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Amerikos Karo Vadai Vyks į 
Tolimuosius Rytus

Jungtinių Štabų Viršininkai Tirs Padėtį Vietoje; Kų
Daryti dėl Kinijos Pralaimėjimo? įvairios Nuomo

nė., Bet Nėra Vienos Politikos; ~
Kelias Turi

Amerikos jungtinių štabų, Čankaišekas 
viršininkai greitu Jaiku Kaltina Rusiją
vyks į Japoniją ir 
žins vietoje' su Amerikos 
saugumo klausimais Toli
muose Rytuose po Kinijos 
pralaimėjimo.

Amerikos karo vadovy
bėje ir valdžioje yra griež
tai skirtingos nuomonės dėl 
Amerikos politikos Azijoje 
ir dėl to, kaip ten sulaikyti 
tolimesnį bolševizmo plėti
mąsi. Japonijos valdyto
jas, generolas Mac Arthur, 
reikalauja, kad Amerika 
panaudotų visas priemones 
Maskvos įtakai, sulaikyti ir 
nustumti atgal iš Azijos 
platybių. Ypač jis reika
lauja, kad kinų komunistai 
nebūtų įleisti į Taiwan 
(Formozos) salą. Panašią 
nuomonę reiškia daugelis 
kongresmonų ir įtakingų 
karo vadų. ,

Galutinai Amerikos poli
tika Azijoje bus išspręsta, 
kada karo vadai susipažins 
vietoje su padėtimi ir pasi- 
tai-s su Amerikos karo va
dais Japonijoj.

Japonai Turi
“Teisę Gintis”

Naeionalinės Kinijos va
das, generolas Čankaišek, 
Naujų Metų dieną kaltino 
Sovietų Rusija “papildžius 
didžiausią prasižengimą 
žmonijos istorijoj.” Jis aiš
kino, kad Rusija pasinau
dojo Kinijos nusilpnėjimu 
po aštuonių karo metų prieš 
Japoniją ir užsiundė ant 
Kinijos savo penktą kolo
ną. Rusija pasielgė pana
šiai, kaip Japonija, ir Mas
kvos politika yra ne kas ki
ta, kaip tęsimas brutališkos 
carų politikos, tiktai su mo
derniškais ginklais ir su 
bolševikiškos penktos kolo
nos pagalba, čankaišekas 
sakė, kad bėgyje 5,000 nie

kinu tauta nepergyveno 
tokios nelaimės, koki ją iš
tiko dabar dėl Maskvos ag
resijos.

Maskva Vėl
Grasina Suomijai

AZIJOJE GIMĖ NA’JJA RESPUBLIKA

iro virt trijų šimtų metų priklausomybės av Olandijos, Indonezijos žmonės 1949 
tais gruodžio 27 <L atgavo visiškų nepriklausomybę. 77 milionai Indonezijos gyvento- 
jų sudarė Jungtines Indonezijos Valstybes, j kurias įeina 16 valstybių, išsimėčiusių 
daugelyje salų. Indonezija neabejojamai užims svarbią vieną Azijos valstybių tarpe. 
Paveiksle matyti naujosios respublikas še mėlapis.

Trujillo Gali
Skelbti Karą

Barret Valdybės JAV Neokupuos 
Sekr. Padėjėjas Taiicano Salą

Kongresas Susirinko į Naują 
Antrąją Sesiją

Kongresas Išklausys Prezidento Pranešimus; Bus Karstų
Ginčų dėl Prezidento “Fair Deal” Programos; Iš

kyla Biudžeto Nedateklių Klausimai; Aštrėja 
Ginčai dėl Užsienių Politikos

Šį antradienį, lygiai 12 
valandą, pradėjo posė
džiauti Amerikos kongre-

“------ 1 (sas, atstovų rumai ir sena-
Nuo Naujų Metų sociali- | tas p0 atidarymo iškilmių 

nio draudimo (old age and kongresas pranešė prezi
dentui, kad jis yra pasiruo-

Socialinio Draudimo 
Mokesnio! Pakilo

survivors insurance) mokes- 
niai pakelti 1 nuošimčiu. 
Iki šiolei darbdaviai ir dar
bininkai mokėjo nuo uždar
bio po 1%, o dabar mokės 
po pusantro nuošimčio. Mo
kesnių pakėlimas paliečia 
39 milionus apdraustų dar
bininkų ir 2,700,000 darb
davių.

Senatvės pensijos ir pen
sijos mokamos apdrausųjų

sęs išklausyti prezidento 
pranešimų. ,

Pirmas prezidento prane
šimas kongresui, “apie* uni
jos padėtį,” bus perskaity
tas visam kongresui (atsto
vų rūmams ir senatui kar
tu) šį trečiadienį; penkta
dienį prezidentas darys pra
nešimą kongresui apie eko
nominę krašto padėtį ir ki-

žmonių našlėms ir našiai-ltos savaitės pradžioje, pre-

Generolas MacArthur, Ja 
ponijos valdytojas, Naujų 
Metų proga aiškino, kad 
nors Japonijos konstitucija 
atsisako nuo karo, bet Ja
ponijos tauta visvien turi 
kiekvienai tautai priklau
sančią gynimosi teisę, jei 
ją kas nors užpultų.

Tas gen. MacArthuro pa
reiškimas kai keno buvo 
aiškinamas, kad dabar 
Amerika leis Japonijai lai
kyti savo kariuomenę ir tu
rėti ginklavimosi pramonę. 
Bet gen. MacArthur bend
radarbiai aiškina, kad 
Amerikos politika Japoni
joj nesikeis ir Japonijai 
šiuo tarpu nebus leidžiama 
laikyti kariuomenę.

PER NAUJUS METUS
ŽUVO 402 ŽMONES

Sovietų Rusijos užsienių 
reikalų ministerio padėjė
jas A. Gromyko įteikė 
griežtą notą Suomijai ir 
kaltina suomių vyriausybę, 
kad ji paslėpusi nuo sovie
tiško teisingumo “300 karo 
kriminalistų sovietų kil
mės.” Nota reikalauja pa
siaiškinti, kodėl Suomijos 
vyriausybė neišdavė tų 
“kriminalistų” Rusijai nu
bausti.

Suomijos prezidentas 
Naujų Metų proga, kelias 
valandas po gavimo tos 
grasinančios notos, kreipėsi 
į suomių tautą ir sakė, kad 
Suomija gali vesti tiktai 
draugingą politiką santy
kiuose su Rusija.

Nežiūrint Suomijos tai
kingumo ir nusižeminimo, 
Maskva ieško priekabių ir 
spėjama, kad gal Maskva 
darys naują bandymą pa
statyti Suomijoj savo lėlių 
ir kvisiingu valdžią.

Dominikonų respublikos Gruodžio 31 d. preziden- Prezidentas Trumanas ir 
diktatorius, “generalissuno”, tas Trumanas paskyrė žur- Amerikos nacionalinio sau- 
Rafael L. Trujillo, gavo išjnalistą Edward W. Barret gurno taryba sutarė dėl ar- 
fašistinio parlamento įga-! valstybės sekretoriaus pa- Ūmiausios politikos Toli- 
liojimą skelbti karą Domi-Įdėjėju į vietą G. V. Allen, muose Rytuose. Amerika
nikonų kaimynams, jei jif ———’---------- --------------------A* m ?-----
ras reikalo tą daryti. Tas
nepaprastas parlamento nu
tarimas ir pasiputusio dik
tatoriaus galios padidini
mas kelia rupesnio pas vi
sus Dominikonų kaimynus, 
nes nežinia, ką diktatorius 
su jam duotais įgaliojimais 
darys. JAV valstybės de
partamentas ir Inter-Ame
rikos “taikos komitetas” 
reiškia nepasitenkinimo dėl 
Dominikonų politikos, o 
Trujillo siūlo jo konfliktą 
su kaimynais apsvarstyti vi
soms Amerikos valstybėms.

ToiaanA caa w~ —eina ambasadoriaus nutarė neokupuoti 
pareigas Jugoslavijoj. Nau- salą, kurioj dabar susimetė 
jasis valstybės sekretoriaus nacionalinė Kinijos vyriau- 
padėjėjas vadovaus Ameri- sybė su savo kariuomenės 
kos propagandai užsieniuo- likučiais, su karo laivynu ir 
se ir jojo žinioje bus aiški- karo aviacija. Amerika šiuo 
nimas Amerikos užsienių tarpu nepripažins Kinijos 
politikos Amerikos žmo- komunistų režimo ir palie
tiems. Naują valstybės sek- ka tą reikalą vėlesniam lai- 
retoriaus padėjėją dar tu- kui spręsti. Amerika iš 
rėš patvirtinti senatas.

HOOVER1S SIŪLO
GINTI FORMOZĄ sybei Taiwan saloje

ciams, Šiuo tarpu nėra pa 
keliamos, bet 1950 metais 
vyriausybė vėl siūlys, kad 
kongresas padidintų pensi
jas. Dabar apdraustieji vi
dutiniai gauna 26 dolerius

žabosi

Izraelis Atmeta
J. T. Siūlymą

Izraelio vyriausybė atme
tė Jungtinių Tautų kolonijų 
priežiūros tarybos reikala-

A . . . vimą sulaikyti savo sostinės! sienių politikos,naujo persvarstys klausimą, ^lim [ JeruzaIį kuri 
ar duoti kokią nors pagalbą J jni ’
Kinuos nacionalinei vyriau- (arž6 jnUkacjo’alizuoti. Iz.

Buvęs prezidentas Her- ,. Amerikoje daugelis įta- 
bert H»ver reikalauja, kad klnCT Polltlk’l lr kan“om.e-

Besventinant Naujuosius 
Metus visoj Amerikoj žuvo 
402 žmonės, daugumas au
tomobilių nelaimėse.

Naujų Metų šventė parei
kalavo daug mažiau aukų, 
negu Kalėdų šventė, kada 
žuvo iš viso 580 žmonių.

RUSŲ ORLAIVIAI 
VIRS JAPONUOS

Iš Argentinos praneša, 
kad du nepriklausomi dien
raščiai, “Nacion” ir “Pren- 
sa,” nežiūrint valdžios per
sekiojimų ir nedavimo už
tenkamai popieriaus, pa
daugino savo skaitytojų
skaičių apie 10 nuošimčių. I politikos.”

Mokyklos Vokietijoje

Prieš pat Naujuosius Me
tus Bostone gautas laiškas 
iš vienos DP stovyklos britų 
zonoje, Vokietijoje. Jame 
rašoma, kad per Švediją 
yra gautos žinios iš Pabal
tijo, kur esą bolševikai at
virai kalba apie karą su an- 
glo-saksafe.

Amerika neužleistų Taiwan 
(Formozos) salos kinų ko
munistams ir kad panaudo
tų karo laivyną tai salai ap
ginti nuo Kinijos komunis
tų. H. Hoover sako, kad 
Azijoje reikia padaryti tvir
tą užtvarą prieš bolševizmo 
plėtimąsi.

REPUBLIKONAI PRIEŠ 
TAKSŲ KĖLIMĄ

nes vadovybė reikalauja, 
kad Amerikos kariuomenė 
paimtų Taiwan (Formozos) 
salą į savo globą, kad ten 
neįsigalėtų kinų komunis
tai.

AMERIKOS
PLAUKIA

LAIVAS 
ŠANCHAJUN

“Nežinomi” orlaiviai kas
dien skraido virš įvairių Ja
ponijos vietų. Spėjama, kad 
tai rusų orlaiviai atlekia 
virš Japonijos stebėti, kas 
ten darosi. Nežinomi or
laiviai pasirodo trumpam 
laikui ir pirm negu ameri
kiečiai spėja juos pavyti, iš
nyksta jurose.

Argentinos vyriausybė 
davė įsakymą uždaryti ko
munistų partijos laikraštį 
“La Hora” Buenos Aires 
mieste. Laikraštis uždary
tas dėl “anti-argentiniškos

Tuo tarpu DP stovyklose 
tremtinių gyvenimas via 
blogėja. Štai britų zonoje 
visiems DP pradinių mo
kyklų mokytojams nutrau
kiamos algos. Mokytojai 
atleidžiami, o kur mokysis 
tremtinių vaikai—nežinia. 
Be to, opiai paliečiamas ir 
tremtinių maitinimosi rei
kalas. Daugely stovyklų 
dipukai, nenorėdami su
nykti nuo bendrojo katilo 
maisto, laiko vieną kita viš
tą ar triušį. Dabar tokie 
dipukai stovyklų adminis
tracijai už kiekvieną vištą 
tur*» J**** . “pagalvtnj 
"«**?»T?P° markę,
o už triušį—pwę markės.

Kaip matosi, IRO parei
gūnai labai uoliai steogiaM 
tremtinius “atpratinti** nuo 
valgio, o jų valkus palikti 
beraščiais.

Republikonų vadai kon
grese skelbia, kad jie griež 
tai stovės prieš administra 
cijos bet kokius siūlymus 
pakelti mokesnius. Repub
likonai sako, kad vyriau
sybė turi apkarpyti išlaidas, 
kad galėtų išsiversti su to
mis pajamomis, kokias ji 
gauna iš jau esamų mokes
nių.

Amerikos laivas “Flying 
Arrow” nutarė plaukti iš 
Hong Kongo į Šanchajų, 
nežiūrint į Kinijos naciona
listų paskelbtą blokadą ir 
nežiūrint Amerikos perspė
jimo, kad kelionė į kinų ko
munistų uostus yra pavojin
ga. Laivo vadovybė prane
ša, kad visi jurininkai suti
ko rizikuoti ir nė vienas ne
atsisakė bandyti pralaužti 
nacionalistų blokadą.

raelis savo atsakyme pažy
mėjo, kad Jungtinių Tautų 
kolonijų priežiūros taryba 
neturi jokios teisės duoti 
įsakymus Jungtinių Tautų 
nariams atšaukti jų vidaus 
patvarkymus ar reikalauti, 
kur Izraelis turi turėti savo 
sostinę.

Tuo tarpu arabiška Jor
danija paskelbė, kad ji 
įjungia į savo valstybės sie
nas arabiškąją Palestinos 
dalį su Jeruzalio senamies
čiu.

DR. H. SANDER
PALEISTAS PO BĖLA

zidentas darys pranešimą 
kongresui apie ateinančių, 
1950-51 metų biudžetą.

Ir antroj 81-jo kongreso 
sesijoj prezidentas keta siū
lyti priimti jo jau pernai

ringai*?IGII uvui
mą ir kongresas arba turės 
ją priimti, arba prezidento 
reikalavimai bus sprendžia
mi 1950 metų rudens rinki
muose.

Šioje kongreso sesijoje iš 
pat pirmų dienų iškils griež
ti ginčai dėl Amerikos už- 

ypač dėl
politikos Azijoj. įtakinga 
kongreso dalis jau pasisakė 
už griežtą politiką santy
kiuose su Kinijos komunis
tiniu režimu, prieš to reži
mo pripažinimą ir už davi
mą kariškos pagalbos Kini
jos nacionalistinio režimo 
likučiams, kurie dabar su
simetė į Formozos (Tai- 
wan) salą.

Dabar susirinkęs kongre
sas turės išspręsti visuome
nei svarbų mokesnių klausi
mą. šiais metais valstybės 
biudžetas suvedamas su 
trukumais, todėl ateinan
tiems metams vyriausybė 
turės arba mažinti išlaidas, 
arba turės prašyti kongreso 
padidinti kai kuriuos mo
kesnius.

MIRĖ AKTORIUS
EMIL JANN1NGS

Sausio 2 d. Austrijoj mi
rė pagarsėjęs vokiečių mū
viu aktorius, Emil Jan- 
ninga, kurs buyo plačiai ži
nom ir Amerikoje. 1927 
metais tas aktorius vaidino 
HoHywoode keliose filiuo
se. Jis mirė sulaukęs 
motų amžiaus.

Nuomininkai Reikalauja
Nuomų Kontrolė*

Nuomininkų organizaci
jos New Yorke ir kituose 
miestuose siunčia preziden
tui Trumanui reikalavimus 
pratęsti nuomų kontrolės 
įstatymą dar ilgesniam lai
kui. Dabartinis nuomų kon- 

63 trolės įstatymas veiks tik 
iki vidurvasario ir kongre
sas mano jo nebepratęsti, 
palikdamas tą reikalą tvar
kyti valstijoms.

Manchester, N. H., dak
taras Herman Sander buvo 
areštuotas praeitą savaitę 
už pagreitinimą mirties vie
nos nepagydoma liga ser
gančios ligonės, 59 metų 
Mrs. Abbie Borroto. Dak
taras traukiamas teismo at
sakomybėn ųž žmogžudys
tę. Iki teismo daktaras pa
leistas po 25,000 dolerių bė
la.

Dr. H. Sander sako, kad 
jis esąs nekaltas ir išėjęs iš 
kalėjimo vėl verčiasi dakta
ro praktika. Candia, N. H., 
miestelio gyventojai, Dr. 
Sander kaimynai, jam reiš
kia pasitikėjimą ir sako, 
kad jie ir toliau skaito dak-

JUGOSLAVIJA GALI
PIRKTIS ORLAIVIŲ

Amerika davė leidimą 
Jugoslavijai pirktis čia ke
leivinių orlaivių ir įvairių 
mašinų dalių. Leidimas 
duotas po pasirašymo su 
Jugoslavija sutarties apie 
komercinių orlaivių skrai
dymą. H
Arkanus Organizuoja

Didelę Banditų Medžioklę
Iš Little Rock, Ark., pra

neša, kad ten organizuoja
ma didžiulė medžioklė 3 ar 
4 banditams gaudyti, kurie
per paskutines kelias die- 

tarą garbingu žmogų, tin-!nas padarė drąsių užpuoli- 
kamu eiti daktaro pareigas. ~ .
šį antradienį “grand jurv

skel
svarsto Dr. H. 
tės klausimą.

Sander kai

mų ir sužeidė kelis polici
ninkus. Spėjama, kad ban
ditai esą pabėgę iš Tucker 

{kalėjimo kaliniai.
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i APŽVALGA 5
AMERIKOS INDĖLIS Į kad socialistai, kurie tiki i 

EUROPOS GERBŪVĮ socialistinę žmonijos ateiti,
--------- atstovauja “komunistų lini-

Baigiant 1949 metus iš ją” ir jau.
Europos atėjo žinios, kati _ „ ,
ten gyvenimas susitvarkė ir Ja skirtumą p. K. leng-
žmonės vėl šventė žiemos «ų pastebėti, jei jis
šventes maždaug, kaip besaliskiau pažvelgtų j bet 
prieškariniais metais, be kun% socialistu valdomą su
bado šmėklos ir be dideliu '»> pavyzdžiui. Angliją Ten 
trukumų, kurie visus poka- n«'as prievartos darbų 
rinius metus žmones ten sto;yklų, neras diktatūros, 
kankino nematys }X)licinė? valsty-

Dėl 'vakarinės Euro^s!1*.5-inės 
atsistatymo didelis nuopel- Įalsv5s. išniekinimo, demo-
nas priklauso Amerikai, 
kuri įvairiais pavidalais, pa 
šalpomis, paskolomis ir pa

kratinių žmonių teisių min
džiojimo. spaudos monopo
lizavimo ir panašių dalykų.

kurinius du metus per Mar ikį pasižimi totalitari 
shallo planą davė Europai bolse\iku diktatūra.
didžiulę pagalbą. Vien 
Marshallo plano pagalba, 
iki 1949 metų galo, siekė 
8,250,000,000 dolerių, arba

Skirtumas, rodos, savaime 
aiškus ir tik žmogus apja- 
kintas neapvkantos, ar po
litinis kūdikis, to skirtumo

kiekvienas Amerikos gy- nemat0- 
ventojas, skaitant visus be Į Ponas K. mano, kad so- 
išimties, Europos atstaty- cialistų gyvenimas pasida

KELEIVIS, SO. BOSTON
IRANO ARMIJOS PARADAS TEHERANE

Irano artnija, apginkluota amerikoniškais g inklais. žygiuoja parade krašto sostinėj, 
Teherane. Virš žygiuojančios armijos skraido orlaiviai, irgi gauti iš Amerikos? Ira
nas (Persija) yra silpna šalis, bet visvien žada gintis, jei Rusija bandys ją užkariautu

Kas Savaite
Trumano Doktrina ir Tito r apie medžiagos ir energi-

_ . _ . . ios tapatybę, kuri sako, jogPnes savaitę laiko Ame- į ,ekianti djde.
rika pirmą kartą viešai pa-! Įju medžiaga> 0 me.
smake dėl Jugoslavijos Hki-, ne kas kit kai

To pasisakymo prus- stovvje
yra ta, W Amnb ,etįija> buv0 patvil.tinu

ptiesinsis agitsijai .. . ir dargi eiliniu žmonių sų- 
nuose ir padės‘Jugoslavija. • ,;(45 metais>
ginti jos nepriklausom}bę. įt„n,ini.s bombos sprogo 

I. Amerikos.prezidento vie-, Hi,.ojima ir Nagasaki 
.sas pareistamas buvo aba-|mi^t„ Ten> paga, Ein.

šteino mokymą, medžiaga

mo.
mė

kymas i Maskvos nedvi-
prasimus grasinimus apsi-
dirbti” su Ubai liūdnais rezultatais vi-

i-rą dienu pnes Amerikos .
1 • - - j- i v i ,ius sam pasauliui,i viešą žodi Maskvoje kalbe- pacifisto Einšteino
! “Nebetoli laikas, kada iš-! naujausia teonjai je J 
‘davikiška Tito šaika . . . 5UJ UMkMirunkų bus pritinta. ..
, ., , ... • • i- išbandyta, neduos tokiu----------- ------------------------------------ - - -- — lafauks gėdingo impenal s-^,.ii<lnu- rezukatų Tikį.di.

nės gali būti tik dėkingi so- mas kapitalistinės rinkos ži- Į Lietuvą per žaliąją ir. tinęs įeakcijos samdiniu ii-
cialistams. niai. i naujai atitvertą sieną. kimo.”

buvo paversta į energiją su

me. kad ne.

Anglijos socialistų laimė- Anglijos socialistinį eks- 
jimai yra dideli ir ūkio at- perimentą šiais metais ver-

x Panašių grasinimų 
Maskvos girdisi daug

x
įs
ir

ręs dabar labai liūdnas ir 
jis neslepia savo džiaugs
mo dėl to. Jis sako:

“Kas beliko socialistams?... 
Siūlytis su socializmu kol kas 
neparanku, visienis matant 
komunizmo žiaurumą ir ato
dangą. Jie laukia patogesnių 
laikų. Jie žiuri į Angliją ir 
—turi vilties. Stipri tai turi 
būti viltis, nes iš britų ‘eks
perimento’ irizemi rezulta
tai.”

Socialistų viltis Į socialis
tinę, teisingesnę žmonijos 
ateiti, turi būti tvirta ir ga
lima tik pasidžiaugti, k<*d 
socialistai dėl pasitaikančių 
pralaimėjimų rankų nenu
leidžia. O viltis, dedama Į 
Anglijos socialistini ekspe
rimentą, socialistus visame 
pasaulyje gali tik džiuginti. 
Tie Anglijos socialistų pa
siekimai ponui K. atrodo 
“mizerni” tik todėl, kad jis 
i tuos pasiekimus žiuri 
Amerikos kapitalistinės 
spaudos akimis, o ne Ang
lijos darbo žmonių interesų 

- - šviesoje.iš pokarinio skurdo ir su
irutės iš teisingai suprastus Ko pasiekė Anglijos so- 
pareigos ir išeidama iš savo cial istai karo sugriautoje 
interesų. Amerika skaitė Anglijoje? Pasiekė labai 
savo pareiga padėti atsista- daug. Anglijos žmonių svei

katingumas niekada nebu-

mui per Marshallo planą 
jau davė po $55.

Amerika pagalbą Euro
pai davė neatsižvelgdama, 
ar tai buvo priešų ar sąjun
gininkų šalys. Buvusios 
priešų šalys gavo jau apie 
du bilionu dolerių: Italija 
—$900,000,000, vakarinė 
Vokietija—$800,000,000 ir 
Austrija—$365,000,000.

Daugiausia pagalbos ga
vo šalys sąjungininkės, An
glija — $2,200,000,000 ir 
Praneuzija — $1,700,000,- 
000.

Pusė tos milžiniškos pa
galbos buvo duota žemės 
ūkio produktais ir kita pu
sė pramonės išdirbiniais ir 
žaliavomis. Dėka Ameri
kos pagalbai karo suardy
tos šalys, kaip Italija, 
Praneuzija, Vokietija, An
glija ir k. galėjo atstatyti 
savo ūkį, galėjo išmaitinti 
savo žmones ir šiandien ga
li pasirodyti su didesne ga
myba, negu prieškariniais 
metais.

Amerika gelbėjo Europą

tyti kraštams, kurie per ka
rą daug daugiau nukentėjo, 
negu Amerika, o Amerikos 
išskaičiavimas buvo tas, 
kad geriau Europoje turėti 
sočius, tvarkingus ir stip-

vo toks geras, kaip dabar. 
Anglijos mokyklų vaikai 
niekada nebuvo taip sveiki 
ir guvus, kaip dabar, kada 
valstybė ėmėsi vaikų globos

rius kaimynus ir kostume- rimtai ir su pilnu savo atda
rius, negu apdriskusias ir 
vidaus suirutės kamuoja-

komybės supratimu. Angli 
jos darbo žmonės visus po-

mas tautas. Tokią politiką karinius metus nežino, kas 
tai yra nedarbas, ko, dėja, 
negalima pasakyti apie tur- 

i tingiausią pasaulio šalį 
Šiandien, kada politinis i Ameriką. Anglijos sociali- 

dangus vis labiau niaukiasi,!nis draudimas, “nuo lopšio 
musų šalies protinga ir į iki karsto,” nors ir duoda 
žmoniška politika davė progos kapitalistiniams
Amerikai Europoje gerus, į klapčiukams pajuokauti, 
ištikimus sąjungininkus, ku-'betgi Anglijos darbo žmo-

Amerikai diktavo ir žmo
niškumas ir tautinis intere
sas.

rie ir taikos palaikyme ir, 
karui ištikus, pergalės iško
vojime, stovės greta galin
gosios Amerikos.

NEMATO SKIRTUMO

niu gyvenime tai yra milži
niškas laimėjimas. Papras
tas, “eilinis” žmogus, kurio 
likimu kapitalistinis pasau
lis nėra linkęs rūpintis, An
glijoj turi užtikrintą globą 
nelaimėje, nedarbe, senat
vėje, ligoje, šeimos prie
auglio susilaukus ar šeimos 
maitintoją į kapus palydė
jus. Tai yra vienas didžiau-

Bostono “katalikų” laik
raštis, kurio patronas yra 
šv. Juozapas, o šefas p. K.,
Kristaus gimimą ir pradžią 
“šventųjų metų” paminėjo'šių Anglijos darbo žmonių 
smarkiu užsipuolimu prieš laimėjimų ir, pasakysime, 
socialistus. Jis suvertė so-i tikrai krikščioniškas laimė-
cialistus ir bolševikus į vie
ną krūvą ir visus kartu api
pylė savo kalėdinėmis ne
apykantos išprakaitėmis.

jimas, imant krikščionišku
mo supratimą ne jo iškrai
pytoj, kuniginėj prasmėj, 
bet kaip jį skelbė Kristus ir

Ponui K. neaišku, koks jo pirmieji mokiniai. Už 
yra skirtumas tarp socialis- platų, visaapimanti sociali- 
tų ir bolševikų. Jam rodosi, nį draudimą Anglijos žmo-

Kinijos Pripažinimas

Kinijos komunistinis re-rtatvme, ir butu statyboje, tins patys Anglijos žmonės.į. ^etux^’kotaipy |Washingtonas skaitė 
ir nacionalizuotų pramonės Jie galės ji almesti ar pa- £ "&”«?. P*“- kad i žimas jau pradeda “Įeiti’
šakų tvarkyme. Anglijoje tvirtinti, pagilinti. Bet tie .1^met^ vasaros, u'° į slavijos likimą sprendžiant į tarptautinę politiką.. Pir- 
jaučiami kai kurių produk- neva katalikiški žmonės,;23, .e .S1S. 10JUy vl®iems J)ei įtars savo žodi ir Amerika. į moji Burma, gruodžio 17 
tų trukumai, tai yra karo kaip p. K., kurie garbina' žiojamiems Lenkijos zmo- Jei reikės- tars visoke-įd., pripažino komunistų re- 
palikimas. Bet Anglijoj budelišką Franko fašizmą,

reika-

K •••♦ir • j s 7 • i ’♦ -i i • • u T Įėjo tada patekti i Lietuvą, esami ištekliai yra daug tei- tiek_pat šlykštų, kaip ir bol- J, , * . • . . /
nėms. Laimingas, kas ga- rjopa pagalba Jugoslavijai, žimą. Metams baigiantis,
ėjo tada patekti į Lietuvą,| gu ^uo pasisa}<ymu Ame-'gruodžio 30 d., Indija irgi 
š kur galima buvo susisiek-' pakeitė “Trumano pripažino tą režimą. Pas-
i su nlačiuoiu nasauliu ir : >> ' Imi Tnrliio colzo T n rl i u

krikščio- tuva n.lumi,.greltai Pasl 'jos režimas vis dar tebėra! už pripažinimą komunisti- 
a. glemžė visą Lietuvą,, kartu komunistiškas, bet Trumą- nio režimo Kinijoj, bet su 

\ ilniaus dovana. no doktrinos saugumas ir jį pripažinimu nesiejant jokio
režimui. Ki-

juodojo turgaus plėšikavi- nedemokratiški 
mo ir dėl kitų negerovių, nys.” Tai nebuvo jokia pa u. 
kurios reiškiasi kraštuose, slaptis ir seniau, bet nau- su
kur prekių nedateklius yra dingą yra dar kartą juos. Bebėgant J. Glicksmanui ^obos. Tuo pačiu Trumą- pritarimo tam 
didelis, o gaminamų gėry- pamatyti tokius, kokie jie j Lietuvą, prie Ciekinių doktrina lieka nukreipta nijos klausimas sausio 9 d. 
biu skirstymas vra palieka- vra. I kaimo, netoli Švenčionių, išimtinai prieš rusišką im- bus išsamiai aptartas bntų

diplomatų suvažiavime Co- 
lombo mieste Ceilone. 
Ten bus tariamasi, kaip pa- 

.. stoti kelią bolševizmui plėš
io, kada jis buvo išvežtas diktatūra gali pasigirti ne- \IS,.1S linijos i įltas AziJos
■ vergų stovyklų prie prie- mažais laimėjimai? Bai- ,,-r. kartu bus nus,?ta'

zio.-k™ r l • ♦ ♦ t> i j • tvta dėl Mao režimo pnpa-vattos (laibų. giant metus Belgradas pasi- Z .
Pne Lietuvos sienos, ka-įrašė penkiems metams pre-

da Glicksman ir jo nelai-j kybos sutartį su Anglija ir 
mingos kelionės draugai nutarė pasikeisti su ja virš 
buvo pagauti, rusų pasienio 500 milionų dolerių vertės 
karininkas jiems pasakė to- prekėmis. Anglija duoda

jis buvo sugautas ir per perializmą.

Pasakyk Vakarams’
Amerikoje, 1943 metų Į toro Alterio ir jo kovos 

pradžioje, pačiame įkaršty-' draugo Henricho Erlicho 
je naivios “draugystės” Ru-' atminčiai. Savo pergyveni- 
sijai, kaipo “musų geriau- į mų knygą J. Glicksman pa- 
siam sąjungininkui,” štai-į vadino “Pasakykie Vaka- 
ga pagarsėjo Viktorio Al-rams,” pagal vienos trem- 
terio ir Henricho Erlicho i tinės šiaurėje prašymą, kad 
vaidai. Tai buvo Lenkijos jis viską atvirai papasako- 
žydų socialdemokratinio j tų “Vakarams,” ką jis per- 
“Bundo” vadai, kuriuos'gyveno Rusijos vergų sto- 
bolševikai rytinėj Lenkijoj vykioje. Knygą išleido The; 
1939 metais areštavo ir , Gresham Press, New Yorke,1 
1941 metų gale sušaudė. j vadinasi ji “Tell The West.”

Apie sušaudytuosius žy
dų socialistų vadus Maskva
virš metų laiko tylėjo, nors

i čvniLnTTns isgairciivcio

Jerzy Glicksman, kaip ir
, ,. . J ’. . įjo brolis V. Alter, gyvenodaugelis žmonių, engiu ir|Varš • kada ’v0Viečiai 

an.enk.eciu žymus žmones, už , R Prfsiarai- 
Maskvos teiravos. T,k ka.-uį vokječiamį4 rie Varšu- 
fronte rusa. susilaukė d.- jfe itrauįž j ,^jne 
dėsnių lmmej.mų tada jie Lenk;j . R -
paskelbė Amenkos visuo-1 ’
menei

A. 2 M
menos kalėjimą, kur ir sė- Tito Laimėjimai 
dėjo iki spalių mėnesio ga- šiuo

zmimo.
1950 metai, noroms ne-

noroms, bus Azijos likimo 
metai.

x
kį pamokslą:

i faktų, kad du kairių:l!",ž!!- ™

Eutanazija

Praeitą savaitę' Manches-
Jugoslavijai 8,000,000 sva 
rų sterlingų kreditų šešiem:
metams. Paskolų Jugosla- terio, N. H., daktaras, Her- 
vija jau gavo ir dar gaus ir man N. Sander, pagreitino 
Amerikoje. Todėl Jugosla- iš mielaširdystės vienos li- 
vija ukišku žvilgsniu darosi gonės, Mrs. A. Borroto, 
visai nepriklausoma nuo mirtį. Ligonė per 15 mė- 
Maskvos ir jos satelitų ir nešiu labai kankinosi ir ne- 
niekais paverčia Maskvos! ^uv§ jokios vilties ją pagy- 
jai paskelbtą ekonomini dyti.
boikotą. Už šitą “nužudymą iš

Tito režimas giriasi ir vi- mielaširdystės” Daktaras H. 
daus laimėjimais. Jugosla- x- Sander buvo areštuotas 
vijos biudžetas esąs suves- traukiamas į teismą, kaipo
tas su pertekliais, nežiūrint žmogžudys, 
į dideles išlaidas armijai ir ^r- Sander byla sukėlė 

visame krašte nepaprasto
____ _______ ( usidomėjimo. Ta byla ypač

sada. truko oro kvėpavimui. J Jugoslavijoj įsistiprina “le-į susidomėjo daktarai, kūnų 
Utėlių buvo tiek daug, kad nmistinis” režimas, kurs j tarpe yra ir eutanazijos ša-

“Koki sarmata! Jus norit 
pabėgt; iš socialistinės šalies 
į kapitalistinę šalį, iš krašto, 
kur valdo proletariatas į bur
žuazijos valdomą šalį! Ar 
jums ne gėda?”

x
Už tą “gėdą” J. Glicks

man buvo pasodinats į Aš
menos kalėjimą. Gyveni
mas kalėjime buvo toks:

Kambaryje, kuriame vie
tos buvo 16-ai žmonių, bu

JU socialistų vadai Rusijoj I Spūstis kameroje kražto
brohs gyveno Kovelio mies-Jbuvo neišpasakyta, joje vi-Į Iš tų faktų atroaytų, kadl?buvo nužudyti be jokios 

kaltės ir be jokio pateisini
mo. Negana nužudymo,
Maskvos valdžia tų nužudy
tųjų socialistų vadų atmintį NKVD pasiteirauti apje sa- PALEISTAS Iš KALUIMO 
oanoe suteršti, apsauKaa- EtaHa Ta

te. Ten jį rusai ir suėmė. 
Kada J. Glicksman sužino
jo apie brolio areštą, jis nu
vyko Į Kovelį ir nuėjo į

vo brolio likimą. To užte
ko, kad ir jis butų areštuo
tas ir penkias savaites lai- 

; komas Kovelio kalėjime,
D .. ... . i.-., naktimis tardomas, baduPraėjo eile metų. Vikto-; •

ą i. • ♦ ęy • v tn i TTiaruiaiTias ir laikomas
?,enKr± žmoniškose .„lygose.

ma juos “hitleriniais agen
tais” ir vadindama juos 
“sovietų piliečiais.”

x

licho vardai vėl buvo pri
minti Amerikos visuomenei. 
Juos priminė Jersey Glicks
man, Viktoro Alterio bro
lis (vienos motinos, ne vie
no tėvo). Jis irgi maždaug 
tuo pačiu laiku, kaip jo 
brolis V. Alteris, buvo areš
tuotas rytinėj Lenkijoj ir 
po kelių mėnesių kalinimo 
Ašmenoje, buvo ištremtas į 
Rusijos vergų stovyklą šiau
rėje, Komi respublikoje, 
prie Uchtos ir Ižmos santa
kos. Jis buvo paleistas, 
kaipo Lenkijos pilietis, 1941 
metų gale. Savo pergyve
nimų aprašymą J. Glicks
man skiria savo brolio Vik

is Kovelio kalėjimo J. 
Glicksman buvo paleistas, 
bet jo pėdomis visur* sekio
jo “angelas sargas,” arba 
šnipas, kurs jį parlydėjo į 
Rovno ir sekiojo kiekvieną 
žingsnį. Nuo šnipo jam pa
vyko pabėgti nakties tamsu
moje į Lydą, kur kelias sa
vaites jis gyveno ramiai, iki /ĮJJ 
1940 metų vasario mėnesį 
rusai padarė masines žmo
nių deportacijas iš Lydos 
apielinkių. Vežė į Sibiro 
darbų stovyklas valstiečius. 
Pradėjo policija akyliau 
sekti ir Lydos gyventojus.
J. Glicksman nutarė bėgti

(Nukelta į 4 pusi.)

Amcrifcm žydą talpos fondo 
atstovas Vengrijoje,

rikę areštuotas Ir išlaikytas 
Jia buvo 

Ka-
ė* j| vengrą Mtavikat palei
do, tai rasai jj bavo sutaikę 
Austrijoj. Pagailai Ir ruani 
jf paleido Ir jb patieki Vio- 
R. L Jacoboon anko, kad 
heli trik a I g drag kartą tar
dė, bet

Staliną vertina lygiai taip, 
kaip Lenino testamentas 
liepia. . . . Bet to režimo li
kimas spręsis ateinantį pa
vasarį, kada Balkanų kal
nuose pradžius keliai ir ar
mijos galės ten laisvai ju
dėti.

Vėl Einstemaa
Dr. Albert Einšteinas,

lininkų ir yra griežtų jos 
priešininkų.

Eutanazijos priešininkai 
sako, kad Daktaras Sander 
nesilaikė savo profesijos 
etikos ir “Hippokrato prie
saikos.” Dar prieš 2,500 
metų garsus senovės laikų 
daktaras Hippokratas su
formulavo “daktaro prie
saiką” ir joje įsakmiai sa-

pagarsėjęs matematikas? koma, kad daktaras neturi 
paskelbė savo naujausią te- duoti ligoniui vaistų, kurie
oriją, kuri vienoje matema
tiškoje formulėje išaiški
nanti visus fizinio pasaulio 
reiškinius, surišanti visą vi
satą, nuo atomo iki milži
niškų žvaigždynų, matema
tiško dėsningumo saitais ir 
tuo budu duodanti moksli
ninkams vieningą fizinio 
pasaulio aiškinimo teoriją.

Dr. Einšteinas sako, kad 
jo naujai paskelbtoji teori

pagreitintų jo mirtį, dargi 
jei ligonis to ir maldautų. 
Daktaras negali duoti ligo
niui nė patarimo, kaip pa
greitinti savo mirtį.

Eutanazijos šalininkai 
mobilizuojasi Dr. Sander’io 
bylai ir keta atstovauti prie
šingą nuomonę. Pats Dr. 
Sander sako, kad jis nesi
jaučia kaltas nei legaliai 
nei moraliniai ir sakosi ne-

ja esanti 30 metų tyrinėji- abejojąs, kad teismas jį iš- 
mų ir mąstymų vaisius. teisins.

Viena Einšteino teorija,' —J- D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Ceri ir Negeri Kalėdiniai pasikalbėjimai sukiojosi 
Reiilriniai apie Kalėdas, kučias ir Tą,
... , .... . J Kurio gimtadieni minėjo-’

Nemenki buvo kalėdiniai me Nei nepasijutome, kaip ; 
prisirengimai Chicagos ne-; į?ivėUnie j mintis,]
tuvių tarpe. Per adventą Pvuias verta ir visuomenei 
l i nkai ragino žmones pa-; perduoti. Tas pa3ikalbėji- 
ca ugi nu maldas ir pasnin- mas prasidėjo po to, kai i 
kus. Na, žinoma, ragino vįeniU5 iš svečių netikėtai 
padidinti aukas bažnyčiai. šlai pareiškė;
Bet vienas kunigas padarė, —žmonės mano, kad Ka-, 
išimti, i ai buvo iš tremties i^das švęsdami taip, kaip • 
nesenai atvykęs kun. Anta-; dabar priimta, pagerbia; 
nas Petraitis, liudininkas Kristų. Iš tikrųjų gi iš Jo ■ 
Pusijos komunistų teroro, tik p£<ųtvčiojama. 
dabar vietą turįs Marąuette • A*išR kad vigi ^^ėjo. į 
Parko lietuvių parapijoj.; if j sak toj sužiurome.! 
Jis per vieną adventini pa-Į _paaiškink, kaip tas’ 
mokslą, gruodžio LS d., nu- KHstaus pažeminimas ir pa- 
lode, kad prie gausaus ku- gRyčiojimas apsireiškia,— 
cių ir Kalėdų stalo atsi mm- i yieRas ~ sveči 
tume savo naikinamą tautą. ,
llagino Kalėdų proga skir- Kalėdos, Kristaus gim
ti aukų tebesamiems trem- udkmio minėjimas, pavers
toje tautiečiams, pasiryžti i didžiausio metinio biz- 
sudaryti jiems pakietų, su- r-]° . laikotarpi, ėmė ap
daryti buto ir darbo garan- kinti radikalas. Kalėdos 
tijų ir prisidėti prie daro- -]a. sukomerciajizuotos. Jei 
mu pastangų išlaisvinti pa- Kristus nužengtų ant že- 
vergtą Lietuvą. mės Kalėdų metu, tai Jis Jo

■ gimtadienio minėtojus pa-
Aišku, kad tai buvo ne vaišintų tomis pat virvėmis, 

į toną vietinės kuniginės kuriomis Jis pavaišino 
muzikos. anuomet pirklius bažnyčio-

Kaip ir Kokj P.v.rgžlj Je_Tamstos kalyje yra 

tiesos, bet yra ir netiesos,—

pągy.ingNTAA. TRUMANAS TĖVIŠKĖJ

Per šventes prezidentas Trumanas buvo išvykęs į Inde* 
pendenee, Mo., kur jis eina pasivaikščioti su savo prote
liu advokatu Rufus Burtus. Prezidento užpakalyje eina 
jo asmens saugot o jąs.

Žilinską, GL 2-7277 ir J. 
Glaveską, TA 7-9566. :

GARDNER, MASS.

Sušelpė
Kalėdoms artinantis į\y- >t_arp viešnia katalikė.—Ne 

ko praloto B. Ui bos, kaži- vjsjems Kalėdos yra gera 
mieriečių kapeliono, pa- proga biznį daryti Ta pro_
gerbtuvės. Tai buvo gruo- ga yra žydams, visokiems
‘!“0..18. d- vienuolyno au_! laisvamaniams ir visiems, 
ditorijoj. Tikietai buvo po kuriems inipi biznis. Ras
$5, jie buvo platinami viso- kita Kalėdos tikintie- 
se parapijose, tai jų ispar- sjeras.
duota apie 350. “Draugas į —į,. tikintieji yra tame 
skelbia, kad bankieto ko- t sukuryje, ir jje perka,
misija pralotai jteikė $1,-; parduoda,—drožė radika-
050. Be to kur.. Albavicius jas
nuo Chicagos kunigu įteikė 
$500.

Tai va, kaip ir kokius pa
vargėlius šelpia lietuviai 
Romos katalikai ir jų vadai 
kunigai. Ir tai daroma bu-

—Na, o kaip su adventi
nėmis maldomis, pasnin
kais, kalėdinėmis giesmė
mis, kalėdine muzika, rašy
mais, kalbomis, pamokslais 
apie Kalėdas ir Kristų. Juk

vo artinantis gimtadienio j Kalėdų metu to visko pil 
šventei To. Kurs įsakė ne- nas oras. Ar tas viskas ne
krauti turtų čia ant žemės Isiriša su garbe Kristui?— 
ir Kurs žadėjo išganymą už įtarė kita katalikė, 
alkanų ir benamių šelpimą.; —Tas viskas pasidaro 
Niekuomet nebuvo girdėta, i aišku, pastačius tuos visus
kad katalikai, kunigu vado
vaujami, kur nors kada 
nore butų tiek surinkę al
kanų ir biednų sušelpimui, 
kiek jie surinko per minėtą 
bankietą vienuolyno kape
lionui.

Ar nereikėtų tokiems 
bankietams padaryt tą, ką 
lietuviai padarė Andrulio 
protesto prakalboms?

Katalikai ir Eretikai
Kalėdoms artinantis “sa- 

laveišiai” ir kitokie eretikai 
ruošė vaišes benamiams ir 
biednuomenei. Romos ka
talikai tokiais ereti kiškais 
darbais neužsiima. Nėra 
tos mados nei lietuvių, nei 
kitų tautų katalikų tarpe. 
Prieš keletą metų dipukinis 
kun. J. Prunskis, šv. Jurgio 
parapijos vikaras, parapi
jos salėj buvo pradėjęs 
1 engti viešas kučias, į ku
rias biednieji galėjo eiti 
dykai, o išgilintieji mokė-

dalykus į Kristaus mokslo 
šviesą,—tarė radikalas.—

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Naujienos is Kanados
Tcronto Socialdemokratų -gų ir jaukių pramogų var- 
Apyskaitinis Susirinkimas Idą ir suteikė šokius mėgs- 

_ . . . . . tančiam jaunimui gražaus
Baigiantis 1949 metams pasiiinksminimo progų, 

daromos ir tų metų nuveik-.

Crakuiių Vajus Praėjo 
Daug tūkstančių tremti

nių išvyks iš Vokietijos i 
JAV, Kanadą, Australiją ir j tų darbų apyskaitos ir kai-' Organizacijos vadovybės 
kitus kraštus, tačiau nema-i tu metamas žvilgsnis i atei- pranešimą papildė drg. Jo- 
žas skaičius žmonių dėlnančius metus. Gruodžio nas Mankus pranešimu iš

18 dieną tokį apyskaitinį Toronto tarporganizacinio 
susirinkimą padarė Toronto komiteto, kuriame jisai bu- 
ir apielinkes lietuvių sočiai- vo organizacijos atstovu, 

nės ir našlės su mažais vai-! cemokratų organizacija. Pasak drg. Mankaus tas 
kais, negali emigracinių ko-j Apyskaitą susirinkimui pa- komitetas tepadaręs tiktai 
misijų koštuvus praeiti ir,darė pirmininkas drg. Au- du posėdžius, o jo valdyba, 
dėl to jie dar ilgai turės gustas Frenzelis ir sekreto- į kurią socialdemokratai 
vargti stovyklose ir pergy-rius drg. Novogrodskas. neįeina, neradusi reikalinga 
venki didžiausio nusivylimo Kaip padarytoji apyskaita komitetą laiku painformuo- 
dieras. Tokių yra keletas rodo, tai 1949 metais sočiai- ti apie jos daromus paren- 
t ūksiančių musų tautiečių demokratų išvalytas darbo gimus. Tokiu apsnudimu 
lietuvių. i baras Kanados lietuvių vi- reikia aiškinti ir tai, kad ta

šiems i vargą pateku- į suomeniniame gyvenime valdyba praleido Dr. Vinco 
siems padėti ir buvo gino-.buvo žymus ir didelis. So- Kudirkos paminėjimą ir 
( žiu 2-4 dienomis paskelb- j eialderr.okratai ėjo aiškiu dar nesiruošia dėl tinkamo 
tas Gardner lietuviu kolo-! demokratišku keliu kovoda- Vasario 16-tos paminėjimo.

si. pnes sveikatos (džiovi
ninkai, invalidai, paliegė
liai, senyvo amžiaus žmo-

lietuvių
nijoj drabužių vajus. j rd už tai, kad Kanados lie-

šia proga nuoširdžią pa- įuvh» ®'venimas butli orga’
dėką reiškiame gerb. “Ke

pa*

mentus, mišias, laidotuves, patirti eilinio darbininko

pammejimo. 
Susirinkimas įpareigojo 
drg. Mankų padalyti orga

nizuojamas, tvarkomas ir nizacijos vardu atatinka-
leivio” redaktoriui už pa- u«,lomf. demokratiškais mus pareiškimus dėl toli- 
talninima nranešimo anie pagrindais. Soeialdemokra-mesnes to torporgamzaci- 
drabužių rinkliavą. tai, būdami tolerantiški, ne-n,o komiteto veiklos.

Drabužių vajui pravesti !veaSla bendradarbiavimo p praneajmų įvyko or-
ir išsiuntimui tvarkyti buvo inel su vlena betuvIska sr0"Kunigai gyvena ne kaip dalią, rūpesčių ir vargip “ a^ive. Todėl jie buvo pasiun- fanizacii«s vadovybės rin-

Kristaus mokslas reikalau- Daugelis pradeda anaiizuo- y1 į om?Je^as :-A e.x'tę atstovą ne tik į Kanados kimas sekantiems metams,
ja, o gyvena kaip buržujus- ti nepriklausomos Lietuvos Vuska Petr^ Mulevičius ir * a e Montrealy, Organizacijos vadovyben 
kas pasaulis kad gyvena.'laikotarpį ir domėtis busi- j“na Pakv!es??|bet toto/ŠSritarę su kito ^n-kt. sekant, asmenys:
Tokia Romos kataliką vadą mosios Lietuvos valstybine 1 • . • !a«'S1Uv rlnkb u..,,.,n. =„«io. P,rm- Augustas Fienzelis,
kryptis pagimdė erezijas,1 santvarka ir jos socialinė- nauJakanai Alf. Vaznoms, mis Kanados lietuvių sočia . irm._Jonas Mankus, 

lįstų grupėmis yra paskyrę sekretorius—Jonas Novo-revoliucijas ir pagaliau pa- mis problemomis. Jie jau ^??s1,Beke* lr Anunas jgaiįoūni'j Montrealy vyW seareumus-^onas novo- 
vimdė kom,.,>izm» Titrin- „orėm Vad .raiti.. v Omskas, kūne nuosir- ,J grodskas, iždininkas—Vik-gimdė komunizmą. Tikiu- norėtų, kad ateities nepri- L* • V 2PT-XX.,4,, 1 * 4- • i Clz-lHl t H 1 kIflIMKHV O. 34l6laiciųjų ir jų vaaų atsiverti- klausoma Lietuva niekuo-
mas tepradžiugintų dangų met daugiau nekartotų liud-
įr žemę. nų praeities klaidų. Tad

Iš to lai skaitytoji! daro ir jiems tautininkų organi- 
savo išvadas.

sutiko duoti automobilius ir 
nieko neimdami už vežimą 
vežiojo rinkėjus po miestą

stančius pasitarimus ir d,s- toras i]is Naujas Qr_ 
kusijas apie .sairb.raą Ka- izacij^. adresas; 49 
nados lietuviu bendruome- Rd Toronto
nes organizacinių nuostatų.

Laisvamanis.

PHILADELPHIA, PA.

Tautininkai Merdi
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Į zacija darosi nepakeliui. ^e! ^akvti^ h^A Krakaut j Ka"ados. lietuviai sočiai- | Rašant apie apyskaitinį 
: Išvada tokia, kad do kon- , *NaKVUS ,r ^,aKau^ demokratai neliKo nuošaliai susjrinkima, reikalinga pa-

ir nuo Amerikos lietuvių žymėti, kad jisai įvyko
• Išvada tokia, kad po kon-
vulsingo tautininkų pasi- į i]d pasidžiaugti, 
spardymo Fh.ladelph.joje didii -; dk,is lietu8 rei. 
teks greitai pasakyti Jiems ,abaj «

Jau kuris laikas, kaip 
Philadelphi joje yra įsikūręs 
Amerikos Lietuvių Tauti-1 
ninku Sąjungos skyrius, ku-; 
ris plačiai buvo užsimojęs

amžiną atilsi.
K. Tautkus.

BROOKLYN, N. Y.

seimo, įvykusio lapkričio draugų Novogrodskų nese- 
mėnesį 1949 metais. Į tą naj Įsigytuose namuose To-

iir aukoio "ana sausiai dėl fUV-° K?na" ronte. Drg. Novogrodskas,
11 auKojo ftana gausiai, ciei dos ĮietUvių socialdemokra- v Utiukpc iš «mptnniško-
ko, tokioj nedidelėj kolom- tu a+«tovas «u auka Ameri- •*? lst , 1S s^et nisko- 
-oi t-o-rv Puri™,- k,lų atstovas su auna Amen J0 karo jauko teismo pnes 

(joj, katp Gaidner, bu v o su- kos Lietuviu Tarybai. ! dvidešimts metu atvvko{rinkta 950 svani padėvėtų, ‘ dvidešimt. atvyko
bet gana geru drabužiu ir Apvskaitiniais metais To-: kanadon, pakele daug var-

ronto socialdemokratai bu- ?»- kurs « daLlab‘a!* 
vo suruošę keletą paskaitųau ^istisku sąjūdžiu, 
ir specialių susirinkimą, pa- Ir sta1' P° dvidešimties me-

išlaidoms pa-transporto
! dengti sudėta $22.55.

. _ i Ši tamstų auka bus graži
Amenkos dai 00 žmones dovana jau keletą metų, minėjimų, skirtų prof. Juo- 

mac bntn .'neroen' • PtsIJcn? nevalgo, o tik uz-, njuldoge kareivinėse vargs- zo Kaminsko 70 metų su- - - ę ■ -v-
S i .kvrin ■ ,r . t? lr,.P‘j U n€ViįS°’..° tantiems tautiečiams. Jie, kaktuvių paminėjimui ir pastoge, ka,p jisai pareiškė

kZŽ..? U A3“®8" tlk!?> užkanda, o, vakarčio damj tamstu paramą/ Dr. Vinčo kudirkos 50 me-; susirinkusiems draugams,
!T.a,8°’ a®! "era turės vilties gyventi, nes jie tų mirties sukaktuvių minė-;^ !r^?na’

buvo gautos Lietuvių Ban-.kada. Del to is darbo su- bet turi pui. Bc paminėtos veik-!dos b?‘?v,« soeialistiskam
1 sąjūdžiui.

po savo sparnu suburti vi
sus šiame mieste gyvenan
čius lietuvius. Kad veiki-

LSS Vakarienės Naujas 
Kvieslys

tų sunkaus darbo jisai pa
galiau įsigijo pastogę. Ta

Kristaus laikais fanziejai i, ko patidpos. T^^u ^s pra-prjzę jie čia pat ruošiasi so- ; užtartjus, kurie sun-i los socialdemokratai paro- 
rasto žinoveįbuvoĮ oftcmles[vestų negaus ą susmuk,m, eų vakarienę, kad butą kiose valandose visuomet1 dė žymiai didesni aktingu- 
tikybos mokslo ispazmto-at^o kad tartinmką vei- sbprųs visą ryto dieną. Tad atsim(I,a h. padeda Ne mą negu kuri nors kita or- 

basisekimn ir iivn ^nl,e3tei 18"tas kuopos vakanenes vįena ijetuvė moteris nusi- ganizacija vasaros pramo- 
”Ja praS°..V'- šluostys ašaras, gavusi tam- gų ruošime ir pravedime.

miausia todėl, kad šiame o^vpSingaT'gerbiamas'šei- st.ų aukot3 drabužėli ir ne- Būtent praėjusios vasaros j drauglls paVaišino. Visa 
mieste senieji lietuviai tau-'mą šeimininkes 1950 metu v!cnam tautiečiu prašvis sezono metu Oakvilleje s°-įtai pridavė jaukios šeimy- 
tininkų atžvilgiu yra labai vasario 4 dienos vakare va- akyS’ gavus tamstų paauko- cialdemokiatai suiuose pa , njškos nuotaikos ir parodė, nepXkuTNe kXie nJZtati o at- lą žvalk« a^.pa!t’' • !t}:s Padėjo kitoms or^- kad Toronto aktingSeji
priklausomoje Lietuvoie'vvkti i socialdemokratu 19 Visiems Gardneno lietu- nizacijoms suruošti eilę pik j cjaidemokratai darosi vis to" ti“Testas nS Srienę kuri^t^ kurie auk°miS "ikų k '°*lvieninzesnė šeimyna naši-
kratiškas ~ ..........

mokslo
jai ir skelbėjai. Jie daug 
meldėsi, daug pasninkavo, 
užlaikė visokias nustatytas 
ceremonijas ir apeigas. Na, 
o Kristus pasakė, kad mui
tininkai ir paleistuvės grei
čiau įeis į dangaus karalys
tę, negu fariziejai ir rašto 
žinovai. Ir dabar tikintieji 
dangaus nedžiugina su savo 
maldomis, pasninkais, gies
mėmis ir melodinga kalėdi
ne muzika.

—Tai ką žmonės turi da
ryti, kad dangų pradžiu
ginti?—Šoktelėjęs tarė vie
nas iš svečių.

—Per saulę žmonės ne
mato šviesos,—tarė radika
las.—Kristaus mokslas švie
čia kaip saulė, bet Romos 
katalikų vadai nuo senų lai
kų nuo tos saulės nusigręžė

Šeimininko žodžiai su
jaudino viste susirinkusius. 
Užsibaigus gi susirinkimui 
šeimininkė susirinkusius

tinzio t u+uvrzK, . i . .... .. i Drabužių Vajaus Komitetas, nikai išsidirbo sau kulturin-tmes Lietuvos partijas, jų'nenės rengėjai ir rengėjos ¥
skaičiuje ir LSDP. Kebo®1 jau dabar rūpinasi ir dės 
dešimtys socialdemokratų'visas pastangas, kad atvy- 
“karo lauko’’ teismų buvo kusieji sveteliai butų ir pa-

stovaujant jame demokra
tiškas bei socialistiškas idė
jas.

pasmerkti ir sušaudyti. Tai 
toks yra tautininkų veiklos

valgydyti ir pagirdyti ir tą 
vakarą pamirštų kasdieny-

balansas, kada jų valioje:bės rūpesčius 
buvo valdžios galybė. LSS 19-toji kuopa numa
gerai atsimena Philadelphi- tė, kad, pasibaigus Naujųjų

davo po dolerį ar maždaug' jr užsidegiojo savo lempas, 
tiek. Bet kai pasirodė, kad;ir jįe nuėj0 fariziejų ke-x_ • •___ a.: O_tai eretikiškas darbas, tai 
viešų kūčių biednuomenei 
ir nebėra.

Pasikalbėjimas Apie

liais. Jie turi atsiversti. Su 
Kristaus mokslu nesiderino 
baudžiava, nesiderino ka
rai, nesiderino kai katali
kiškos tautos grobė viena

jos lietuviai ir todėl tauti
ninkų iškabos restauracija 
ir naujas pavadinimas nie
ko suvilioti čia negalės.

Kai dėl naujai atvykusių 
tremtinių, kurių tarpe esa
ma nemažai ir intaliganU- 
jos, toi ir jų tarpe esama

Metų linkėjimams, 1950 
metų vasario 4 dienos va
kare jau tikrai galės būt 
aiški ateitis ir visi, kas į va
karienę atvyks, galės suži
noti ir sužinos, ar bus, pa
vyzdžiui, karas ar ne, ar 
Stalinas turi atominę bom-

nuo kitos žemes, arba kai tom tikro persiorientavimo, ba ar ne, ir tt., ir tt
Vienose kučiose, kur ir paverginėjo pagoniškas tau- 

man teko būti, dalyvavo ir tas, kai varė ir varo nutau- 
katolikų, ir liberalų, ir lais- tinimo darbą, kai kunigai 
vamanių. Natūralu, kad ten sukomercializavo sakra-

Tai savaime suprantama.' Vakarienės reikalu žo- 
Beveik visiems, be iihntiea/džiu ar rastu kreiptis į J. 
tenka naują gyvenimą pra-: Valaitis, 1132 Halsey St., 
dėti kurti iš nieko ir tenka Brooklyne, o telefonu j A.

Skaitykite sias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:

Demokratinio Socializmo Pradai ....... 50c.
Tavo Kelias į Socializmą........................ 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos................................ 25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ................ $1.00
Socialdemokratija ir Komunizmas....... 20c.
Jaunasis Socialdemokratas .................... 10c.

Norintieji įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
į musų ofisą ar rašykite:

KELEIVIS
636 Bro«dwayv So. Boston 27, M

Kaminsk iečių Sveikinimas

Prof. Juozo Kaminsko 
vardo lietuvių socialdemo
kratų organizacija, Kalėdų 
švenčių ir Naujų 1950 Metų 
proga, sveikina išblaškytus 
po plačiąją Kanądą idėjos 
draugus, simpatikus ir de
mokratiškam lietuvių sąjū
džiu priklausančius tautie
čius. Organizacija linki 

'jums visiems daug sėkmės 
ir ištvermės jūsų gyvenimiš
koje kovoje už šviesesnį ry
tojų.

Organizacijos Valdyba.



KELEIVIS, SO. BOSTONPuslapis Ketvirtas

—Apyniu yr, Maike! snaudžia ir kartais visai ge- 
—Jei tėvas nori kalbėt ram žmogui apsuka galvą, 

angliškai, tai sakyk “Hap- Net pralotui Krupavičiui 
py New Year,” bet ne apy- apsuko, tai ką jau kalbėti 
nes linksniuok. j apie kitus.

I —Todėl, kad Mažosios
Lietuvos lietuviai yra pro
testonai. Katalikų kunigai 
bijosi, kad protestonai ne
rems jų politikos, todėl ir 
nenori jų įsileisti. Dau
giausia tam buvo priešingas 
kun. Krupavičius, kuris yra

j VLIK’o pirmininką Bet 
i jeigu iis dabar paskelbė 
viešai, kad jam priimtina ir 
Mažosios Lietuvos protes- 
tonė moteris, tai reiškia,

kad protestonams jis jau 
nebe priešingas. Tai geras 
ženklas.

—Jeigu taip butų, Mai
ke, tai butų dar prasčiau. 
Tai reikštų, kad dėl politi
kos katalikų kunigas par
duoda savo dūšią protesto
nų velniui. Jes, Maike. čia 
išrodo labai blogas biznis. 
Kibą eik tu namo, o aš no
riu pamislyt apie tai vienas 
pats.

Jurgis Elisonas
1889 rugpiučio 4 —1948 sausio 4

Prieš 4 metus, sausio 4 d. galinga gamta. Nekitoniš- 
Wiesbadene (Vokietijoj) ka ir Lietuvos gamta. Tik 
mirė didysis, darbštusis mu- reikia ją nors kiek pažinti, 
sų gamtininkas, Jurgis Eli- pajausti. O jei dar visur 
sonas. Jis buvo gimęs 1889 ir lietuvio ranką, akį, širdį 
m. rugpiučio 4 d. Kupiškio įžiūrėsi, nebėra tavęs, tu 
valsčiuje. tikras gamtos ištikimas vai-

BEŽDŽIONE MUZIKANTAS KONCERTE

Beždžionė “Pandora” Philadelphijoj rinitai muša bubną ir 
daro triukšmą neblogesnį, kaip tikri muzikantai.

Tos kelionės aprašymas vi- 
1 siškai patvirtina pasakoji
mus lietuvių, kurie ištruko 
iš Rusijos vergų stovyklų, 
kaip jie buvo vežami į ver
gų stovyklas. Apie gyveni
mą stovykloje papasakosiu 
kitą kartą, nes mums lietu
viams svarbu žinoti, kaip

: vergai vargsta Rusijos sto- 
' vykiose. Tų vergų skaičiu
je dabar yra jau nebe de
šimtys, bet šimtai tukstan* 
čių lietuvių, kuriuos bolše
vikai išvežė iš Lietuvos į 
žiaurią vergiją.

J. Str.

Iš Pietą Amerikos.
Lietuvių Bendruomenės 

' Klausimu
Argentinoje leidžiamas 

katalikų žurnalas “Laikas”
Markevičienė. Jonas Mašiotas,1 talpina Prano Brazio straip- 
Gediminas Matulevičius, Teo- snį Lietuvių Bendruomenės 
dora Mekspunas, Petras Mėli- steigimo klausimu Argenti- 
ms, Fabijonas Mmtautas, Leo-(noje Urugvajuje. Teisi
nas Matvekas Jonas Mockus, u p Brazio mintis>
Antanas Novickis, Adolfas Or- č / k . «<Reikia tačiau 
vidas. Albinas Petkaitis, Au- jkur saKoma. neisią tačiau

Dar vaiku būdamas Jur- kas. Tu sąmoningas, pla-
gis Elisonas su meile sekė čia prasme žodžio, doras 
tuomet jam visur paslaptim tos gamtos vaikas, 
gus gamtos įvykius. Juo to
liau augo, juo labiau jo 
akys ir protas linko jau į 
kiek paaiškėjusius gamtos 
reiškinius.

Ne tik pati viena gamta

Ar ne toks buvo Jurgis 
Elisonas? Jis rinko, nešė,

Naujieji Lietuviu 
Transportai

Gruodžio 27 d. laivu “Gen- gusta Poškus. Balis Rožanskis,1 neužmiršti, kad. tik teisin- 
krovė viską į muzejus, kas erai Muir” į New Yorką atplau- Petras Kulys. Juozas Ruokis, Į vįs|l srovių lietuvių 
buvo lietuviška, kas kalbėjo kė 91 ,ietuviv še>ma- Atvyko: Algimantas širvidas. Marija traktavimas ir pakanta at-
apie gimtojo krašto meilę, Aleksandras Andriunas. Ona Sketerytė, Jonas Skrebunas, neš taip brangią vienybę.

. -jo augmeniją gyvūnija ir Andriuškevičienė, Leonas Apa- Mečys Slavinskas, Vytautas Taip, tik teisingas VISU tų
Jtirgūli Elisonui terūpėjo. žmon(s džiau- fci navičius. Mana Bartmikaitė. Tarvainis. Adolfas-Trinka. Sta- lietuviškų srovių traktavi-
Arčiau JO Širdies buvo gim- knvj_oi antikes <nižu Bronius Raškys, Jonas Bal- ®ys Tamosaites, Vytautas Ur- mas, kurios Stovi UZ laisvos, 
tojo krašto gamta, nes lie- g. - . trušiunas. Petras Bingelis, Janavičius, Petras Vacbergas, j nepriklausomos ir demokra-

Liudvikas Vainauskas, Vytau- tinėg Uetuvos atkūrimą, at-. rašinį apie gamtos koki trušiunas. Petras Bingelis,
tu\ is aplamai yra gamtos rej§kinį. Su kokiu įkarščiu Regina Bnedytff, Viktoras Bul- ias v 
mėgėjas. Lietuvio žilosios kartkartėmis pasakojo, kaitis- Pranas Rutvinas- Kaži- tas Valiukas. Ramūnas Vana- 

Bronius Vasinauskas, neš vienybę ir solidarumą.
w - • , , - . KnriAl kud Sen°veS ls^em_muose ma” jog tas ir tas senasis, senes-' .Cehus‘ Pr?nas Dapkus’ Vytautas Vaškys, Apolinaras Bet apgai esUujame, kad P.

—Maike, atsimink ką vie- —Kodel tevas sakai, kad tai, kaip jis mėgo gamtą. 5^,^ laikų rašyto-.Da.ugin*’ Vincas Vebeliunas, Jonas Venskus,'Brazys, kalbėdamas apie 
nas kunigas tau pasakė: pralotui nrupaviciui vėl- Visvien, ar tai butų jaukus • teisingai nusakęs vilko ^ubauskas’ Laima Ertmanaite, stefa yenclauskas, Ona Vilno- patį Lietuvių Bendruome-
Nebuk akyplėša, vyresnio mas apsuko galvą. Juk jis,gojelis, ar tai butų gražioji Jnedrasa ar mečkos bei lo-' Kaz-sGogehs’M~kolars nytė, Salys Vyliaudas. Stasys “--------
nemokyk! į nesenai dar buvo Amerikoj į alka, ar senas galingas

nemoka
° jeigu vyresnis, ko’ £.niekas jam tokių prie-i ąžuolas, “ ,3^
ika, tėve, tai kas jį pa-. ? į „^ionHnp/n’inda!^’ VI lietuvio sakoma, kas kurioj Į Jankauskienė, Vladas Jautakis.

.. . . , .. “'.vabzdžius, apie gyvulius, — ------- - ----------- -----------j
Maikp ant tavps nvk^ “MaiRe’ Amerikoj | nuoti, kur nmtUS pasikalbę- ie drėgulius dan. Katryna Kanavolas, Juozas Ka-

—Maike, ant tavęs pyks- jig buvo ojrait Nors ta jo Jimus ir nutarimus atlikti. 1

Virpša, Pranas žiaušys šr Pra
nas Žitkevičius.

‘PASAKYK
VAKARAMS’

ta ne tiktai kunigai, ale ir 
moterys, kad mane kriti
kuoji. Vot, aš galiu pasi
girti, kad viena Juzė iš Ci- prancuzų zoną, tai ėmė ir 
kagos prisiuntė man penki- suvarjavojo.

—Kodėl?
—Todėl, kad velnias ap-

barzda man nepatiko, ale 
vistiek žegnojosi ir mišias 
laikė. Bet kai sugrįžo į

nę ant gyvatinės ir liepia 
išperti tau kailį. Prie tos 
penkinės ji dar pridėjo to
kią dainušką:

Klausyk, Maike, tu sustok: 
Tėvo tu nekritikuok!
Aš ve siunčiu jam penkinę 
Ant šviežesnės gyvatinės. 
Tėvas vieną išsigers 
Ir tau kailį šiur išpers!

—Jeigu jau tėvas pasigyT 
rei gautu komplimentu nuo1 
Juzės, tai ir aš galiu paci
tuoti, ką man žmonės rašo. 
Štai, vienas vyras prisiuntė 
man dovanų ir pridėjo ši
tokio turinio laišką:

jau žino, ką jam atneš ry
tojus, kaip jis turi ryt sau 

suko galvą. Žinai, dipukai i kelią skinti. Kiek daug pa- 
tenai leidžia tokią gazietą, į sako kukuojanti girioje ge-

gaus. Lygiai gimtojo kraš 
Lietuvis tikras gamtos į0 jr negyvosios gamtos pa

vaikąs. Jis gamtą kiaurai mink]aj rado to kruopštaus 
pažįsta. Jam kalba upelis, nenuilstamo darbininko as- 
kelio kryptį rodydamas, menyje rimtą gerbėją ir 
Įsiklausęs miško ošimo, jis1 saugotoją.

pačinskas, Stasys Karaliūnas. I . . (Atkelta is 2 pusi.)
Antanas Kleizas. Teresė Kli-’ -'°kle UtmėjimasiS nieko ne- 
mienė, Jadvyga Kolis, Pranas gelbėjo ir parazitus galima 
Kupčnskas, Aleksandra Laguc- buvo saujomis gaudyti, 
kas. Bronė Lankutis. Ieva Le- Maistas buvo toks: iŠ ryto 
vinskas, Juozas. Liaukevičius. “arbata” su arbatiniu šauk-

“Včsų mylimas Malki! Aš 
sužinojau, kad prieš tave sukilo 
kunigai, kam kritikuoji 
seną tėvą. Nenusigąsk tų fari
ziejų. Maike! Kas savo tėvą 
mokina, tas atlieka pagirtiną 
darbą. Tokių tėvų, kaip tava
sis, Amerikoje yra labai daug. 
Išmokinti juos ko nors geres
nio labai sunku, bet tu. Maike. 
savo kritikomis ir patarimais 
daugeliui jau atidarei akis ir 
ne vieną dargi skaityt išmoki
nai. Jau velniai jų nebaugina 
ir per sapną iš lovų netampo. 
Po sunkaus darbo jie gali ra
miai pasilsėt. Žinoma, jei tu. 
Maike, butum mokinęs savo tė
vą rąžančių kalbėti, ar butum 
jį velniais bauginęs, tai kuni
gai tavęs ‘akyplėša’ nevadintų, 
nes tai butų naudinga jų biz
niui. Už dolerį jie ar patys vel
nius maliavoja. Už dolerį jie 
nesisannatija net ‘Liurdos Ste
buklus’ pardavinėti, bet kitus 
net ir už Sapnininką bara.

ką vadinasi “Lietuvis.” 
laigi į tą gazietą Krupavi
čius įdėjo paieškojimą, kad 
jam reikalinga nesena mo-

gutė. Koki turininga jam 
ta paprastoji, bet nuoširdi 
veversėlio daina. Ką pra
našauja rudenį išlekiančios

Taip pamėgta Lietuvos 
gamta sudarė Jurgiui Eliso
nui pagrindą ir savo tautie
čiams pažinti. Beieškoda
mas pačioje gamtoje ar jos

teris. ir prie to dar pridėjo žąsys. Ką spėja jos savo
tokį punktą: “Gali būti ka
talike ar protestantė, kad ir 
iš Mažosios Lietuvos.” Na.
tai dabar pasakyk, Maike, 
kaip tu rokuoji: ar katalikų 
kunigas, ir dargi pralotas, 
galėtų dėti tokį paieškoji-

virtinių tvarka, pavasari 
parlėkdamos. Ir laukinės 
pelės, bitelės lizdelio vieta 
ištisas knygas akylam gam
tos tyrinėtojui atskleidžia. 
Ir žiogelio laikysena ant 
smilgos laibo stiebelio ir ra-

nės steigimą, meta per tvo
rą “teisingą visų srovių lie
tuvių traktavimą” ir, pa
vartodamas totalitarinių 
kraštų metodus, rekomen
duoja vienai Urugvajaus 
lietuvių Kultūros Draugi
jai, kad ji butų šio darbo 
iniciatorius. Tai yra, kad 
ji viena, o ne visos srovės, 
sudarytų laikiną Urugva
jaus Lietuvių Bendruome
nės Komitetą, kuris sureda
guotų vietos sąlygoms pri
taikintą statutą ir sušauktųRimantas Luiza. Ona Lunaitis, štuku cukraus ir 400 gramų

X«i^"tni nevaro »aŽpietum7^
Petronėlė Martininkaltienė. Si- kruopų ™<>menės stenamąjį SUSI-
monas Mackevičius, Rosocesla- * m •„ ... o. ™ vakarienei tas pats. Taivas Mažeika, Stasys Meliesius 1viskas. Praustis vandens

aprašymuose vb^naujos me- "ebuv°. i išeinamąją
vietą leido kartą per dieną

S iri! kas- Vaclovas Paleckas. Min- kelioms minutėms, o kitą
žiūros gamtai, pne ardie. daugas Palukaitis, Vladas Paš- laiką reikėjo naudotis ka- 
augalams ir gyvuliams, prie keviftus Alvsas Pocas, Petras meroje pastatyta ir dvo- 
lietuvio elgesio seniau,. prie Poęįu^ jonas Povilaitis, Ignas kiančia “paraša.” 
lietuvio papročių. Ir čia jis Povilavičius, Juozas Puodžių- Jei prie to pridėti krimi- 
rado darnaus grožio, gerb- nas. Antanas Ražinskas, Jonas nalistų sauvaliavimus ka- 

Raulickis. Mečys Reikalą, Ona meroje, dažnus tardymus 
Rimaitė KKaudas Šakenis, Sta- naktimis karcerius, ligas ir

tino, saugotino, laikytino, 
kad ir ateinančioms kar 
toms pasaugotų trapesnius,

rinkimą.
Vadinasi, rekomenduoja

ma, kad viena Urugvajaus 
Lietuvių Kultūros Draugija, 
užsidariusi nuo kitų lietu
viškų srovių, nuo spaudos 
ir nuo visuomeniniame dar
be pasireiškiančių lietuvių, 
lyg Maižiešiaus ant Sino- 
jaus kalno, parašytų statu
tą, kurio vykdymui pasi
šauktų kitas sroves ir bend-

nislava Šatienė, Silvestras šid- * 6 r * ral lietuvių Visuomenę.i»,„k», k.,v. kitokias negeroves, galimamą į gazietas, jeigu velnias sos lašelio žvilgsena ant greičiau nvkstančius liūdi- lauskas. Kazys Šileikis, Izabelė . . . “eseroYes> galima
nebūtų apsukęs jam gal-Į gauruoto lapelio — viskas ninkus tu bei kitu lietuvio ■ Sinkevičiūtė. Albertas Simana- „.Rai_P,.

kalbėjovos?
—Aš, tėve nematau ta-

savo me nieko bloga.
—Bet aš, Maike. matau 

tikrą zgubą katalikų kuni
gui. Juk protestonka gali 
atkalbėti jį nuo katalikų 
vieros. Gali ir visai pražu
dyti. Juk tu atsimeni, kas 
atsitiko su pralotu Olšaus- 
u, kai iis susidėjo su boba. 

Arba kas atsitiko su kuni
gu Macochu stebuklingoj 
Čenstakavoj? Net baisu pa
na išlyti. . . .

—O aš. tėve, manau, kad 
Šitoks Krupavičiaus skelbi
mas reiškia gerą posūkį lie
tuviškoj politikoj.

—O kaip tu tą išfigeria- 
vai?

—Tėvas jau žinai, kad 
Europoje veikia Vyriausis 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko-

Miela, Maiki, tu šitą makliorią ™tetaS’ 
nepaisyk ir skelbti tiesos Jodį < į'."???’8 tas
nebijok!” .VLIK'as susideda tiktai įs

Didžiosios Lietuvos veikė- 
—Aš, tėve, šitą laišką tu- ų. Mažosios Lietuvos, tai 

riu namie ir galėčiau jį pa- yra, Prūsų Lietuvos veikė- 
rodyt, jei norėtum. Į jų iki šiol jisai nenorėjo

—Aš, Maike, tikiu, kad įsileisti.
f:i Jį turi, ba velnias —Kodėl nenorėjo?

’ gamtoje lietuviui 
au senoj, senoj senovėje.

Akylus, pastabus jaunas 
berniukas turėjo savyje šių 
lietuvio privalumų. Geros 
atminties, lakaus proto pa
augliui nesunku buvo susi
mesti ir pamatyti, įžiūrėti 
tą kalbančią ir dainuojan
čią, pranašaujančią ir ža- 
viųj^ gamtą. 0 jau ėmęs 
gamtoje kiek dairytis, nuo 
jos įvairumo ir grožio, nuo 
jos patrauklių slėpinių, nuo 
visad kintančio margesio 
nebeatsitrauksi. Juo toliau, 
juo giliau įčiulps ji tave. 
Ar tu akis aukštyn į dangų 
pakeltumei ir debesis stebė- 
tumei. Ar tu akis žemyn 
nuleistumei ir net pasilen
kęs, paprastą veją sklaidy
damas, grožio ieškotumei. 
Ar į vandenį pasinėręs, ar 
žemę kasdamas, jos trupi-

ninkus tų bei kitų lietuvio ~£Jor skvani^čiuš. Rusijoj yra sutvarkyti kalė-
budo savvbių, lietuvių daik
tų, padargų, rakybolų, prie- Kazys Šnaras, Kazys špakaus- jilTiai.- Pirtis Ašmenos ka- 

kas. Juozas Stulga, Zenonas įėjime buvo, bet joje retai
^?L^_.ar ?131P aPyvo^os Į Stadkevičius, Ona Sturonas, būdavo šilto vandens, mui- 

Domas šulaitis, Vytautas šu- lo visai neduodavo, nei pa
manąs, Juozas Tamošaitis, Ma- klodžių, nei baltinių, nei
rija Tamošiūnas, Pijus Vaičai- čiužinių, nei pagalvių, nei
tis, Antanas Vanagas, Jonas antk!odų kaliniai negauna.

.. ................................ Vasilauskas, Piju, Venc.u,. Toje pačioje kameroje bu-
J18 norėjo lietuvių ryšius n Bromus Voguly, Vladas Zarec- vo |ajkomj ne_
pasieinamus tiksliau nusa- kas’ Juozas Zvmakis ir Bromus .. . k„i:ni- 1F
kyti, dainiau įgyvendinti, 1
pasireiškiančius ardomus „ ... , , ..

Gruodžio 28 d. laivu Gen- Ašmenos kalėjime J.

reikmenų.
Dėlto nesvetima Jurgiu’ ____  ________ ___ _

Elisonui buvo ir visuomeni- rija Tamošiūnas, Pijus Vaičai- čiužinių, nei pagalvių nei
nė dirva. Jis ir čia ieško.ic *-*----  'r-------  ’---- .- - --- - **
sklandesnio derinio. Ir čia

akirtumus išlyginti. Ir auk- cra) Haan„ New at.
Įėjo jis visuomenę nevien plauk4 K ||etuvil| At
kaip mokytojas-profesonus vyko:
tik vaikus, jaunuolius

Glicksmanui buvo perskai
tytas NKVD sprendimas jo 
byloje. Kaip “socialiniaiKazys Adomaitis, Petras Al- 

kevičius, Zuzana Alrichas. An- 
no varytasis baras. Platus, tanas Andriulionis. Elzbieta 
šakotas jo eitasis kelias. Vi- Andrušaitienė, Bronius Anta- 
sur, ir vagoj, ir kaly, ir jo navičius, Liudas Biknevičius, .
Šakose palikta rimtų pėdsa Juoza» Brazauskas, Bronius De- 1 Darbo Stovyk-
kų ir gamtai pamėgti, pa- nisonas- Vincas Dovydaitis, lią. Jeismo sprendimą iš-
žinti ir gimtojo krašto žmo- V-vtautas Dulinskas, Jonas Dze- nese NKVD valdininkai.
nėms pasitarnauti. (Plačiau Kazimieras Federa- Kelione j ištrėmimo vietą

žemę kasdamas, jos trupi- aDie a a Tlind FJhnna bu- v,c,us’ Juozas Gabalis, Julija tęsėsi Ivgiai tns savaites
ąėlius tirtumei, vis rasi ko vo rašyta “Musu Kalendo- Gask,enė’ Napoleona* Girdvai- j er visą plačią Rusiją iki__ J____________ 1- VO rašyta MUSU Kalendo-, res Jonas Graužinis. Antanas --------______

Gilus buvo Jurgio Eliso- pavojingas elementas” ir 
kaipo “įtartas” šnipinėjime 
Anglijos naudai, jis buvo 
nuteistas penkiems metams

naujo, dar nematyto ir, 
svarbiausia, visa tai tikrai 
gražu, suderinta, susigyven
ta, sugyvendinta, neapsako* 
mas kad ir tarp mažiausių 
dalelyčių ryšys, priklauso-Į 
mumas, darnumas. Išdidi,*

riuje” 1947 metais.)
—If. K.

ras. Jonas Graužinis. Antanas Kot|ag konclagerių centro. 
Gudaitis, Jonas Ju*ka. Henri- jrig 93^^ kelionėje 
kas Kalvinas, Halina Kama,Bolius Klovas, Stasys KlupŠM. Raliniai Pra 
Juozas Kniupis, K«ys Kulvin^ tuosc gyvuliniuose v«go-

Toks jos darbas, “Laiko” 
bendradarbio supratimu, 
butų “teisingas visų srovių 
lietuvių traktavimas ir pa
kanta.”

Labai gaila, kad kai ku
rie musų tautos broliai, 
nors ir nukentėję nuo vieno 
ar kito totalitarizmo, bet 
eidami į lietuvių visuomenę 
rekomenduoja jų metodus 
demokratinėse valstybėse 
gyvenantiems savo tautie
čiams. Esame linkę many
ti, kad katalikų tarpe yra 
demokratiškai ii sveikai 
galvojančių tautiečių, taigi 
dabar butų jų pareiga' pa
veikti į tokius karštakošius, 
kurie naudodamiesi demo
kratiškų kraštų globa ir pa
rama musų tautos kovai už 
jos laisvę, sėja totalitariz
mo diegus į šių kraštų vi
suomenės kūną.

Lietuvių Bendruomenė 
turėtų būti ne vienos ku
rios srovės monopolis, bet 
bendra, demokratiniai tvar
koma lietuvių organizacija. 

Urugvajaus Lietuvių 
Taryba:PalealhiiA Manierius ____ - —,,,-j j —

rje.” n* kas Adelė Laužinskaitė, Petras nuošė, aklai uždaryti, blo-
į tarp lie- Lelijonas. Juozas Liutkevičius, gai maitinami, kartais visai Sekr. Alkiau. Gumbaragia, 

Antanas Lungis, Antanina be vandens po porą dienų. ”" - — — -
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Vermonto Farmose
XXIV ižmona. Garbė Ditkuvienei,

ru Jr-* *kad taip pavyzdingai auklė- 
Lhpu,iaw, ja ir lavina savo dukrytes.

| Vermonto Universiteto 
Švenčių proga įvyko sau- fakulteto štabas pirko įvai- 

niai paruošti pietus dipu-.ny vaikučiams dovanų, tal
kams pagerbti, Mrs. Martha rias įteikė ponia Buttrick, o 
Buttrick patalpose, Bur-' Amalgameitų Unijos vieti- 
lingtone; dalyvavo virš 40 nis skyrius kiekvienam da- 
naujakurių, keletas farme-*vė po bakaniuką “lietuviš- 
rių, visuomenininkų ir kar- kos” ruginės duonos parei
tu pietus valgė gubernato- vežt namo šventėms, 
rius, Harold J. Arthur su
žmona.

Taipgi dalyvavo farme-' 
nų susivienijimo (Farm; °J P 
Bureau) prezidentas, Ar-‘ 
thur H. Packard, su žmona; 
valstijos darbo kompensaci
jos direktorius ,Henry Mili
ne, su žmona; stambus vi- 
suomeninkas farmerių or
ganizacijose, Walter Doen- 
ges. Naujakuriai buvo as
tuonių tautybių: estas, lat
vis, rumunas, jugoslavas,; loni, naujakuriai smagiai 
vokietaitė Jarienė, čecho- 
slovakė Krolienė, keletas 
lenkų ir visi kiti lietuviai.

ra
Valgė Pietus

Visi užkandžiai buvo na- 
i muose pagaminti, priežiu- 

Kathleen Van 
Cleft, Dietician of Public 
Health, studentai ir studen
tės viską paruošė. Dau
giausia darbavosi Graham 
Bewind, iš Paoli, Pa.; Va- 
lery Worth, iš Nutley, N. 
J., ir Poule Buttrick, iš 
Burlington.

Nuotaika buvo labai ma-

laiką leido tarp savęs šne
kučiuodamies, atnaujino se
nas pažintis, keitėsi Ameri-

, ... i ko j įgytais įspūdžiais ir pa-Pietus buvo paruosti ame sirodė didelž nes
rikonisku Įpročiu: dtdelis kone visi jau susikalba ang. 
stalas apkrautas įvairiais ,lgkai. vieto5 dienraštis 
skanumynais - karkos su <<Free p .. pačiai apra.
šutintais kopūstais, keptos 
bulvės su kiaušiniais, rau
ginti burokai su svogūnais, 
kugelis su medum, pyragai
čiai ir kitokie saldumynai. 
Vidury stalo didelis stikli
nis indas, ar bliubas, pilnas 
obuolių vyno. Imk ką no
ri, kiek nori, valgyk ir 
gerk. Kaimietiškai ragint 
nėr kam.

Po užkandžių buvo trum
pa programa, kurią tvarkė 
jūsų reporteris. Gubernato
rius ir žmona pasakė labai 
gražias kalbas, sveikino 
naujakurius, teikė linkėji
mus sėkmingai kiekvienam 
tinkamai įsikurti, visų pir
ma dirbant pas kitus, apsi- 
pažinti su vertelgyste ir su 
laiku patiems įsigyti nuosa
vybes. Ta pačia linkme 
kalbėjo visi kiti valdžios 
pareigūnai ir organizacijų 
darbuotojai.

Einant prie pabaigos, vi
są garbę pasigrobė ir nusi
nešė mažytė, 4 metų, And
riaus ir Onos Ditkų dukry
tė, Jurėną, iš Cambridge, 
Vt. Vedant man tvarką pa
jutau kažin kas trūkčioja

Ju&l V lo; bu, iiUbiON

POLICIJOJ ATPAŽINO PLfišIKLS

Chiraglžkis krautuvininkas. Gos Marstaller (kairėj), po
licijoj atpažino plėšikus, kurie jį užpuolė krautuvėj ir api
plėšė. Jis rodo pirštu į kaltininkus.

ją, amerikonišką produktą. 
Daugelis žinomų Amerikos 

j raš; tojų, dailininkų, muzi
kų ir aktorių mokėsi iš Eu- 

į ropos. Tik jie nepasiliko 
beždžionėmis, o pasiėmę iš 
mokytojo esminius dalykus, 
įpylė savojo padažo, ir nau
ji valgiai tikrai ypatingai, 
amerikoniškai kvepia. Mu
sų gi senieji lietuviai tebe- 
valgo ir nori valgyti tą pa
čią košę, kurią jie valgė 
ano šimtmečio gale, ar šito 
pradžioje. Tada ta košė

Spaudoj Pasidairius
Aruodai Tušti Ši operacija katastrofiš-

i. - i ! kai sumažino derlių ir su- Vienas satelitinio krašto , ... . .kele nepaprastą ūkininkų 
nepasitenkinimą. Komunis-pilietis, kaip praneša Stock- 

holmo latvių laikraštis 
“Latviu Žinąs,” prieš me
tus buvo apsilankęs Rygoje 
ir Karaliaučiuje ir apie pa
dėtį Mažojoj Lietuvoj štai 
ką praneša:

‘Karaliaučiuje su maistu kur
j buvo šviežia ir skani, dabar kas blogiau nei Rygoje. Kara- 
: gi ji perilgai stovėjo saldy- liaučius dabar daro rusiško 
tuvuose ir nebeturi skonio, nuiesto įspūdį, nors jame dar 
Čia jiems į talką ateina ir gyvena šiek tiek vokiečių. Vo-

nes tos nelabosios šventa- darbo unijos, CIO, vadą; 
dienių visai nepaiso ir pieną didžiausios farmerių orga- 
gamina dargi nedėldie- nizacijos prezidentą; far- 
niais; dar kiti nusiskundė meriai su savo šeimom ir 
dėl stokos tinkamų drabu- rankpelniais, ir kartu valsti- 
žių pasipuošimui. ‘ Bet pas- jos gubernatorius su žmo- 
cutinė priežastis reik at- na—visi laužė duoną, ska- 
mesti, nes mums vistiek but niai užkandžiavo, linksmai 
malonu juos susitikti ir dar- šnekučiavosi, kartu rūkė 
biniuose rūbuose—jie visi pypkes ir gražiausioj nuo- 
mųs broliai lietuviai. ■ taikoj laiką praleido. Tokis

Tai buvo įspūdingas pa- dalykas tik Vermonte gali- 
zmonys, ypač tuomi, kad mas.
čia matėme stambiausios A. Jenkins.

šė šį pažmonį, įtalpino pa 
veikslų nuotraukas, įdėjo 
poros lietuvių pareiškimus, 
P. Jančausko, iš Browns- 
ville, ir Stasio Zinkevičiaus, 
iš Barre.

Visi, ypač lietuviai pasi
rodė džentelmoniškai, tik
rai inteligentiškai, kas darė 
labai malonų įspūdį. Kada 
juos lankiau farmose, skur
džiai atrodydavo. Dabar 
visai kas kita, švariais rū
bais pasipuošę 
donais veidais, linksmai šu 
šypsena šnekučiuojasi ir vi
si jauni, kaip vyrai taip ir 
moterys—net malonu į juos 
žiui’ėti. Jų ir vaikučiai gra 
žesni už kitataučių. Ziuriu 
ir matau tikrą Lietuvos jau
nimą.

Kurie čia atvyko, bet ne
sušilę kojų pabėgo į suru 
kusius didmiesčius, neturės 
tokių skaisčių lietuviškų 
veidų, gal jie ten trumpes 
nes valandas dirbs, gal dau
giau dolerių skaitys, be 
neturės nei pinigų, nei svei
katos.

Gaila, kad daugumas ne-

Musu Parengimai

naujieji ateiviai įs norinčių, 
nors ir negalinčių bet kuria 
kaina prasimušti, iškilti į 
paviršių, dominuoti visuo
menėje. Juk atvažiavusių
jų tarpe nemažai meninin
kų ne užšaldytų “aisbak- 
siuose,” žmonių einančių su 
laiko dvasia ir kartu bran
ginančių lietuviškumą.

Bet . . . čia tenka grįžti 
prie straipsnio pradžios. 
Tokia jau taisyklė šitame 
pasaulyje, kad tikrieji spe
cialistai kuklus, o išsišokė
liai—Įžūlus. Todėl tiek 
daug triukšmo laikraščiuose 
apie blogus mėgėjus ir tiek 
mažai apie rimtuosius. Štai 
sužibėjo lietuviškuoju žo
džiu New Yorke musų dra
mos šulas, H. Kačinskas. 
Jam spauda tik kelias eilu

kiečiai užima tokias vietas, ku
rioms rusai neturi savų specia
listų. Tačiau, jei vokietis, dir
bąs savo sspecialybėje, netenka 
darbo, tokiam vokiečiui jokio 
kitokio darbo sąmoningai ne
duoda, jis tad, arba turi badu 
mirti arba apleisti miestą. Ka
raliaučiaus apielinkės visai su
rusintos, čia vokiečių visai nė-

tų partijos plenumas nu
sprendė tas žemes grąžinti 
ūkininkams, kas sudarė dar 
didesnį chaosą. Štai jums 
“protingiausiųjų” žemės 
ūkio politika, t. y., kolcho-
zinimo politika.

x
Ir Sielą Išganydavo ir 
Pasaulį Valdydavo

Musų tautietė, Gražina 
Šimkienė, pasiuntė “dievo
baimingajam” Stalinui, jo 
jubiliejaus proga, Šventąjį 
Raštą. Sumanymas gan ori
ginalus pasiųsti “krokodi
lui” nevalgomą daiktą, bet 
“Draugas” Nr. 299 ta proga 
parašė, kad šis faktas esąs

man už skverno, pastebėjau dalyvavo, ypač iš tolimes
nių kolonijų, kaiįk tai, Jo
nas Dimša su šeima, iš So. 
Shaftsbury; Zdanevičiai, iš

mažytę mergucę, nesupra
tau, pasitraukiau, bet jinai 
dar arčiau glaudžias ir vėl 
daro tą patį; pasilenkęs J Dumireton; Andrius Lio- 

"rencas su žmona, iš So. He- 
ro; Kaminskai, iš E. Burke; 
Antanas Graušinis su šei-

Atvykęs į Ameriką atei-,Kaip jie puikiai, šimtanuo- 
vis, paprastai tariant, išsi-į šimtiniai atlieka programą 
žioja. Per dešimtį dienų ir kokius žėrinčios dainos, 
peršokęs Atlanto vandeny- muzikos ar žodžio deiman- tęs tepaskyrė. Apie jo bro- 
ną, jis jaučiasi, kaip popu- tus dovanoja visuomenei! lį J- Kačinską iš viso mažai 
liariųjų “comics” herojus, Parengimų recenzijos to- girdėti. Ką veikia A. Mi- 
staiga atsidūręs paslaptin- kios lipšnios ir saldžiai ku- Šulskis su savo ansambliu 
goję šalyje. Visos paslap-' tenančios, kad nenoromis “Čiurlionis,” stebinęs Eu- 
tys apspinta jį iš karto ir peršasi mintis: tur but jas, ropos meno žinovus? Chi- 
reikalauja momentalaus iš-j rašo esąs artimuose gimi- cagoje dirba energingas ir 
sprendimo. Šitos paslaptys nystės ryšiuose su progra- kultūringas dramos režisie-
labai kasdieninės: duonos, mos dalvviu. rius G. Blekaitis. Apie jį

ktausiu, ką mažytė nori?
Gi jinai nieko nelaukus gra
žius žodžius taria, poemą 
deklamuoja. Pagrobęs už ma, iš Hardwick: teisėjas 
pažastukų pakėliau ant Mažeika su savo jauna pa- 
staliuko ir paprašiau, kad:čiuke, iš Newport, ir dau- 
iš galo pradėtų. Sutiko? gelis kitų. Sakoma, dau-
Kalėdų proga, jinai padek- gumas negalėjo atvykti dėl 
tarnavo labai gražias eiles blogos transportacijos, ypač 
ir gavo. aplodismentų dau- žiemos metu. Kiti neturėjo 
giau negu gubernatoriaus kam palikt karves pamelžt,

KĖS ATLIEKAM...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikta—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”

636 East Broadvray, South Boston 27, Maso.

ra. Kolchozuose ir sovchozuo-1 dėmesio vertas ir verčiąs 
se dirba tik atkelti iš Rusijos skaitytoją pagalvoti: 
kolchozininkai. Kolchozininkų
gyvenimo lygis nepaprastai že
mas, jis artimas badui, nes šie 
žmonės laikos iš tų maisto kiku
čių, kuriuos jiems valstybė pa
lieka. Sovchozuose (valstybi
niuose ūkiuose) darbininkams 
kiek gerėliau, nes jie gauna 
pastovesnius atlyginimus už 
kolchozininkus. nors ir čia dar
bininkai uždirba tik skurdžiam 
pragyvenimui.”

‘‘Juk, jei pasaulio valdovai 
skaitytų Šventąjį Raštą, jei 
jie ir savo gyvenimą ir darbą 
pagristų Kristaus mokslu, 
pasaulyje viešpatautų taika, 
meilė ir gerovė.”

Mes pagalvojome ir priė
jome išvados, kad šis 
“Draugo” patarimas nieko 
veitas. Juk buvo laikai, 
kada pasaulį valdė impera- 

Rytprusiai buvo Vokieti-;toriai, popiežiai ir kitokie 
jos aruodu ir aukštos žemės

darbo, buto, kalbos ir pan. .. .. į rašo tik chicagiškiai laik-
renka jas nugalėti tuo pačiu ,.šlta? Pagiry lietus nešte- naščiai, jyg teatras “Atža- 
laiku, greitai ir vikriai. Čia bma. komunistiniuose laik- lynas“ butų parapijinis rei- 
išsitempia paskutinioji atei-j ras+clu;)?e’ Ateivis gerai pa- kaias. Tokių pavyzdžių ga- 
vio energija, sutaupyta Vo-'^JV Iaikrasclli metodą: iima butų nemažai parinkti, 
kieti jos stovyklose, beval-i *lkaIt.1 zmogul * galvjb ka.d!O tuo tarpu laikraščiuose 
gant džiuvėsėlius ir košes graziaus;a sPalYa pasaulyje '■ aprašomi žmonės, kune tu
su vandens padažu. “Sub- yra .gl,v1^ kĮt0S'rėtų žymiai kuklesni būti.

yra slykscios ir kenkiančios
žmonijos progresui. Bet at-'. Dar labai charakteringa 
eivį stebina, kad panašus smulkmena. Kiekvienas 
metodas pasitaiko ir kitų; laikraštis giria savo, lyg 

menas gali būti partinis. 
Čia jau Vokietijos lietuvi 
kieji laikraščiai buvo soli
daresni, ir koks skambesnis 
parengimas nuskambėdavo

Bet laikas Amerikoje į rengimą, klausosi, kaip pra- 
greitas ir ateivis šiaip taip1 nešėjas lygina programos 
išsinarplioja iš galybės pa-Į atlikėjus su nemirtingais 
slapčių tinklo. Kai praslen-1 vardais ir jis, stebėdamas ir 
ka keletas savaičių, ateivis; klausydamas, vidiniai raus- 
suvokia, kad jo jau nebe-J ta, nes atlikėjai dažnai esti

vėse," “strytkariuose” — 
dažnai pamatysi keistą bū
tybę, išgeltusiais skruostais, 
siauromis, žaliomis kelnė 
mis, neįsivaizduojamos iš
vaizdos skrybėle būtybę, 
kiekvienoj stoty besidai-, - , - • R .
rančų, ar čia jau jai išlipti., ^ raMna ; ;ien£f' kiį,

srovių lietuviškuose laik
raščiuose, jį stebina nuola

tinis kalimas: “ai, ai, kaip

patenkina riebi kiauliena, 
“Lord Calvert,” bananai 
pigesni nei bulvės Vokieti
joj ir, kad jo dvasiniam pa
sitenkinimui neužtenka nu
mesti išdidžiai ant šaligat
vio didžiulę “Camel” nuo
rūką. Tada jis pradeda 
studijuoti lietuviškuose laik
raščiuose tas skiltis, kur 
reklamuojami įvairus pa
rengimai jo dvasiniam al
kiui patenkinti.

Va, čia ateiviui tenka an
trą kartą išsižioti. Visų pir
ma jį apglušina pažįstamos 
ir nepažįstamos pavardės 
įmantriuose drabužiuose, 
šalia nežinomųjų ameriko
niškųjų jis pastebi ir dau-

ketvirtos arba penktos rū
šies prekė. Deja, šita liga 
leidžiasi apsargdinami visi: 
ir senieji amerikonai ir at
eiviai.

Pas ateivį dažnai yra 
šviežia akis ir mato tai, ko 
senieji lietuviai amerikonai 
ne beįžiūri. Daugeliui jų at
rodo, kad viskas teka nor
malia vaga. Jie nepastebi, 
kad kadaise plati ir sriauni 
meno upė išseko, kad laivai 
stovi seklumoje, ir kad rei
kia daug vandens jiems į 
prekį pajudinti. Daugelis’ 
senųjų lietuvių amerikonų 
užsidarė nuo Amerikos. 
Daugelis naujųjų ateivių 
nenori pažvelgti į Amerikos

visuose.

ūkio kultūros kraštas su nu
sausintais laukais, sukultū
rintomis pievomis ir ganyk
lomis. Šis kraštas garsėjo 
pieningomis olandų veislės 
karvėmis, “juodmargėmis,” 
kurių eksportas ėjo į visus 
artimuosius kaimyninius 
kraštus. Ir gyventojų pra
gyvenimo lygis Čia buvo la
bai aukštas ir apie badą čia 
tik pasakose sekdavo. 

x
Žemės Ūkio Katastrofa 
Bulgarijoj

Sovietų tvarką, kaip šmė
kla, visur lydi badas. To 
ir patys rusai privačiose 
kalbose neneigdavo. Štai 
jugoslavų laikraštis “Glas” 
praneša, kad Bulgarijoj 
apie milionas akrų dirba
mos žemės liko neapsėtas. 
Laikraštis aiškina, jog ši

4-44 * j i- katastrofa Bulgariją ištikoO tuo tarpu dažnas lietu- . •• * • - : todėl, kad komunistai ne-
turi jokios nuovokos žemes 
ūkio problemose, kad jie 
aklai seka rusų bolševikus, 
viso to rezultate gavosi su
irutė. Laikraštis rašo:

vis
pasiilgę gero parengimo. 
Ypatingai jie pasiilgę lietu
viškojo žodžio, kurio meis
terių mes turime. Tik vėl, 
kaip ir tremtyje, iškyla 
klausimas: kas suorgani
zuos tuos meisterius ir pa
siųs po plačią Ameriką lie
tuviškosios dvasios žadin
ti? Bet apie tai gal kitą 
kartą.

—A. Š.

VISI LIETUVIŠKI 
LAIKRAŠČIAI

“1948 metais bulgaru ko
munistų partija nusprendė 
pagyvinti žemės ūkio suko
lektyvinimą. Metams bai
giantis buvo sukurta dau
giau nei 700 kolūkių. Kol
ūkiams steigti komunistai 
paėmė geriausias žemes, grl 
nusavintų žemių ūkininkus 
nukėlė į prasčiausius plotus. 
Rezultate iš 65 tūkstančių 
ūkių buvo sudaryta 1,163 
kolchozai.”

labai “pabažni” valdovai, 
kurie vien tik Šv. Raštą 
skaitė ir nuolatos meldėsi, 
bet visa tai nekliudė jiems 
ginkluoti kryžiokus, kurie 
Dievo vardu, su malda ant 
lupų, ugnimi ir kardu nai
kino prusus, nuolatos karia
vo su lietuviais ir trukdė 
musų tautai kurti savo ge
rovę. Patarimas ir tuo at
veju yra nerimtas, kad, 
anot prūsiško stratego von 
Clausewitz pasakymo, “Ge
rasis Dievulis visada eina
su stipriaisiais batalionais.”

x
Didieji Stalino Nuopelnai

Stalino 70 metų jubilie
jaus proga prie jo daugybės 
įvairiausių titulų’ ameriko
nai siūlo pridėti dar sekan
čius ir tituluoti Staliną:

1. šiaurės Atlanto Sąjungos 
Kūrėjo titulu, nes jei ne Stali
nas šitos sąjungos neturėtume;

2. Maršalo Plano Išradėjas;
3. Izoliacijos Priešų Tėvas,, 

nes jei ne Stalinas, Jungtinės 
Amerikos Valstybės tikrai ne
sikištų į Europos reikalus;

4. Geriausio Karo Pramonės 
Draugo titulas labai tinka Sta-

' linui ir jis jo vertas.
Lietuviuose šis “nusigi

nąs” vyras nuo seniau titu
luojamas “Kaukazo Raz- 
baininko” titulu—tai ir su
prantama ir labai jam pri- 

i tinka.
—P. B.

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams $3.

Daug kas nori žinoti, ko
kie lietuviški laikraščiai iš
eina įvairiose pasaulio da
lyse. “Keleivio” 1950 me
tų kalendoriuje yra surašyti 
visi lietuviški laikraščiai

giau ar mažiau žinomas iš1 meno šventyklas. Ameriko- Į Amerikoj, Kanadoj, Pietų 
Vokietijos taikų. Ateivis' niškas meninis gyvenimas Amerikoj, Australijoj n 
jau pažįsta vieną įkyrią; dar tebėra siauruose induo- Europoje, yra paduoti ir tų 
tremties ligą, kurios vardas-se, bet jis jau putoja. Už- laikraščių adiesai.
—didybės manija. Bet jei (tenka nueiti į vieną kitą gę kalendoriuje yra
Vokietijoj kempių laikraš- spektaklį, koncertą, ar dai-' -
čiai nebijojo vieną kitą aš- lės parodą, ir pamatysim.
tresnį žodį brūkštelti, tai kad senukė Europa greitai, llI<a . 
čia įvairiausių parengimų'neaplenks jaunosios Ame-: įsigyti* tą kalendorių. Kai- 
dalyv iai apdalinami didžiu- rikos. Iš tikrųjų ameriko- centų. Užsakymus
liais pagyrų vainikais, ku- nai turi vieną, itin protin-1 gj„gtj.

Iriuose prismaigyta apsčiai gą, ypatybę: pasiskolinti 
falšyvų brangakmenių. Vie- dvasios turite iš Europos ir, 
ni mano, kokie čia visi gar- suvirinus savo katile, pa

Angliškai • Lietuviškas Žodynas

įdėta daug visokių straips
nių. patarimų, eilių ir infor
macijų. Patartina visiems

‘Keleivis,”
636 East Broadvray,

sus, žinomi ir talentingi! tiekti mėgėjams, kaipo nau- South Boston 27, Mass.

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 

parankaus 4” x 5’/i formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
Sį SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Sveiku Žmonių Ligos
Ligų yra visokių, tikrų ir 

netikrų. Tikra liga bus ta
da, kada žmogaus kūnas 
serga, pavyzdžiui, plaučių 
uždegimas, džiova, vėžys, 
šiltinė, raupai ir tt. Bet 
kartais žmogus tiktai mano, 
kad jis serga, bet iš tikrųjų 
jo ar jos kūnas sveikas. To
kiais atsitikimais mes sa
kom, kad tai sveiko žmo
gaus liga. Tokiomis ligo
mis dažniausiai serga mo
terys.

Plačiai apie tokias ligas 
rašo ‘‘Science Digest” žur
nale Dr. O. English. Jisai 
vadina tokias ligas psichi
nėmis (dvasiškomis) ligo
mis. Tokios ligos atsiranda 
ne dėl užsikrėtimo žalin
gais mikrobais, bet dėl ko
kio nors nepasitenkinimo. 
Pavyzdžiui, jeigu žmogui 
nesiseka biznis; jei dėl ko
kios nors priežasties nuken
čia jo garbė ar prestyžas vi
suomenės akyse; jeigu jo 
šeimyniškas gyvenimas nė
ra malonus; jeigu negeri 
santykiai su kaimynais ar 
draugais slegia jo nuotaiką; 
ir jeigu šitokia padėtis tę
siasi ilgą laiką, tai žmogus 
gali rimtai apsirgti—apsirg
ti dvasiškai. Jam tada gali 
vaizduotis visokios ligos: 
gali skaudėt galvą, krutinę, 
širdį, strėnas, šonus, gali 
sukti kojas, rankas, ir tt.

UŽDIRBO DOLERI
*SI

I Brunnhildės rolei operos 
' kompanija turėjo nuosavą 
į primą doną, p-lę Heleną 
į Traubel.

Viskas buvo jau paruoš
ta. bilietai išparduoti, lauk
ta tik vakaro, kada pakils 
uždanga ir pasirodys ope
ros žvaigždės.

Bet staiga ėmė griūti 
dangus!

Visų pirma Polyna Stoš- 
ka paskambino telefonu 
rengėjams ir pranešė, kad 
ji negalėsianti dainuoti, nes 
. . . apsirgusi. » i

Paskui paskambino p-lė 
Helena Traubel ir pranešė, 

i kad ji taipgi apsirgusi.
Rengėjų tarpe pasidarė 

• sumišimas. Kas dabar da
ryt? Pradėta ieškoti kitų 
dainininkių. Šiaip taip ope
ra buvo pastatyta, bet pub
lika buvo nepatenkinta, kad 
išreklamuotų žvaigždžių ne
buvo.

Reikia pasakyti, kad mu
sų Stoškiutė jau nebe pirmu 
kartu apserga, kai reikia 

įeit dainuoti. Syki ji taip 
apsirgo ir Bostone, kai bu
vo čia pakviesta dainuoti 
lietuvių koncerte.

DARBŠTI MUSŲ RĖMĖJA

TREMĄ KARTĄ VIS KARTU

Iš trečio karto tos dvi motinos susitinka ligoninėj, kur 
jos, lyg susitarusios, tuo pačiu laiku gimdė kūdikius. 
Kairėj yra Mrs. Philip Kenney iš Quincy. Mass.. <» deši
nėj yra Mrs. Beraard Baber iš Rovbury, Mass. Jos visus 
tris kartus gimdė Dorchesterio šv. Margarytos ligoninėj 
ir vis joms pasitaikė gimdyti kartu ir gulėti gretimose 
lovose.

JONAS BILIŪNAS:

Kolumbas
Mažas Paveikslėlis ii Garbingo Žmogaus Gyvenimo

(Pabaiga) .jų Kolumbas patyrė, kad Į
Dėkui tau, kad priėmei po vakarus ir pietus nuo tos ta

isą-.o pastoge nelaimingus los esą kitų žemių, kad te
kėk Mus, leidai pasilsėti ir nai galima esą rasti daug 
nepasigailėjai jiems duo-‘aukso ir kitų brangiųjų
nos. Tcužmokie už tai tau daiktu.• *■
visų geriausias Dievas.”

lr Kolumbas, pasiėmęs 
' savo sūneli, ruošės jau eiti

į ro uuits.
—Neik!—sušuko vienuo 

lis.—Pasilik dar musų kraš
te,—gal būt, aš tau galėsiu 
padėti. Gali naudotis ma
no pastoge ir duona, aš tuo 
tarpu pamėginsiu prikalbė-

Linksmai dabai1 grižo 
Kolumbas ir jo žmonės na
mo pranešti visiems geros 
naujienos. Kelyje užpuolė 
juos baisi vėtra, ir Kolum
bas ko tik nenuskendo ju
rose. Tačiau išsigelbėjo ir 
laimingai sugrįžo Ispanijon. 
Čia ji karalius ir karalienė 
ir visi gyventojai pasitikoJ karalienę, kad tave iš- ................... .

klausytu su didžiausia iškilme ir gar-
“ To vienuolio butą pačios ^e‘ dabai pamatė, kad 
co karalienės Kolumbo buvo sumanyta tei-ĮDOMUS FAKTAI pilk pusantro puoduko, karalienės Izabelės grau \piri kenuotų tomeiėių. Uždenk; dentojo (nuodėmių klausy-

^****-' Kfj&IJĄ įr gUtink ant lėtos ugnelės į tojo). Butą tatai geros šir- 
e apie 45 minutes, arba iki (lies ir protingo žmogaus. 

Amerikos spauda šiomis mėsa bus gatava. '(Nustebęs klausės jis Kolum-
dienomis paskelbė Rusijos * Kai bus gatava, iškelk iš Į bo apsakinėjimų; matė, kad
Kainų palyginimą su kaino- gkaurados kopūstus ir mė- tai žmogus nepaprastas ir 
mis tiems patiems produk- sa> o į likusia sunka iplak 
tams Anglijoj ir Amerikoj, truputi miltu, užvii ink ir 

Kainos matuojamos ne užpilk ant mėsos. Gardus 
pinigais, nes Rusijos pinigų valgis.
vertė neaiški, bet darbo lai-

singai. Jis atvežė jiems at
rastosios žemės turtų—au
galų, gyvulių ir žmonių, ku
rių lig šiolei dar niekas ne
buvo regėjęs.

Ir kuo daugiau žmogus 
apie tas ligas galvoja, tuo 
daugiau jis nerimsta, tuo 
daugiau rūpinasi ir tuo 
daugiau serga.

Pas lietuvius yra žodis 
“slogutis.’’ Mums rodos, 
kad šitokiam dvasios sto
viui “slogutis” yra geriau
sias pavadinimas, nes jis 
slegia žmogaus dvasią.

Kai slėgimas pasidaro 
jau nebepakenčiamas, mo
terys paprastai verkia. Ir 
kai gerai išsiverkia, nervų 
Įtempimas dažnai atsilei 
džia. Atsileidžia ir tada, 
kai tokia ligonė gauna pro
gos gerai išsibarti, kaip sa
koma, “išlieti kas yra ant 
širdies ir ant tulžies.”

Bet jei toks prislėgtas 
kentėjimas tęsiasi ilgą laiką 
ir negauna progos “išsilie
ti” nei žodžiais, nei veiks-; 
mu, tai iis gali pasireikšti 
viso organizmo sunegalėji- 
mu.

Ligoniui kartais “pyksta” 
širdis, rodosi, kad reikės 
vemti. Bet kai gydytojas 
ji išegzaminuoja. neranda 
jokios ligos. Tada tenka 
atsižvelgti i tai, kaip toks 
ligonis gyvena, kokiose 
apystovose jisai verčiasi. 
Ir beveik visada pasirodo, 
kad jis nemoka ar negali 
prisitaikyt prie savo aplin
kumos ir kad tas negalėji
mas slegia jo dvasią. Tas 
atsiliepia jo virškinamam 
aparatui, jis negali tinka
mai suvirškinti maisto ir 
dėl to jo širdis “pyksta.”

Kitas tokiose sąlygose ne
tenka apetito, suliesėja, su
džiūsta ir išrodo tikras li
gonis.

Moterys serga tokiomis

Mrs. Katherine Kinkei rodė 
dolerinę, kurią ji gavo iš 
vieno keleivio Chicagos aero
drome. Keleivis pametė $5,- 
000 pinigų ir savo kelionės 
tikietų. Mrs. K. Kinkei pi
nigus rado ir jam grąžino, o 
jis jai davė dovanos vieną, 
čielų doleri.

sės nėra joKios moteriškei 
užuojautos, bet kartais dar 
net ir Įžeidimas, jos pastan
gų ir triūso paniekinimas, 
tai jos dvasią visai sugniuž- 
dina. Ji tada jaučiasi ne
laiminga, nuskriausta, ir 
jeigu taip tęsis ilgai, ji ne
išvengiamai pasidaiys dva
sios ligonė.

Dr. English sako, kad 
daugelis moterų skundžiasi 
širdies skaudėjimu, kuomet 
iš tikrųjų organiškai jų šir
dis būna sveika. Toki

Musų Moterų Skyrius tu- 
’ ri daug uolių rėmėjų ir 
“Keleivio” platintojų. Prie 
tokių musų draugių pri
klauso ir Barbora Gurskie- 
nė-Kružinienė iš Kenoshos, 
Wis. Ji kasmet prisiunčia 
mums po keletą prenume
ratorių. parašo eilių ir ki
tokiais budais stengiasi 
mums padėti.

riau?
rankų

Šių Kalėdų proga musų 
Barbora prisiuntė šio sky- 

vedėjai gražių savo 
darbo siuvinėlių ir 

vieną metinę skaitytoją
.“Keleiviui,’’ kartu išrašyda- 

skausmą jis vadina ‘širdiesi ma jaj įr 5au po kalendorių, 
nervuotumu.”

Nuovargis, išgąstis, susi- “Keleivi” ji užrašė savo 
jaudinimas, džiaugsmas, žento motinai, kuri gyvena 
baimė ir kiti pojūčiai visa- Indianoj.
da stipriai veikia žmogaus Ačiū draugei Gurskienei- 
širdi. Žmogus gali gauti Kružinienei už tokią nuo- 
stiprų širdies neurozi vien širdžią talką. Taip pat ačiū 
tik išgirdęs, kad kas nors h' visoms kitoms draugėms,nors
iš jo artimų giminių staiga 
krito negyvas nuo širdies 
smūgio. Ir išgydyt toki li
goni ar ligonę kartais labai

kurios platina musų laik
rašti ir dažnai šį tą parašo. 
Ir ačiū už tuos gausius svei
kinimus, kurių mes gavom

sunku. Jeigu toks ligonis j šių švenčių proga. Laimin- 
turi dar ir organiškai ne- gų naujų 1950 metų vi- 
sveiką širdi, tai gyvenimas soms!
jo bus neilgas.

Negana to, dvasiniai 
veiksniai stipriai akstiną ir 
kraujo slėgimą.

Daktarams yra gerai ži
noma, kad žmogus beveik 
visada gauna skausmų vi-i 
dūriuose, jeigu jis pavalgė 
būdamas labai nusiminęs,, 
arba būdamas supykęs, ar 
kitaip susijaudinęs. Vienasi 
medicinos autoritetas manoj 
kad net ir organiškos ligos, 
tokios kaip vidurių votis, iš
sivysto iš nervuotumo, taigi 
iš žmogaus dvasinio stovio.

Taigi žmogaus sveikatai 
yra reikalingas ne tiktai 
maistas ir pastogė, bet ir j 
gera nuotaika, rami dvasia. I

Stoškiutė Vėl Susirgo]

Šiomis dienomis Metro
politan Operos Kompanija 
New Yorke statė “Die Wal- 
kure,” vieną didžiausiu vo
kiečių kompozitoriaus Wag- 
nerio kurinių, kuris reika
lauja stiprių sopranų, daug

ligomis daugiau negu vyrai, žvilgančių šarvų ir didelių 
dėl to, kad joms tenka buti tenoių tam viskam valdyt.' 
namie vienom ilgas valan- Ypač svarbios šioj ope- 
das ir sunkiai dirbti. Nuo- roj yra Ziglindės ir Brunn- 
bodumas ir sunkus darbas, hildės rolės. Ziglindei vai- 
ilgos valandos, išsemia dinti buvo pakviesta Poly- 
daug jėgų ir kantrybės. O na Stoška (Stoškiutė), lie- 
jeigu prie to dar iš vyro pu- t u v a i t ė dainininkė, o

Dabar Kolumbui davė 
jau 17 laivų ir tūkstanti du 
šimtu ginkluotų žmonių. 
Jis vėl išplaukė atgal i va
karus. Šiuo kartu jis atra
do daug mažų ir kelias di
džiules salas ir tarė, kad tai 
busiąs lytinis Azijos kran
tas. ...

galvotas, kad jo žodžiuose 
turi buti tiesos. Taigi pa
norėjo būtinai jam padėti: 
nuėjo Į karalienę ir prikal
bėjo ją pasišaukti Kolumbą 
ir dar kartą jo paklausyti.
Ilgai aiškino savo sumany
mą Kolumbas, Įrodinėjo jo

Ketu- naudingumą karalijai, bet'
jo vykdymą valdžia diena Bet c*a prasidėjo kolurn- 
po dienos vis atidėliojo. į nelaimės. Tarp nukelia

vusių su juo žmonių buvo 
Neveikiai, tik po ilgų de- daug aukštos kilmės ponų. 

rybų, gavo Kolumbas iš Is- Jie pavydėjo Kolumbui 
panijos valdžios tris laivus garbės ir valdžios, kurią šis 
ir 120 žmonių, ir 1492 me- buvo Įsigijęs, pradėjo jo 
tais į-ugpiučio 3 dieną iš- nebeklausyti ir priešintis, 
plaukė su jais vandenynan, visaip jam kenkti ir skųsti 
toiimon nežinomon kelio- jį Ispanijos vyriausybei, 
nėn. Laivai buvo mediniai, Kolumbas turėjo sugrįžti 

paprašyt, kad mėsininkas (nedideli, varomi tik vėjo ir Ispanijon ir išsiteisinti prieš 
juos sukapotų. Reikia juos vandenio. Į karalių ir karalienę.

J karštoj skauradoj paspirgin-į Ispanijos krantas veikiai; 149a metai*? iis trečia
J ambarrtvti \h^^a\rU<r>iiri*' j*®®® iš akių, kur pa-; kartą iškeliavo; vėl atrado
apibarstyti diu=ka 11 p pi žvelgs aplinkui, visur buvo keKas naujas salas> Bet is- 
rais. Ant vnsaus sudėti • ir km- • • ■ ■ , •, •koDUrtu? rudaii cukru ir -Yien dangui ‘į,. ,n !panai vėl pnes jį sukilo, ka-

v?«Bti,guoJanc,os Juros’ Shnko raliui pripasakojo ant jo 
saukrtuka kmynų Lzpiltidiena po dienos, savaitė povisokių nebutų daiktų. Ta- 

nrtl H SUtintl cnvcitAe ’zrrmao nri vie MG. , i ..... , >•

ku. Pavyzdžiui, jeigu Ame
rikos darbininkas už 27 mi
nučių darbą gali nusipirkti .
svarą bekono, tai kiek laiko'. Kauliukai gali būt švieži 
turi dirbti Rusijos darbinin- ^ul rudyti,
kas, ka dgalėtų tokį pat riems žmonėms pavalgyt 
svarą bekono nusipirkti? reikalinga maždaug tokia 

Faktai yra tokie: proporcija:
~ . ... . . , ,. i 2 svarai kauliuku.Svarui miltų nusipirkti 

amerikietis dirba 4 minutes.
Anglas irgi 4 minutes.
Bet rusas—52 su puse 

minučių!

Šonkau'iai su Raugintais 
Kopūstais

Svarui bekono: 
Amerikietis 27 minutes. 
Anglas 50 minučių. 
Rusas gi 466 minutes!
Svarui arbatos: 
Amerikietis 56 minutes. 
Anglas 72 minutes. 
Rusas gi 1,506 minutes.

Kenas raugintų kopūstų, 
šaukštukas rudo cuKraus.
2 puodukai vandens. 
Svogūnas ir pipirų.
Bru crlrzvc i f Lr m v n 11 izi w.->n-vr.- ix ntujim.

Perkant kauliukus reikia

Šitas palyginimas labai 7 • * - ,
aiškiai parodo kiek Rusijos fa,,“;J‘znen7l***^UUI?>‘:avaitės, žemės gi vis ne- da karalius išsiuntė valdi- 
darbininkas uždirba. Fa- X Neįpratę j toki, ii- nink?> vardu Bobadila. kad
vyzdžiui, jeigu amerikietis - i gą kelionę jurininkai nu- ^ visą dalyk, vie.
svarą arbatos nuperka už r;1 me a aisoh‘ nuo Kaunu' budo; juokavimo vietoje toje. Susitikęs Kolumbą,
56 minutes, o rusas turi; ' jau buv0 girdėti dūsavimai, Bobadila surakino ji geleži-

' Kol kauliukai SUS, atski- VoilreTnai Dainai Kn_ • • . - - •ivri. njalg panciais> uznejo jam 
grandinius ir taip pasiuntė

dirbti net 1,506 minutes, taU iarba keiksmai. Dažnai Ko-
reiškia, kad rusas uždirba L ! _I>U0,(!e, A,la lumbas tarėsi tame vande-
27 kartus mažiau, negu kur‘. kiekvi^am nyne turėsiąs mirti, tūlas.
amerikietis, ir 20 kartų ma- TįapP,.ie.. kauiluk5 gal būt, griežė ant Kolum- 

cn/rUa 11 kc»ustų gei ai tin..a mus- danti. kad tai iis visa
—M. M.

AVIEČIŲ MERGIOTR

Graži Joan 
apolis, Minn., padoda avkėhp 
augintojams garsinti tas 
gražias uogas. Apie Minae- 
apolis auginama labai daug 
aviečių, tai joam reikia ir 
“karalienės.” Tai ve, takią 
ir matome, tik be

žiau, negu anglas. , t ,
Dėlto Stalinas ir atskyrė ____1

Rusiją “geležine uždanga”, 
nuo pasaulio, kad niekas 
nematytų, kas tenai darosi; 
o jo agentai Amerikoje ir 
kitur tuo tarpu skelbia, kad 
Sovietuose darbininkai turi 
“rojaus gyvenimą”!

bo danti, kad tai jis visa 
padarė. Jau du mėnesiai 

: praėjo, kaip išplaukė jie iš

ji Ispanijon. Karalius lie
pė paleisti Kolumbą, bet 
valdžios jam nebesugrąži- 
no.

Dabar Kolumbas niekam

VALGIAI
Karbonada Vengrišku Budu

Karbonada mes čia vadi-'; 
name suraikytą kiaulienos 
nugarkauli, ką amerikiečiai 
vadina “pork chops’ais.” 
šešiems žmonėms pavalgyt 
reikalinga šitokia proporci
ja: , •
6 rėžiai kiaulienos.
3 puodukai raugintų kopūstų. 
l>/2 puoduko tomeiėių.
Šaukštas rudojo cukraus.
4 šaukštukai paprikos.
Druskos dr pipirų.
Truputis miltų.

Apibarstyk mėsą druska 
ir pipirais, padažyk abidvi 
puses Į miltus. Dabar pa
spirgink ja karštoj akaura- 
doj, pirma ištirpinus joje 
nedideli šmočiuką riebalų, 
nuplautų iš tos pačios mė
sos. Kai mėsa gražiai pa
gros, sudėk ant viriaus rau-

GRĮŽTA NAMO
— '.Ispanijos, žemės gi vis ne- j neberūpėjo; visi jj užmiršo.

matyti; kai kurie jurininkai žmogus, kuris tiek metų var- 
troško geriau numirti, ne
kaip plaukti toliau. Bet 
štai vanduo atneša žaliuo-

go, kol Įvykdė savo suma
nymą, kuris atrado visą 
NaująjĮ Pasaulį, kuris Ispa- 

jančių medžių šakelių. Vi- njjog karalijai ir jos gyven
si atgijo: gal būt, žemė ne
betoli! Pagaliau spalių 11 
dieną vienas jurininkas su
šuko: “Žemė!”

Visi išbėgo pažiūrėti ir' 
netoli pamatė gražią, pui
kią salą, pilną Įvairių me
džių ir žolynų; jos pakran- 
čiais bėgiojo laukiniai žmo
nės—vyrai, moterys ir vai
kai, Įvairiai pasipuošę. Nu-

tojams suteikė didžiausius 
žemės plotus, apdovanojo 
juos “Indijos” brangenybė
mis—buvo dabar visų pa
mestas ir paniekintas, vėl 
gyveno varguose, • kentėjo 
badą ir šaltį.

Nebeilgai gyveno Kolum
bas: nubudimo ir širdies 
skausmo suspaustas, jis pa

vargusių jurininkų džiaugs-'metais. Vykdy
mas buvo neapsakomas: j damas Kolumbo norą, jo su-
vieni bučiavosi, kiti verkė. 
Išlipęs Kolumbas praminė 
šitą salą San Salvador, tai 
yra Išganytojo sala.

Salos gyventojai pasitiko 
Kolumbą ir jo žmones ge
ruoju. žiurėjo į juos, kaip 
Į kokius dievaičius arba at
ėjusias iš ano pasaulio dva
sias; išgirdę juos šaudant, 
tarė, kad tai busiąs pats 
Dievas atėjęs, griausmu ne-

nus tėvo graban Įdėjo gran
dinius ir geležinius pančius, 
kuriais jo tėvas buvo sura
kintas.

Tais pančiais atmokėjo 
Kolumbui žmonės už tai, 
ką jis jiems gera buvo pa
daręs.

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos

_________ j o_________  _ uždarbį vargan patekusiem
ęinas,—ir krito ant žemės; lietuviams! Aukas siųskite:

Amerikos ambasadoriaus An
glijoj duktė, p-lė Sharman, 
parvažiavo šventėms { Ame
riką. Graži, turtingo amba- i , , , .. ...

duktė turi daug drabužių beveik jokių ne-
kavalierių Anglijoj, bet sako, turėjo, tik buvo apsikaišę 

gintus kopūstas, pabantyk^ kad jai dar nė vienas nekri- visokiais papuošalais iš 
paprikos ir nidojo cukraus, tųa į akį ir širdį. ' plunksnų, aukso ir kaulų Iš

United Lithuanian Relief 
Fund of America,

106 Grand si,
Brooklyn 11, N. Y.
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|Iš Plataus Pasaulio
Anglijos Mainieriai

Anglijos angliakasių uni
jos atstovai, kurie atstovau
ja 700,000 mainierių, savo 
konferencijoj nutarė atsisa
kyti nuo reikalavimo pakel
ti uždarbius bėgyje 1950 
metų ii- sutiko su Anglijos 
unijų sąjungos (Trade Un
ion Congress) pasiulymu 
remti vyriausybės uždarbių 
stabilizacijos politiką.

Sirijos Vyriausybė

Graikijos Vaikai

Graikijos vyriausybė ir 
Amerikos ambasadorius

liu patyrę, ką reiškia “pareiga Į Dieve, _ fanatiškesnieji “parei- iocnų pinigų nepagailėjo, 
tikėti.” Tai buvo tada, ka; gos tikėti prižiūrėtojai ta pro- Bet nežiūrint i nerimtus
Stalino saulę mums j Lietuvą ga prisimintu, kad viduram-

Maikio ir Teo Kraičiui PIETŲ AMERIKOS

parvežė. K^iangi mes -paMkjžiuOM Europoje „ž “tikėjimo \
ga tikėti” Sutino ir-jo mulės i pareigos" novyk,l;.ma kataliku , ■ “^“Viskam, laikraėti ,r uzs, šaky. latru ka-.
neklaidingumu linkę'bažnyčia taikė ne dai,™,, kdmbanui prie universiteto lendonų, atsiuntė dovanu la.k-i

1 Lietuvių gyvenimų pažinsite skaity- 

Švenčių proga sekantieji mu- darni virs 20 metų einantį

skyrė $25.■ignoruoti, tai 1941 metų pava-į mažiau, kaip tok o nepareigin- 
Po gruodžio 19 d. kariš- sari vos nesusipažinome su Si-į gojo piliečio suspirginimą ant Nutarta balandžio mene-

iro taigomis, o po kelerių me-’ lauželio, ir panorėtų likti ištiki- . S1 ^kilmingai paminėti 50
ų dėl to pačio palinkimo igno-Įmė savo institucijas tradici- metV nuo draugijos Įsikuri-

tais kovo mėnesi nuverstos'ruoti atsidūrėme DP stovykloje' joms ? O jeigu jų -pažanges-_ mo. Tos draugijos organi-
vyriausybės vadas Khaled I Vokietijoje. br kai dabar, poįnieji” užsimanytų netikėliams' zatoriai A. Palūpis ir Jonas

Prie valdžios ii n-»- visl^ stovyklų ir tremties var-j įvesti naujus, Stalino patobu- Balčius dar vra musu tarpe, rue vamzios jį pa _ gyvendami JAV, apie tę i Imtus, metodus? * J s

ko perversmo Sirijos 
riausybę sudarė 1949 me- tu

vy- biro

Bey. 
statė
šeišakli, kurs vadovavo pa-Į 
skutimą jam karininkų per- 
versmui. Egypto vyriausy
bė Įspėjo kaimynus nesikiš
ti Į Sirijos vidaus reikalus 
“perversmais.”

rašciui sustiprinti:
A. Bag: ns kas iš Bridgevvater

atsiuntė $5.50 ir paskirstė' 
"Maikio Tėvui” §3 ir $2.50 sky-1 
rė šalpos reikalams; J. Bali-' 
čias iš Chicago. Ilk.

“Argeminns lietuvių
< adlia <ie Omo 3o3, 

Ke*puoliCįS Argentina.
Klienos Air«-s,

Pranu merą tos kaina $2 metams, $1 
pusmečiui.

$2. Po 50 centų prisiuntė: P. 
Jucaitis iš Rockville, Conn.; Ig.

SIUNTINIAI Į EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija 

atsiuntė siunčia Europon lietuviams
tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa;

pulkininkas Adėebl ^~ti^ k, tokiu {kur^™' h' draUgij°S^—'■»» * «•«> Ai,a. kavimas ir kitas darbas atiieku-
I dome, galite įsivaizduoti, koks; atveju tektų daryti man, mano 
musų buvo sumišimas. Į šeimai ir visiems tokiems? Vėl

Tiesa. p. K., nei kun. Borevi- pasidaryti DP? Antru kartu?'
LMD Narys.

Canada; J. Purenąs iš Rich- rr.a 
mond Hill. N. Y.; M. Evoskus 
iš Denver, Colo.; Rukšėnai iš

Argentinos Policija
Argentinoje dideli susi- 

Graikijoj bendrai kreipiasi Jaudinimą kelia paaiškėjęs 
i pasaulinę viešąją opiniją faktas, kad Tucuman sri- 
paremti Graikijos reikalavi-1 ties darbininkų vadas, Car 
mą, kad iš bolševikiškų los Antonio Aguirre, buv< 

policijos užmuštas po jo 
arešto. Argentinos vyriau
sybė skelbia, kad kaltinin
kai busią nubausti, jei bus

čius prievartos priemonių ne
vartoja, kadangi jų neturi.
Bet tik pagalvokite, kokioje si
tuacijoje atsidurčiau aš su sa
vo šeima ir tūkstančiai tokių,
kaip mes, jeigu p. K. ir jam Į gą.” Jie, turbut, nei jausti ne 
panašus tas prievartos priemo- nujautė jos pavojingumo ir jos

Ne, ačiū. Mums užteko vieno HARTFORD, CONN. 
karto. ______

Štai, kodėl aš negaliu* miego-' Gruodžio 21 d. “Hartford 
ti, kai tik kun. Borenciug ir pJTi „ . - , -
K paskelbė šią nauja ”parei-1 ’ kdip K mela1’

veltui.
Ui $7.50:

2 sv. 1 av->s, 1 sv. sviesto, 1 sv. pie-
VV-.nL^tr-tn III • I iiln.tiMC ii (’-i no miltelių, sv. arbatos, 1 kvorta VVaukegan, lll., Luomas i» ta- aliejaus 4 sv cukraus gabalėlio. 2 

raopolis, Pa.; M. Busavičius iš sv. taukų, 1 kenukas kondensuoto 
Bakerton, Pa.; A. Judickis is Pieno ir 2 "al,alai Mai,°- 
Nashua, N. II.; J. Pocius .s 1I

Už $10:
3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv.

kraštų butų sugrąžinti 28, 
000 graikų vaikai, kuriuos 
bolševikai išgabeno laike 
partizanų karo. Vaikai lai
komi Bulgarijoj, Cechijoj, 
Albanijoj ir kitose “liau
dies demokratijose.”

nes įsigytų ? Je, sakysime, 
vienokiu ar kitokiu budu jie 

bolševikiškų los Antonio Aguirre, buvo!paimt^ ? rankas valstybės

Indonezija Pripažinta

Jungtinės Amerikos Val
stybės formaliai pripažino 
gruodžio 28 d. Indonezijos 
Jungtinių Valstybių vyriau 
sybę Batavijos mieste ir pa- 
skryė pirmąjį ambasadorių 
Indonezijai H. Merle Coch 
ran. Amerikos vyriausybė 
yra pasiruošusi ateiti nau
jajai valstybei Į pagalbą ir 
su paskolomis per Importo- 
Eksporto banką.

Chicago, Ilk; J. Jonynas iŠ VV. ’pieno miltelių, Vj sv. arbatas. 1 kvor- 
i ' ta Mažoki aliejaus, 4 sv. cukraus ga-Nev. Ha\en, Conn., n J. Grice. ka}įjįąt 2 sv. taukų, lVį sv. sausosprie savo namo surengė ka-

! ledinių giesmių koncertą.
I Atspausdino 25,000 gies-

Visa laimė, kad Jėzuitų Bo-'miU knygelių, bet jų pri- sirdin^a ac,u 
revičių ir ponų “K" rankos per--truko. Gal dėl to, kad jie

galimų pasekmių.
iš Newark, N. J. 

Visiems draugams tariame

valdžią ir tai, ką dabar tik per 
radio ir per laikraščius skelbia, 
įrašytų į konstituciją ir pavers
tų įstatymu.

. . Pareigos nevykdymas
podyta jų kaltė, nors dėl i nusikaltimas ir. kaipo toks, tei
tos kaltės jokių abejonių! siškai baustinas. O jeigu, gink Hartford, Conn. 
niekas nebeturi. ________________________________

trumpos tai “pareigai” įvesti ir i pagarsino, jog čia atvažiuos i 1950 KALENDORIAI 1950 
Biznio kortelės su 1050 Kalendo

riam antroj pusėj-—10*»O už $6.1 H).
Užsirašyk paveiksluotą mėnesinį 

žurnaią “Lietuvių Naujienas,” 32 
puslapių, $1.90 metams. Dovanai 
gausi 2 mažus kalendoriukus, kiše-

pnevartos priemonėmis versti dainuoti Anna Kaskas. Lai 
žmones jos laikytis. Bet jei jie kui artėjant publika pradė- 
turetų valią, tai tikrai butų ne j0 rinktis ir prisirinko di-

yra ,kok.e pyragai. i tižiausios minios,
v. čiurlys. | mnj ir sieninį. (-) i

r. , , , , , Lietuvių NaujienosPradedant koncertą gu- 332 s. eth su rhiiadeiphia 6. Pa.!

. dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
I 2 gabalai muilo.
i Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
i arba money orderį ir aiškiai nurody- 
‘ ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
leikia pasakyt, ką daryti su siunti- 

i niu jeigu jiį nebutų galima nurody
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto
vy klos vadovybei ar grąžinti siuntė
jui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės
apmokėti.

Užsakymus ir pinigus prašome šių 
sti mums šiuo adresu:

Lithuanian Aid Association, Ine.,
93 \Vard st_ Uorcester. M*ss.

Lenkija ir Prancūzija

Lenkijos vyriausybė 
griežtai atsisakė paleisti 4 
Prancūzijos piliečius, nu
teistus karo teismo už šnipi
nėjimą kalėti ilgus metus.
Lenkija yra areštavusi ir 
daugiau Prancūzijos pilie- tyrinėjant jie buvo patys
čių ir laiko juos kalėjime ——-  -----*• *
iki teismo. Areštai Pran
cūzijos piliečių ir diploma
tų Lenkijoj yra dalis bolše-! sako, kad jų mieste negali 
vikiško “valymosi” nuo buti vietos “Jehovos liudi- 
“šnipų pavojaus.”

NAUDINGOS KNYGOS
Sveikata Ligoniams, gydymas ligų 

.-aknimis, žolių žiedais ir lapais. 
Vardai lietuviškai, angliškai ir lo

tyniškai. Paaiškinimas kaip vartoti, 
lietuviškai. Kaina $1.00, apdary
ta ................................................. $1.25

Naujos Dainos 25c
Greičiausias Mokytojas Anglų Kal

bos .................................................4Oc
Paslaptis Kozironi l.oššti iš Pini

gų .......................................
Didis Sapnininkas $1.00

Kas pirks visas sykiu, kaina $2.50. 
Perkant po vieną, pilna kaina.

Paulus Mikalauskas,
73 Compton Street,
Boston IX, Mass. (1 I

PAIEŠKOJIMAI

ondAustralijos Komunistai

Naujoji Australijos vy
riausybė rengiasi uždrausti 
komunistų partiją, kaip ji 
tą žadėjo daryti per rinki
mus. Australijos komunis
tų partija skelbia, kad ji tęs 
savo darbą “legališkai ar 
nelegališkai.” Australijos 
unijos mano, kad komunis
tų partijos uždarymas ma
žai ką sumažins jos kenks
mingumą.

Kanados Fanatikai
Du Kanados žurnalistai,

C, Cnady ir P. Smith. nuvv- 
ko Į Joliette miesteli netoli 
Montrealio ištirti, kaip Jo
liette gyventojai išvarė iš
miestelio du Jehovos liu- uiėdams. Nariams prisiėjo 
dininku sektos nariu. Be- balsuoti už tą kandidatą, 

kuris buvo nominuotas. No
minacijos buvo lapkričio 
mėnesį, kada susirinkime 
dalyvavo tik apie 30 narių 
iš apie trijų šimtų draugijos 
narių, tai buvo pritrukę 
kandidatų, seniesiems val
dybos nariams nestatant sa
vo kandidatūrų.

Iki šiolei pas mus Pitts- 
burghe budavo stoka kan
didatų sekretoriaus parei
goms, o prezidento vietai 
kandidatų niekada nesto- 
kuodavo, ypatingai klubuo
se. Bet jau pradedam da- 
sigyventi iki to, kad trokš
tame kandidatų ir prezi
dento vietai ir tuomi pra
deda pasinaudoti taip vadi
nami “progresyviai, liaudiš
ki demokratai,” arba “Sta
lino berniukai.” 0 pas mu
sų Pittsburgho “progresy- 

šeimos ir savo vardu pagisaky- Į vius,’ tai kol kas dar ne-

suimti, Įmesti i automobili 
ir išvežti Į Montreali. Jo
liette miestelio davatkos

ninkams.”

KAS MUMS RAŠOMA
Apie “Pareiga Tikėti” Matote, aš nevaikštau į baž- 
Nuo to laiko, kai jėzuitas n-^’a' nepoteriauju, neskaitau 

kun. Borevičius per “Margučio” maldaknygės’ "^inaudoju sak- 
rad-io paskelbė, o p. K., “Darbi- raTnenta’s ir tt., ir tt. Mano 
ninko” puslapiuose ėmė įrodi-! J5__du pat
nėti, kad tikėti yra pareiga. nekvaršina sau galvos tikėji- 
nuo to laiko aš negaliu ramiai I7ais- staifc2 sužinome: tikė-
mie£oti. Ir nors pereitų metu -ra Pare’£a • Ka’P bomba
gruodžio 16 d. “Darbininkas” *y,Jiau8iu tarikos metu. Manėme,
mėgina raminti, kad, girdi, nei kad Prastas neapsižiurė-
kun. Borevičius, nei p. K. prie- J™35, lapsus linguae, gal 
vartos priemonių nevartos prieš sPau^os klaida. kai P- K-
tos “pareigos” nevykdančius, I Į»kartotinai eme savo teigimą 
nes prievartos priemonių netu-į aš nutariau savo
ri. bet vistiek mane šiurpas nu-
krečia, kai pagalvoju, kas iš to 
užsimojimo gali išeiti.

Ko resp encijo
PITTSBURGH, PA.

Iš Lietuvių Mokslo 
Draugijos Metimo 
Susirinkimo

Gruodžio 11 d.' Įvyko 
LMD metinis susirinkimas, 
kur buvo renkama valdyba, 
klubo gaspadorius ir kiti 
reikalai aptariami. Susirin
kime dalyvavo narių gana 
daug, bet valdybos rinkime 
nariai mažai ką galėjo pa
sirinkti, nes Į svarbiausias 
vietas tebuvo tik po vieną 
kandidatą, kaip prezidento, 
iždininko ir sekretoriaus

__ J bernatorius Bov.’les pasvei-

Slkino publiką. Paskui buvo 
i bendras giedojimas. “Hart
ford Times” leidėjas, Fran- 
icis S. Murphy, paskui per-

Vice-prezidentu pasirin-; statė solistę Anna Kaskas. 
kom J. Orentą iš dvejų kan-1 Publika suužė ir griausmin-
zllzlof,, ii-. 4-,,.. k... rraic rldni'i nlrtiimuic io no-didatų ir jis, tur būt, jokiai 
linijai nepriklauso. Sekre
toriai pasiliko abu senieji, 
Juozas Samulevičius ir A. 
Karauskas, abu šioje šalyje 
gimę ir augę jaunuoliai ir 
tikrai darštųs nariai. Nau-• • V J • • 1 «

gaiš delnų plojimais ją pa 
sitiko. Jai giedant visos 
šviesos buvo užgesintos, tik 
virš jos galvos žibėjo viena 
lemputė. Publika jos gies
mių klausėsi su nepaprastu 
susikaupimu. Jai pabaigus

juoju iždininku išsirinkom, V^1 publika giedojo, o pas- 
irgi be opozicijos, J. SpirgĮ,! kui vėl šviesos buvo užge- mo. Mariampolės apskr., paieškas 
naniai atvvkusi. globoti ne- sintos ir dainininkė vėl ža- ^.vS,,.?2mi?21;.ar^.Aiaįp 

vėjo klausytojus savo nepa
prastai gražiu balsu. Pub
lika dainininkei griaušmin

naujai atvykusį, globoti ne
mažą LMD iždą, daugiau 
kaip $40,000. Naujasis iž
dininkas yra jaunas ir ener
gingas vyras.

Direktoriais išrinkti Jo
nas Mikeska, Motiejus Žvir
blis ir Juozas Shinkunas. 
Klubo gaspadorium iš dve
jų kandidatų išrinktas Be- 
nis Kazlauskas. Maršalka 
išrinkom Kostantą Rožuką. 
Aukos ir Rengimasis Prie 
50 Draugijos Jubiliejaus

Šiais metais, kaip ir pa
prastai metiniuose susirin
kimuose, draugija gavo 
daug prašymų aukų iš savo 
senų

Aš, Kazimieras Vaitkevičius, 52 
metų amžiaus, kilęs iš Degučių kai-

tuviškos širdies žmonių, kurie man 
galėtų padėti atvykti į JAV ir pri
siųstų vardinę darbo ir buto garan
tija. Kaipo buvęs Lietuvos kariuo- 

e^yartrkrisi ynąč krtH-rrr^irvry rtuiv j
. , • j-i - - piuosi j Dariaus-Girėno posto nagais plojimais dėkojo uz tą rius prašydamas man padėti.

----  ... Vaitkevičius,
Kempten (Allgauį Lithunian 

DP Camp P. O. Box 229,
US Zone, Germany.

HyiJiiitrėri np^ t*i rtJttrpt'gpiii—' Marijona Paukštytė Pilipavičienė aziaugesi, nes ia pagarseju (buvusi Mureikienėl, gyvenanti 
si dainininkė vra lietuvaitė Calle Salta 9x7, Aveiianeda, jrov.
.» TT - j *• • - Buenos Aires, Argentina, prašo at-is Hartfordo, cia gimė, mo- siiiepti savo dvi sesutes, gyvenan

džiaugsmą, kurį 
jos klausydami, 
lietuvių dar

turėjome
Daugelis

ypatingai

čias Jungtinėse Amerikos Valstybė- 
• se: Oną Paukštytę Milkaitienę irlietuviai di- Marcelę Paukštyte Vilkauskienę.

. ... .. Jos pačios ar kas jų likimą žinodziuojasi ir tuo, kad Cia gy- malonėkite pranešti viršuje nurody-
vena Vinco Kudirkos se- tu adresu-________________
šuo, A. Litvinienė. Kai
lapkričio 20 d. Tėvynės 
Mylėtojų Draugija surengė

kėši ir augo. 
Hartford

AUKSINĖS ŠAKNELĖS.
Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, sėklos nu- 
bėgimo. gimdos 
nuslugimo, akių

uždegimo, nuo rožės, nuo dru
gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau
dulių, nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kuno daii, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba piauti ser
gančias kuno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
S 15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Br«adway 

•South Boston 27, Mass.

'ti. Ir. štai. dėl ko. Matote.!stokuoja norinčių buti pre- 
jau mes kartą esame savo kai-1 zidentais, ypatingai tokiose

SUSIVIENIJIMAS LIETIjVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pcialpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki. 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokiti. Daktarui už egzamina
vimų apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nsriu ir pnraiyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kropę arba I Centrų adre-

L1THUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA 
SOT W. SOdi SU Nmr York I, N. Y.

L. A. P. Klube Vinco Ku- 
ir sergančių narių ir dirkos 50 metų mirties mi

nėjimą, tada tarp kitko iš 
publikos pašaukė ant estra

taip iš visokių labdaringų 
ir kultūrinių organizacijų. 
Tame tarpe buvo laiškas ir 
iš Pittsburgho Universiteto 
lietuviško kambario, kuria
me prašė skirti auką kam
bariui pagrąžinti ir įsteigti 
stipendijai vienam mokslei
viui.

Kol kitiems reikalams au
kos buvo skirstomos, tai vis
kas buvo ramu, nors ir bu
vo nuomonių skirtumų. Bet 
kaip tik lietuviško kamba-

NUO UZSISENĖJUS1V, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS UGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, j* 
negali ramiai sėdėti ir naktimia 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomoB 
ypatybės palengvina jūsų skaudėj**

Ieškau brolio Adomo Beleckio, Ta- n)ą jr galėsite ramiai miegoti nak- 
do ir Ievos Beleckių sunaus. kilusia Vartokite jas taipgi nuo skaudžių

Paieškau Jono Šalkausko, jo mo
tinos ir Levutės Urlunaitės. Aš esu 
Valerija iš Šiaulių. Girdėjau, kad 
jie gyvena Chicagoje. Kas apie 
juos žino, malonės atsiliepti šiuo 
adresu:

Joseph Silks,
4 Ridge St., New Ha\en, Conn.

, . * t • • iš Luokės miestelio. Meldžia atsi-dos jo sesutę A. Litvinienę liepti šiuo adresu: (3)
tarti žodį. Ji sakė, daug Petras Bcleckis,
nekalbėsiu, jus gerai žino
te mano broli Vincą iš jo 
raštų, o

60 Hudson Avenue, 
Brooklyn 1, N. Y.

Paieškau dvieju savo broliu Bas-
aš labai dėkuoju kilusi'J..iš Suvalkijos. Gelgaudiš- 

J kio naram kk Kr#*fl^zdflnciu kaimo.
C2)

Ho parapijos, Krėgždančių TMD ir Visai publikai UZ Prašau atsiliepti šiuo adresu 
mano brolio atminties pa-' -5*r~GBSt B?sus’.
gerbimą.

523 Susmon Street. 
Pittsburgh 12. Pa.

K. Vaitonis.

MEDUS
APSIVEIHMAI

_ rio laiškas buvo perskaity-
draįijošefiaip Lietuj f38 išduota? įnešimas lai'š- 
Mokslo Draugija. priimti, tai Jonas .Ma-

rukna pašoko ant kojų ir

Ieškau gyvenimo draugės. Aš esu 
statybos inžinierius, 46 metu am- 

r/ė tvras Michi- i Žiaus. aukštas, lieknas ir blaivus.
T>. ... .'šiuo laiku dirbu Centralinėj Ameri- medus. 1 irkejai koj. Siuskite laiškus Senjorui inži- 

Valstijose. ' n’er'”’ laikraščio adresu. (2)

100r/r

nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašaHna perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos vai
toti nuo džinstančios ir suskilusio* 

' odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
£3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite mordvį 
orderį į: fD-O>

LEGULO. Dept. 2.
4X47 W. Hth Street. 

CICERO 50. ILL.

žinoma, dėl stokos kan
didatų kaltas yra pačią na
rių apsileidimas ir ištiži
mas. Mat, pas mus vieni 
yra paskendę visuomeninia
me darbe iki kaklo, kiti tik 
savais reikalais tesirūpina, 
o dar kiti tai jau pradeda 
pavargti draugiją darbuose. 
Yra reikalinga naują spėką 
užimti pavargusią draugiją 
darbuotoją vietas.

šiais metais LMD išrinko 
prezidentu Antaną Pipirą, 
kuris yra žinomas kaipo 
“progresyviškas’’ žmogus ir 
prisilaiko “tiesiosios” dėdės 
Juozo linijos, nors netaip 
jau drūtai, kaip kiti jo vien* 
minčiai. Bet šiaip tai gana 
ramaus budo vyras ir nie
kam akią nedrasko dėl 
“liaudiškos demokratijos.”

Gardys, 
gan farmų 
patenkinti visose 
Galionas $4.00 su prisiuntimu.
Atsiųskit money orderį arba 
cash šiuo adresu: (4)

George M. Olowach.
RFD 1, Custer 2, Mich.

drožia “spyčių.” Jonas sa
kė, kad prieš 2 metus jis 
buvęs nuėjęs Į tą lietuvišką 
kambarj ir iis tenai nieko 
gero nematęs, tik matęs sie
nas sutepliotas, “žirgvaikj”
Ir panašius dalykus. Reiš
kia, dar kartą gavome pa
tirti, kad musų Jonas iš 
North Sidės vis dar žiopso 
Į “Rytų” saulę ir nieko kita 
nemato tos ūsuotos saulės 
spindulių apjakintas. Mat, 
lietuviškas kambarys prie 
Pittsburgho Universiteto 
nemano jokios “kulturkar- 
čiamos” steigti Pittsburghe, 
tai Jonas Mažukna jokios 
kultūros tame kambaryje 
nemato. Kas kita Brookly
no kulturkarčiama, ten Jo
nas mato kultūrą ir tai kar 
čiamai steigti net ir savo! formaciją- Kaina 50 centą.

PAROUOnr KNYGAS. ŽOLES. 
ŠAKNIS

Sveikata Ligoniams. Gydymas li
gų žolėm ir šaknim $1. Apd. $1.25.

Didis Sapnininkas su laimės spėji
mu $1.

Naoįos Dainos ir Deklamacijos 25c. į 
Anglų Kalbos Mokytojas 40c.
Perkant visas kartu—$2.50.
Trejos Devynerios 65c.
Nervų šaknys $1.
Nuo Galvos Skaudėjimo $1.
Nuo Kosulio ir Šalčio 75c.
Trukžolės $1.25.
Valerijono Šaknys $1.
Nuo širdies drebėjimo ir diegimo 75c. 
Nuo Reumatizmo 75c.
Vidurių liuosuotojas 65c.
Baksai žolių 5 coliai ilgio, 2% plo

čio. < 2 )
PmI Mikalauskas

73 Compton S t.. Boston IŠ. Mass. (

Laikas užsisakyti “Kelei-Į 
▼io” Kalendorių 1950 me-j 
tams. Daug skaitymą ir in-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, koris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Cia 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?

P'•ošiu ra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 2.5 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadųray, South Boston 27, Mau.



I

Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 1, Sausio 4, 1950

Vietinės Žinios
kalbą apie municipalinės 

i valdžios užduotis ir apie 
Bostono miesto tvarkymą 

SAUSIO 15 DIENĄ SMAGIOS VAIŠĖS PAS ateinančiais dviem metais.
SOCIALDEMOKRATŲ ! DRAUGUS WALEYKAS 3 2?° amonių stebėjo naujo

VAKARIENĖ ______ i majoro priesaiką ir įvesdi-
Naujų Metu dieną pas.nimą. ši antį adienį miesto

metų miesto tarnautojas, Manning. Muštynių pasek-j tant Antaną Brazdžionj, 
išrinktas lapkričio mėnesi1 mės tokios, kad McCarron Antaną Gustaitį, Petrą Pil- 
majoro pareigoms. Jis pri- guli ligoninėj prie mirties, ką, Stasį Santvarą. Su la- 
ėmė priesaiką ir pasakė ’ * - . —-

IŠ CAMBRIDGE
bai dideliu pasisekimu jų 
daugumas skaitė savo eiles

KLUBO SUSIRINKIMO New Yorko kongreso metu 
suruoštame meno vakare. 
Sausio 22 dieną juos maty
sime So. Bostono Municipal 
svetainės scenoje. Stasys

Sekmadienį, sausio 15 d. dragus A. Waleikas, Cam- priešakyje jau.stovi nauja 
vakare Bostono ir apielin- bridge, 2 Winslow St., bu-!sls miebto seimininkas, 
kių pažangieji žmonės tel- vo smagios vaišės. Buvo
kiasi dalyvauti metinėj so- naujai atvykusio A. P. Wa- 
cialdemokratų vakarienėj, leykos giminaičio, Bronio 
kurią kasmet ruošia Bosto- Vasinausko, pasitiktuvės. 
no ir Cambridge socialistai. Jis ką tik atvyko iš Euro- 

Šiais metais metinėj va- pos į šią šalį. Dalyvavo gi- 
karienėj pasižadėjo daly- minės ir būrys draugų. įėJ? >u nePaPp*stu uolumu 
vauti drg. Kipras Bielinis, Tarp kitų dalyvavo A. Wa- Pat Paskutinės valandos. 
Lietuvos socialdemokratų leykos giminaitis, daininin- Dieną prieš savo majoravi- 
partijos veikėjas, nesenai kas solistas Kazėnas, kuri mo Praei5^ penktame- 
atvykęs iš Vokietijos į šią Bostono lietuviai greit turės nb Curley pasnasė o milio- 
šalį. Be to, vakarienėj bus progos išgirsti ir viešai dai-j^ms dolerių sutartis su 
muzikos ir dainų programa, nuojant. įvairiais konti aktonais. Jis,

Visi. musų prieteliai kvie-į Vaišės buvo suloštos ir "“turmt d,deltų protestų
ciami 
ir

MAJORAS CURLEY
“DIRBO” IKI GALO

Pasitraukęs majoras J. 
M. Curley savo pareigas

Praeitą sekmadienį Cam
bridge klubo narių susirin
kime dalyvavo 190 narių, 
arba mažiau negu pusė. Santvaras atvyks iš New 
Dėl mažo narių skaičiaus Yorko, visi kiti gyvena Bos- 
buvo vėl išrinkta ta pati tone ir apielinkėje. 
valdyba, kuri ir pereitais Bernardas Brazdžionis ir 
metais klubo reikalus vedė. petras Pilka yra poetai, ly- 
Susirinkimas buvo numato- rįfcaį. Antanas Gustaitis ir 
mas šaukti gruodžio 25 d.,iStasVS Santvaras—poetai ir 
bet dėl Kalėdų buvo nukel- dramaturgai (rašantieji ei
tas į Njiujų Metų dieną. įes įr dramos veikalus, sce

nos vaizdelius). Antanas 
' Gustaitis yra vienas iš ne- 
i daugelio musų humoristų,

Grąžino 500 į Tikėjimą

Jaunas evangelistų pa-į parašęs daugelį humoristi- 
mokslininkas, Wm. Gra- nių eilių bei feljetonų, 
ham, šią savaitę Bostone,! Visi šie rašytojai, poetai 
Park St. bažnyčioj ir Me- vra nepriklausomos Lietu-i__ • -i j;  . .i____” •- chanical Building patalpose 
pasakė eilę graudenančių 
pamokslų ir sakosi jau 
“grąžinęs prie tikėjimo”

. visi.mu*ų piieienai K\ie- draugo Antano Wa- ir neziunnt jo paties pasi-įami uoliai platinti tikietus Patie> draugo Antano a .... t nedarvti Dasi-
r ruoštis sausiai dalvvauti i leykos guntadiemui pami-za?_eJ 10 nedaryti, pasi i ruoštis gausiai aaivyauti - sužinojo rase leidimą atidaryti Bos-

metimame pažangiųjų lietu- ., . . ... \ • mnn riboje du “ivažinnia-* k Vrimp Vaknripna tik jau besivaisindami n-tono rioose au Įvažiuoja o00 bostoniečių, 
ūme. v a Ka n ene, T • : linkėio malo- mus teatrus, taip pat jisBostono Lietuvių tnuksmin^ai nnkejo maio leidimą atidaryti
Draiifriios cVPfoi- niam seimininkui “ilgiausių P3-1™*6 . atiaaryti,, keliose įmenamose vietose

vių subuvime, 
bus So.
Piliečių 
nė j, E ir Silver gatvių kam
pe.

Rengėjai

metų. - Dainininkas“ Kazė- kelio»e ginčijamose vietose 
nas svečius palinsmino gra- gazolino stotis. Sutartis su

Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Draugijoje

Naujas Majoras Žada
Taupumą ir Teisingumą

kie jie turi buti. Daugelis 
džiaugėmės išvydę didįjį 
Donelaitį ar Baranauską 
per Henriko Kačinsko per
davimą; patys skaitydami 
gal butume niekados jų ne
pajutę. Rengiamame lite
ratūros vakare H. Kačins
kas skaitys Antano Gustai
čio šiomis dienomis parašy
tą feljetoną. Kauno ir Vil
niaus teatrų scenoje jis bu
vo matomas, kaip pats stip
rusis ir nepakeičiamas ak
torius, kokiais gali didžiuo
tis ne visi miestai ir ne vi
sos tautos. Šiuo tal pu Bos
tonas kitoms lietuvių kolo
nijoms gali tarti: “Mes tu
rime Henriką Kačinską!”

Literatūros vakarui pa
įvairinti piogiama bus pa
pildyta dainos menu, kurią 
išpildys operos solistai po
nia Daugėlienė ir p. Kazė-j 
nas.

Literatūros ir meno va
karą rengia Kultūros Rė
mėjai Bostone.

RADIO PROGRAMOS

ŠIRDINGAS AČIŪ! 
Visiem* “Keleivio** 

tytojams ir prieteliams, pa* 
reislcusiems švenčių proga 
žodžiu ar raito linkėjimų, 
tariame širdingą ačiū.

“Keleivio’* Redakcija ir
Administracija.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad tarime mo

šų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų. varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Broadway, Se.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Ofieo Valandos: me S U 4 

Ir me 7 IU S

545 BROADWAY
Mk BOSTON. 

Tetetoms: SOUth
vos išauginti ir jos kultūri
niame gyvenime gilią vagą 
išvarę. Visi jie gimę prieš 
didįjį karą ir dabar yra pa
čiame savo gyvenimo vidu
dienyje, savo kūrybinio 
darbo vaisiais jau pasieku
sieji ir pasiekiantieji laimė
jimų, pačius baisiausius 
dvidešimtojo amžiaus įvy
kius išgyvenusieji giliu pa
tyrimu. ' Lietuvoje ir Vo
kietijoje šitų rašytojų buvo

TeL SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Pašakarms
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

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

1— Jono Shurilos orkes- j 
tra.

2— Birutės Radio Kvarte
tas.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programui {įrašome

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., pranešdami ko-į 
kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst,' 
o biznio reikalais rašykit! 
ofiso adresu: 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

kontraktoriais pasirašė be 
varžytynių ir labai riebias.

Buvusio majoro nepap
rastas “uolumas” einant sa
vo pareigas sukėlė didelio 

Pas Daktarą Pilką pasipiktinimo ir galybę
--------  protestų. Atrodo, kad nau-

Naujiems Metams pasi- jasis majoras bandys kai 
tikti Dr. D. Pilka buvo su- kuriuos J. M. Curley pasi-

žiomis dainomis.
Dalyvis.

Naujų Metų Vakaras

Naujas miesto majoras, į 
J. Hvnes, perimdamas mies
to valdžią, sakė, kad senoji 
miesto valdžia privedė Bos
toną prie finansinės kata
strofos ir paliko sunkią 
skolų ir neapmokėtų bilų 
naštą naujiems miesto tvar
kytojams.

Naujas majoras žada 
griežčiausiai kovoti prieš 
korupciją ir neteisingumus 
miesto valdžioje, žada tau
pumą ir apdairumą miesto 
ūkyje. Naujas majoras ža
da taupiai elgtis su visuo
menės pinigais dargi jei 
dėlto jo politinė Įtaka nu
kentėtų. ,

Gubernatorius Žada
Nekelti Mokesčių

ruošęs labai jaukų vakarą 
savo puošniame name. Di 
džiulis stalas buvo apkrau 
tas visokiomis gerybėmis, 
gi mušant
valandą
dalyta po taurę šampano, valdybą, o vienas šerifas 
Sudauždami stiklais ir lin- bandė majorui įteikti teis- 
kėdami vieni kitiems “lai- mo įsakymą nepasirašyti 
mingų naujų metų,” kiti i leidimo. Bet Curley nuo 
net bučiuodamiesi, svečiai šerifo pabėgo ir leidimus 
jautėsi, kad iš tikrųjų čia pasirašė.
prasideda naujas gyveni-i --------------------------

rašytus leidimus panaikinti. 
Ypač daug protestų sukėlė 
Curley pasirašytas leidimas

Gmodžio 17 įvykusiame 
narių susirinkime, jau ket
virtame iš eilės, draugijos 
Bostono skyriaus pirminin
kas inž. Vytautas Sčesnule- išleista daugelis poezijos 
vičius-česnulis skaitė refe- knygų ir dramos veikalų, 
ratą apie aukštos kokybės į Lietuvoje jie buvo gerai pa- 
plieno pritaikymą betone.Į žįstami kaip teatrų bei ra- 
Klausėsi ir diskusavo 16 in- į diofonų diretoriai, kaip 
žinierių. Jie visi dirba • laikraščių, žurnalų redakto- 
amerikiečių statybos bend- riai ar bendradarbiai.

• rovėse savo soecialvbėje.; Literatūros vakare rašy-

Tai tiesioginis 
savo kūrybos perdavimas 
klausytojui, ne skaitytojui

Draugija
rinkimus kas du mėnesiu ir spausdinti, 
kas kartą numatytas refe
ratas technikos mokslo pa-

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham's Corner
DORCHESTER, MAS*.

-

mas.
Surtiošdamas ši vakarą 

musų naujakuriams, Dr. 
Pilka padarė labai gražų

Sveikinimai iš Floridos

Musų kaimynai, draugai 
.. ... ,, Aleknai, siunčia iš Floridos

zestą. Nesenai i> stovyklų kar^ų linkėjimų ir sako vi-
atvykusiems musų in^ekj siems savo prieteliams bos- 
geniams ca.buvo ne tikta.,toniškiams ..helio;. 
svetingas priėmimas, bet ir, kad FIoridos oras šiemet 

peršaltas buvęs Kalėdų Se-

žangos temomis. Sekantį Kiekvienam, mėgstančiam 
pranešimą pasižadėjo pada- rašytą žodį, mylinčiam poe- 
ryti architektas Jurgis Oku- ziją. visados yra įdomu pa- 
nis apie fabrikiniu budu pa- į matyti patį autorių, o tai 
ruošiamų gyvenamųjų na-. reta laimė. Ne visi moka
mų statybą. Data bus pra- me skaityti poeziją, ne visi 
nešta vėliau. gauname knygas, ne visi

--------------------------- pakankamai apie jas žino-
LITERATUROS me, nes ne visi ir turime

VAKARUI ARTĖJANT i laiko giliau studijuoti lite
ratūrą. Literatūros vaka-

PARSI DUODA NAMAS

Parsiduoda trijų šeimynų na
mas, 282—3rd St.. So. Bostone, 
su mažu įnešimu. Yra tušti 
kambariai naujam šeimininkui. 
Kreipkitės į Mrs. M. Stana- 
white, 44 Aspinwail Rd., Dor
chester, Mass. Tel. AV 2-7269.

(3)

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE * INSUBANCB |

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MA8S
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 17 ORIOLE STREET 

Wm< Rrabvy, Haas.
Tel. PArkwey 7-1233 W

, , . _ , proga susipažinti su seniauMass. gubernatorius Paul £ia isikunl5iais 5ato vien.
A. Dever, pradedant Nau- taučiai3.
JUOSIUS Metus sake, kad JIS p • SVnAi,i nvUminuJ -------------------------------rne svečių pnenumo l Dorchetterio Moterų

neliui.
1*1 • 7*7 • . kj v n. v. a v* t /1 a v iiiiiii vz j
laikysis didesnio taupumo ,, prisidėjo ir daktaro; 
ir nebeuzdes piliečiams bro)i Petras Pilka. uj , 
naujų mokesčių. Gubema- , nesenai dar k g 
tonus pnpazmo, kad valsti- 'jos biudžetas bus labai sun-ĮEurOpOS’
ku suvesti, nes išlaidos yra' Vienas iš Dalyvių,
padidėjusios, bet jis tikisi---------------------------
apkarpyti išlaidas ir išsi-, Naujas Majoras Perėmė _ , _
versti. Tuo tarpu seimelyje Miesto Tvarkymą Bostono Lietuvių Piliečių
yra svarstoma nauji mokės- -------- Draugijos svetainėj, 309 E
čiai ant gazolino ir yra Pirmadieni 10 vai. ryto St. Pradžia 5:30 vai. va- 
svarstomas sumanymas pa- Symphony Hall’ėj buvo kare.

Klubo Vakarienė

Paskutiniajame “Kelei
vio” numeryje buvo įdėta 
trumpa žinutė, jog South 
Bostone, sausio 22 d., 3 vai. 
po pietų Įvyks literatūros ir 
meno vakaras. Tai neeilinė 
žinutė neeilinis įvykis!

Bostonas, jei ir negali di
džiuotis lietuviškosios kolo-

Dorchesterio Moterų Klu- 
į bas rengia vakarienę savo 

10 metų sukaktuvėms pa-Į nijos didumu, gali džiaug-
minėti. Vakarienė bus šį 
ekmadienį, sausio 8 d., So.

didinti pajamų ir lenktynių įvesdintas naujas Bostono 
mokesčius. majoras, John B. Hynes, 52

Metinis Bankietas!
Rengia LSS 60 ir 71 Kuopos

Sekmadienį, Sausio (Jan.) 15 1919 
PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE

Prie E ir Silver Gatvių, South Bostone

Pradžia 6 vai. vakare

Vakarienėje bus dainų ir 
muzikos programa, bus ge
ras orkestras ir kitokie 
smagumai. Kviečiami visi 
atsilankyti.

Komitetas.

PADĖKA

Linkiu kuo laimingiausių 
1950 metų ir dėkoju už visą 
gerą ką yra man ir mano 
šeimai padarę savo dėdei 
Justinui Petrušunui ir ki
tiems giminėms Brightone, 
taip pat geraširdėms kai- 
minkoms p. Brašiškienei su 
šeima ir p. Mičiulienei.

Lina Dunduraite.

Bus skanių valgių, bus graži programa, bus 
svečių ir viešnių iš toli ir arti. Čia pasitiks seni 
ir nauji draugai. Tad nepamirškite, kad sausio 
penkioliktą visų kelių kelias ir visus teveda į 
Lietuvių Piliečių Draugijos salę!

Lauksim jūsų ir maloniai priimsime.
Rengimo Komisija.

Liūdnai

tis tačiau tuo, jog čia siais 
metais susispietė visas bū
rys menininkų—poetų, ak
torių, muzikų. Vien tik šių 
vardų paminėjimas—Faus
tas Kirša, Bernardas Braz
džionis, Antanas Gustaitis, 
Petras Pilka, aktorius Hen
rikas Kačinskas, muzikas 
Jeronimas Kačinskas . . . 
leidžia pasakyti — “kokia 
turtinga kolonija!” Jie visi 
į JAV atvyko ne anksčiau, 
kaip 1949 m. vasarą. Dauge
lis jų vargingai kūrėsi, kol 
šitame europietiškiausiame 
Amerikos mieste, susisukę 
šiokius ar kitokius lizdelius, 
nutupė tam laikui, kol bus 
pralauktos ilgos laukimo 
dienos. Ant tų žmonių pe 
čių jau remiasi ir ateity 
remsis musų miesto lietu- 
viškasai kultūrinis meno 
gyvenimas. Su visa musų 
šiluma ir rimtimi turime 
remti jų buvimą musų tar
pe, su visu džiaugsmu turi
me laukti tų valandų, kada 
jie išeina į viešumą, kad 
duotų mums savo vaisių 
savo kūrybos.

Ne visi Bostone gyvenan
tieji lietuviai galėjo matyti

Jaunas, 22 metų Roslin
dale gyventojas, Charles B.
McCarron, pirmadienio 
nakčia grįždamas iš savo 
gimtadienio vaišių, susimu
šė su savo draugu John H. J ir girdėti savo kūrybą skal

iai rengiami tam, kad pri
einamu budu butų susipa
žinta su naujausiąja rašyto
jų kūryba. Literatūros va
karai reikalingi ir tam, kad 
butų susiartinta su savo tau
tos siela, jos reikalais, jos 
troškimais, nes visi jaut
riausieji tautos interesai 
reiškiasi per jos kūrėjus. 
Bendraudami su meninin
kais, galime justi tautos gy
vybės pulsą.

Bostono ir visų plačių 
apielinkių lietuviškoji vi
suomenė kviečiama į pir
mąjį literatūros vakarą. 
Kviečiama ateiti, kad rašy
tojus pažintume ir pamiltu- 
me, kaip kūrėjus ir kaip 
vienus iš savo kolonijos 
brangiausiųjų narių.

Bostonas jau ne kartą 
matė aktorių Henriką Ka
činską. Musų šventės ir 
minėjimai be šio galingojo 
aktoriaus skaitymo ar dek
lamavimo negalėjo apsieiti. 
Musų širdyse ir mintyse ii 
gam liks jo skaityta N. Ma- 
zalaitės “Pasaka Apie Ka 
reivį Joną” birželio įvykių 
minėjimo proga; ilgam liks 
Balio Sruogos “Kazimieras 
Sapiega,” Baranausko 
“Anykščių Šilelis,” Done
laičio “Metai” (8 rugsėjo 
proga ir New Yorko kon
greso metu), ilgam liks Vin
co Kudirkos “Lietuvos Til
to Atsiminimai,” tiems, ku
rie juos girdėjo per Kudir
kos minėjimą. H. Kačins
kas perteikia musų rašytojų 
kurinius gyvus—tokius, ko-

NAMAS PARDAVIMUI

3 šeimynų, 11 kambarių mū
rinis namas, garu apšildomas, 
atneša $105 per mėnesį, gali 
but nupirktas su visais baldais 
ar be jų. Savininkė išsikrausto 
ir nori gaut $6.000; $2.000 lie
ka banko morgičių. Kreiptos: 

Mrs. Josephine Geso,
677 E. 7th St., So. Boston.

2 NAMAI

So. Bostono centre parduoda
mi 2 namai po 2 šeimynas (5-6 
ir 5-4 kam b.). Kiekvienas bu
tas turi atskirą įėjimą. Paja
mų į mėnesį $78. Geras pirki
nys dėl “investmento.” Kaina 
$5,000 už abu namu.

B. Kalvaitis,
545 E. Broadway, So. Boston. 

Tel. SO 8-0605.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per neto* gausi li
goje $25 pašalpos savaited

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway,
So. Boston, Mass.
TeL SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tek SO 8-4149
Turim visokių vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbant lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietam Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Treatont SL, Kimbnl 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 

Šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO.

220 E Street, Sooth 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų baUaaM, 
i namas ir salta.

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1660 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

<->

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti
PERKRAUS.

TYTOJAI
C

Na pasirito-

326 BROADNAY,
SO. BOSTON, MASS.

ToL SOntk Batonu S-4S1S

»




