi- Svarstant tą klausimą 
mą ir duoti jai Šiaurės A t- šen. Tafto izoliacinė politi- 
lanto Gynimosi Sąjungoj ka susilaukė didelio pralai

mėjimo. Tik du senatoriai

musų neva vadų mandravi- Įprastų susirinkimų, pa-.^^eto. Kas negali dalyvau- vienoje gauėję.
mas ir jie dabar jau mažai maldų, prakalbų ir meninių tj minėjimo parengimuose, ® as e,sa Įabai linksmas, . -

ok-v -t ką gaus iš savo prakalhų ir programų atkreipsime rei- teužsideda pareigą pasiųsti;£yvenu ganau ar-, anto 5ni
būti palaikytas ” kiamą dėmėsi i keturis šiuo!ąavo dali minėiimo komite- kkus- Tunu 60 arų. Bro-!pilną balsą. _ „ ,

- - momentu labai svarbius da- įam5 ALT skmams arba liai ir dukro? -vra visi svei’: Suprantamas yra \ okie-■ reme Tafto bandymą tą Są-
Čia “Saule ne tik pasi-’jvkus PpntnT’ ki- Oras Pas mus blogas,'tijos noras grįžti i tarptau-Jungą apriboti visokiais

sako dėl nepavykusio marš- * (1) Musų vįeningumaS venirui. lietaug naktimis šal-;tinę politiką su lygiu balsu, “rideriais” ir susilpninti,
ruto, kuris, girdi, nebuvo luvo ir yra didžiausia mu- (3) Burdami ir stiprin- nos, o dieną stiprus vėjai, (pilna nepriklausomybe ir Sovietų Rusijai Atlanto 
sutartas su kai kuriais kle- sa stiprybė. Amerikos lie- darni visas savo gyvąsias Sudiev, sudiev, likite sveiki I.vadovaujamoj vietoj Euro- Pakto išplėtimas yra rim

tesnis įspėjimas, negu galė- 
supran- tų būti bet kokie kiti iškil-

____ .-taigose ir tarpe as-'V0Je esame reinanngi kilu —:— tama* »umchjw kaimynų mingiausieji Įspėjimai. Pirm
las tiek terūpėtų, kiek Per_ menų, su kuriais Lietuvos užtarimo ir paramos. Dėl Tai ir visas laiškas. Laiš- abejojimas, ar Vokietija, negu Rusija mesis i kruvi-

reikalais tenka susidurti. t0 nepriklausomybės šventė ko gavėjas klausia, ką reiš-'gavusi pilną lygybę, nepa- ną avantiūrą, ji visada at-
• už' Amerikos lietuviai pelnytai Jai nesibaigia tyliais gedu- kia “60 arų,” kuriuos brolis norės pirmauti, vadovauti simins, kad 15 minučių at-

d$‘ naudojasi geru vardu, pa- 1° if protesto pareiškimais sakosi turįs. Spėjame, kad
skai-isjtjkė”mu jr vei-tinjmu £sa_ uždaruose rateliuose. Ame-tiek žemės turi brolis Lie- 

me pati vieningiausia tau- rikos "visuomenė, valdžia ir tuvoje. Anksčiau tai buvo

nykštis sniegas.
Kitame “Saulės” nr,

tinkame pasisakymą 
Ten

tome:

to saugumo reikalą, yra kiek
vieno piliečio pareiga. JAV vai- bendruomenės, 
džia nėra kokiu despotų ranko
se. užsikorusiu žmonėms ant 
sprando. Ji yra pačių žmonių
išrinkta ir žmonėms atsakinga(kad jokios bendruomenės, kia visuotinė nuomonė 
už savo darbus. Jai yra pavesta 
ginti šalį nuo priešų, lygiai vi
dujinių. kaip ir išorinių, ir pi

Mes seniai supratome, tinė grupė Amerikoje—to-

jokio bendro darbo negal mus. Lietuvių tautos 
bendrai vesti tautininkai, 
socialistai, komunistai ir

apie
žut-

lietis, kuris jai padeda šituos kataiikai. Jeigu tie mus„ 
tremtiniai kitaip mano, te-savo uždavinius atlikti, yra 

vertas pagyrimo, o ne paniekos 
“Komunistiniai rėksniai, kurie 

‘piktinasi’
liudininkų sutikimu duoti paro
dymų teisme, savo mintimis 
dar tebegyvena ne Amerikoje, 
bet senojoje cariškoje Rusijoje: 
jiems vaizduojasi žandarai. 
‘Ochranos’ agentai, caro val
dininkai. dariusieji visokių 
skriaudų žmonėms,—ir jie ban
do čia Amerikoje pritaikyti 
šios šalies valdžiai tą pažiūrą, 
kurią pažangioji visuomenė tu
rėjo apie carizmą!

“Pagaliau jie dar sako, kad 
joks pažangus asmuo ir ypač 
socialistas negalįs liudyti prieš 
žmones, kurie yra ‘persekioja
mi’ dėl jų įsitikinimu. Jei šis 
argumentas butų teisingas, tai 
nebūtų galima padėti valdžiai 
kovoti prieš ku-kluksus, hitle
rininkus ir kitokius priešvals
tybinius sąjūdžius, nes tų są
jūdžių dalyviai juk irgi turi 
tam tikrus ‘įsitikinimus,’ tam 
tikras ‘idėjas.’

“Tačiau šių dienų ‘komuniz
mas’ turi labai nedaug bendro 
su idėjiniais žmonių Įsitikini-

li viešpatauti? stūmė via stiprios ameri-
Dabar vokiečiai nori 1937 kiečių oro bazės Turkijoj.

metų sienų. Bet tik neži- Pagal Atlanto Pakto
pasaulis turi išgirsti musų vidutinis ūkininkas, o da- nantis vokiečių galvosenos cipą, 
tautos dejones ir pagalbos bar, matomai, jis turi “pri- gali manyti, kad vokiečiai už vieną, 
šauksmą. Pasirūpinkime, sodybinio sklypo” gabalą pasitenkins 1937 metų šie-1 avantiūristai

“vienas
prin- 

už visus, visi 
bolševikiški 

gali susilaukti
butinėje kovoje šita vieny- kad minėjimai rastų juo apie pusę dešimtinės dy-jnomis. Gavę tas sienas, jie greito atpildo už apetitų 
bė ne tik turi būti išlaikvtajpla^esnl atgarsį amerikie-'džio (aras yra šimtoji hek-,tuoj atsimins “koridorių,” nesuvaldymą. 
bet ji turi būti nuolat stip-čių tarpe, spaudoje, radio taro dalis). Buvęs ukinin-'Aukštąją Sileziją, Klaipė-
nnama. Reikia atidėti jiprogiamose. Į masinius su- kas yra “linksmas,” ganoįdą, “Zudetus,” Austriją ir Anglijos Karalius 

gu mano, bet tegu mums šalį visa, kas mus skiria, ir sirinkimus kvieskime vai-į kolchozo arklius ir švilpau-godžiai žiūrės Į “Ostlan- tročiadip
vaiSior’wkvii*t« neinsako, kaip mums reikia pajungti visas musu grupi- į džios asmenis, amerikiečių ja genialiojo Stalino gar- dą,” Elzasą-Lotanngiją ir 4

■ manvti.” nes ir asmenines ambicijas 'organizacijų atstovus, lie- bei naktigones dainas,
J ir musų visų valią didžia-!luviŲ tautos draugus. Ra-apie savo linksmąjį gyveni

Vadinasi, bendruomene ist^rinia‘m muĮų mykime krašto prezidentui, mą nerašo. Ir gerai daro,
uždaviniui įvykdyti

, !_■___ _______ • a ■ _• • hrUontM Lrič’Lrz’ki jj’

yra tik “įsakymas” ii 
giau nieko. Reikalas 
spręstas.

Skaitant “Saulę” mums 
vis prisimena tie lietuviški 
laikraščiai, kurie kadaise 
eidavo Prūsų Lietuvoje, lei
džiami vokietininkų, kad 
lietuvius atbaidžius nuo 
lietuviškos idėjos. Tie laik
raščiai, kaip “Ceitunga” ir 
kitokie, tyčia buvo rašomi 
darkyta lietuviška kalba ir 
buvo “Saulės” krypties ta 
prasme, kad rašė tik apie 
šį tą, bet niekada nelietė 
bendrųjų tautos klausimų. 
Jokių visuomeninių klausi
mų “Saulei” irgi nėra, o 
jeigu ji kada išeina į poli
tiką, tai čia cituotų ištrau
kų prasmėje, lyg sakytų: 
man nusispiauti.

nepri
klausomai demokratinei 
Lietuvos valstybei atstatyti.

(2) Amerikos lietuvių 
visuomenės teikta finansinė 
parama įgalino Amerikos 
Lietuvių Tarybą palaikyti 
ir vystyti savo veiklą. Ta 
parama nuolat reikalinga. 
Jos dydis nėra apribotas, 
nes juo daugiau lėšų bus

Reikia »labai apgailestau
ti, kad “Saulė” tokios “po
litikos” laikosi. Ji galėtų 
ir kitaip rašyti, ir lietuviš
kos kalbos taip nedarkyti, 
ir savo skaitytojams patiek
ti tuos bendruosius lietu viš

valstybės sekretoriui, savo nes kitaip laiškas užkliūtų

karalius 
16 metų

ir ne- traliavimo. Jo vietą už
siuto ė™® j° duktė Elizabeth,

bet tt. nb ™irė .An?Hj°s
O kas dar atsimena, kaip Jur£9s Šeštasis po 

vokiečiai vieningai
girdėtu bi-utališkumu

valstijos senatoriams ir 
kongresmonams reikalau
dami paramos lietuvių tau
tos laisvės kovoje.

(4) Svarbus specifinis

bolševikiškoj cenzūroj 
rašėjas galėtų išvažiuoti 
švilpauti į “plačios Tarybi
nės Tėvynės” stovyklas. 

Laiško gavėjas dar klau
uždavinys yra nauja >utelk-Įsė musų, ką reiškia “blogas
ta akcija Genocido Kon
vencijos reikalu. Šios lie
tuviams labai svarbios tarp
tautinės sutarties JAV se
natas dar nėra ratifikavęs. 
Trukdymus daro tam tikros 
amerikiečių grupės, kurios, 
klaidingai aiškindamos kai 
kuriuos Konvencijos para
grafus, bijosi tarptautinių 
Airierikoš" įsipareigojimų. 
Genocido Konvencija dar 
vis tebėra senato užsienio 
santykių komitete (Senate

oras." Mes manome, kad 
ir bolševikų cenzoriai irgi 
klausė, ką tas “blogas oras” 
reiškia ir abejojo, ar tame 
netikusiame ore yra paslėp
ta politika ar ne? Bet, jei 
Stalino cenzoriai nutarė, 
kad už blogą orą “tėvas, 
mokytojas ir draugas” nėra 
kaltas, tai ir mes “genialio
jo” Kaukazo bankų valyto
jo dėl to oro nekaltiname. 
Gal, iš tikrųjų, bolševizmas 
dar nėra padaręs tiek pa-kus klausimus ne tokioj

“nusispiovimo” dvasioj, betjForeign Relations Commit- žangos, kad oras priklausy- 
žmoniškiau. įtee). Kad ji patektų į se- tų nuo diktatoriaus valios.

Europoje, žudė, plėšė pa- Jauna’ 25 metų moteris.
vergtas tautas ir dėjosi pa 
šaulio viešpačiais, tas be

Anglijos karalius ar ka
ralienė “karaliauja, bet ne

šiurpo negali galvoti apiejvaldo.” Valdymo darbą 
naują vokiečių iškilimą į ten atlieka parlamentas ir 
dominuojančią vietą Euro-:jo pastatyta vvriausybė, o 
poje.

Euro- v.
sostas yra tik saitas, kuris 
jungia plačiosios Bendruo- 

New Hampshire Kovo 11 menės nepriklausomas tau- 
Nesenai senatorius Taft tas į vieną tautų šeimą.

sakė, kad jis turįs tikrą 
daugumą republikonų kon
vencijoj, nes užtenkamas 
delegatų skaičius esąs jam 
davęs pažadus. Girdi, te
gu tik jie laikosi pažado, ir 
jis bus kandidatas.

Australija, Pietų Afrika, 
Indija, Pakistanas, Ceilo- 
nas, Kanada, Naujoji Ze
landija ir Didžioji Britani
ja yra visos nepriklausomos 
valstybės, bet kartu jos su
daro didžiąją Tautų Bend-

Konvencijos delegatai dar ruomenę, kurią jungia ben- 
neišrinkti, pati konvencija’dri interesai ir Anglijos ka- 
dar keli mėnesiai ateityje, Į rališkas sostas yra vienas 
o sumanus kandidatai jau .tos Bendruomenės saitų, 
žino, kaip delegatai bal- —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Pruseika Atsisakė 
Ginti Save

kun. Stasio Ylos knygos,
kur pasakojama apie per-

i D -i i gyvenimus naciu pragare,1L. PiiKeikos deportacijos 2rba kacete ^en’ijos
byloje, kun įvyko praeju- autorius marijonas kun.Jj.| 
šio menesio pabaigoje pa- Budzeika rašį kad kace. 
sikartojo sena istorija Kai- tai tai darbas -moniu Į 
imamasis atsisakė ka bet!. radusi tiksjim sažjnį h.; 
Pasielgė taip kaip elgesį ir žmoni|kum^ tirdi: “Nėl 
elgiasi daugelis kitų pana- vienas g ,Q kurSj ■
šiai kaltinamųjų. Girdi, bei vald loj ‘ n®buvo tik£l
aiškinantis galima save m- •• • ,JimO s^zlneg ZmOneS) foet 

apokaliptiniai žvėrys.” Pokriminuoti. 
mas kalbėti

Bet atsisakv- •*
kaip sykis ir 

yra prisipažinimas prie 
kaltės. Amerikos valdžia 
neskiria jokių bausmių 
tiems, kurie yra buvę ko
munistai, o paskui nutrau
kė su jais ryšius. Tokių 
yra tiek ir tiek ir nei vienas 
dėl savo prisipažinimo ne
nukentėjo. Todėl jei Pru- 
seika norėjo baigti bylą 
save išteisinti, tai jam te

žvėrys.
vėl rašo:
“Kai kas labai įmantriai 

ima teisintis: jau tiek daug, 
metų esą ‘nesusitepęs’ jo-; 
kiu tikėjimu ir vis tik ne
esąs nei vagis nei žmogžu
dys. Taip buvo kartą pa
sakyta vienam susirinkime 
Chicagoj.”

to

PO BALIAUS VALYMAS

Po republikonų baliaus Linkolno Dienos proga George 
town Universitete studentai valo svetainę ir meta be skir
tumo visu kandidatų plakatus į tą patį šiukšlyną.

Worcesterio Naujienos
Vasario 16 Minėjimas

skrybėlių ir pereina per de
legatus. Per jas aukojo: 
po $5—P. Stulginskas, Flo- 
rent Rodgers, V. J. Količie
nė ir Juozas Jusys; po $3—
Jadvyga Rimkevičienė, kun. Lietuvai Remti 
B. Mikalauskas, J. Wise;jos Worcesterio 
po $2—Ona Laucaitienė,' ruošia iškilmingą 
Jonas Virbalis, B. Lukšis, į 16-sios minėjimą. 
Vladas Radžiukynas; po nė j imas Įvyks vasario
$1—S. Bakanas, P. Dalgis,!d., sekmadieni, 2 vai.

ir nerausta. Ji pasakoja, 
i kad tarybinėj Lietuvoj vis- 

iaugi" kas auga, kaip ant mielių: 
kultūra, menas, pramonė, 
mokyklos, žodžiu sakant,

skyrius 
Vasario 

Pats mi-l 
17 
po

•Y. Slančiauskas, A. Žalia- pietų Lietuvių Piliečių Klu-
ouonis,
Šimonis,

Tai va kokių asmenybių socialistu,
11 Chicagoj esama. Gerai, nuo

icikčin nasakvri kad «, » “ api€ tai užsimenama.! tiek pat toli, leikejo pasakyti, kad jis iš Dar kai ie tai da
tikrųjų yra nuvęs W kuo^ um
ji esant liumjo buvęs lietu- 0 mjnžtas R
vis komunistas S. Strazdą 
ir buvęs komunistų veikė 
jas Maurice Malkin. Kai 
jis tylėjo, tai pripažino, 
kad viskas, ka minėti du

viskas taip greitai atsiran
da, kaip grybai po lietaus.

Bet mums labai nuosta
bu, kodėl nei Pruseika, nei 
Andrulis nenori važiuoti i 
tą tarybinę Lietuvą?

Sausio 28 d. palaidota Į 
Notre Dame kapus Ona Ši- 
manauskienė, apie 60 metų 
amžiaus. Ona buvo gera 
vietos darbuotoja, ypatin
gai vakarienių, banketų ge
ra šeimininkė.

Ona paliko dideliam nu
liūdime vyrą Aleką, dukre
lę O. Valiuskienę ir tris sū
nūs—Juozą, Vincą ir Kleo- 
fą. —:—

Vasario 24 d., 4 vai. po 
pietų Sandaros 16 kuopa 
turės savo susirinkimą su 
paskaita ii- diskusijomis: 
“Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės organizavimas ir 

: šių dienų Įvykiai.” Kas 
įdomauja, kviečiami atsi
lankyti Į viršminėtas disku
sijas. Ruošiama LPK salė
je, 12 Vernon St.

L. R. Draugijos susirin
kimas sausio 27 d. buvo 
triukšmingas, bet nežalin
gas. Buvęs sekretorius iš
maldavo neužbaigęs nei su
sirinkimo tarimų užrašyti.

bo salėje, 12 Vernon St. 
Kalbės Mass. valstijos kon- 
gresomnas H. Donahue, žy
mus lytinių valstijų lietuvių 
visuomeninkas adv. P. Viš- 
činas, Lietuvių Piliečių 
Klubo pirm. Mr. Genis, ne
senai iš tremties atvykęs 
kooperatininkas, liaudinin
kų veikėjas agr. J. Bertą
sias. Meninę programą at
liks Kauno valstybinės ope- 

Draugijųiros solsitas I. Nauragis,

J. Podžiukas, S.
P. Marmokas, S. 

Onaitis, J. Skirmantis, A. 
Mičiulienė, P. Kuizinienė, 
O. Rumšienė, A. Tamkevi- 
čius, J. Virbickas, J. Grė- 
liunas, A. Paleckis, Mrs. J. 
Page, Mrs. Arlina Pascuzzi- 
šioviniutė, prof. K. Pakš
tas, Miss Helen Girdis ir 
Algirdas Kasiulaitis; smul
kiais 25c. Viso delegatai 

į sudėjo $103.25. 
i aukos $105, viso kartu su
dėta $208.25.

S. Bakanas,
Suvažiavimo Sekr.

, Itai jie labai toli Kai dabar eina piniginL 
nacių ir komunistų, vajus, tai BALFo darbi- 
pat toli, kaip ir nuo ninkams leidžia prie baž- 

., aPie.5ai (la~ Romos katalikų bažnyčios nyčių kurj nors sekmadieni 
tikios išvados, šventosios inkvizicijos. rinkti aukas. Bažnyčioj 

rinkti aukas badaujantiems 
ir vargstantiems tremti

“Tai
siteisinimas ir 
nuraminimas.

Budzeika • GARDNER, MASS.
. daro šitokia išvada: Kunigų Malonė

tik apgaulingas pa-' BALF’o darbuotei isisiu- niams neleidžiama, nors
neva
Toks

JS1S1U-
savęs buojant, Chicagos lietuvių Y1"3 žinoma atsitikimų, ka 
žmo- kunigai padarė šiokią tokiai^3 klebono sukaktuvių pro-j

Vasario 16 Minėjimas

Kaip kasmet, taip ir šie
met Gardnerio lietuviai

buvusieji komunistai sakė, Igus nedaro bloga ir nepa-'malonę. Kai 
yra tiesa. Dėdei Šamui be- rodo išviršiniais veiksmais vajus, tai leido 
lieka griebti Pruseikai už kas jis yra savo sieloje dėl salėse drabužius
keteros ir padalyti tą, ką dviejų priežasčių: a) Jis Į_______________
yra padaręs daugeliui bu
vusių Hitlerio bernų. Taip
gal bus ir padalyta kovo 3., vo žvėriškumą. Tai aiškiai
kada ta byla iš naujo bus ir be jokio abejojimo Įrodo j __
nagrinėjama. rusų okupacija, kurios me-: Vasario 16 Minėjimas

i tu ne vienas tokių, kurie! Pittsburo-ho

neturi reikiamų sąlygų, ku-J 
riose jis galėtų parodyti sa-

ėjo drabužių &a J° naudai bažnyčioj bu-j rengia apvaikščiojimą Lie-
parapijų 
sunešti.1

vo kolekta.
Laisvamanis.

Pittsburgho Padangėje

Worcesterio Tremtinių Me
no Mėgėjų Ratelio mišrus 
choras, vedamas muz. Z. 
Snarskio, ir Lietuvių Mote
rų Klubo choras, vadovau
jamas M. Meškienės.

Rengėjai kviečia visus 
lietuvius skaitlingai daly
vauti šiame minėjime.

LRD skyriaus pastango
mis išrūpintas VVorcesterio 
WNEB radio stotyje radio 

vasario 16 d., šeš
tadieni, 7:45-8 vai. vakare, 
kurio metu Lietuvos bylos 
reikalu anglų kalba prabils 
Mass. valstijos kongresmo- 
nas H. Donahue ir vietos 
visuomenininkas adv. A. 
Milleris.

tuvos Nepriklausomybės', . . 
Dienai paminėti vasario 23 ke vu ls 
d., Miller’s Opera Hali, 53 
Pine St., Gardnery, 7 vai. 
vakare.

ŠĮ minėjimą rengia VI
SOS lietuviškos organizaci
jos be skirtumo. Jos suda
lė bendrą komitetą minėji
mui organizuoti, kuris ir 
rūpinasi, kad minėjimas 
gerai nusisektų ir kad atsi
lankiusioji publika butų

:Sandaros 36 kuopa. $10;
Parengimai į Uittsburgho lietuviai mi-’SLA 104 kuopa, S. S. Pitts-

;uU.v,° ;nesitel^' tikimu, nės Lietuvos nepriklauso- burgh, $10; SLA 192 kp.,
3 d. išaušo lytin- atidengė savo ragus ir pa- mybės 34 metų sukaLtuves New Kensington, Pa., $5;

Su trumpomis pertrau- suodė, kas jie yra savyje; vasario 17 d Lietuvių Pi- SLA 73 kuopa (moterų),
linojo visą dieną. O b) arba žmogus dar nepa- liedjy Svetainėj. Iškilmiu N. S. Pittsburgh, S5: SLA ^rZenkhZ

programa prasidės 3 vai. ;195 kp Pittsburgh. S5. Vi-d MeniL; programos daliai mas’
po pietų. . .. į ’ ' atlikti komitetas pakvietė iš

susidės iš me- 
kalbų. Me

dieną. O b) arba žmogus dar nepa
buvo suruoš- darė visų išvadų iš savo ne- 
parengimai. tikėjimo. ’

nr 1u. TL.. r. IYIULHJ Nemažai

“Drau-
rnetini

Programa 
ninės dalies

išvyko | gražiąją Floridą 
polisiui, kaip tai, pp. B. ir 
J. Babrauskai, A. Miliaus
kai, A. Divinskai, P. Janu- 
levičius ir kiti.

Visi ketino apsistoti pas 
vvorcesterietę Julią Style 
(Stoškienę).

Paliepių Juozas.

Cliffside Minės 
Vasario Šešioliktą

sausio
salėje |vyko Lietuvai Remti 
Draugijos vietos skyriaus 
visuotinis narių susirinki- 

Gyvose ir karštose
diskuijose lietuvių veiklos 
ir draugijos klausimais pa
sisakė daugis vietos koloni
jos lietuvių: K. Kriaučialis, 
K. Zurlis, V. Ašmenskas. 
V. Mitrikas, M. Žemaitai
tis, agr. J. Bertašius, V. 
Mačys, P. Pauliukonis, I. 
Donelienė, J. Lendraitienė, 
J. Palubeckas, J. Dvarec
kas, J. Rauktys, J. Žilins
kas, J. Sviklas, J. šalavie- 
jus, J. Krasinkas, J. Pupka 
ir kt.

1952 metams išrinkta 
skyriaus valdyba iš sekan
čių darbuotojų: M. žemai
taitis—pirm., M. Vaikšno- 
rienė ir P. Aukštuolis—vi- 
ce-pirm., J. Palubecka 
sekr., J. Dvareckas—ižd., 
inž. A. Vagelis—fin. sekr., 
V. Mitrikas, J. Sviklas ir A. 
Petrauskas—iždo globėjais.

Kažin ar autorius šitaip 
rašė iš savo nežinystės, ar
manė,* kad jo nežinystėsprogramą išpildys šv.-^’ ^j įį’savo iždo $25,*tik 

‘ ' - T " 'Kazimiero

ir Lietuvių Mokslo Draugi
ja, Soho, Pittsburgh, yra

Worcesterio Meno Mėgėjų 
Rateli, kuris sutiko pas mus
atvykti.

Minėjime bus paskaita, 
kalbės svečias iš Worceste- 
rio p. A. Gražulis, dainuos 
mišrus choras, paskui dai
nuos vyrų kvartetas ir vė-

• m, ParaPp°s Mai“ nesuspėjo dar priduoti. Yra 
romo Choras, p-le Julijona da iau drau^ju kurios 
Anculioniute ir kitos mu-n žjo
sų geriausios menines pa-Į^^tj

k-t ' • u at<t SuvažiavimuiKalbėtojais bus, ALT! 
dabar nerengia kace-, vykdomojo komiteto iždi- 
eretikams, liberalams, cinkas Mykolas

niekas nepastebės. Jo iš 
vedžiojimus, nukreiptus 
prieš liberalus, laisvama
nius ir netikinčius, galima

Bu

Vasario 
ga. 
komis
tą sekmadieni 
ti du dideli 
Chicagos Lietuvių Draugija 
turėjo savo metin| parengi
mą Sokolų salėj, o 
gas” turėjo savo
koncertą Ashland Blvd. au
ditorijoj.

Konfliktas ir lietus pada
rė tą, kad abu parengimai nukreipti prieš Romos ka- 
nebuvo tokie, kokie galėjo tulikus. Jei Romos katali- 
buti. Buvo manyta, kad kaį
abu parengimai turės po tų
daugiau žmonių, negu turė- šliuptamiams, socialistams, 
jo. Chicagos Lietuvių jei jų nedegina ant laužų, 
Draugijos parengimas turė- tai tik dėl to, kad neturi 
jo pusėtiną skaičių senes- reikiamų sąlygų, kuriose 

jie galėtų parodyti savonėsės kartos, o “Draugas 
tokių visai mažai teturėjo. uolumą Dievo garbei ir Ro

mos katalikų bažnyčios la
bui.

Anais laikais, t. y., vidur- 
Gausiame Chicagos lietu- amžiais, Romos katalikų 

vių skaičiuje gali užtikti vadai buvo padarę logiškas 
įvairiausių asmenybių. Vie- išvadas iš savo tikėjimo, 
ną savotišką asmenybę nu- atidengė savo ragus ir el- 
rodė marijonų laikraštukas gėsi panašiai, kaip kad el- 
“Laivas” (sausio 19). Ta- gėsi naciai ir kaip dabar 
me numeryje yra ilgoka re- elgiasi komunistai. O kai 
cenzija nesenai išleistos dėl liberalų, laisvamanių,

Kokių Lietuvių 
Esama Chicagoj

Worcesterio Lietuviams Svarbus 
Pranešimas!

V. Skrinską

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 
Worcester, Mass.

Pas mus gaunamas ir “Keleivis.’

Pittsburgho miesto majo
ras David L. Lawrence, 
kongresmonas James G. 
Fulton ir kongresmonas 
H e r m a n P. Eberharter. 
Abu kongresomanai jau 
yra pasižadėję kalbėti.

Todėl visų Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvių pareiga 
yra kuoskaitlingiausiai da
lyvauti Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvių minė
jime. Tai bus geriausia 
demonstracija už atgavimą 
musų gimtajam kraštui Lie
tuvai laisvės ir už pasiliuo- 
savimą lietuvių tautos iš 
žiaurios rusu bolševiku ver-*■ A-
gijos.

Draugijų Suvažiavimo 
Aukos

Draugijų suvažiavimas 
|vyko sausio 20 d. Lietuvių 
Piliečių Svetainėj. Dalyva
vo 21 draugija su virš 50 
delegatų.

Suvažiavimo proga drau
gijos, rinkdamos atstovus Į 
suvažiavimą, skyrė ir aukų 
kovai už Lietuvos laisvę. 
Aukavo: Lietuvių Piliečių 
Draugija, S. S. Pittsburgh, 
$25; Lietuvių Pašalpinės 
Draugijos Klubas, McKees 
Rocks, Pa., $25; Lietuvių 
Ūkės Draugija (Lithuanian 
Country Club), $20; Ame
rikos Lietuvių Tautinės

svarstant
budus aukas rinkti kovai įliau moterų kvartetas. Pas- 
už Lietuvos laisve, p. V. kui pasirodys Worcesterio• — » _ _ • -»-v a « •

SUv aidyla, , ^oj-jen- pasjujg^ ’Ka^ gj0 Meno Mėgėjų Ratelis 
tautiniais šokiais.

Po prakalbos, dainų ir 
šokių bus pasilinksminimas, 
grojant Village Harmoniz- 
ers orkestrai, vadovaujant 
p-lei Louise Kraskauskai- 
tei. Įžanga i minėjimą ir 

Vai-

suvažiavimo delegatai au- 
kų rinkimo darbą pradėtų 
šioje svetainėje ir patys au
kotų kiek kas išgali. I Ko- 
ličienės pasiūlymą painiau
sia atsiliepė čia gimęs jau
nuolis Jerry Naujokas, nau
jai išrinktas Lietuvių Ūkės j vėliau Į šokius $1. 
prezidentas, jis paklojo kams—pusė kainos. 
$20. Senas Pittsburgho lie
tuvių darbuotojas ir ALT 
vice-pirmininkas Petras Pi-1 
varonas neužsileido jau
nuoliui, jis ir paklojo $20.
S. Bakanas pranešė, kad 
Vincas Vaina, senas 
darbuotojas, apleidę

Paminėjimo pelnas bus 
skiriamas Lietuvos vadavi
mui (Amerikos Lietuvių 
Tarybai) ir BALF’o šalpos 
darbui.

Rengėjai širdingai kvie- 
musų čia visus lietuvius iš Gard- 
Pitts- nėr ir apielinkių atvykti |

CLIFFSIDE, N. J —Va
sario šešioliktosios minėji
mas čia Įvyks šeštadieni, 
vasario 16, Russian Club 
salėje, 235 Cliff St. Pra
džia 8 vai. vakare.

Kalbės K. Bielinis, prof. 
J. Kaminskas, J. Buivydas 
ir J. Tysliava. Paskui seks 
meninė dalis, kurią išpildys 
solistė Rožė Maineljrtė ir 
aktorius Vitalis Žukauskas. 
Įėjimas nemokamas.

Visi Cliffsidės ir apielin- 
kės lietuviai širdingai kvie
čiami atsilankyti.

burghą ir apsigyvenęs Se- 34 metų Lietuvos nepri- 
attle, Wash., jau prisiuntęs klausomybės paskelbimo 
draugijų suvažiavimui čeki paminėjimą, vasario 23 d., 
urnoje $5. 7 vai. vakare, Miller’s Ope-

Ponios B. Pivaronienė ir ra Hali.
V. Količienė paima porą Minėjimo Komitetą*.

Worcesterio lietuviai dė
kingi J. K. S. už “Keleivy
je” iškeltą veidmainiavimą 
p. Zavišienės vedamam ra
dio pusvalandyje. Pakalbinkime kaimynu* ir

Reik stebėtis, kaip p. Za- draugu* užsisakyti “Kelei- 
višienė skelbia melagystes vį”- Kaina metam* $3.

K. Mitinąs.

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA PATRIA
praneša visiems 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, pikniku 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. (8)

LEIDYKLA PATRIA 
92 Franklin Street, Stamford, Conn.

Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI—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.

ŠL1UPTARNIAI—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, 3325 So. Halsted St^ Chicago 8, IR.
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Maikio su Totu

Minint Vasario 16-tosios Aktą
Brangus Tautiečiai. selėti asmeniniais ar grupi-

Didvyriškas kapitono niais interesais grindžia-
Caiisen žygis, gelbint savą- mas mintis ir viltis, bandy- 
jį laivą, sužadino jam viso ti musų jėgas skaldyti. Ne- 
pasaulio širdingą dėmesį, leistinas paraustinis darbas, 
Jį, išgelbėtą, pasitiko ir pa- kai tyra Lietuvos byla, tau- 
gerbė New Yorko minių tos krauju ii jos vargais iš- 
minios. Lietuvių tauta, skaidrinta, yra reikalinga 
žiauraus bolševizmo bangų vieningų vyriškų pastangų 
plaunama, kovoja už savo ją ginti ir visos galimos 
buitį, už musų Tėvynės lai- viešumos.
svą ateiti jau visą dešimt- Kuriam musų neaišku, 
meti. Bet jos balsas, at- kad tos pastangos yra visu 
skinas nuo laisvųjų Vaka- griežtumu smerktinos? Ne- 
įų geležinės uždangos, retai žiūrint laikinių nesutarimų, 
kada čia išgirstamas, nors vieningas kovos vadovavi- 
kraujuose plukdoma, trė- mas turi būt; ir bus išlaiky- 
mimų ir vargo slopinama tas. Musų visuomenės kon- 
Lietuva desperatiškai sau- solidacija musų vyriausiam 
kiasi Vakarų ir musų pa- uždaviniui siekti turi būti— 
galfcos. Šaukiasi nenusto- ir kuogreiėiausia—pasiek
dama vilties kovą laimėti, ta. Šiandien turime būti 

Ir mes pagristai tikime, vieningi kaip dar niekuo- 
kad Lietuva bus laisva, met.
Dar niekuomet Lietuvos Esame Vasario 16sios mi- 
byla laisvuose Vakaruose nėjimo išvakarėse. Anų lai- 
nebuvo sužadinusi visuo- kų laimėjimu prisiminimas, 
menėj ir vyriausybėse tiek kurių * pasėkoje galėjome 
dėmesio kaip šiandien. Kai atkurti Lietuvą nepriklau- 
vis balsiau kartojami musų somam gy\cnimui, tebūnie; 
okupanto nusikaltimai, Lie- mums paskatinimas suburti 
tuva yra minima kaipo pir- musų jėgas lyžtingai kovai 
mutinė Sovietų auka. Ne- už musų laisvą ateiti. Te-

__ . . ... . pabaigiamos ir be pasėkų bunie pri.-iminimas, kad
.. -laike, šiandien as at- vas esi gn dėjęs apie \adi- kaibo5 apie taikos pasauliui sėkminga kova be pakan-

VERTAS BAlSMftS?

Dėtroitietis W. Haliburda tu
ri šitą gražų šunį, bet kada 
nakčia vagys įsilaužė į butą 
ir pasiūlė šuniui gardžios 
mėsos, jis leido jiems po bu
tą šemininkauti ir išnešti 
$2,500. Savininkas už 
mę padėjo prieš šunį 
džios arklienos ir neleidžia 
jam jos ragauti, šuo nesu
pranta. kodėl vagys buvo ge
resni. negu jo šeimininkas.

žiurėjo, kad jo kepurė din 
go, jis pradėjo šaukti ne
savu balsu. Subėgo žmo-

MARGUMYNAI
Ką Reiškia “Burkinti”? kė vieną iš kaltininkų, Wil-
TA . liam Burke, pakarti, kas irDaugelis žmonių savo , , . . •, • A , , buvo padaryta 1829 metais,vardais vra praturtinę kai- • - į „

bą. Teisėjas Lynch, kapi- ‘
tonas Boycott, gydytojas .
Guillotine, ministens Sil-

Įtužusi minia norėjo ir Dr. 
nulinčiuoti, kam jis

lavonus pirko, nors pats
, - i -vi i daktaras “techniškai” ne-houette ir kiti pasiliko kas- , , .. ... . .dieniėje kalboje. Ne tik buvo kaltas, j.s tik p ko
svetimos kalbos, bet ii* lie- ^a a'a ^le ę P'
tuvių kalba yra praturtėju- <la"'as zmoni,) smau-

iš atskiru žmonių vardų. ' .....Ta pagarsėjusi byla pn- 
vertė išleisti įstatymą apie 
pristatymą lavonų medici
nos mokykloms. 0 William 
Burke vardas įėjo į kalbą

kartą Žemaitijoje girdėjau ’ eiškia tyI« žmoi',au> •”** 
vieno žmogaus posakį: ‘‘Ką smauf>im3- 
tu nori iš to smetonvaikio!”;

pasisakė apie vie-

si iš atskirų žmonių 
Pavyzdžiui, Lietuvoje ilgai 
valdė Antanas Smetona, iš 
jo vardo gavosi tokie žo
džiai, kaip smetoninis, 
smetonėti. smetonlaižis,

Taip jis
ną policijos valdininką, ku- REIKALINGOS
ris jam kuo tai buvo prasi-, _____
kaltęs. , ; Patariamajai

—ž. s.

KNYGOS

ėjau pas tave atsisveikinti, namą Orleano Mergelę, ku
—O kur tėvas išvažiuo- rią 1431 metais kunigai £-7 *aįka 

Prancūzijoj sudegino?
—Tur būt važiuosiu te- —Tur būt buvo kokia ra- 

nai. iš kur niekas negrįžta, gana, kad sudegino.
—Rusijon? —Tiesa, tėve, inkvizici-
—Ne, Maike, aš rengiuo- jos teismas apskelbė ją 

si mirti. . esant “ragana,” bet ar ži-
—Bet išrodai sveikas. nai, kodėl?
—Tai kas, kad sveikas, —Todėl, kad velniui bu-

bet gyventi nesinori. vo parsidavus.
—Kodėl? —Ir vėl tėvas klysti. Ji
—Pereitą savaitę, vaike, nebuvo su velniu susidėjusi, 

numirė Anglijos karalius, nes velnio ir nėra. Bet ji 
Atsigulė iš vakaro sveikas, apgynė Orleano miestą, 
bet is ryto jau nebeatsikė- Kada anglų armija apsupo 
lė. Miegodamas mirė. Orleaną ir francuzu

ji?

patikrinimą terodo, kad vii- karnų lėšų yra negalima.
patikrinti taikio- Paklauskit, brangus tautie- 

mis priemonėmis yra palai- čiai, jūsų širdies balso ir jo 
dota. Vis didėjąs ginklavi- nurodymu dėkite jūsų auką 
mosi rungtyniavimas, atro- Tėvynei laisvinti. Bukite 
do. ras pagaliau neišven- tikri, kad jūsų sunkiai už- 
giamą išeiti naujam gink- dirbtas ir paaukotas pini-
luotam konflikte. Jame ir gas bus tikslingai ir taupiai į 
mes matome musų Tėvynės panaudotas musų bendro- 

(išlaisvinimo galimumą. jo uždavinio įgyvendini- 
Bet mes lietuviai, atvykę mui.

į Ameriką prieš kelis de- Lietuvi, kuris apleidai 
šimtmečius, arba dar tik tavo tėvų kraštą dar anais 
vakar atsiradę šiame kraš- laikais, bet kurio atsimini
te, kurio vyriausybė ir vi- mą mokėjai išsaugti savo 
suomenė rodo tiek palan- širdy su nuostabiai gyvu ir

Lie t u v i ų
Tarp kitų vardų, paliku-Į Grupei yra "reikalingi Lie

siu kasdieninėje kalboje, tuvos Universiteto ir kitų 
anglų kalbos žodynai nuro- Lietuvos aukštųjų mokyklų 
do Burke pavardę. Tai pla- leidiniai, ministerijų leidi
mai žinoma pavardė, o žo- nįaį įr metraščiai, ūkinių

___ _ dis “burke’ reiškia ką nors organizacijų (Pienocentro,
ž baus- pasmaugti, apsidirbti Lietūkio. Maisto. Lietuvos

gar- be triukšmo, atimti gyvybę Banko ir kt.) leidiniai, Lie- 
užčiaupus nosį ir burną.... tuviškoji Enciklopedija ir

To žodžio tokia reikšmė kiti veikalai, liečią teisės, 
kilo iš sekamo nuotykio: istorijos, ūkio, kultūros ir

Dar prieš šimtą metų me- kitus klausimus. Tais pa- 
dicinos mokyklos tik pelyčiais Lietuvą liečiančiais 
vargą gaudavo lavonų klausimais reikalingos kny- 
skrodimui ir turėdavo im- gos ir ne lietuvių kalba, 
tis visokių gudrybių, kad Kas turi čia išvardintu

ne> n ap in apjoję jį savo studijoms gautų žmo- leidinių ir sutiktų juos per- 
nių lavonų. Viena medici-, leisti, prašomas rašyti šiuo 
nos mokyklą Edinburghe, i adresu: Lithuanian Consul-

klausinėja. Bet kada elge
ta pasiskundė, kad kas tai
jo kepuię pavogė, tai žmo- §jęOtjj0j vedama Dr. Knox,’tative Panel. 16 West 58th 
nes pradėjo juoktis nes ei- irkdav0 g ko St„ New York 19. N. Y.,
getai buvo palikta daug ge- kad tjk j Ta ; nurodant veikalo pavadini.
resne kepure. O pats elge- „^naudojo keli žmo-ima. autorių ir kaina, 
ta nedrįso sakyti, kad jo 
kepurėj buvo tiek

. - 4 £ene- kūmo Lietuvos reikalui, ne- jautriu skaidrumu:
—Tai labai laiminga mir- ,-olai buvo jau nutarę pasi- privalome užmiršti, kad

tėvas irgi tokiu pat duoti, tai šita mergina užsiėmęs esame pirmutiniai ir . . . , . T. t
- • - ’ r T • * nai apleidai Lietuva ir sim-Lietuvos ’

tis. Ar
budu nori mirti? dėjo šarvus, atsisėdo ant

-Maike tu manęs nesu- arklio ir. kardą iškėlusi,!Jaisvės kovotojai. Nei va-
pratai. Mirti as nenoriu, puolė anglus. Ir ji sumušė Įandaj neprivalome užmirš

ti, kad lietuvių tauta via 
tu, Maike, čia per-;įvykių pastatyta prieš liki- 

apsimelavai. Kaipgi nuni sprendimą—žūti ar iš
nešu-į viena merga galėtų sumuš-hįktL Mes turime žinoti.

ale ir gyventi nenoriu, kada .uos. 
bobos pradeda svietą vai- —Jau

esame
patys atsakingieji

Lietuvi, kuris dar nese-

dyti.
—Iš tikrųjų, aš

prantu apie ką tėvas kalbi, ti anglų vaiską?
—Aš, vaike, kalbu apie

Angliją. Kai jos karalius N\; .ii viena......... —
pereitą savaitę mirė. tai jo -’a e|° ir P’ancuzų armija.

i ir dėlto, kad ji

i c au:

; kad su lietuviu tautos su-i
tėve Su'^'^u^-vmu niusV Ero

tais saitų tebesi surištas su 
visu, ką esi ten palikęs 
brangaus ir nepamirštamo, 

Atlik savo pareigą kovo
jančiai Tėvynei.

Prof. J. Kaminskas,
Tautos Fondo Valdytojas.

vieton ant sosto buvo paso- sumuse
kad apgynė savo
k(J norr.jloiy, I 1 Osciinta jo duktė. Pasodinta l,l;eft?» 

ir apšaukta Anglijos kara- r,lięst4. 
bene. Ne vyras, ne koks
generolas, ale moteriškas i'u' ° i‘u^rn^-a i’’ atiduota m , 
sutvėrimas valdys didžiau- kvizic'Jal; Inkvizitoriai ta- sukaupkime 
šią karalystę ant svieto.i ja &aiV°j° b'giai taip. kaip
Na, tai kaip tu rokuoji, ar ^ai;ar tėvas galvoji: mote- 
verU gyventi, kada prasi- Hs..?avo protu ir drąsa ne 
deda šitoks biznis? jSaa tokio žygio atlikti:

. _ ; kadangi ši mergina tokį žy-
—Nenusimink, tėve, gy-.oj atliko, tai ji turi būt 

\enimas dėl to nepablogės. Į -parsidavusi velniui,” turi 
Anglijoj jau ne pirmą sykį but “ragana” ir todėl rei- 
motens užima sostą. Per-ii.Ja ja sudeginti. Na, ir su
eitame šimtmetyje per 63 Jegįno
jrelvs Angiiją valdė kara- _Taj kam ty man dab 
bene Viktonja, ir jos vieš- ie tai ka,bj. 4 
patavimo laiku išaugo di- .()(jvt
džiausią ir galingiausia L*,;, ’s..degino nierginą? jfla™ geriausias 
Intų Imperija. Bet kas 'stangas.

ir seserys, žlugtų musų M7 , . _ . , .
tautos kultūrinis lobynas: iŠ AClūltnCS į lAllfiię 
žlugtų pats tautinės kultu- --------

negalėjo pada-,
mumsprancūzų generolai, ji

šaltinis ateičiai, tiek 
visiems savas ir

ga pasinaudojo keli žmo-mą, 
nės. kurie sudarė kompani- 

iruminti“ ir'ją
pcr porą metų žmogžudys- 

® * temis parūpindavo dakta- 
Dvarininkas, kartą gyve- nii Knox reikalingų lavo

ninio pamokytas, jau ne- nu. Tą kompaniją sudarė! 
snaudė. Jis greit užsidėjo William Hare, jo žmona, 
smuklę netoli bažnyčios. William Burke ir jo meilu- 
Klientų pas jį kasdien di- žė. Jie keturiese laikė) 
dėjo, apyvarta buvo puiki. Edinburghe mažą viešbutį, 
Elgeta pinigų jau netaupė, kuriame priimdavo nak- 
Ką per diena surinkdavo, voti visokius valkatas ir ne- 
tą vakare pragerdavo pas turtingus benamius. Kaitą 
tą patį dvarininką. ju viešbutyje mirė senas

' Po metų ar kiek ilgiau žmogus, vardu Donald, ir 
dvarininkas pasijuto, kad paliko viešbučio savinin- 
jam jau gyvenimas užtik- kams skolingas 4 svarus 
rintas. Todėl nusprendė sterlingų. Miestas davė 
elgetai pagrobtus pinigus karstą neturtingam žmogui 
’iąžinti. palaidoti. Bet viešbučio

Kartą kuomet elgeta at- savininkai sumanė skolą at- 
•ėjo išsigerti vakare, dvari- siimti parduodami lavoną 
įninkąs atskaitė 300 rublių daktarui Knox. Jie lavoną 

r atnešęs norėjo jam ati- ’š karsto išėmė, į karstą pri-JI * * • •••

mat, nepatogu 
pažinti, kad jis

lu vnnam<
maikio ir levo ėraičiui

Musų skaitytojai, užsisaky
dami 1952 metu “Keleivio” ka- 
lendorių ir atnaujindami pre- 
numeratas, prisiuntė Maiklui 
su Tėvu aukų. Prisiuntė šie 
skaitytojai:

Po ?2—V. Valantinas, Anso
nia. Conn., St. Cotton. Detroit. 
Mich., Sam Yoman, Waukeg-an. 
Ilk. K. Dauknis. Philadelphia. 
Pa., ir V. Zinaitis. \Velland. 
Canada.

Po $1.50—K. Peckis, 11a lt i- 
more. Md., F. Shanta. Wes»t- 
ville. Ilk. J. Vaishvilla, Detroit, 
Mich.. P. Packauskas. Rich- 
mond Hill. N. Y.. J. Motiejai- 
tis. dVaukegan. III.. A. Butke- 
raitis. Philadelphia. Pa.. J. Ba
ranauskas. Bronx. N. Y.. M rs. 
J. Stankus. Freesoil. Mich.. K. 
Dauginis. Fort Johnson. N. Y„ 
ir V. Juzukonis, Hyde Park.

Kartą Lietuvoj gyveno 
dvarininkas, kuris labai 
mėgo lošti kortomis iš pini
gų. Jis mėgo pavažiuoti i 
užrubeži ir į savo šalies 
miestus paūžti. Syki vie- 

tsino” jis pralošė 
inventorių, dvarą 

rybiniam gyvenimui, pa- su visais pastatais ir žemę. 
grįstam demokratijos pra- Reiškia—viską! Paskui
dais. Dėkimės į bendrąją vaikščioja ir švilpauja. Bet 
laisvojo pasaulio kovą, kad gyventi nėra iš ko. 
laisvė, teisė ir žmoniškumas Nusprendė jis nueiti pa.- 
pakeistų smurtą, pavergi- savo parapijos kleboną, ku
rną. žmogaus žiaurų prie- ris ne sykį pas jį baliavojo, 
vai tavimą. Tuo patarnau- valgė ir gėrė.
sim ir musų tautai, jai skir- Nuėjo. Klebonas jį pa-

| brangus.
visas musų 

jėgas, kad kuo galėdami 
padėtume musų kovojan
čiai tautai atgauti laisvę, Į name 

o išlikti, atsikurti naujam ku- pinigus.

Ar nori pa- 
kunigai be rei- musų pa- vaišino sultingomis kriau

šėmis, abu išgėrė krupniko/
Viktorijos laikais Anglijai —Aš noriu parodyt, tė-j Musų kovoje už Lietuvos o dvarininkas, papasakojęs
I uvo laimėta, tas dabar ve, ne kunigų klaidas, bet 
mirusiam karaliui karaliau- tą faktą, kad moteris gali 

Taigi • utjaut buvo prarasta. Taigi 1 ut geresnis armijos vadas, 
tėvas klysti, kad vyras gali negu visi generolai. Mote- 
geriau valstybę vesti,
i eteris.

išlaisvinimą buvome vie- klebonui visus savo prieti- 
ningi. Išlaisvinimo siekda- kius. jo paklausė: 
mi, turime pasilikti vienin- —Ką aš dabar turiu da
gi ligi kova bus laimėta, ryti?

negu

iš kur tu tą iškrap-

UOtl.
riimti

Eet elgeta atsisakė dėjo medžio žievių ir jį pa
sakydamas: laidojo, o už parduota la-laidojo, o už parduotą la

voną gavo 7 svarus. Rei- 
—Tu čestavojai mane la- =kia, jie ir skolą atsiėmė ir 

bai gerai. Man pinigų jau pelno padarė. Tas jiems 
nereikia. Tu už tuos pini- davė mintį ir daugiau lavo
nus geriau pasirūpink ma- nų parduoti daktarui Knox. 
ie palaidoti, kuomet aš nu- Bet lavonai gatvėse nesi

mėto. Kur jų gauti?
Jie. jų rado smaugydami

mrsiu.
Dvarininkas elgetos pa- 

reidavimą išpildė su pro- 
entais. Kuomet elgeta nu-
rirž. jis jo kuna i cemen- . _ . ,
,nį karsta į<lėj4 palaido- 
o. Užpirko mišias pas tą

Mass.
P. Drineikis. Rochester. N. 

Y., prisiuntė $1.15. o J. Petri- 
konis. Lawrenee. Mass.. pri
siuntė $1.25.

Po $1—J. žemaitis. Brook- 
lyn, N. Y.. B. Jestramskas. 
Cleveland. Ohio, W. Bružas. 
Ontario. Canada- A. Yudikai- 
tis. Johnson City. N. Y.. A. 
šulaitis, Brooklyn. N. Y., ir F.

žmones savo viešbutyje. Jie Verbickas. Haverhill. Mass. 
smaugė niekam nežinomus! Po 50 centu—.1. Kavaliaus- 
valkatas, kuriu niekas ne

—O 
štei?

—Iš istorijos, tėve.
—-Tai jau tokia tavo ir 

istorija, jeigu ji bobas gar-!nėra reikalo mirti.
’ na. Boba negali but ge- —Na, jeigu taip,

ris gali ne tiktai armijai i Šiandien labiau vieningi. Klebonas apžiurėjo jį 
vadovauti, bet gali ir vais- kaip kada nors esame bu- nuo galvos iki kojų, mato 
Lybę valdyti. Ir todėl aš vę. Yra musų tarpe ir to- puikus, jaunas vyras, ir sa- 
noriu parodyt, jog dėlto,-kių. kad mes tos, momento ko:
kad Anglijos sostą dabar’diktuojamos, vienybės kaip —Matai prie bažnyčios
užėmė moteris, tėvui dar ir pradedame netekti. Lai- sėdi elgeta kepurę pasidė- 

kiniai nesutarimai musų jęs. Sėdi. šventas giesmes 
Maike, kovos vadovaujančiame or- gieda ir aukas renka. To-

j rolas, vaike, todėl negali‘tai aš su tavim busiu so-igane—Vyriausiajame Lie-
j karaliaus vietos užimti. glasna<.

—Tėvas ir čia klykti.----------------------------
Moteris gali but geresnis Laikas užsisakyti 

g enerolas, negu vyras.
--Maike, nemeluok!

Ke
leivio” kalendorių 1952 me*

—Aš manau, kad ir tė-.t&ms. Kaina 50 centų

300 rublių.
tuvos Išlaisvinimo Komite- Nueik prie jo, įdėk jam į 
te—neišlvginti. VLIK’o ir ranką kapeiką ar dvi, pa
mušų pasiuntinių santykiai imk io kepurę, palik jam 
tiekia tiems žmonėms pro- savo ir greit pasišalink, 
gų sėti dezorganizaciją pa- Buvęs dvarininkas taip 

’čioj musų visuomenėj, puo-lir padarė. Kai elgeta apsi-

je kepurėje yra

įssmaugė 16 žmonių ir iš 
lavonų prekybos pasipelnė. 
Smaugikas buvo William 
Burke, kuris nugirdytas au
kas pačiupdavo už burnos 
ir nosies ir taip juos be

___ triukšmo uždusindavo.
Lavonų gaminimo kom

panija gerai dirbo. Bet ji 
Pinigus suklupo todėl, kad pasmau-

--------- gė plačiai mieste žinomą
D’ munijos vyriausybė vieną prostitutę, o paskui 

‘kelbia. kad visi senieji pi- ir vieną miesto gatvėse vi- 
nigai tame krašte atšaukia- siems žinomą kvailą žino
mi ir išleidžiami nauji pi- gų, kuris staiga kur tai din- 
nigai. go. Prasidėjo pėdsakų ies-

Senieji pinigai bus kei- kojimas ir lavonų fabrikas 
čiami Į naujuosius viduti- buvo susektas, o kaltinin- 
niškai po tris senuosius leu kai patraukti į teismo atsa- 
už vieną naująjį ikomybę. Teismas pasmer-

atį 1 leboną. Sukvietė vi- 
pažistamus ir bi- 
iškėlė dideles, iš- 
laidotuves.

J. D. Tauni*.

ns savo 
iulius ir 
aktingas

umunija Atšaukia 
Senuosius

kas. Pittsburgh. Pa.. A. Pipi
ras, Chicago. III.. St. Lubonis. 
Caraopolis. Pa.. W. Page. Chi
cago. III., A. Spirkaucis- Chica
go, III.. P. Sutkowskis. Chicago. 
III.. A. Kačergis. Montreal. 
Canada. Mrs. J. Geister. Cicc 
ro. III.. Mrs. M. Battaitis. Pit

onam. N. J.. A. Kirkus. Mont
real. Canada. Dom. Jukna-. 
Hampton, N. J.. J. Kranauskas. 
Freesoil. Mich.. J. Laucaitis. 
Bentleyville. Pa.. J. Raugia!*'. 
Haverhill. Mass.. Mrs. A. Po- 
lozie. Broad Brook. Conn.. J. 
Skupas. Chicago. 111.. J. Strum- 
skis. Sparr. Fla., P. Musteikis. 
New Britain. Conn.. F. Yinevi- 
čius- Terryville. Conn.. A. Ba- 
ginskas. Bridgewater. Mass.. J. 
Gumauskas. Point Pleasant. N. 
J., J. Cesnulevičia. Montello. 
Mass.. ir J. Krizanauskas, F,c- 
loit, Wis.
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Laisvė Pati Neatėjo 
Ir Neateis

1918 metais vasario 16 d.[atėjo. Ją reikėjo iškovoti.
Vokietijos imperija dar bu- Kova dėl nepriklausomybės 
vo galinga. Rusija, ką tik lietuvių tautai yra sena ko- 
sumušta kare, buvo pasken- va. Nuo 1794 metų sukili- 
dusi vidaus anarchijoj, o mo, per 1831 ir 1863 metų 
vokiečių armijos ištrauktos į sukilimus nepriklausomy-

L1ETUVOS TARYBA VILNIUJE

iš Rusijos frontų buvo me-
į sukilimus 
bės idėja buvo gyva lietu-

tamos i Vakarų frontą vių tautoje ir už tą idėją 
prieš prancūzus, anglus ir geriausieji Lietuvos sūnus 
amerikiečius. Pergalė dar kovojo kardu ir plunksna, 
nebuvo galutinai pasvyrusi kovojo, kentėjo ir žuvo. 
į Vakarų demokratijų pusę.! Kai po 1863 metų Mu-

Tose sąlygose Lietuvos ravjovas Korikas išnaikino 
Taryba, kairiesiems jos na- daugiausiai susipratusius
riams griežtai reikalaujant, 
paskelbė Vasario šešiolik
tosios nutarimą ir prokla
mavo atstatanti Lietuvą 
“demokratiniais pagrindais 
sutvarkytą“ ir be jokių sai
tų su kitomis valstybėmis.

Toks tarimas buvo drą
sus tuometinėse sąlygose. 
Drąsus todėl, kad Lietuva 
buvo vokiečių okupuota, o 
vokiečiai karo dar nebuvo i 
pralaimėję ir visai nesiren
gė iš Lietuvos kraustytis. 
Kiek vėliau, 1918 metų lie
pos 11 dieną, ta pati Lietu
vos Taryba, kuri buvo pa
skelbusi Vasario šešiolikto
sios deklaraciją, susvyravo 
ir dauguma balsų, prieš 
kairiųjų jos narių griežtą 
protestą, pasisakė už Lie
tuvos karalystę ir piršo Lie
tuvos karūną vokiečių ku
nigaikščiui Urachui. Tary
bos dauguma pati sumindė 
kojomis Vasario šešiolikto
sios deklaraciją ir manė 
“apgauti“ Vokietijos Rei 
cha “išsirinkdama“ vokiš
ką karaliuką. Kairieji Lie
tuvos Taiybos nariai prieš 
toki bekaulišką Lietuvos 
Tarybos pasisakymą pro
testavo, o kai negalėjo tari
mo sutrukdyti, protestuo
dami
rybos ir Į tą susikompromi

nepriklausomybės kovoto
jus, o 'tūkstančiai aktingų 
kovotojų pabėgo i užsie
nius, Lietuvoje užviešpata
vo tamsuma ir tyla ir tik 
po 20 metų prasidėjo “tau-

Lietuvos laisvė be kovos 
nebus atgauta. Ir kilus 
konfliktui tarp dabarties 
didžiųjų galybių mažos 
tautos laisvė nebus jai au
tomatiškai grąžinta. Tarpe 
didžiųjų galybių visada yra 
ir bus “realistų,“ kurie sve- 
,.ma laisre mielu noru pre
kiaus ar darys ją mainų ob- 
ekiu, jei pačios mažosios, 
.autos nerodys griežto ryž-; 
tumo savo laisvę ir savo te-Į 
litoriją ginti visomis prie
monėmis.

Laisvės noras yra įrodo-, 
mas darbais, o ne žodžiais.

» u.-ų išeivijos sąlygomis į 
mes musų tautos laisvės no-, 
ą ' ai me ir turime parody- 
i aukomis, ne centais ir 

skalikais, bet tokiomis au
komis, kurias patys pajus
tume, kad tai yra auka, nu
traukimas nuo savęs, kadi 
savo tautos laisvės kovą pa-, 
rėmus.

Vasario šešioliktoji yra Į 
kovos diena. .Tą dieną mi
nime musų tautos laisvės i 

pinės pagalbos sutartį ir paskelbimą ir rodome pa
mušų įyžtumą už 

žygi autos laisvę kovoti, kol ji

*

1918 metu vasario Ui d. Lietuvos Taryba paskelbė savo nuta
rimą. kuris atsikūrusioj Lietuvoj buvo skaitoma.- nepriklau 
somybės paskelbimu. Paveiksle matosi L- T. nariai. Sėdi 
(iš kairės i dešinę): Jonas Vileišis, kun. Justinas Staugaitis, 
Stasys Narutav ičius- Dr. Jonas Basanavičius. Antanas Smeto
na, kun. Kazys Stepas šaulys, Steponas Kairys, joaas Smil
gevičius. Stovi (iš kairės Į dešinę): Kazys Bizauskas, Jonas 
Vailokaitis. Donatas Malinauskas, kun. Vladas Mironas. My
kolas Biržiška, kun. Alfonsas Petrulis. Saliamonas Banaitis, 
Petras Klimas. Aleksandras Stulginskis, Jokūbas šernas ir 
Pranas Dovvdaitis.

ii jau 1905 metų judė- pavojaus valandai pataiku- 
jime nepriklausomybės idė- nai ir prisitaikėliai nepaju- 
ja vėl buvo giliai Įleidusi dins piršto už tautos laisvę, 
šaknis tautoje ir per Vii- Jie ir nekovojo. 1939 me- 
niaus Didįjį Seimą tauta tais Lietuvos vyriausybė
pareiškia “autonomijos“ 
reikalavimą, kad caro val
džia nuslopino 1905 metų 
judėjimą, tada atsirado

pasirašo su Rusija "savitar
pinės pagalbos sutartį“ ir 
išmaino Lietuvos nepriklau- šauliui 
somybę į Vilnių ir tą

nauja gentkartė prisitaikė- skelbė tautai, kaipo didžiu
lių ir pataikūnų, kurie sa- lį laimėjimą. Be kovos su- 
vo “jaunystės nuodėmes“ leisti rusų garnizonai į Lie- 
skubėjo užmiršti ir manėtuvą, bet nepriklausomybė 

su-' šešėlis darbesigerindami laikinai su-[šešėlis dar paliktas keliems laisvę, 
stiprėjusiam caro režimui mėnesiams. 1940 metais 

birželio 15 d. rusai šešėliui 
padarė galą ir su tankais 
įsiveržė į Lietuvą, kuri be 

laukė malo-

užtikrinti ir sau ir savo tau
tai kai kurių laimėjimų, 

keli
Liaudies švietėjas

Vysk. Motiejus Valančius, 
gyveno

1801—1875 metais.

tos prisikėlimas“ iš dirbti
nai pavergėjo iššaukto tau
tinio miego. Tada atsira
do “Auszra,“ vėliau “Var
pas,” “Darbininkų Balsas," 
“Tėvynės Sargas“ ir kiti 
laikraščiai. Tauta vėl pra
dėjo įdomautis savo būsena 
ir kovoti už savo laisvę.

1896 metais susikūrė Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tija. Pirmoji atgimstančios 

išėjo iš Lietuvos Ta-ĮtauįOS politinė organizaci
ja, išsiskyrusi iš visaapi
mančios varpininkų grupės, 
ir savo pirmame, steigia
majame suvažiavime gegu
žės 1 d. paskelbė kovą už 
nepriklausomą demokrati
nę Lietuvos Respubliką fe
deracijos ryšiais susijungu
sią su kaimyninėmis tauto
mis.

Šitas socialdemokratų rei
kalavimas neišgąsdino caro 
valdžios, kuri tuo metu bu
vo galinga. Bet tas reika
lavimas buvo bomba mesta 
į pačių lietuvių visuomenę 
ir privertė pataikūnus ir 
prisitaikėlius kryžiavotis ir 
reikšti savo ištikimybę Ru
sijos ciesoriui. O prisitai
kėlių ir pataikūnų buvo, 
kaip ir dabar jų yra. Ku
rioje tautoje galingas oku
pantas nerastų pataikūnų ir 
bliudlaižių?

Bet šūkis buvo mestas ir

. i

Tadas Kosciuška. 1794 metu 
kovu vadas, kariavęs ir Ame
rikos nepriklausomybės kare. 
gyveno 1746—1817 metais.

tavusią Tarybą nebegrįžo.
Joje paliko klerikalai ir 
tautininkai.

Kada atsirado sąlygos 
Lietuvai nusikratyti sveti
mųjų okupacijos, Lietuvos 
Tarybos “liepos 11 d. dek
laracija” buvo užmiršta ir 
jau 1919 metų vasario 16 
d. Kaune buvo švenčiama 
Vasario šešioliktosios dek
laracijos pirmosios metinės.
Vasario 16 liko Lietuvos 
nepriklausomybės diena.

Nepriklausomybės pro- 
klamavimas ir jos atgavi
mas buvo du skirtingi daly
kai. 1918 metais po vasa
rio 16 d. pasisakymo praė
jo dar veik 10 mėnesių iki 
Lietuva galėjo pradėti or
ganizuoti savo nepriklauso
mą valstybę. Tai buvo ga
lima dėka Vakarų demo
kratijų pergalei ir dėka pa
čios lietuvių tautos pastan- Į per amžius stovėjęs sienos 
goms gyventi nepriklauso-į ženklas Lietuvos. Lenkijos 
mu gyvenimu. ! ir Kryžiokijos sienų susi-

Nepriklausomybė pati ne-Į kirtime senasiais laikais.

Praėjo keli metai ir pir-.
mojo pasaulinio karo sąly- P^s>1P13e&11}1,Po . .go.į vėl gavosi proga už ‘nes, ls. J“k>“
** i-i A Doė - malones nepažįsta, tautos laisvę kovoti. Bet n 1
to karo sąlygose buvo abe- Bet tautos kova dėl lais- 
jonių, buvo pataikavimo, į vės nesustojo. Negali su- 
buvo urachininkų, kurie į stoti. Priešas gali laikinai 
monarchų skvernus įsikabi- tautą pavergti, gali ją bai-

----------------------------------(šiai nusilpninti. Bet tautos
~ ~ laisvės idėja tebėra gyva.

vėl bus laisva nuo išorinio 
priešo ir laisva viduje.

Tą dieną minėdami mi
nėsime visus kovotojus už 

kurie plunksna, žo
džiu ir kardu už savo tau
tos laisvę kovojo ir visai įPozlclJa > ia 
tautai rodė kelią į nepri 
klausomą gyvenimą.

LIETI VOS PREZIDENTAS KAZYS GRINDUS

Dr. Kazys Grinius. Lietuvos Respublikos prezidentas, 
gyveno 1868—1950 metais, mirė Chicagoje.

“logiška ir tei- pietines valstijas, mažai 
jsmga. Nesutinkantieji gy- žmonių bedirba, o ir dir- 
dytojai sako, kad ligoninės bantieji dirba ne visą laiką, 
reikalavimas "yra visai ne-,
protingas (unreasonable)1 

užgauna gydytojų įsiti-I .11Kataliku Ligonine
Ir Daktarų Laisvė^™'™* laisv« ”

--------- Įdomu bus sekti, kaip
Y., teismai pasisakys. Bet ir 

be teismo sprendimo gali-

Lietuvos istorikas 
Simonas Daukantas, 

gyveno
1793—1864 metais.

i Ji gyva kolchozuose,* gyva 
dirbtuvėse, gyva inteligen
tijoj. Ji gyva iietuviškoj tojams 
išeivijoj ir pirmai progai 
pasitaikius tauta ir vėl pa
reikalaus sau laisvės ir ją 
išsikovos.

Poughkeepsie, N. 
mieste yra šv. Pranciškaus 
vardo katalikų ligoninė. 
Joje dirba daug daktarų. 
Ta ligoninė šiomis dienomis 

ffvdv. 
arba

ma pasakyti tiek: 
dinkim, kad visos ligoninės

Arlington Mill parduota. 
Nauji savininkai su vasario 
1 d. dirbtuvę uždarė neri
botam laikui ir nežinia, ka
da pradės dirbti. Žmonės 
kaina, kad jau visai neatsi
darys. Dirbtuvėj dirbo tuk- 

Įsivaiz- kančiai darbininkų.
Woolen Co., Ayer Mill,

priklausytų nuo tokių vedė-[„ajjma sakytį kaįp įr užda- 
jų. kaip Poughkeepsie li-b-yta. Vilnų skyrius po bįs- 
goninės vedėjai. Kur tadakj dirba, bĮt mažai/ Kar- 

atsisakyti iš darbo ligoni- turėtų dėtis tie gydytojai, Šimų skyriai labai silpnai 
arba pasitraukti iš kurie skaito gimdymų kon- dbba Unijos susitarimas 
led Parenthood“ or- trolę reikalinga ? Ar jie i baigėsi ir dirbtuvė nesutin- 

nepaliktų gatvėje ir nebu-įka sutarties atnaujinti.

•■v • » ra L t- rvpeisuciiv

nej, 
“Planned

j/vjr iiiviiikj

ultimatumą:
iš

Kartais sakoma. kad Lie
tuvos nepriklausomybė bu
vo plunksna iškovota. Tas 

‘tiesa toje prasmėje, kad 
į kiekvienoje kovoje “pirma 
yra žodis,“ yra idėja, kuri 
žmonėse plinta ir už kurią 
žmonės ryžtasi kovoti net 

— [ir su ginklu. Tik toks rvž- 
sau durnas, kuris nebijo aukoti 

laimi. Jei 
pavojui iš- 
čemodanus 

o jos ta-
gynėjai skubina uni- 

ir i formas pakeisti, tai tautos 
yra be kovos pražū

nę tikėjosi tautai 
gauti trupinių nuo galiūnų viską, galų gale 
stalo. Kada urachininkai, tautos vadovai, 
jau nepriklausomje Lietu- kilus, pakuoja 
voje 1926 metais “išgelbė- į užsienius bėgti, 

j jo tautą” nuo jai negre-Įriami
siančio “bolševizacijos 
polonizacijos pavojaus.“ tai laisvė 
buvo ženklas, kad atėjus dyla.

KUN. VLADAS DEMBSKIS

apie iškeltą idėją prasidėjo 
žmonių būrimasis. Prasi
dėjo debatai, aiškinimasis, 
kartais barniai ir net de
nunciacijos. Idėja paplito

iu; K į
1863 metų sukilimo dalyvis, rašytojas, 
atsisakęs kunigystės, daug veikė ir rašė 
Amerikoje, gyveno 1831—1913 metasi, 
mirė Brooklyne.

gamzacijos.
“Planned Parenthood” 

organizacija turi tikslo pa
dėti žmonėms “planuoti" ------------------
savo šeimos padidinimą, f mrr{,ne(, I7S/ 
arba praktikuoti gimdymų 
kontrolę. Tokią “kontro
lę“ praktikuoja visi žmo
nės, katalikai ir nekatali- 
kai.
yra
mų kontrolę

[smerkia tokias organizaci
jas, kaip jau minėtoji

tų verčiami mainyli savo 
itikinimų Į duonos kąsnį?

Daug Bedarbių

Kalbama, kad daug dirb
tuvių nori keltis į “Šautus.“ 
Mieste bedarbių skaičius 
labai padidėjo. Daug dar
bininkų jau pabaigė išimti 
bedarbių pašalpas.

Bet katalikų bažnyčia paskutiniu laiku daug žmo-
prieš bet kokią gimdy 

ir
be darbo. Pacific 

griežtai Mill, kadaise garsi dirbtu
vė, joje dirbo didelis skai
čius darbininkų, bet dabar 

“Planned Parenthood.“ Da- jau baigia mašinas išvežti į 
bar katalikiška ligoninė iš----------------- ------------------

Lav.rence, Mass.. mieste į Sausio gale išvyko į Flo
ridą keletas lietuvių pralei
sti šaltąjį sezoną. Tarp ki
tų išvyko W. Pitkevičiai ir 
J. Sakavičiai. Mano grįžti 
tik apie Velykas.

—M. S.

mu via

ėjo su savo ultimatumu ir 
pareikalavo iš ligoninėje 
dirbančių gydytojų nekata- 
likų, kad jie pasirinktų— 
arba mestų darbą, arba at
sisakytų nuo tos organiza
cijos.

Ultimatumas daktarams 
tuoj sukėlė didelį dėmesį. 
Ar ligoninė, samdydama 
gydytoją, gali jam primes
ti katalikų bažnyčios pažiū
ras į gimdymų kontrolę? 
Ar turi teisę darbą ligoni
nėje rišti su daktaro tokia 
ar kitokia pažiūra į ginči
jamą gimdymų kontrolės 
klausimą?

Trys Poughkeepsie ligo
ninės gydytojai ultimatumą 
priėmė ir atsisakė nuo 
Planned Parenthood” or

ganizacijos, bet keturi liku- 
-ieji atsisako ultimatumą 
priimti ir, tur but, bus at
leisti iš ligoninės. Bet čia 
reikalas nesibaigs. Planned 
Parenthood organizacija 
keta tą reikalą perkelti į 
teismą, kad butų išaiškin
ta. ar ligoninė turi teisę 
kištis į gydytojų asmenines
pažiūras ir varžyti jų lais-1 
ve?

Ligonine sako, kad josi

I)R. JONAS ŠLIUPAS

Amerikos lietuviams gerai žinomas veikėjas, istorikas, 
žurnalistas ir organizatorius Dr. Jonas šliupas, gyveno 
1861—1911 metais.
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Moterų Skyrius

Laisvė Visu Reikalas
Prieš 34 metus lietuvių sužinome tik pripuolamai iš j 

tauta pasiskelbė nepriklau- žmonių, kurie jx?r Lietuvą 
soma valstybe. Po ilgų me- važiavo, ar karo sąlygų ten 
tų svetimo jungo pagaliau buvo nublokšti ir turėjo 
buvo atgauta nepriklauso- progos iš ten ištrukti. Kar- 
mybė ir musų tautos žmo- tais vienas kitas pabėgėlis 
nės savo gimtajame krašte papasakoja, kaip rusų bol- 
nebebuvo svetimų okupan- šėrikai pavergtoje Lietuvo- 
tų valdomi ir išnaudojami, je šeimininkauja.

Deja. užėjo antrasis pa- Visos žinios, kokios pa
saulinis karas ir musų tauta niekia mus iš Lietuvos be 
savo nuo amžių gyvenama- rusiškos cenzūros, sako tą 
me krašte vėl pasidarė karo patj • Lietuvos žmonės bai- 
auka. -Ji buvo svetimų ar- sįaį skursta, gvvena pusba-; 
mijų mindoma ir plėšiama, džiu. Daug* labai daug, 
o karui pasibaigus liko ru-žmonių iš Lietuvos išvežta į 
sų okupuota ir naikinama, j Rusijos tolybes prie prie-
Pasirodžiusi laisvės saulu- vartos darbų. Lietuvos jau- DįŽL DIVORSU

ATPAŽINO SAVO VYRĄ BELAI

Savo namuose, Cincinnati mieste. Mrs. Jane Dixon žiuri 
i bolševiku nelaisvėje laikomu kareivių grupe ir atpažino 
jų tarpe savo vyrą. Įeit. Ralph I>ixon. žmona ilgai netu
rėjo žinių apie savo vyro likimą Korėjos fronte.

Lietuvių Šeimoj \ 'Keleivio’ Knygos
VVATERBURY, Conn.—

I VISUOTINAS TVANAS

Tėvynės Dainos
Tėvynės dainos jus malonios,

----------- Taip širdį žadinat saldžiai!
“Keleivio ’ Nr. 5, Mote- Kodėl tai musu gražios ponios 

irbtuves neva !1- Skyriuje, skaičiau, kad Negieda jūsų gan senai?
"kvtis ir išriun-tu^as profesorius nepataria Akutės melsvo-, rankos baltos, 

■ ' ' ‘ - --- arba širdys jų. kaip ledas, šaltos.

tė neilgai švietė. Nauja nimas yra varomas i toliau- 
vergija pasirodė daug bai- Rusijos vietas karo tar- 
sesnė ir žiauresnė. Šimtai Rvbos atiįktį. jauni jįetu. 
tūkstančių musų tautiečių, vjaį? paaugliai, yra imami; 
musų brolių ir šešetų, jau j įvairias d
išgabenti iš Lietuvos i sve- ui*amatų moky
timas tolybes dirbti sunkių ^iami i tolimus Rusijos . Pei.
darbų vergų stovyklose. miestus, kad ten surusėtu. trum^a^ vienas kitą 
Likusieji dar tėvynėje yra Ta;D piktas okupantas nai- nus*

. savo

PROBLEMOS

Žinomas visuomenės veikė- DEMOKRATINIO
jas Jonas Taraila ir jo Žmo- ® PRADAI j Ar galėjo būti toks tvanas, kad
na Anoloniin Šinmi-s diooi. Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visų žemės rutulį? Iš ki IM Mpoioiuja siomis Cieno- divnų klausimams suprasti knygutė.' ėmėsi tiek vandens? Kur tas van-
mis atšventė savo 57 metu Kaina .................................. 30« duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga-

i , , . iii t* riejo surankioti viso pasaulio gyvu-vedybines sukaktuves. Ju DĖL LAISVOS IJETUVOS liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam
'duktė FUn-i snninšS o-i~, šitie Kausimai rupi, teperskaitoi..UKle .. C . Suruošė gl<. LSDP Užsienių Organizacijos raš- knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva-
ŽiaS Vaisęs ju jaukiuose na- tai tr dokumentai, sudaryti dėl bol- nas?” Kaina .............................. 25e

1__ ■■ ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..26cmuose.
Malonu pastebėti, kad p• ’ AP“

Tarailų namuose yra didelė 80 71 LSUĄ
rn-aži hihlintpk-M km- vv Arba komunistų diktatūra faktų gi dZl OlOllOteKd, KU1 \lu šviesoje Visi nori žinoti apie Rusi- 
lietuviskų knvgu net devv- jų- Visiems kyla klausimas kcSdei
niOliktOJO šimtmečio vidų- bėmis ir kod.i Rusija nenori įsileisti
rv bei antrojo i nnsėi išleis- kitur žnloni‘J pasižiūrėti kaip ji iy uei aiuiujuj pu.-ej lsieis- ,lvarkosi? Ar vra unijoj laisvė, ar
tu. kaip: V. Kudirkos raš- Y™ demokratija, kokie darbininkų i ^rau'-?-7® for™*>f kodėl turės bu- 

t-. — . . uždarbiai ir ar gali darb.nir.kai iš jų kapitalizmas. Kam* 25c■ tai, Basanavičiaus rastai, | pragyventi ? DtXar rusai sako kad tuiun rv-r a i
!«r»jnidn« draudimo laiku - Lietuva buk tai yra Rusijos dalis, spduuos . ai audimo laikų Rasai datur Lietuvą V8lo-o> ka. 
knygos išleistos Tilžėje ir >ra tiesa aPie Rusija tai yra tiesa
, - o -• .- . , apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko-
Kt. Svečių priėmimo kam-jkia Lietuvos ateitis gali Puti? Atsii-
harv ant sienos kahn na : k>'mas i šiuos klausimus galėsi gau- Ldly dilt leno. kūno pd-jtl nusįpįrĮ£,^ naujai išleist* knygų, 
veikslo reprodukcija “Ge- 38 puslapių didumo. Kaina 50 centų
Giminus ima Kijevo pili At»iminimai ir Mintys,
1319 metais.’’ Staleliai pa- ... .. . 1 paraše buvęs Lietuvos prizedentaspuošti lietuviškom juostom, Dr. Kazys Grinius.

lietuviška L Tai yra stora, S00 ruslapių knyga,visur i* 1 lai yra biurą, otru j u^utpi’ų
apiinKa kurioje buvęs Lietuvos prezidentas

rašo up e lietuvių tautinį atbudimų, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš savo patj rimų. Tą kny
gų visi lietuviai turėtų perskaityti. 
Kaina ........................................... $ž.OC

žiauraus okupanto paverg- jęjna RluSų tautos zmone.. 
ti. Okupantas Lietuvoje Naikina musų gimines ir 
Įvedė savo vergišką tvarką,' tautjeęju5
laisvus ūkininkus suvarė i Vasario šešioliktosios pro-
didelius dvarus (kolcho zą. minėdami Lietuvos ne-

laiškus
pązi- Sesutės musų r o senovės 

As noriu pasakyti iš Dėvėjo margus rūbelius; 
patyrimo, kad nedaro Dūzgeno plonas, baltas drobes 

skirtumo, kaip pora susilip- Ir koja suko r;sėlius, 
do—ar per laiškus, ar per O iš karštos jaunos krutinės 
ilgą pažinti. Kartais “laiš- Skambėjo dair. < sidabrinės, 
[kinės \ėdy bos yra daug j<aip rožės jos tada žydėjo

miela akiai ir širdžiai 
J. Taraila turi gražiai

Įrengtą vaistinę Waterbu- 
rvje. Jie užaugino dvi 
dukteris, Eleną ir Mildą, ir DELKO REIKIA ŽMOGUI
vieną sūnų, Kęstuti, visi GERT IR VALGYT?
gražiai kalba
nors čia gimę, augę ii «u^- Bet del ko norisi-? ko val. 
stuosius mokslus ėję. gio žmogus silpsta? Ir delko vienas

lietuviškai. Į Valgyt ir gert reikia del to, kad
.,,,1- norisi, atšaus nepagalvoięs žmogus, diut- o... j - -

žus), kur žmonės dirba prįklausomvbės dieną, turi-';^aimin&e:*Rės už tas, kurios jr lankė rūtų darželius, 
rimi jyie ntsiminti. kad laisvė vrad^J^® P® ilgos pažinties ii Dar vainikus žalius dėvėjokupanto agentų prižiui 

ir varinėjami, kaip bau
džiauninkai.

Lietuva dabar vra aklai

visu reikalas. Visu lietu-'draugystės. Mano nuomo- Ir šilko kaspir.
dėvėjo 

žalius.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiskai-ekonomiškų klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Įtari Kaut- 
sky. Kaina .................................. 10c
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai pulkus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
vteo reikalaujamos 28 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 pusi. Kaina .... $ 1.26 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievaa 
garbino musų bočiai? Kokias žicy- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Vi^us 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $l.°0
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 

reiki, riebalų? Si- [ apie darbą. Toji knyga palinksmina 
tikrai iš šios JUSM laisvas nuo darbo valandas. IH- 

nygvtės. Parašė Dr. G-mus. Jos j delio formato, 223 puslapių knyga,
j senųjų ateivių ir naujai at- kaina tik ...................................... lbc daug visokių eilių ir?d*£
įvykusių lietuvių, kurie visi KUNIGŲ CELIBATAS
! jautėsi patogiai, linksmai

maistas duoda daugiau spėkų, kitas Susirinkusių svečių iŠ-mažiau? Delko žmogui teikia cuk- 
i • raus. draskos ir kitų panašių daly-,Waterbury ir apylinkių, net kų? Rodei iam reiki. - - 

!iš Bostono, tarpe buvo ir liausimus suprasiParašė
i nų. Kaina
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas

atskirta nuo laisvojo pašau-‘ųž 
lio ir per visus rusų okupa- RiUSų 
cijos metus nė vienas Ame
rikos lietuvis negalėjo nu
vykti Į Lietuvą aplankyti 
savo gimtosios žemės, savo 
brolių ar seserų, savo tėvų 
ir giminių. Tiesa, vieną 
lietuvi iš Amerikos bolševi
kai Įsileido Į Lietuvą. Bet 
tą vieną jie parinko savo 
agentą, Antaną Bimbą, ku-

viu kur jie begvventų Vy-'ne’ vyras karta buvo ve- Dainavo, gerbė žalią rūtą 
' nį"’ir moterų be skirtumo. |d«S ir antl5 ka.n« veda B Krstufio iirBa ir Birut«-

. .... .. . • Si knygele parodo, kodėl Romos l>iaysi ......
Šioje Šeimyniškoje lietuvis- popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia su Salemono galva. Išaiškinti visokie 

q . išaiškinta visa jų bepatystės istori-: sapnai visokiais atsitikimais. ViriKOje SVenteje. Svečiui nuo- jos pasekmės ir doriškas dvasia- 300 puslapių knyga. Kaina •• $1.00
'širdžiai sveikino sukaktuvi- ^ak^kTekv-e^s JUOZAS STALINAS

litis, kurie geidžia, kad jų Arba, kaip Kaukazo Razbaininkaa 
, . . • t ” b moterys, dukterys ir mylimosios ne- pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip• oei Ilgiausių metų, KU- papultų į tokią kunigų globą. Para- jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu- 
rizime cnlzkniviinttic Tnni»= šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., ; vusius draugus. Labai įdomi knyga. (TieinS .SOieiHZanUL- JO a. sulietuvino Fe.-dinand de Samcgitia. I,,, •_ . ^i_-j------ , 25c

avo tautos laisvę, už tai tokio.- \ed\bo> ^1^,, nemindžiota gimtinės, ninkus ir sugiedojo jų gar- ir jaunikaitis, kurie geidžia, ’kad jų
įširsta. Pažinojau^ vieną Nei dainų mu,ų Lietuvos; dūktas ir mviimosio, r,.

t _ P01’«L kuri susidarė tokiu Neskundės vyras nusiminęs
lės kovoti Įrlbudu: Vyras buvo našlys, ir Dėl meilės m teru lengvos! 

aukotis !jam reikėjo moters, kuri Tada už auksą nemylėta,
Tebūnie Vasario šešiolik-d)rižiurėty J° vaikus ir tvai - Tada už daina nemokėta, 

tosios minėjimas kovos irik^ namus. Jis vedė vie- Kas alidaryt,j. auko skrynią 
aukavimosi diena už musu;n3 našlę, su kuria buvo u- 7ėvvnės dainų maloniu?

senosios tėvynės iš
laisvinimą turime visi pa
nu 1 em Kiru 1

tautos laisve.

lis vienas nuvažiavo ir par-j 
važiavęs mums melavo ir 
dabar meluoja, kad Lietu
va esanti laiminga rusų če- 
bato mindžiojama. Kodėl 
gi rusiški bolševikai nieko 
neleidžia Į Lietuvą? Jei 
ten gyvenimas butų paken

NEUŽMIRŠO SENOJO 
TĖVO

gą laiką pažįstamas ii arti- jj- kas prižadintu gadynę 
mai draugavo. Tos vedy- Sesučių dainomis garsių? 
bos neilgai truko, nes kai Tėvynės dainos, jus auksinės, 
moteris pamatė, kad ji jam Be jūsų šąla mums krutinės! 
reikalinga dėl vaikų ir na
mų priežiūros, ji nuo jo at-

M A1R0NIS.

.padėkojo, tvirtai tikėdama: 
įšvęsti savo deimantinę ve 
;dvbinę sukakti Vilniuje.

—V. B.

Kaina.

1

Kaina .
ŽEMAITĖS RAŠTAI

L'AniT A« VUTIL II’ nvvuij zis .įrjiiiyi:;
2Se

I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jia 

negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20e

Sausio 20 d. Islip’e, N. siskyrė. Taigi, vedybos 
Y., buvo šauniai paminėta iro, nors jiedu viens kitą il- 
dvejų Agniešką, pp. Kup-įgą laiką pažino. Žinau dari 
činskienės ir Jonušienės;kitą porą, kuri susivedė per1 
\ardadienis. Pn. Jonušai ir laiškus, per to paties “Ke- 

vedvbinius

NAUJAS BALF’o
ADRESAS EUROPOJE

Ar žiuote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad j; buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, > IPTITVIIT ir 41 PAC 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip- ftALnvo
tūkstančiai ir miiionai kitų moterų. ! GRAMATIKA
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. prftafcyta Amerikos lietuviams. T IV A F C Jos apysakos yra tikras gyvenimas p, k / iš iietuvižko jaun;mo n„rtiJh ZUUZiAlO $url tukstancia, žmonių gyvena bet tinkamai išmokti sav(/tėvų kalbą, 
žemaite pastebėjo daug dalykų, ku- o senjmas irgi noriUpag:!.nt

------------ Inu kiti nepastebejo, ir gražiai juos ; savo raštišksf ,ietuvių kaIbos žinoįi-
vra natfllnin “-^ma.te >ra daug rastų pa- mą. šita gramatika yra tinkama vi-levynej Via pataipm res.usi Lietuvoje ir Amerikoje. Ke-, K; ka£ nori - - u j k#1.

leivis parduoda jos rastus parasy- b Saokti. Didelė knyga, 141 puri. 
tus Amerikoje, kada ji c:a lankėsi Raint tįk ................ .................JR.i)O

PRAŠOM NE

Šlekiai turi puikią užeigą 
čiamas, tai kodėl ten nega- Islip, N. Y. 
lėtų Amerikos lietuviai lan-j Besivaišinant prisiminta 
kytis ir patys pažiūrėti,!ir senasis Maikio Tėvas ir 
kaip Lietuvos žmonės gyve-'vienas mano geras pažista- 
na? Bet ne. Lietuva aklai mas J. Batvinis su mielu 
uždaryta nuo Amerikos lie- noru sutiko užkviesti seni i 
tuvių ir nuo viso pasaulio, savo namus lankytis per vi-Įsvarbu, kad mokėtų viena 
Ką plėšrus okupantas daro sus metus. Dalyvis. į prie kito prisiderinti,
pavergtame ir nuo pasaulio Viską Patyrusi.
atskirtame krašte? Apie Kreipkitės pas tuos, kurie -------------------------------
okupantų siautėjimą mes skelbiasi “Keleivyje.”

BALF’o direktoriaus Eu- 
, . . „ , , . . , „ . ropoję Įstaiga, buvusi Vo-
leiv10 vedybinius skelbi- k5etijpje, Lad Salzuflen, 
mus. Nagi, jie jau porą BavR)str. 17. š. pi. vasario 
metų laimingai gvvena n - persikėlė i HannoverĮ, 

Taigi, ma- Re? ,-^j §j0] naudotus namus 
nesvarbu. Balzufler.e teko perleisti

. . ..... .. savininkei,
kaip ilgai jie pažįstami. Dabartinis BALF’o di

rektoriaus Europoje p. P.

yra patenkinti, 
no nuomone.
kain žmonės susipažįsta ir-i^

Baisi Nelaimė
Lietuvių Šeimoje

tas Wilkes-Barre, Pa., mie
sto Lietuviu Radio Valan- laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-;

i j-• • - • i . se rastuose ji gražiai aprašo, gra-; ~ -■ *ĮdOS vedeju ir menininkų žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- cAfiAii7M4 
'.OTOVIIC atvuivHas ir laennia SŲ ŽTV^i^" b«<l9 ^u^U papro-gld/U. dlvdlZdd. II I a. b.ia. £jUS Knygoje yra paveikslas su gar- parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš-
kad Šios Lietuviu Radio, s‘os rašytojos parašu, taipgi paveik- kus socializmo aiškinimas.2£c.

' \ - šiai vaikų prieglaudų, kurias te-1Valandos vedėjai rengia maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
las Žemaitės kartu su Andrium Bu,

Zundės adresas yra šis: 
(20-a) Har.r.over-Kleefeld, 
Hegelstr. 6. Germany. t

AKTORIUS POLITIKOJ

Lietuvos nepriklausomybės ^T’al BuioV^ži^: PERSBTATYDAVO žEMę?
34 metų sukaktuvių minėj;- ’it5 ^la^i ie^
ma ir L. R. \alandos 4 me- su garsiais raštais ir retais paveiks- daugelį autorių parašė Iksas. Antra 

*■ lais. Kaina .................................. 50c knygutės dalis yra: “išvirkščias —-tų sukaktuvių minėjimą.
Reiškia, bus minima du’oel-
tavos sukaktuvės ir ruošia- _ . .............. ,. . ... Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas DrkI ;rvl7u ic
masi prie flideles ir gražios ai kitas žodis lietuviškai vadinasi.' bOLSRVIZMAS

• - vassa- Mes. kasdien girdime daug angliškų Pagal K. Kautsky naajesnionrie
\d.-a- žodžių, t,et dažnai nežinome, kaip žiniomis tuo klausimu papildyta 

..................... 20c

ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS
ŽODYNAS

lesias, arba Kaip Atsirado Kalbos.** 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR

menines pi Ogi amo.' .... .. žodžių, t>et dažnai nežinome, kaip žiriomis
l‘io 17 d. St. Nicholas pa- j’« lietuviškai vadinasi. Tam knygutė. Kaina.

.. " 1 reikalui yra reikalingas geras žody-rapijos auditorijoj. nas. Taipgi kas turi giminių Europo-
1 vilti n°r' j’erris pasrrib^fi angliškai

VAIKUČIUI APMAINĖ KRAUJĄ

Daktarai sako, kad šita 18 dienų mergytė. Mary Eliza- 
beth Foster. yra sveika ir normali, nors ji gimė su neti
kusiu krauju ir nebūtų galėjusi gyventi. Tuoj po gimimo 
vaikui buvo pakeistas kraujas, josios išleistas ir Įleistas 
sveikas, be vadinamo RH komplekso. Tokios nepaprastos 
operacijos dar tik nesenai praktikuojamos.

| SCRANTON, Pa.—Va
sario 7 d. čia buvo palaido 
ti trys Bardauskų šeimos 

l vaikučiai. Jurgis 12 metų,
Phyllis 11 metų ir Kenneth 
8 metu. Laidotuvės vyko 
iš Stepanausko koplyčios ir 

jšv. Juozapo lietuvių bažny- 
jčios.
i Bardauskų vaikučiai visi 
į nuskendo prūde, vadina- 
imame Keene’s Pond, neto
lu’ Mrs. Bardauskienės tėvų, 
j P. Radzitvillas fanuos, 2 
mylios nuo Waynart. Tė
vai su vaikais vasario 3 d. 
nuvažiavo aplankyti moti
nos tėvų ir ten vaikai be- 
šliužinėdami po prūdą Įlū
žo ir nuskendo. Jų lavo-l
nai buvo atrasti prūde pra- mastelis republikonų tradi- 
slinkus trims valandoms po į ciniame Linkolno Dienos mi
lto, kai vaikų buvo pasiges
ta. Nelaimės ištikta p. Bar-' 
dauskų šeima gyvena 1549 
Gardner Avė.

“Kel.” Skaitytoja.

žinomas gražių ūsų aktorius, 
Adolphe Men jou, buvo toast-

TABAKAS
proga įeiSKlU išmokti, tai geriausiai jiems pasi- ,.kimėsP rūkę! Pagal ......... ,

kad viriminėto^e renčiamo- taT:»<U:' pasiųsdamas žodyną. Tai daugelį iš gyvenimo patyrimu Dara-
... _ , * . . ! kisc.umo dydžio, 400 puslapių kny- šė K. Stiklelis. Kaina .......... 25cse iškilmėse bus prisiminta ga, su ištarimų nurodymais. $3.00 “Keleivis,” 636 Broadway, 

ir kova už Lietuvos laisvę SOCIALIZMAS IR RELIGIJA į So. Boston 27, Mass.
ne tik gražiais žodžiais ir Labai įdomi.knygutė šituo svarbi?;-------------------------------------------------

. . . , . klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek-
;kalbomis, bet 11 (laibais dienas katalikas ;r socialistas. Pa- Remkit biznierius, kurie
laukomis ALI ai. Nes ki- nas. Kaina ......................... ioc skelbiasi Keleivyje.
'tose didesnėse ir mažesnė------------------------- —--------------- - ------------------------------
se lietuvių kolonijose va
sario 17 dieną yra rengia
ma vien tik Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių 
minėjimai ir renkamos au
kos kovai už Lietuvos lais
vę, jos išvadavimui iš bol
ševikų žiaurios vergijos.

Butų labai gražu, kad ir,
Wilkes-Barre, Pa., lietuviai 
tame darbe neatsiliktų.

S. Bakanas.

Šia kenkia. Liau- 
A. Apolovų ir

Mamytė Labai Dėkinga

nmtadienio pro-\

nėjime Wa«hingtone. Prieš 
iškilmes jis su Mrs. C. Smith 
aptaria programą.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

13 DŪMINES LŪŠNELES 
Gražios eilės, dainos ir 

deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:
K. B. Kraučiunas 

Daynard Drive, Canton, Conn.
(Nr. 12, 1052)

18-K

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

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ 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:

Keleivis
S3< C. Broadvray, Se. Bastosi 27, Mass.



Nr. T, Vasario 13, 1952 Puslapis Septintas

(Iš Plataus Pasaulio
Malajų Autonomija 1

Anglija skelbia, kad Ma
lajų Federacijai bus su-

Anglijos Eksportas

1951 metais Anglija iš
vežė i užsienius naujų au-

teikta daug platesnė auto- tomobilių už 887 milionus 
nomija, negu ji turėjo iki dolerių, arba už 142 milio- 
šiolei. Ateičiai Malajų kraš- nūs dolerių daugiau, kaip 
tams yra pažadėta pilna 1950 metais. Iš viso užsie- 
savivalda. Malajuose eina niams buvo parduoti 368,-
karas tarp anglų ir “kinų. 737 keleiviniai automobi- 
banditų." Tas karas jau liai ir 237,144 
tęsiasi penki metai. Įmiai.

sunkveži-

Argentinos Mėsa

Argentinoje įvestos pas-

Prancuzijcs Vyriausybė

Prancūzijos vyriausybė,

rmrrrs, so.

BEŽDŽIONĖ IŠSIGANDO ŽINIŲ

Detroito zoologijos sode beždžionei Joe Mendi II iš ryto 
buvo duotas laikraštis "pasiskaityti.” Beždžionė (kairėj) 
laikrašti atidaro ir pamačiusi fotografijas apie Egipto 
riaušes stveriasi (dešinėj) už galvos.

, Turiu priminti, kad tarp Lenkas UzmUŠČ 
senų Amerikos lietuvių ir 
naujai atvykusių koopera
cija kuogeriausia. Visi dir
ba išvien, sutartinai, todėl 
ir pasekmės gana geros.

' Musų kolonijoj naujai at
vykusių ir jau įsikūrusių

Lietuvį Bauzevičių"
Daugiausiai nelaimių atsi
tiko keliuose, žuvo 37,500 
unonių; nelaimėse namuo
se žuvo 27,000 žmonių; ne
laimėse prie darbų žuvo 
16,000 žmonių; kitos nelai
mės, kaip gaisrai, nusken
dimai ir kitokios pareikaia-

NEW BRITAIN, Conn.
Conn.—Marion W. Czap- 
licki, 40 metų dirbtuvės 
darbininkas, vasario 5 d.

vra apie 50-60 šeimų, virši^uvo nuteistas kalėti nuo ■> vo 13,000 gyvybių. Jei tu 
iki 8 metų už užmušimą tos'rėti galvoje sužeistuosius 
pačios dirbtuvės darbinin- nelaiminguose atsitikimuo 
ko Jono W. Bauzevičiaus iš
New Britain, 55 metų am
žiaus.

200 ypatų.
Patersonietis.

Iš Piety Amerikos.
Miršta Lietuviai

se, keliuose, namuose, prie 
darbų ir Įvairiose kitose ne
laimėse, tai iš kiekvienų 17

cut upėje 1951 metų liepos 
Sausio 3 d. Urugvajuje y d Skrodimas parodė, 

mirė, kilęs iš Mėšlinių kai-kad velionis Bauzevičius

Jono Bauzevičiaus l^vo- jšios šalies gyventojų vienas 
nas buvo atrastas Connecti- buvo lengviau ar sunkiau

sužeistas nelaimingame at
sitikime.

ninko dienos kiekvieną sa- vedama radikalų partijos 
vaite. Buenos Aires mies- vado E. Faure, gavo parla- 
te draudžiama penktadie- mente pasitikėjimą 292 
niais restoranuose duoti balsais prieš 275. Bet par- 
svečiams mėsos, o provinci- lamente prasideda debatai 
joj kai kuriose vietose mė- dėl uždarbių nustatymo 
sos krautuvės vieną dieną pramonėje ir visai galima, 
per savaitę mėsos visai ne- kad vyriausybė po tų de- 
pardavinėja. batų bus nuversta,. nes ne

sutarimai “vidurio’ grupė-

mo, Pajavonio valsčiaus, buvo primuštas ir jau ne-i Gydymas sužeistųjų, ru- 
. Vilkaviškio apskrities, 40 gyVas įmestas į upę. Poli-1 pinimasis likusiais užmuš- 
metų Antanas Žebraitis. padėjo ieškoti kalti-'į tųjų šeimos nariais ir kito- 

“ ninko ir pėdsakai rodė į kie nuostoliai sąryšyje su 
Czaplickį, kuris buvo Bau- nelaimingais atsitikimais 
zevičiaus bosas Union Mfg. kraštui kainavo 8 bilionus 

dolerių per vienus metus.

APSIVEDIMAI

Sausio 5 d. mirė Juozas 
į Tuokus. Sausio 7 d. mirė, 
kilęs iš Montviliškio, Kė-

niams tegali rūpėti patekti į neužtenka iš visų pusių nu- dainių apskrities, 70 metų kompanijoj ir 
dangaus karalystę .* Taigi sifotografuoti ir po iaikraš- amžiaus Pranas Miniatas, p.audavo “Uvši 
BALF’o ir ALT’os veikėjai ne- išsiuntinėti; ne save ir «aiisin 10 d. mirė anie 43 __

Kanados Pajamos se vra dideli.
1951 metais Kanados gy

ventojų pajamos sumušė 
rekordą. Apskaičiuojama, Amerikos karo vyresny- 
kad visos metinės tautos bė praneša, kad didžiosios

Bazės Moroke

ir kas savaitę
............... .. . o_____  kyšių” už Bauze-

privalo ignoruoti kunigu kai CU?- 1£Siant.inetl ’ ne save ir sausio 10 d. mirė apie 43 vįčiaus laikymą jo darbe, privalo ignoruoti kunigu, kai- reikia rodytl> 0 savo darbą, m amžiaus Antanas Vi- m .
bant apie Lietuvos išlaisvinimo kurg keturių mėnesių bėgy tas ‘ Teisme Czaplickis pnsi-
,r Kits ° dZlXT Tūlas J labai dauS nuėjo atbulai. I Apart virš išvardintų/Pažino (atsisakė gintis)
Prunskis "Drauge” (sausio i9). Visiems yra aišku, kad gruodžio 23 d. mirė vienas Pnejam daromo kaltinimo
rašė apie Amerikos lietuviu Bendruomene gali būti tik įš Urugvajaus lietuvių ko-Jr buvo nuteistas uz antį o
mokyklas. Priminė vadovėlių tada bendruomenė, jeigu ji munistų vadų, kuris aklai laiPsni° žmogžudystę. J o-
stoką. Rašė: “Pačios šv. Kaži- j visų pažiūrų ir Įvairių or- tarnavo Lietuvos okupan- nas Bauzevičius mėgdavo 
miero seserys išleido net ket- ganizacijų žmones suburs. !tams, o taipgi dirbo ir gy- išsigerti ir, pasakoja, kad 
vertą lietuvių kalbos vadovė-: Waterbury iki šiol pasi- veno rusų atstovybėj Urug- kart^ pareikalavęs iš sa-

Ieškau vyro vedyboms, nejaunes- 
nio kaip 50 mėty, turinčio nekilno
jamo turto ar šiaip pasiturinčio ir 
norinčio sukurti rimtą gyvenimą. 
Aš esu 46 metų amžiaus, gera šei
mininke ir neblogai išrodau. Rašy
kit Kanadon:

324 Queen St., Box 75, 
Toronton 213, Ont.,

Canada.

pajamos siekusios 21,000,- karo lėktuvų bazės šiaurės . ,-----  —,-------„„-----o .
000,000 dolerių, arba virš Afrikoje, Moroko protek- hų’.be1t ar mes gahme daug įžymėjo gražia veikla ir ge- vajuje ligi savo paskutinių y? formano, kad jam grą-
trijų bilionu doleriu dau- torate, jau vra pastatytos, « “uk,‘- P°, 12 dol. rais rezultatais, jo veikėjai dienu, kilęs iš Byčių kai- ^‘įkysių pinigus. Buk

1950 metais. Jų pastatymas kainavo apie ^'idaio^ ulkJ?” p?lwl° da“g . mo, Panevėžio aPskrities-jc^kkiTir 'užmu^'^u-
pajamų 500 milionu dolerių. Ba- Tai ižeįdirna<. - vieningumo ir tolerancijos; Jurgis Janulioms. Czaplickis n uzmusęs Bau

se^^eSL ^iu£> čia UiP sunkiai einasi- Vietos lietuvių bolševikų įevtcių savo namuose, pas- 
taraiai ir laisvamaniai gali ma--tai kalP bus kltose koloni- laikraštėlis “Darbas” nr. 2()|kui Pamuštą bet dar gyvą 
,nyti, kad seselės yra ubagės. • j°se- APie tai reiktų susi- beveik ištisai buvo pašvęs- i savo automobihaus
o parapiJonys kietaširdžiai. Se-'rūpinti ir pataisyti klaidas tas jo aprašymui, kokius jL!uzPaRalb. nugabeno prie 
selės turi visuomenės plačiais pagrindų, pakol dar ga- Lietuvai ir darbo klasei at- ir įmetė Į_ upę.

giau, negu 
Maždaug 11
prieaugi iaus buvo tik fik- 
tyvinis prieauglis dėl paki
lusiu kainu.

zėse yra trys dideli 
dromai su Įvairiais 
tais, sandėliais ir k.

Ba- 
aero- 

pasta-

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 atsiiiepti ir D. P. merginos, 
arba čia gimusios ir augusios. Ra
šyt galit lietuviškai arba angliškai, 
šiuo adresu: (7)

Walter Edwards,
P. O. General Delivery, 

Denver, Colorado.

Atlanto Paktas

Amerikos senatas, Pran-

Televizijos Aparatai

Amerikoje šių metų pra-
talką nuo senai. Minėta savai
tinė alga tai tik maža dalis to, 

cuzijos, Belgijos, Anglijos, džioje iš viso buvo 15,777,- ką jos iš visuomenės gauna.
Be plačios visuomenės talkos 
jų vienuolija nebūtų galėjusi

vietose. Prieš metus laiko nei aPie naują, dabar
roUviziinS anaratu buvo|'aroni, m,lK,mn, .pastatą. Su- 

ma įsieista vaaovėnams at-

Italijos parlamentai jau pa- 000 televizijos aparatų na-
tvirtino Graikijos ir Turki- muose ir įvairiose viešose 
jos Įtraukimą i Atlanto
vjjt ijiiiiazoi iia on-

Įima.
Bendruomenink&s.

KorespondencijoS

Ar
! likęs* nuopelnus"/ Tik ka*;;, Ballzev‘™s mirė užtroškęs 
i visuomet “Darbas” apsilen- automobihaus užpakalyje 
,kė ir pamiršo aprašyti ko-; (čemodanų skyriuje) ar 
kius “nuopelnus” jis atliko'buvo uždusintas tynnėji-
'savo tikram dėdei ir dėdie- >"as.. nenustatė. Nuo žaiz-
r- dų jis, sako, nemiręs, neminei. -

vaite dar pasisakys Danija, 10,549,500. Per šių metų / ti|[ Was k ’
Olandija. Portugalija ir sausio mėnesi aparatų skai- ,tos sumos kuria žmonžs joms|
Liuksemburgas. čius padaugėjo 600,800 sudeda.

Be to visi žino. kad seselių

KAS MUMS RAŠOMA

komunistų ;r£s nė nuo degtinės, o Į upę 
' buvo Įmestas jau negyvas. 

Įvo tikro dėdės turtų’, jį su'J»"af Bauzevičius buvo
I žmona nužudė, už ką buvo >na ■ s- .

Labai retai pasitaiko pa- gavęs kalėjimą ligi gyvos Am-

DATCDCAMI 2-k B Niv. Į Viršminėtas
f

Vasario 16 Minėjimas
lyderis, kad paveldėjus sa-

savaitinė alga nėra tik 12 dol. įstebėti žinutę iš musų ko-'gaivos_ geĮ kaipo nepilna- --------------------------
-IT j- kuiH°n,ijo?: R(xl°!’ kad mėtis buvo paleistas iš ka- Nelaimingi Įvykiai

NAUJA GYDUOLE
AleKander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų. šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys)5Y dčl y«Arty m. n^cypikllTniĮ, 

ištvermineras rr»ai.«tas ir stirnuliuo- 
jantis tonikas. Nez'urint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras $8.000, pusė svaro 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadavy 

South Boston 27. Mass.gai. gauna pilnai įrengtą butą kolonijos visuomeniškas įėjimo atostogoms ir laiko- 
1akla-įsu apšvietimui, apšildymu ir ap- įveikimas visiškai sustojo?mas policijos priežiūroje, 
i. Xa.,ni0 ’amu telefonu. O kur dar 'r...-.- .. np,.o Kas sp- t

Brangiai Kainuojafinansininkai, biznieriai, dakta 
rai. advokatai, politikieriai

III. oresspon- ■ q kunigy Įajp jr nepaminėjo. Ar J dovanėlės. 
Laisvamanis savo ko- ,__ ;__________ I

Parapijono Žodi*
CHICAGO, 

dentas
‘pąntry partės’ Tačiau taip nėra. Kas se- jg Lietuvos pabėgo ir atvy-‘L’.”* n r, <-» 1 z-y.-. ♦ « » tt • _ • JI _ - ' Juo didesnė bus TavoVadovėliu klausima, lengvai ka „Raitas šalpos fondo,į Urugvajų pasidarė; 1951 metais Amerikoj ne-!aūka?jio

“ -............ ............ 9SC ,atsltl.k'muos«: Tėvynė bus Tau labiau dė-
000 žmonių, o Aukas priima Ame-

milionai žmonių buvo leng- rikos Lietuvių Taryba ir joa• _ . 1 • _ X _ • X • - •

tai t^'jer'pa'rjpiZ j1' ALT- mato musų ko-,kįmunsitu fr net jų vadu. laiminguose
ėtojas įžeidė ne vien ku- butM protingiau ir ekonomiš-Jon5Jo> veiklą. .'Į’gj tokie tipai pas mus ko- žuvo 93,00

. J o ir tikinčiuosius para- kiau administruojamos. Kiek- Atokaitos nėr 5 metus'munistli vadaiS yra-ku.,. karta,, pa„rod«. t Todė) risieina ,a. viena, tame įsitikins, jei tiki £ e?0„™ t£i
’rti P-taba. nors pritiktu ir Porinė, kurio. Parapijos

respondencijose ne visada pa- nėra
rašo pačius svarbiuosius Chi- kalbėtojas įžeidė
cagos lietuvių gyvenimo daly- nigus,

viau ar sunkiau sužeisti, skyriai.

ja kunigus, o kai reikia juos protestuoti.
apginti, tai nutyli. O tokių at-^ Ar kunigai nesiskaito inteli- 

a Pav5,z"Igentais profesionalais? Ar jie
įnesiskaito lietuviais patriotais. r

Chicagos lietuvių tarpe jau’Ar kunigai pagonys, kuriems j
nuo senokai bandoma įsiūbuoti krikščioniški labdaringi darbai 
BALF’o veiklą. Varoma plati gali nerūpėti? Ar kunigų pa- 
agitacija. Nesenai vienas BALF , jamos mažesnės, negu pasau- 
veikėjas per Sophie Barčus ra- liečiu? Be to. kunigams nė 
dio programą kalbėjo tuo rei- pati. nė vaikai.

sitikimų pasitaiko, 
dvs

metines atskaitas.
Parapi jonas.

PAKRIKŠTYTAS

kartus daugiau aukų suren-į 
ka minėtiems fondais, ne-į 

didmiestis

Iš Meilės Arenos

Montevideo priemiestyje 
Ne\varkas,įęerro> du jau ne jaunikliai 

kur lietuvių 4 kalius dau-:lietuviai, žemaitis Bolius 
giau yra, negu Patersone. Rubliauskag ir dzukas An-

gu

Beveik prieš mėnesi lai
ko Waterbury, Conn., pa

kalu. Karštai kalbėdamas apie- ... . :krikštyta bendruomenė, ku-
BALF’o reikalus, sakė. kad at-j Biznierių, profesionalų, poli-'rj vjg dar n^ra gjmusj 
ėjo laikas, kada smulkiomis Alkierių tarpe yra ir indiferen-1 -pas pavvzdyg ]abaj bj(>_
aukomis negalime tenkintis, tų, ir libera ų, ir aisvamanių, gaj nutejkįa tuos, kurie suėjimas, kuris Įvyks sekma 
Girdi, nei dolerinių, nei penki- ir >esiog s įup aimių. pasitikėjimu ir viltimi lau-'dieni, vasario 17 d., bus

nei net dešimkių negana, turi uoliau
Girdi, turi būti klojamos šimti- mokslą, negu tie. kurie tą mok- 
nės O tas šimtines turi kloti ^lą skelbia? Ar tik sliuptar-

I

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

«

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas 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
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS 27,

■Taip pat pralenkia Eliza- tanas Kuzmickas, Įsimylėjo; 
bethą, Bayonnę ir Lindeną. taipgi jau ne Į pirmos jau- i 
I rumpai sakant, Paterso- vystės, apie 47 metus am
nas stovi aukščiausioj vie
toj New Jersey valstijoj.

Reikia tikėtis, kad ir šių 
metu Vasario 16-tos minė-

kė tos bendruomenės, o to- pasekmingas, nes pasiruoši- 
kių yra nemažai tarp senų mas stropus ir energiškas, 
ir naujai atvykusių lietuvių. Rengimo komitetas deda 
Atrodo, kad kūdikis negim-[visas pastangas kuogeriau- 
sta todėl, kad vietos žmo-1 šiai pasiruošti. Bus geri 
niu iniciatyvą trukdo pati i kalbėtojai ir puiki meninė 
LOK vadovybė. Ateitinin-, programa. 'Svarbu, kad i 
kas Vileišis pasišovė visus šios tautiškos šventės ap- 
su prel. Balkumi suvaldyti, vaikščiojimą susirinktų visi 
o tikrumoje reiktų tik savo lietuviai iš visos apielinkės. 
asmens ambicijas sutram- Taigi Įsitėmykit, sekmadie- 
dyti. Kovoti su nesamais ni, vasario 17 d., 3 vai. po 
priešais, su vienais taip pietų, lenkų svetainėje Wa- 
kalbėti, kitiems kitą tvir- shington Hali, 74 Godwin 
tinti nieko gero neduos. Ir St.

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviskai-Angliskas ir Angliškai-Lietuviškas 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

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

žiaus turinčią, buvusią 
Kauno Veroniką.

Kadangi B. Rubliauskas 
su minėta Veronika jau bu
vo keletą metų gyvenęs, tai 
ir teisių didesnių Į ją turė
jęs. Jis ją lankydavęs ir 
laikydavęs savo legalia 
žmona. Kartą pasiėmęs 
krepšį saldainių ir bonką 
kanės (degtinės) nuėjęs ją 
atlankyti ir, ant nelaimės, 
rado ten A. Kuzmicką, ku
rį jis palaikė rimtu savo 
konkurentu.

Bolius, pykčio ir pavydo 
paimtas, parbėgo namo, 
pasiėmęs nemažą peili ir 
nuvykęs laukė savo “kon
kurento.” Kuomet Kuzmic
kas išėjo ir ėjo Į savo na
mus, Rubliauskas iš pasalų 
suvaręs jam tris peilio smū
gius Į vidurius. Dabar vie
nas iš tų vyrų paguldytas 
ligoninėj, antras padėtas už 
grotų, o Veronika jau ieško 
trečio kavalieriaus.

M. Krasinska».

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

bių 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 lakraštį galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRFSAS: “Nepriklausoma Lietuva.“ 7722 George 
St.. Ville Lasalle, Montreal, P. Q.. Canada.

••■f
daryti visokius biznio skel
bimus ir pajieikojimus.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

Įkurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2.120.359.00

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 na
riais. Smulkesnių paarškinimų klauskite vietinėje SLA
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANC OF AMERICA 
307 We*t 30th Street New York 1, N. Y.

1 I
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Vietinės Žinios
ŠĮ SEKMADIENĮ LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Masinis Mitingas So. Bostono High School Salėje 2 Vai.

Bostono VALDŽIA SKOLINGA 
LIETUVIAMS PINIGŲ

legionierių

lietuviai Lietu
vos nepriklausomybės šven
tę minės šį sekmadieni, va
sario 17 d., 2 vai. po pietų, 
South Bostono High School 
svetainėje, Thomas Park, 
South Bostone.

Minėjimą atidarys 
pono Dariau
posto nariai. Įneš vėliavas 
ir pagerbs žuvusius už lais
vę. Paskui Gabijos Choras 
giedos Amerikos himną ir 
sudainuos kelias dainas.

Po atidarymo iškilmių 
bus trumpos prakalbos ir 
paskui eis koncertas. Dai
nuos solistas S. Liepas, 
akompanuojant muz. J. 
Kačinskui; šoks T. Babuš- 
kinaitės. vedama baleto 
grupė; dainuos parapijos 
choras, vedamas muz. Jero
nimo Kačinsko: deklamuos 
aktorius Henrikas Kačins
kas ir programą užbaigs p. 
Ivaškienės vedama tautinių 
šokių grupė.

I musų tautos nepriklau
somybės minėjimą yra pa
kviesti latviai ir estai. Tu
rėsime svečių ir amerikie
čių politinių veikėjų.

Trumpas kalbas minėji
me pasakys Lietuvos gar
bės konsulas adv. A. O. 
Shallna, kun. J. Jutkevičius 
iš Worcesterio ir adv. K. 
Kalinauskas.

Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tarybos Bos
tono skyrius, pritariant ir 
bendradarbiaujant visoms 
lietuviškoms organizaci
joms Bostone. Visi lietu
viai širdingai kviečiami at
silankyti i musų tautinės 
šventės minėjimą.

Jau skelbėme sąrašus lie
tuvių, kuriems valdžia yra 
skolinga už permokėtus 
taksus. Čekiai pasiųsti tiems 

Ste- lietuviams grižo atgaL
Čia dedame daugiau pa

vardžių, kurios neabejoja
mai yra lietuviškos.

Karwel, Joseph. 4 But- 
tontvood St., So. Boston.

Kaulukaitis, Mary J.. 
5178 Washington St.. West 
Roxbury.

Kazlauskas, John, 337 E 
St., So. Boston.

Kudirka. Joseph. West 
Boylston.

Kundrotus, Peter, 6 Ard- 
en St., Cambridge.

SKELBIA LIETUVOS RESPUBLIKOS DIENĄ

Gubernatorius Paul A Dever prie lietuviu delegacijos 
pasirašo proklamaciją apie minėjimą Lietuvos Respubli
kos Dienos Massachusetts valstijoj. Delegiuboj (iš Kai 
rėš i dešinę): adv. J. J. Grigalius. A. Chap|ika>. ponia O. 
baškienė ir adv. K. Kalinauskas. Delegaci .» iteikė gu
bernatoriui dovanu—lietuvišką juostą, knyga "Our Coun- 
try Lithuania" ir gėlių puokštę.

Laikas Užsisakyti
en* ‘Keleivio9 Kaleruiorių

Sandaros kuopa So. Bos- . ~
tone, kaip kasmet po viešo ' Keleivio 1952 metų ka-

Vasario 16 pas Skautus

Nepaprasta* Banketas 
Vasario 17

“Keleivio
nepriklausomybės šventės lend°rius šią savaitę pasių- 
minėjimo, Lietuvių Piliečių ^as.al siunčiamas visiems 
Draugijos salėje vasario 17 Ji užsisakiusiems. Šios sa- 

[d., 5 vai. vakare rengia vaitės^gale ar kitos pradžio- 
ivairia menine Je JI užsisakiusieji ka
ltinuos Gabi-,lendorill J'au Saus- 
dainininkė M. šilJ metll “Keleivio” ka- 
ir kiti daini- lendonuje yra geni skaity- 

Gros Al Stevens informacijų, eilių ir 
j orkestras. Geros gaspadi- Plati kalendorinė dalis. Ka-
p.ės. p. Tumavičienės va- lektoriaus kaina 50 centų.
doraujainos, svečius gar- Užsakymus prašome siųsti: J . “KITI rivic»>

į banketą su 
programa, 
jos Choras, 
Budvvtienė
n

! (tZiai pavaisins, 
tą nepaprastą 
kainuos tik 2.50 

Kviečiame visą

Bilietai i • • parengimą 
dol.

Bostono

Lietuviškos Knygos
Tarptautiniame Knygyne

visuomenę tame nepapras
tame metiniame bankete 

: dalyvauti.
Rengėjai.

RADIO ŽINIOS

KELEIVIS’
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass. 

Skautai Atsižymėjo

Bostono Baltijos skaučių 
ir Bostono skautų vietinin- ' Bostono Če
kijos vasario 16 d. (šešta- mont St., 
dieni). 4 vai. popiet. Lietu- Durnas svetin 
vių Ramovėje. 484 E. 4th lų) kalboms.

John Lapinskv iš Worces- So- Bostone turės iš- bės tautų v dų iškaboje; tuvos operos 
ter * kilmingą sueigą Lietuvos Įrašyta ir Lit.uanian. Pas-Įtas Nauragis

12(» Tre-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariikos 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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nun atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė- 
j imo.

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)

EROMS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Nepersenai Bostono skau
tų vietininkija (Troop 52) 
vietos tarybos (The Boston 
Council) už aktyvumą ir

______ gražią veiklą buvo apdova-
Lietuvių Radio Korp. 18 noti g‘aži« kaspinu prie vė- 

metu sukaktuviu koncerte, Bavos, štai ii \ėl pei meti- 
sekmadienį, kovo 9 d., So.in> skautininkų banketą 
8oston High School audi

ne
a • _
>ii:< i ne ang- torijoj dalyvaus pirmu kar- 
Tarp daugy- tu Bostone pagarsėjęs Lie- 

solistas Ipoli- 
ir operos ar-

Knygynas

skautininkų 
John Hancock patalpose 
vasario 6 d. musų skautams 
buvo suteiktas “National 
Crusade Avvard.” Tame 
bankete dalyvavo vietinin- 
kijos vadovai Banevičius, 
Čepas, Černius ir Končius.

Lucas, Elsbeth. 17 Quin- nepnxiausomyoes svenies taruoju laikv tasai Rnygy- tistė Barbara Drangelienė- 
cv St. W Roxburv. proga. Po oficialiosios da- nas gavo ke.»tą užsakymų Darlys. Artistams akom-

* Tamulevicz Flor'ence. 65 nus skautų pro- parūpinti lietuviškų knygų panuos Jeronimas Kačins-
Glen Rd Jamaica Plain į grama. Kviečiami atsilan- viešosioms m< .ykloms. Lie- kas.

Tukis, Barbara, iš Biock-/J11. skautų tėvai, bičiuliai tuviu Kultui-. - R ėmėjų vai-i T. Babuškinaitės baleto 
tono ’ * ir visi kiti. kurie tik nori dybos nariui tarpininkau-i grupei, kuri dalyvaus šia- . . .

Vainas, VViIliam. 195 Un- pamatyti. kaip skautiškasis jant, knygo.' nupirktos išjme koncerte, akompanuos Į J^džiamo juokų laikraščio 
'[jaunimas šią šventę atšvęs.; Gabijos Brooklyne.

Natalie, . „ ~
Gėles Suzanai Griškaitei

Atėjo Naujas “Garnys”

Atėjo naujas Brazilijoj

Joseph M., 

Joseph, 96

Gražiai Pasirodė
Sporto Klubo Choras

Valentina Minkienė. -Garnio” (20) nr. Gauna-
Tikietus dabar galima mas musy ofls€- Kaina 10

pirkti Baltic Florists gėlių centlL 
dovanų krautuvėj, SouthSu

ion St., Lynn. 
Volonchausky,
Bridgewater.

'Vaitkovvicz. 
iš Andover.

Yarasavicius
Hampshire St., Cambridge.

Žukauskas, Joseph, iš 
Worcester.

Čia paminėti asmenys ar 
jų Įpėdiniai gali kreiptis i

RAD1O PROGRAMA
Pereitą sekmadienį Bos- tuvaitė Sužalta Griškaitėlvičių Brocktone ir pas Juo- Lietuvių Radio Korp. pro

tone pirmą kartą pasirodė dainavo Bostono Sympho- zapą Gudą Cambridge. grama per buvusią stotį
muziko Gaidelio vedamas ny Hali vasario 3 d. pa-i Rengėjai kviečia visus Į WBMS, kuri dabar vadina-
Sporto Klubo vyru choras, grindinę Aidos partiją kon-i ši meniškai daug žadanti si stotis WHEE, 1090 kilo-

žinomoji Amerikos lie-;Bostone, pas Vincą Zinke-

kuriame dainuoja virš 30 certine forma pastatytoje koncertą.
dainininkų. Choras tą die- G. Verdi “Aidos” operoje, ---------------------

mokesčių Įstaigas ir 'prašyli n3 daina™ Brocktone, Lie- palydint Bostono Simfoni- Užgavėnių Kaukių
jiems išmokėti permokėtus -uxos nepriklausom v bės mi- jos Orkestiui ii chorui.Į ---------
talkus. Įnėjime, iš kur grįžęs vaka-jSp«

'_______________ j re dainavo
.links

Balius

cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte sekmadienį, bus se
kanti :

1—Bostono Tautinių Šo-

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietnvii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

kad so-} Vasario 22 d., 7 vai. va- Grupė, 
turtin-lvum Lietuviu Ramovės 2—Bostono

Musų Kalendorius
Gaunamas Norvvoode L. P. Draugijos svetainė “Christian

-------- nėra pritaikinta koncertui, tor”).
_______ 1952 metų “Keleivio” ka- bet choras nugalėjo ir tą} Lietuvių

Draugai Michelsonai pra- lendorių Norvvoode galima kliūtį ir skambi sutartinė jų valdyba
x _ 1’ zronti noc rlvcr Prvvila

Išvyko Floridon

eitą šeštadienį iš ryto išvy-i gauti pas drg 
ko i Florida kelioms savai- čą vakarai

i Spauda atžymėjo
BALF’o pasi-įlistė Griškaitė savo turtm-Įkaro_______

'.linksminime ir išpildė apie gu balsu pasirodė meniško- talpose, 484 E. 4th St.. So.|sario Šešioliktosios 
•dešimtį dainų. }je aukštumoje (pavyzdžiui. Bostone Įvyks linksmas mas-

L. P. Draugijos svetainė “Christian Science Moni-[ kaukju vakaras Dalyvavi- &—Magdutės Pasaka.
mas tik su kaukėmis. Da- . Po programos prašome 
lvviu skaičius ribotas. Bi- parašyti laiškeli ar atvirutę 
lietai eaunami pas L. J. Įį stotį WHEE, Lithuanian

Science Moni-

Kulturos Rėmė- 
V. Kulbokie-r

Povilą Kiti- žavėjo klausytojus. Reikia nei pasistengus, apdovano-

tėms poilsio. rovėje. Kaina

pa-. skautai, Va- 
minėji-

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aao S M d 

Ir m TU I

846 BROADWAY 
•O. BOSTON, MASS. 

TsMmms: SOUth Sostam 1SM

gaunami pas 
Končių, 328 E St., So. Bos-

is Lietuvių Bend- tikėtis, kad dabar tą chorą jo solistę gėlių puokšte. Jas tone. ir pas kitus veikėjus 
(aina 50 centų, [dažniau išgirsime lietuvių iteikė scenoje lietuviškais __________________

KOVOKIME UZ 
LIETUVOS LAISVĘ!

Minėkime Vasario
Šešioliktąją!
Brangų? tautiečiai!

Prieš 12 metų bolševikiš
ka Rusija užpuolė ir užkariavo 
Lietuvą. Nauja bolševikiška 
vergija, daug žiauresnė negu
carų jungas, naikina musų tautą. Šimtai tūkstančių 
musų tautiečių yra išvežti i vergų stovyklas, kur jie nyk
sta bado, šalčio ir ligų kamuojami. Visa Lietuva yra 
supančiota žiauriais retežiais, rusų okupanto mindoma ir 
plėšiama.

Būdami laisvėje mes, Amerikos lietuviai,
protesto balsą prieš musų tautiečių pavergimą! Reika
laukime Lietuvai laisvės! Minėkime musų tautos Lais
vės Dieną, Vasario šešioliktąją.

Bostono ir apielinkių lietuviai Lietuvos Nepriklau
somybės Diena minės

Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresų; 
502 E. Broadvvay, So. Bos-I parengimuose. tautiniais drabužiais pasi ___________

BALF’o pasilinksminimas puošę O. Ivaškienės šokių šurum Burum Šeštadienį t°n 27, Mass.
sutraukė labai daug žmo- grupės dalyviai L. Gudai- Dorchesterio L. P. Klu- Steponas Minkus.
nių ir praėjo geriausiu pa- tytė ir A. žižniauskas. bag Rag šeštadienį vakarais GERA PROGA
sisekimu. įvairus ir suma- S. Gnskaite yra koncer- gavo pataipo5e, i810 Priverstas, dėl ligos, parduo-
niai pai uostas bufetas, kaip ta\u>i lietu .<t n> So. Posto- j)Qj-chester AveT, smagius du gerai einančia Varietv krau- 
ir baras, dirbo visą vakarą, ne, kur ji visados laukiama, gurum burum, su užkan- tuvę South Bostone. Puikus 

J§* džiais, muzika ir kitais dvejų 
smagumais. Kviečiami visi butas, 

lietuviai lanky-

Vakaro ruošėjams priklau
so kreditas už sumanų pa- 

^uorganiza-
Rep.

silinksminimo
vima.

DERHAM,
IR

CENEDELLA 
KELLY BYLA

Dorchesterio Klubo

Biznieriams geriausia vie 
daryti visokius biznio skel- apielinkės 
biraus ir paiieškoiimu*.

ccceosooososo!
tis.

kambarių nefornišiuotas 
piazza, vienas blokas 

pajūrio. Nuomos kaina

A. J. N AM AUSY
KKAL ĮSTATE B INSUBANCB 

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON,
Office Tel. SOboston 8-094S
Km. 87 OBIOLS STBUT 

W«at Rozbary, M—
Tel. PArkw*y 7-0402-M.

Praeitą penktadienį auk
otojo teismo teisėjas S. E. 
Qua paskelbė savo sprendi
mą daug triukšmo pridariu- 
sioj Cenedella, Kelly ir 
Derham byloje. Teisėjas

kelkime Qua savo sprendime sako, 
kad nėra reikalo svarstyti 
generalinio prokuroro F. E. 
Kelly pašalinimą iš teisi
ninkų tarpo ir taip jau nė
ra reikalo pašalinti nė 
Worcesterio prokuroro A. 
B. Cenedella, bet teisėjas

ei, j- • • ,, c d * u- l c u i ^ohn S. Derham turi būtisekmadienį, Vasario 17, South Bostono High School , ,, • -• .1 ’ * dar ttrinejamas dėl kilusio
Salėje, Thcmas Park, So. Boston, Mass., 2 vai. po pietų. įtarimo, kad jis davęs ne-

.. . . . __ teisingą priesaiką ir šiaip}
Dalyvaukime tame minėjime. Kvieskime kaimynus prasilenkęs su teisininko 

ir pažįstamus dalyvauti. Remkime Lietuvos laisvės kovą. >etika.
Plačiai nuskambėjusi by-

.... . la iškilo pernai metais, kai
sų geriausios menines jėgos. Jzanga nemokama. Kvie- Cenedella sakė, kad J S ! 
čia visus • Derham jam gyręsis vežąs,

pinigus duoti kyšio musų
Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono Skyrius. valstijos prokurorui.

Minėjime bus puiki meninė programa, dalyvaus mu-

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Šiuo pranešame Bostono ir apylinkės lietu
vių visuomenei, kad Lietuvių Darbininkų 
Draugijos (LDD) 21 kuopa savo 20 metų 
gyvavimo sukaktį atžymės

LABAI GRAŽIU KONCERTU
MUNICIPAL HALL, SOUTH BOSTONE 

—ir—

ŠAUNIU BANKETU
L. P. DRAUGIJOS AUDITORIJOJ 

TAIPGI SOUTH BOSTONE

nuo
$40.00. Per savaitę pajamų 
$250, “cash business.” Par
duodu už $1.950.00. Dėl sąly
gų susitarsime. Telefonuoti: 
SO 8-9417 arba BEacon 2-4044.

REIKALINGAS DUON KEPIS
Reikia kepti ruginę duoną, 

rolls ir kitką. Mokančiam dar
bą geras atlyginimas. Kreip
tis: (9)

North Brighton Bakery,
64 Lincoln St.. 
Brighton, Mass.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumheriams

Visokie Geležies Daiktai

Gegužės 11, 1952, 
, Banketas—6 v. v.

coeoeooooeeeoooeoooeoeeeeoeoi

Abu parengimai įvyks 
Koncertas 2:30 v. p. p

Prašome kitas organizacijas nieko nerengti 
viršminėta diena ir visiems ruoštis dal v- 
vauti LDD sukaktuvių minėjime. Smulk
menos bus praneštos vėliau.

LDD 21 KUOPA

J. R. WATKINSO 
PRODUKTAI

Mentolio ir kamforo mostis. 
Watkinso Linimentas ir virš 
200 kitų Watkinso produktų.

Norėdami gauti VVatkinso 
produktų j namus, telefonuo-' 
kit: H. Cammack. TAIbot 5- 
3862. arba rašykit jam šiuo 
adresu: 77 Neponset Avė., Dor
chester, Mass.

Watkinso Kalendorius kos- 
Itumeriams dykai. (9)

INCOME TAX SERVICE
Visais Income Tax formų išpildy

mo reikalais suinteresuotieji prašo-
m i kreiptis šiuo adresu:

B. Mikonis,
545 Broadway. So. Boston. 

Phone: SO 8-0605.

(11)

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diea*

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietucia Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijoa 
X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.




