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Kinų Komunistai Per Krūvas 
Lavonų Puola Seoulą

Kinai Atakuoja Žemiau 38-sios Paralelės; Vietomis JT 
Jėgos Turėjo Trauktis; Kiniečių Nuostoliai La

bai Dideli; Maršalas Žukovas Vado
vauja Kinų Armijai?

» *

Prieš Naujų Metų dieną 
kinų komunistai pradėjo 
savo didįjį puolimą prieš 
Jungtinių Tautų jėgas pie
tinėj Korėjoj. Sako, kad 
kinų armijoms vadovauja 
sovietų maršalas Žukovas, 
kuris Mandžurijoj, Mukde
no mieste, bosauja kiniečių 
ir rusų generaliniame štabe.

Kinų komunistai ir liku
čiai šiaurinės Korėjos ka
riuomenės pradžiai metė 
prieš Seoulo miesto gynė
jus virš 100,000 vyrų ir kru
vinuose mūšiuose vietomis 
pasistūmėjo kelioliką mylių 
pirmyn. Kinų nuostoliai, 
pagal pranešimus iš fronto, 
yra labai dideli. Bet kinie
čiai kariauja nesigailėdami 
“armotų mėsos,” jie ata
kuoja per savo kritusių 
draugų lavonus. Kiniečių 
puolimuose dalyvauja tan
kai ir sunkioji artilerija.

Vėliausiomis žiniomis še
šios kinų komunistų armi
jos puola Seoulo link ir jau 
prisiartino 15 mylių atstu 
nuo Korėjos respublikos 
sostinės. JT jėgos pasi
traukė’! sustiprintas pozici
jas ir rengiasi brangiai par
duoti kiekvieną priešo lai
mėjimą. Kiniečiai, sako, 
jau stovi 5 mylios nuo Ui- 
jonghu, kuris yra 12 mylių 
nuo Seoulo.

Gelžkeliečiai Prieš 
Darbo Sutartį

Gelžkelių inžinierių uni
ja nutarė atmesti Baltajame 
Name gruodžio 21 d. sura
šytą darbo sutarti trims 
metams. Nepatenkintos ta 
sutartimi yra ir kitos gelž- 
keliečių unijos. Gelžkelių 
inžinierių unijos atstovai 
posėdžiavo Clevelande dvi 
dienas ir po karštų ginčų 
nutarė sutarti atmesti ir 
reikalauti naujų derybų. 
Unija nutarė, kad jos atsto
vai turi grįžti į Washingto- 
ną ir išsiderėti geresnes 
darbo sąlygas. Kitos uni
jos dar nepasisakė, bet lau
kiama, kad ir jos nutars pa
našiai.

NAUJŲ METŲ ŠVENTĖJ 
ŽUVO 400 ŽMONIŲ

Naujų Metų šventes be- 
švenčiant visoj Amerikoj 
žuvo 400 žmonių, iš kurių 
285 žuvo automobilių ne
laimėse keliuose ir 115 
žmonių žuvo įvairiose kito
se nelaimėse. Naujų Metų 
nelaimingų atsitikimų skai
čius yra veik 300 mažesnis, 
kaip Kalėdų aukų skaičius.
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KORĖJOS FRONTE TRAIKIMASIS BAIGTAS

Tankai apsėsti kareivių traukia į naujas pozicijas, kurios dabar sustiprintos laukia 
priešų puolimo.

DIDIEJI 1950 METŲ ĮVYKIAI betą.
26 d. Kinijos komunistų ka

riuomenė pradeda dalyvauti Ko-
. skelbė, kad vyrai sus šaukiami rejos fronto kautynėse.

Lapkričio Mėnesį
Sausio Mėnesį
4 d. Prezidentas Trumanas i ginkluotas pajėgas, 

siūlo kongresui išleisti “fairį H d. Prancūzijos vyriausybę 
deal” programos įstatymus. sudarė Renė Plevn. remiamas

13 d. Sovietų Rusija pradeda visų demokratinių partijų, 
ilgą Jungtinių Tautų organiza- 17 c‘. Amerikos senato pako- 
cijos boikitą dėl neįsiltr.dimo į misija, po ilgo tyrinėjimo, at
JT bolševikiškos Kinijos. _ «.-> v,

25 d. Prisiekusiųjų teismas buk V a U tybės lepartamente ~Sha"w7*94~"metų
pasmerkė šnipą Alger Hiss ka- es4 privisę žiaus.
lėti už melagingą priesaiką. A. 19 d. Trumanas skelbia tau- 
Hiss sprendimą apeliavo. tai daliną mobilizaciją.

31 d. Prezidentas Trumanas Rugpiučio Mėnesį 
davė įsakymą bandyti pagamin-j 1 d. Belgijos karalius
ti vandenylio (hydrogen) bom- poldas pasitraukė nuo sosto po žymią daugumą, 
ba. !galingų darbininku streikų ir 24 d Cren MacArthur j^Ro

Vasario Mėnesi .kruvinų susirėmimu’gatvėse. naują ofensyvą Korėjoj “karui
14 d. Sov. Rusija ir-komuni-. 6 d. Korėjos fronte prasidėjo užbaigti

1 d. Puertoriko nacionalistai 
bandė nužudyti prezidentą Tru- 
maną Washingtone.

2 d. Anglijoj mirė garsus ra-
. - ™ sytojas. publicistas, kritikas irmete šen. McCartry kaltinimus . .. , „soo'.alizmo skelbėjas George 

am-

7 d. Virš 40,000,000 ameri
kiečių renka kongresą. Repub- 
likonai laimi daug balsų, bet 

^°' kongrese demokratai turi ne-

INDOKINIJOS
KARAS EIS DIDYN

Gub. T. E. Dewey 
Perspėja Tautą

New Yorko gubernato
rius Thomas E. Dewey, 
įvesdinant jį tretį kartą gu
bernatoriaus pareigoms, sa 
kė, kad prieš visą tautą da
bar stovi didžiausias užda
vinys stiprintis, sujungti 
apie Ameriką visas laisvą
sias tautas, apjuosti visą 
Sovietų imperiją oro bazė
mis ir aukotis, dirbti be pa
liovos, kol bolševizmo pa
vojus bus pašalintas.

Gub. Dewey griežtai at
metė kai kurių republikonų 
siūlomą bėgimą iš Azijos ir 
Europos. Panašiai, kaip 
gub. Dewey, pasisakė ir J. 
F. Dulles, bet izoliacininkų 
sparnas republikonų parti
joj reikalauja kitokios po
litikos. Sukeltieji debatai 
dėl Amerikos užsienių po
litikos eina ne tarp admini
stracijos ir opozicijos, bet 
pačioj opozicinėj republi
konų partijoj. Gub. Depey 
yra vienas iš ryškiausių ir 
nuosekliausių republikonų 
internacionalistų vadų.«•

Prezidentas Trumanas 
sausio 1 d. pavakarėj grįžo

Prancūzijos ministerių 
pirmininkas R. Pleven įspė
jo prancūzus, kad karas In
dokinijoj šiais metais eis di
dyn, nes Indokinija yra bol
ševizmo plėtimosi artimiau
sioj programoj ir anamitų 
bolševikai yra pasiryžę pa
skandinti savo kraštą krau
jo juroje.

stinė Kinija pasirašė karo su- kruvini musia-. 
{■artį Pusano uosto.

20 (1. Amerika nutraukė dip
lomatinius- santykius su bolše
vikiška Bulgarija.

23 d. Anglijos rinkimuose 
konservatoriai laimėjo daug vie 
tų parlamente, bet Darbo Par
tija išlaikė vyriausybę savo ran
kose.

Kovo Mėnesi
1 d. Anglijos teismas nutei

sė atominį mokslininką, Dr. K.
Fuchs'ą kalėti: 14 metų už išda
vimą Anglijos ir Amerikos ato
minių paslapčių Sov. Rusijai.

5 d. Amerikos mainierių uni-

dėl išlaikymo | 30 d. Prezidentas Trumanas
užsimena apie galimybę panau- 

25 d. Amerikos vyriausybė dotj atombombą Korėjoj.
perima į savo rankas gelžkelius, 
kad išvengus gresiamo streiko. 

Rugsėjo Mėnesį
12 d. Krašto gynimo sekre

torius Louis Johnson pasitrau
kė iš savo vietos, jo vietą užė
mė George C. Marshall.

Gen. MacArthur Siūlo 
Japonams Ginkluotis

Gen. MacArthur Naujų 
Metų proga įspėjo Japoni
ją, kad ji turi pati sukelti 
jėgų savo laisvės gynimui. 
Japonijos valdytojas sako, 
kad Japonija gali nedelsda
ma pradėti apsiginklavimą, 
o taikos sutartys numatys 
japonams teisę ginti savo 
šalies laisvę ir nepriklauso
mybę.

New Yorko Miestas
Pradėjo Metus Blaivai

Iš Nevv Yorko didmiesčio 
praneša, kad ten žmonės 
šiuos Naujuosius Metus 
pradėjo daug blaiviau, ne
gu kitais metais. Policija 
praneša, kad šie Naujieji

42 Bilionai Dolerių Paskirti 
Krašto Gynimui

Kongresas Posėdžiavo Naujų Metų Dieną; Paskyrė Virš 
20 Bilionu Dolerių Kraštui Ginti; įvedė Naujus 

mokesčius; Naujasis Kongresas Susi
renka Šį Trečiadienį

J. F. Dulles Atmeta 
Izoliavimosi Politiką

John Foster Dulles, re- 
publikonų partijos patarė
jas prie valstybės departa
mento, kalbėjo praeitą 
penktadienį per radio. Jis 
sakė, kad Amerika negali 
dabar grįžti į izoliavimosi 
politiką, nes tai butų sau- 
žudiška politika. J. F. Dul
les siūlo, kad Amerika bu
tų pasiruošusi atsakyti į Ru
sijos karo provokacijas pa
saulyje savo ginkluotomis 
jėgomis, kurios galėtų pa
siekti pačią Rusiją.

Ginčai kilę dėl Amerikos 
užsienių politikos po H. 
Hooverio pasisakymo už 
izoliavimosi ir bėgimo poli
tiką, dar tebeina. Didžiau
si skirtumai reiškiasi repub- 
ikonų partijoj, kuri nesusi- 
talba savo tarpe.

NEDARBAS LAIKINAI
EINA DIDYN

Gruodžio Mėnesį
4 d. Anglijos premjeras, C. 

Attlee, atvyksta į Washingtoną 
susitarti dėl politikos subendri- 
nimo.

15 d. Republikonai kongrese 
reikalauja pašalinti valstybės

15 d. JT jėgos Korėjoj išs-.- seRretoriu Dean Acheson
kelia prie Inchon uosto, prie Se 
oulo.pradeda vyti bolševikus.

23 d. Kongresas patvirtino 
McCarran bilių apie komunistų 
registaciją.

Spalių Mėnesį
7 d. JT organizacija duoda 

leidimą JT jėgoms Korėjoj per
žengt: 38-ąją paralelę.

14 d.Prezidentas Trumanas 
ir gen. MacArthur tari pasima
tymą Wake saloj. Pacifike.

20 d. JT jėgos užima šiauri
nės Korėjos sostinę Pyongyang.

24 d. Kinijos komunistų ka
riuomenė pradeda veržtis į Ti-

ja pasirašė su darbdaviais su
tartį. ilga: užsitęsęs kasyklų 
streikas pasibaigė.

8 d. Pirmieji Amerikos gink
lai pradedami gabenti Į Europą 
Vakarų valstybių stiprinimui.

Balandžio Mėnesį
6 d. Republikonas John Fos

ter Dulles prea’dento paskirtas 
Valstybės departamento pata
rėju.

Gegužės Mėnesį
9 d. Prancūzija pasiūlė Euro

pos valstybėms sujungti plieno 
ir anglių gamybą vienos tarp
tautinės organizacijos rankose.
Derybos dėl “Schumano plano“ 
dar tebeirta.

11 d. Posėdžiauja “trijų di
džiųjų” valstybių atstovai Izm- 
done, taria.* apie ginklavimąsi 
ir karo pajėgų sujungimą.

Birželio Mėnesį
25 d. Bolševikai įsiveržė į pie

tinę Korėją. JT saugumo tary
ba įsako bolševikams trauktis 
iš pietinės Korėjos žemės.

27 d. Amerika duoda įsaky
mą ginkluotoms pajėgoms ginti
užpultą Korėjos respubkką. JT 4. Republikonų laimėji- 
organizacija šaukia visas tau- mai rinkimuose, ypač sena-

16 d. Prezidentas Trumanas 
paskelbė “pavojaus padėtį’’ pa
sekmėje pralarmėto didelio mu 
šio prie Mandžurijos sienų.

18 d. Atlanto Pakto šalių mi
nisteriai susirinko posėdžiui į 
Briuselio miestą.

19 d. Generolas Dwight D. 
Eisenhouer paskirtas Atlanto 
Pakto šalių armijų vadu.

20 d. H. Hoover siūlo trauk
tis iš Azijos ir Europos ir gin
tis oro ir jurų pajėgomis.

29 d. Kinijos armija pradėjo 
puolimą Korėjoj prieš JT jėgas 
į pietus nuo 38-os paralelės.

Visame krašte staiga pa
didėjo bedarbių skaičius, 
daugeliui dirbtuvių prade
da trukti žaliavų civilei ga
mybai ir jos persitvarko į 
caro gamybą. Kol mašinos 
jus paruoštos ir kol bus 
gauta karo gamybai reika- 
ingų žaliavų, dirbtuvės lai
kinai užsidaro. Automobi- 
ių pramonėj jau tūkstan

čiai darbininkų atleisti.

Rusija Sutinka
Pasikalbėti Keturiese

SVARBIAUSIOS 1950 METŲ ŽINIOS
Ar galit pasakyti, kurios 

1950 metų žinios buvo 
svarbiausios? Associated 
Press žinių agentūra pasta
tė šį klausimą Amerikos 
laikraščių redaktoriams ir 
jų didžiuma nusprendė, kad 
šios žinios buvo įdomiau
sios:

munistai.”
6. Algero Hisso nuteisi 

mas ir kitos šnipų bylos.
7. Trumano įsakymas pa 

daryti hydrogeno (vandeni 
lio) bombą.

8. Dr. Sandėrio byla 
Manchestery’je, N. H., dė
numarinimo pasigailėjimo 

. V . Korej°s karas, kilęs sumetimais nepagydomos 
birželio 25 d. ligonės

2. Kinijos karan įstoji
mas lapkričio mėnesį.

3. Pasikėsinimas užmušti
Trumaną lapkričio 1 d.

iš trijų dienų atostogų ir, Metai buvę lengviausieji 
tuoj pat pradėjo pasitari- policijos tarnautojams, nes 
mus su savo patarėjais dėl mažiau buvo pasigėrusių, 
karo įvykių ir dėl šalies jė- mažiau muštynių ir mažiau 
gų mobilizacijos. 'visokių nelaimių.

9. Užpuolimas Brinks’o 
firmos Bostone, iš kurios 
banditai sausio 17 d. pagro 
bė $1,500,000.

10. Traukinio katastrofa

Sovietų Rusija pranešė 
Amerikai, Anglijai ir Pran
cūzijai, kad ji sutiktų pasi
tarti apie tarptautinės pa
dėties sušvelninimą. Be 
Rusija iš anksto stato sąly
gas, kad derybose butų su
tarta neginkluoti Vokietijos 
ir kad Kinijos agresingas 
komunistų režimas gautų 
tarptautinį pripažinimą. So
vietų nota dar nėra pa
skelbta, diplomatai ją stu
dijuoja, ieškodami joje 

taskvos “gero noro” rody
mo, bet abejojama, ar Mas
kva tokio noro iš viso turi.

Keturių didžiųjų” dery
bos, jei prie tokių bus pri
eita, bus sutartos JT orga
nizacijoj, kur visų keturių 
galybių diplomatai susitin
ka.

Svetimtaučių Registracija
Iki Sausio 10 Dienai

Aštuoniasdešimt pirmas 
kongresas šią savaitę baigia 
posėdžius ir išsiskirsto, o šį 
trečiadienį per pietus pra
deda posėdžiauti naujasis, 
praeitą lapkričio 7 d. iš
rinktasis, 82-sis kongresas. 
Senasis kongresas, dėl karo 
sąlygų ir mobilizacijos, po
sėdžiavo ir per šventes ir 
baigė'savo darbus karo mo
bilizacijos ženkle. Naujų 
Metų dieną atstovų rūmai 
nubalsavo paskirti karo pa
jėgų mobilizacijai papildo
mų išlaidų 20 su viršum bi- 
lionų dolerių. Tuo budu, 
su seniau padarytais pasky
rimais, krašto gynimui nu
matoma išleisti 42 bilionai 
dolerių.

Senasis kongresas baig
damas posėdžius nubalsavo 
uždėti 3,300,000,000 dole
rių naujų mokesčių ant kor
poracijų pajamų. Taip pat 
priimtas civilinės apsaugos 
įstatymas, pagal kurį bėgy
je trijų metų bus paruošta 
civilės apsaugos pareigoms 
apie 15 milion ųžmonių.

Tarp kitų tarimų minėti
na, kad senasis kongresas, 
migdamas posėdžius, priė
mė įstatymą, kuris leidžia 
gelžkelių tarnautojams išsi
derėti unijines šapos teises.

Senajame kongrese buvo 
vienas 4>olševikuojantis at
stovas, Vito Marcantonio iš 
New Yorko. Jo “pastango
mis” atstovų rūmai Naujų 
Metų dieną nepajėgė nu
balsuoti duoti prezidentui 
specialinius įgaliojimus mo
bilizacijai pagreinti. Nau
jame kongrese Vito Mar
cantonio nebegalės patar
nauti Maskvai, nes balsuo
tojai jo nebeišrinko.

PRANCŪZIJA DIDINA 
SAVO KARIUOMENĘ

Prancūzijos parlamentas, 
prieš komunistų balsus, nu
tarė skirti prancūzų karo 
jėgų sustiprinimui virs dve
jų bilionu dolerių. Už 
Prancūzijos apsiginklavimą 
balsavo visos parlamento 
grupės, išskyrus bolševikus, 
kurie bandė triukšmu ir 
protestais sutrukdyti balsa
vimą.

Iškilmingai Palaidotas
Gen. Walton H. Walker

tas sudrausti Korėjos užpuoli- toriaus Tafto laimėjimas. Thanksgiving Day išvaka- 
kus. . I 5. Senatoriaus McCarthy rėse ties Richmond Hill, N.

Liepos Mėnesį 'kaltinimas, kad valstybės Y., kur 78 asmenys buvo
7 d. Amerikos vyriausybė pa- departamentą valdo “ko-;užmušti.

Iki sausio 10 d. visi sve
timtaučiai, kad ir turintieji 
“pirmuosius popierius,” tu
ri registruotis pašto įstaigo
se ar natūralizacijos ir imi
gracijos ofisuose. Plačiau 
apie tai yra šio laikraščio gose

Šį antradienį Arlingtono 
nacionalinėse kapinėse pa
laidotas generolo W alton 
H. Walker kūnas, parga
bentas orlaiviu iš Korėjos, 
kur generolas žuvo automo
bilio nelaimėje lankydamas 
karo frontą. Generolas pa
laidotas su didelėmis iškil
mėmis, kaipo užsitarnavęs 
tautai karys, sunkiose sąly- 

sumaniai vadovavęs
laidoje. mūšiams Korėjos fronte.
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APŽVALGA 5
NEATVIROS IR 
VIENPUSIŠKOS ŠNEKOS

“Lietuvių Žinių" Nr. 43 
tilpo tūlo A. Ervilo straips
nis “Katalikai ir Mažoji 
Lietuva.” Rašinio autorius, 
matyt, oficialus ir infor
muotas katalikų srovės 
žmogus, polemizuodamas 
Mažosios Lietuvos klausi
mu, sielojasi dėl mažlietu- 
vių nutautėjimo, pasigiria, 
kad katalikai nesipriešinę 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
įsteigimui, tą tarybą rėmę, 
savo laikraščiuose mažlietu- 
vių reikalu daug rašę ir pir- 
mon eilėn siulo jiems “pa
dėti išlaikyti lietuvybę, juos 
materiališkai sustiprinti.” 
Štai, sako, “pirmasis lietu
vių uždavinys.” Tačiau to
liau tas žmogus štai kaip 
kalba: ,

“Kai kurių pažiūrų asme
nys, visiems žinomų motyvų 
akstinami, jau keli metai ne
siliauja kovoję už Mažosios 
Lietuvos Tarybos priėmimą į 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą. Kaip žino
me VLIK’as ligšiol nėra to 
padaręs ir dėl to tų asmenų 
pyktis yra nukreiptas prieš 
katalikus, nes jų atstovai 
VLIK’e tam priėmimui prie
šinosi. Tai yra jų arkliukas 
ir nuolatinė proga katalikus 
papešioti, pakolioti ir apkal
tinti.”

I mažlietuvius reikia gelbėti i 
visomis išgalėmis ir visomis- 
priemonėmis, o svarbiausio
ji priemonė bus mažlietuvių 
politinių susigrupavimų at
stovo i VLIK’ą priėmimas, 
kad mažlietuviai šalia did
lietuvių lygiomis teisėmis ir 
be jokio skirtumo bendroje 
kovoje butų. Toks sprendi
mas bus teisingas, nes iš
maldų dalinimu nieks ne
kovojo ir nieks nelaimėjo: 
gal tik dangaus karalystę 
įer išmaldas įsigyti galima. 

Tokios šnekos, kad
VLIK’as yra susidaręs ne

priklausomoj Lietuvoj veiku
sių politinių partijų ir oku
pacijos metais susidariusių 
kovos sąjūdžių atstovavimo 
pagrindais,“

todėl į ji negalima esą 
jungti teritorinio Mažosios 
sietuvos atstovavimo, yra 
be jokio pagrindo. Mažo
sios Lietuvos reikalo lygini
mas su Vilniaus krašto, su
valkiečių ar biržėnų VLIK’e 
atstovavimu yra iš lubų 
griebtas, tuščias žodis, bet 
ne argumentas. Kovos me
tu, kovos metodai ir prie
monės gali ir privalo keis
tis pagal tas sąlygas, kokios 
susidaro kovos lauke.

KELEIVIS, SO. BOSTON

gelžkelieciai ŠVENČIA

! Kas Savaite
Didieji Debatai politikos šalininkai, o ne at-

„ ... ... , ..Isakomingi ir smegeningiKorėjos įvykių iššaukti &

Izoliacionizmas buvo kvai-

Laisvės Mobilizacijos 
Vajus S

nau, suspės dar pasiekti jus 
prieš Kalėdas.

Mano paties gyvenimas

debatai dėl Amerikos užsie 
nių politikos dar tebeina. 

'Ypač buvusio prezidento 
H. Hooverio pasiūlymas 
bėgti iš Azijos ir net iš Eu
ropos iššaukė daug pasisa
kymų. Prezidentas Truma
nas dėl Hooverio siūlomos 
bėgimo politikos sako, kad 
tai yra gryniausias izoiia- 

i cionizmas, kuriam Ameri
kos žmonės negali pritarti, 
o valstybės sekretorius, 
Dean Acheson, mano, kad 
butų didžiausia nacionalinė 
gėda atsimesti nuo pasira
šytų sutarčių (Atlanto Pak
to), kaip tą siulo buvęs pre
zidentas H. Hoover.

Pralaimėjimas vieno mū
šio Korėjoj parodė, kad 
izoliacionizmas Amerikoje 
vis dar yra gyvas ir prie beteina sena vaga. Nuo 1951 ....

metų pradžios gausiu jau kokio? progos garsiai skel-
invalido pensiją” iš vokie

čių ūkio, tai galėsiu geriau 
gyventi, negu dabar. Pas
kutiniuoju laiku buvo jau

Pirmiausiai reikia pasa
kyti, kad Mažosios Lietu
vos Tarybos susidarymas ir 
įsisteigimas buvo pačių ma- 
žalietuvių darbas ir jų gy 
vybės įrodymas. Jei patys 
mažalietuviai butų visai nu 
tautėję, tad Mažosios Lietu 
vos Tarybos nieks jokiomis 
maldomis ar balsavimais 
nesukurtų. Tenka aiškiai 
pasakyti, kad viskas, kas 
mažalietuvių yra padaryta, 
padaryta jų pačių pastan
gomis.

Iš duotų aukščiau katali
ko A. Ervilo pasisakymų 
musų skaitytojai padarys 
šias išvadas:

(1) Kad katalikai sutin
ka mažalietuvius paremti 
materialiai—išmaldomis (į 
jas įeina BALF’o surinkti 
padėvėti rūbai, pasigyrimai 
katalikų spaudoje, užuojau
tos mažlietuviams ir pan.), 
bet—

(2) katalikai jokiu budu 
nesutinka, kad brolis maž- 
lietuvis stotų greta brolio 
didlietuvio, kad kaip lygus 
su lygiu, petys į petį ir ko
votų už Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos išlaisvinimą. 
Juk visi katalikai, kaip vie
nas, buvo prieš tokią maž
lietuvių kovos lauke lygybę.

(3) Už mažlietuvių į 
VLIK’ą įleidimą, anot A. 
Ervilo, buvo “kai kurių po
litinių pažiūrų asmenys.” 
Tačiau mums yra visai ži
noma, kad ne “kai kurių 
pažiūrų asmenys,” bet visos 
kitos, kokios tik yra mus 
politinės grupės, buvo už 
Mažosios Lietuvos atstovo į 
VLIK’ą įjungimą, tik vieni 
katalikai pasisako prieš.

Štai tokia buvo ir yra pa
dėtis. Tačiau p. A. Ervilo 
samprotavimai ir savotiški 
išvedžiojimai nesibaigia. 
Toliau jis rašo:

”... o kalbėjimas apie atsto
vą VLIK’e yra tuščiažodžia
vimas, nes tas atstovas, sėdė
damas VLIK’o kėdėj mirš
tančios lietuvybės tarp ma- 
žalietuvių neišgelbės.”

Kažin, kaip katalikai re
aguotų į mažlietuvio į 
VLIK’ą Įjungimą, jei to 
krašto atstovas butų tikras 
katalikas, bet ne koks nors 
liuteronas ar bambizas, ir 
savo VLIK’e dalyvavimu 
sustiprintų katalikų pozici
jas? Atsakius Į ši klausi
mą gautųsi ir aiškus atsa
kymas, kodėl dabar katali
kai galvoja priešingai ir 
siulo “pašaipėlėmis” gelbė
ti mažlietuvius, kuriuose 
reiškiasi stiprus sąjūdis eiti 
bendrai su Didžiosios Lie
tuvos lietuviais ir kartu su 
jais laimėti viską.

KAM “GAUSUS 
DERLIUS” TENKA?

Pasibaigus 1950 metams, yra surinkti Lietuvos laisvi- 
tenka su širdies skausmu nimo reikalams 
pažymėti fiudną faktą, kadi $100,000.
žinomasis despotas, kuris A ,
pavergė Lietuva, dar ją te- .. Antras jo tikslas—-tvir- 
bekankina. Musu tėvu kraš- «au ^organizuoti, jtrau- . 
tas tebėra plėšiamas t jo ge-'k!ant• » *** ?augmu lietu- nenuamenu; baugu tik tas, 
rvbės vežamos i Rusiją, kad ' *« draugijų n- paskirų as- kad pasaulio ir Europos pa
galėtu pasipuošti ir skaniai ™en«- sudarant savanorių 
pavalgyti bolševiką biuro-,darbuotoją ir aukotojų ou- 
kratija; jo pramonė ir že-įnus’ 
mes ūkis yra įkinkyti Į ka-

biasi. Skirtumas tik tas, 
kad dabar izoliacininkai 
kratosi to vardo ir savo 
strusio politikai duoda kito-

sunku, nes nuo liepos mene- kį pavadinimą, bet 
šio 1 dienos jau nebegavau 
IRO paramos. Bet dėl to

Trečias tikslas—plačiau
rinę Sovietu imperializmo Paskleisti Lietuvos laisvės 

‘ iidėją amenkiecių visuome-
ir kas už viską baisiausia1 ir spaudoje, gauti val-

—nepasiliauja Lietuv o 5:džios žmonllJ ,r!«klnCT 
žmonių gabenimas i šiauri- meni2 paramą Lietuvai.
nės Rusijos sritis i? SibirąTPIarįeMmas . !ai’
prievartos darbams, kur; ALT \yfcwomasis Komite- 
daugelis jų žūna klaikiose į P^aso y15115 ALT sky-

tautų ištiko tokia pat nelai
mė : ir jų išgelbėjimas yra 
neatskiriamai susijęs su 
Lietuvos. Be jų išlaisvini
mo negalėtų jaustis saugios 

. ir didžiosios Vakarų tautos, 
pnkulta po oO centnerių ,kurjos ^ar teį,ėra laisvos, 
grudų. Minėtas kolūkis

Bolševikinė spauda (“Vii 
nis”) rašo apie Papiškės 
apielinkės Tarybų Lietuvos 
kolūkio aukštus derlius ir 
pasigiria, kad nuo hektaro

esme

dangė niaukiasi ir artinasi 
trečioji karo audra. . . .

Pranas Bagdanavičius

Visi Svetimšaliai 
Turi Registruotis

Pagal pakeistą “ Alien 
Registration Act” visi sve
timtaučiai, kurie gyvena 
Amerikoje, turi užpildyti

skurdo, bado ir teroro sąly--riu?’ (k’ąugijų sąryšius mie-’“address report card” ir as- 
gose. stuose ir kitas lietuvių or- meniškai įteikti pašto sky-

Šita pasibaisėtina lietu-:£anizacijas tuojau pradėti,riuose ar artimiausiuose, 
vių tautos padėtis paliktų. Pradėtį. atam Laisvės Mo- imigracijos ir naturalizaci- 
mus be jokios vilties dėl bilizaeijoaį Vajui ruoštis. }jos ofisuose.
jos ateities, jeigu tiktai vie- Nedelsiant susirinkite, pa- 
niems lietuviams butu svar-ištarkite ir padarykite pla- 
bus jos likimas. Bet‘Lietu-i nūs. Renkite prakalbas ir
va nėra vienintelė bolševikų pramogas Lietuvos laisvini- 
tiranijos auka. Ištisą eilę mo naudai; kvieskite į tal

ką vietinius veikėjus: įga
liokite darbščius ir patiki-

Registraciją reikia atlikti 
nuo sausio 2 iki sausio 10 
d. Registravimosi kortelės

palieka ta pati.
X

Žiurėjo Lietsargio
Kada i Ameriką* buvo at

vykęs anglų ministerių pir
mininkas, C. Attlee, žurna
listai ir ypač fotografai jį 
apspito ir akis ištempę žiu
rėjo, ar nepamatys ji su 
tradiciniu anglų lietsargiu, 
kuri taip gerai išpopuliari
no Birminghamo pirklys 
Chamberlain. Žurnalistai 
nusivylė, “appeasemento” 
simbolio C. Attlee neatsi
vežė.

Bet Įdomu, kodėl tie žur
nalistai nepaieško lietsargio 
pas Amerikos “bėglius,” 
kurie siulo mesti bolševi
kams visą Aziją ir visą Eu 
ropą? Lietsarginis Cham
berlain metė Hitleriui vie
ną čechoslovakiją, o ame
rikoniški izoliacininkai su

gaunamos visuose pašto lo me5ti į Stalino nasrus
į skyriuose ir, jas užpildžius, 
i reikia asmeniškai iteikti

didžiąją pusę pasaulio!
Chamberlain’as, palyginus, Įve?-

la politika 1939 metais, o 
šiandien “bėgimas” iš Azi
jos ir Europos butų saužu- 
dystė. Aukšti izoliacinin- 
kų titulai jų trumpažiurę ir 
bailią politiką, nedaro pro
tingesnę.

x
Grigo Bitė*

Amerikos izoliacionizmas 
turi savo gūžtą republikonų 
partijoj, kuri yra atsako- 
minga už Amerikos pasisu
kimą i izoliacijos politiką 
po pirmojo pasaulinio karo. 
Tos politikos likučiai ir da
bar toje partijoje garsiai 
skelbiasi, o jos kraštutinieji 
elementai maišo į vieną jo
valą nacionalizmą ir izolia- 
vimąsi ir visą tą politiką 
pasūdo piktais užsipuldinė
jimais prieš Amerikos są
jungininkus.

Trumpo laiko bėgyje te
ko dabar girdėti šen. R. 
Tafto, gubernatoriaus T. E. 
Devvev, buvusio prezidento 
H. Hooverio, John Foster 
Dulles ir tuoj vėl girdėsime 
senatoriaus R. Tafto pasi
sakymus ir kiekvienas tų 
pasisakymų siulo kitokią 
politiką, kas geriausiai ro
do, kad republikonų parti
ja vieningos užsienių poli
tikos visai neturi ir tos par
tijos vadai dirba, kaip Gri
go bitės, kas sau. Jei gub. 
Depey ir J. F. Dulles siulo 
pagriežtinti administracijos 
vedamą politiką, tai Hoo
ver ir Taft siulo trauktis ir 
pasislėpti už plačių vande
nų nuo baisiosios Maskvos 
meškos.

x
Po 45 Metų

1950 metais “Keleiviui” 
suėjo 45 metai. Kasdieni
nis darbas taip lipa ant kul
nų, kad nesuspėjome tais 
metais pažvelgti atgal ir 
plačiau prisiminti sukaktu-

Greitu laiku betgi iš-
nw”luku 'rinklius- ‘infor'Pašto ar ‘‘"‘gracijos ofisui^ į. Hooveriu,; vra tik ma- leisime padidintą “Kelei- 
rr.uokite spauda. ' ’ pareigūnams,.kurie turi. P3';Žiūkas kūdikėlis. Ivio” lai<U ir plačiau prisi-

** Paraeinimai ir smuikas- tikrinti, kad į registravimo- Tiesa, amerikoniški cham- minsime nueitąjį kelią ir 
si kortelę butų įrašytas aiš- berlaininiai milžinai savo laikraščio vaidmenį musų

“. . . vienas iš pirmųjų rajo
ne įvykdęs metini grudų pri
statymo planą valstybei, pil
nai atsiskaitė už MTS atlik
tus darbus ir supylė aukštos 
kokybės sėklą žiemkenčių sė
jai.”

Visai aišku. Kolūkis at
liko visas prievoles, t. y., 
priverstinas pyliavas valsty
bei, apmokėjo MTS (maši
nų traktorių stoties) darbus 
ir atskyrė reikalingą sėklą. 
Be to, rašo tasai laikraštis,
”... kolūkis pradėjo išduoti 
kolūkiečiams avansą grūdais 
už darbadienius. Kolūkiečiai 
už darbadienį gauna avansą 
po 2 kilogramu grudų.“

Jos vis aiškiau mato gre
siantį pavojų ir paskutiniu 
laiku ėmė mobilizuoti savo 

į pajėgas kovai prieš plėši
kišką Kremliaus imperializ- 
Įmą. .Jungtinės Amerikos 
Valstybės, kurios niekad 
nepripažino Lietuvos anek
sijos, stovi šito galingo są
jūdžio priešakyje.

Lietuvių tautos pastangos 
nusikratyti bolševikinės ti- 
ranijos jungo yra tos pa
saulio kovos dalis.

Taigi atėjo laikas ir 
mums mobilizuoti savo pa
jėgas!

Pradėkime tuojau ir sto
kime į darbą visi!

Amerikos Lietuviu Tarv-

nės instrukcijos via siun
čiami iš ALT centro (1739 
So. Halsted St., Chicago 8, 
III.) tiesiog į kolonijas. To
liau jų bus pasiųsta dau
giau.

Dar kartą: Stokime visi 
Į darbą! Tuojau!

Mobilizuokime visas gy
vąsias lietuvių tautos jėgas 
Lietuvos išlaisvinimui!

Amerikos Lietuvių Taryba.
Vykdomasis Komitetą*.

kus svetimtaučio adi'esas ir 
kad butų paduotas svetim
taučio registravimosi 
meris.

siūlomą didžiąją išdavystę 
gudriai pridengia piktais 

nu' žodžiais prieš bolševizmą. 
Bet tas nekeičia reikalo es- 

Jie siulo ne daugiau

visuomenes gyvenime. 
Kviečiame ir musų malo

nius skaitytojus, kurių tar
pe yra daug senų ir ištiki
mų laikraščio draugų, pri
siminti “Keleivio” sukaktu-Pagal 1950 metais pa-'P165- _ .

keista istatvma tokia reri«-'ir ne maziau’ kaip išduotitari?ą^Xuucia1 Rusijai dar likusį laisvąjį i ves ir; įtraukti į darbą,
daryti kasmet sausio mėne-įPasaV^’ o Patys žada apsi- ai įascio s 1 y
šio pradžioje. Registruotis'tvertl auksta (^a ab^°‘?e Seimą padldlnus’ Tedidėja 
turi visi svetimtaučiai, iš-;Amerikos ir budriai lauk-
skyrus tik tokius, kurie čia 'A kol rusiška meška at

eis čia jų pačiupinėti. 
x

keleiviečių šeima! D.

Balsas iš Tremties

Grudų dalinimas vyksta ba savo suvažiavime New 
rudeniop, kada pilni aruo- Yorke nutarė pravesti platų 
dai ir viskas nuo laukų su- aukų rinkimą Lietuvos iš
imta; tuomet kolūkiečiai laisvinimo reikalams. To- 
turi gauti savo dalį ką už-dėl ALT Vykdomasis Ko- 
dirbo. Bet iš pasakymo, i mitetas šiuo skelbia 
kad kolūkiečiai gauna Laisvės Mobilizacijos Vajų.
“avansą po 2 kilogramu 
grudų” matyti, kad vargšai 
kolūkiečiai viską ką anks
čiau gavo buvo suvalgę ir 
turėjo imti avansą grūdais 
pirmyn. Šitokių faktų mi
nėjimas rodo, kad kolukie- 
,čiai iš metinio uždarbio ne-

Pirmas šio vajaus tikslas
viui tokia tvarka, kur vie
toj pinigo mokama gru-

Gerb. drg. Michelsonai! 
Besiartinančių didžiųjų

švenčių proga sugalvojau 
parašyti jums keletą žodžių 
iš savo pilkos padangės, pa
sveikinti jus ir kartu padė-

yra įvažiavę laikinam buvi
mui. Registruojasi nuolat 
čia gyvenantieji svetimtau
čiai, turi registruotis ir lai
kinai čia atvykę, kurie iš
gyveno ilgiau, negu vizoje 
jiems buvo leista gyventi, ir 
turi registruotis visi nelega- 
liškai atvykę į Ameriką. 
Turi registruotis ir išvietin
tieji žmonės, kurie, be to, 
kasmet du kartu raportuoja 

Išvietintųjų

Korėja Užmokestis

Susipažinkime su 
Ponu Čičinsku

“Kur Čičinsko švietė ru-
Korejoj Amerika krauju mai, tvaska sklidina bala,

moka už didįjį pralaimėji-^kyšo vidury sala, jos pa- 
__ ttx i,„__-________,_______ • ..mą Kinijoj. Už tą pralai
mėjimą, kurio galima buvo

krančiais auga krūmai 
Upytėj gyveno išdidus

išvengti, jei butų buvę dau- ponas Čičinskas, šalies iš- 
giau aiškumo galvose ir'davikas, kurį Lietuvos žmo- 
daugiau skaitymosi su mu- nės pasmerkė gyvą į pra

garą. Apie Čičinsko legen-
koti už “Keleivį.” Kai aš 
jį gaunu, tai išstudijuoju i aPie . "išvietintųjų
nuo pradžios iki pabaigos j Žmonių Komisijai Wash- 
ir tada perduodu kitiems ingtone.
tremtiniams pasiskaityti.

Man labai patinka Mote-; prnjrpjjnę
rų Skyrius, kuriame n^ j s »
daug įdomių informacijų ir AlozlAl
diskusijų įvairiais klausi- . .
mais. Tad mano nuoširdus,, Margiui Dzukui, Spring-

dais? Aišku, tik atsilikęs lietuviškas ačiū draugei field, III.—Ačiū už rašinį, 
bolševikiško rojaus kraštas Michelsonienei už tokį įdo- bet atsakymas į jūsų kelia- 
taip daro. Tai įrodo koks mų skyrių “Keleivyje.” imą klausimą jau buvo įdė- 
skurdas viešpatauja kolcho-Į Prie šio laiško pridedu tas “Keleivyje,” todėl tam-

išsiverčia. Kita vertus, kaip zuose, kai valstybė viską porą kalėdinių atvirukų su stos rašiniu manome nepa-
Musų giliu įsitikinimu, atrodo amerikiečiui lietu- sau pasiima. pasveikinimais, kurie, ma-,sinaudoti.

sų sąjungininko Kinijos tei 
sėmis. Nesiskaitymas su 
kitų tautų laisve, ypač be- 
kauliškas sąjungininkų iš
davimas Europos Rytuose ir 
Balkanuose, šiandien atsi
rūgsta ir Azijoj ir Europoj. 
Bet tiktai paskutinieji žiop-

dą “Keleivio” kalendoriuje 
1951 metams yra įdomus 
straipsnis ir yra įdėta poeto 
Maironio parašyta baladė 
apie tą garsųjį Lietuvos iš
daviką.

“Keleivio” kalendoriuje
liai Tnano, kad praeities 1951 metams yra daug įdo-„dimą ----- • >__klaidas galima “atitaisyti 
dar didesnėmis klaidomis. 
Atidavei Kiniją — atiduok 
ir Indiją. Atidavei Lenki
ją, čechoslovakiją ir Bal
kanus—pridėk dar likusią 
Europą! Taip gali galvoti 
tik bailiai ir saužudystės

mių skaitymų, informacijų 
ir patarimų. Pate laikas ka
lendorių užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siųsti: 

KELEIVIS 
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Poslapis Trečias

I <■ 1 „į'.-SS-------------

KAS SKAITO KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Trumpos Karių Atostogos ; pamaldomis bažnyčiose ir 

Dar ——v i= ! gausiomis aukomis “bažny-
gerokai prieš Kalė-*čiai?, Ateitininkai, jėzuitų 

a UV-? Pasakojama, Į vadovybėje, turėjo bendras 
--menkos kanai ne-pučias, kur dalyviams atsi

gaus^ kalėdinių atostogų,Įėjo po du doleriu. Paverg_
nes. ei”^s. J.u smarkus. ir‘tai Lietuvai vaduoti, trem-! 
greitas lavinimas. Ne visai tyje esantiems šelpti, arba' 
taip įvyko. Is netolimų nuo vįetog biednuomenei ka1 
Chicagos stovyklų teko su- nors padaryti niekam nebu- 
eiti ir pasikalbėti su lietu- v0 gaivoj.
viais kariais, atvykusiais;
trims dienoms Kalėdų pro-i “Margučio’ Naujiena
?aR-^Om^,Vs*aI buvo Pa?1-! Kalėdinė “Margučio” ra- 
_a beti su dipukais kaliais.!djo programa buvo trans- 
Sake, kad po pusės metų jįuojarna ne paprastu budu. 
tarnybos gausią pilietybę * "
Pasakoja, kad dipukai lie
tuviai kariai daug kuo auk- hj h schoolės auditorijos, 
sciau stovi uz daugeli ame- kur fcuvo kviečiama atsilan- 
nkiecių. Dėl savo geros visuomenė, o vpač vai- 
sveikatos naujieji ateiviai kai programos pildyme da- 
pateko Į smogiamuosius dl- i..vtivn P<1ma79i vaiku .
vizijų batalionus. Tai smar- Jegalima" sakvti, kad Vpa- katalik^ įsteigtoms ir užlai- mojo 
kiausia lavinami kariai. Ne-

Buvo transliuojama ne iš 
‘ radio stoties, o iš vienos

~ * M fe -
GENEROLO WALKEKfNAS TOKIJOJ2^ 1

žu vašiojo nelaimėje Korėjoj generolo Walltn H. VValkerio kūnas iš Korėjos buvo nu
gabentas i Tokio ir paveiksle matytis, kaip kariai susirinko pasitikti Korėjos fronto 
vado kūną, prieš išgabenant jį į Ameriką.

Kas Nauja Brooklyne
rinkimą ir paskelbė, kad 
buvo prisirinkę daug “ne- 

_ , . . , . , . unijistu.” Visas reikalas
7 kuopos susu mkimas Lie- atsidurė Joint Boarde, Am- 
tuvių Atletų Klube, lėkiau- algameitu unijos viršūnėse, 
syti įvairių komisijų prane- Joint Boaldas paskelbė ant- 
stmai, o ypač pažy mėtinas rug rįnkjmus jr j lokalo val- 
l.uvusio banketo komisijos dybą praėjo tie, kurių norė- 
pranesimas. Iš jo paaiškė- jo bUVUcį lokalo valdžia, 
jo, kad nuo banketo, kuris. Gruodžio pradžioje pri
buvo lapkričio 11 d., liko puoiė piiešmetiniai lokalo 
pelno $213. {valdybos rinkimai, kurie

Išrinkta sekamiems me- buvo pravesti balotais. Rei- 
tams valdyba: B. Spudienė kia pasakyti, bd nėra skir- 

pirm., J. Rimavicius ri- tumo, ar paiejgunus rinkti

LDD 7 Kp. Susirinkimas

Gruodžio 17 d. buvo LDD

ce-pirm., P. Kriaučiukas— 
protokolų raštininku, F.

[Spudys—finansų rast.,
Svvingle—iždininku.

Reikia priminti, kad šioj: kag, daiįjant nariams balo- 
valdyba jau ne vienus me- t Wankas, duoda savo ne
tils yra tose pareigose, nes mokamus, bet visai nebesą-

------------------------= , nariai pasitiki tais draugais n-kug “patarimus.”
Paskui sekė valdybos rin-'.ir kas metai vienbalsiai pa-! \^an atėjus į balsavimo 

lieka toliau kuopai vado- vfetą> prie iįsuotojų tuo-
va“tl- .... t jau prisistatinėjo P. Gra-

Kuopos susirinkimas su-,bauskas j Kairys, j 
manė uz pasiiferbavim? notas prie balsavimo vie- 
rengimo komisijai ii vi- tog dal. nepnėjus sukinėjosi 

J. Stakvilevičius ir A. Jasu-

balo-rankų parodvmu ai
tais. Visas klausimas yra, 
kas balotus skaito, kas visą 
rinkiminę tvarką prižiūri ir

mitinge nutarimą.
(parapijinėms)[Pirmininkas Kadsel nenore- Rimai. Išrinkti: pirm.—A. 

mokykloms.” [jo leisti tą daiyti. Leista N’orris, vice-pinn.—J. šu-
Sunku suprasti, kaip toks'ant balsavimo. Vž atšau- kys, prot. raštininku—A. 

'pareiškimas galėjo Į pašau- kimą balsavo 44 nariai, Žiugžda, fin. rast.—V. Dau- 
li išsprūsti. prieš—20. Tokiu budu lai- norą, ižd.—J. P. Sharp, ko-

Faktas yra, ir tai aiškus, mėta, klubas prisideda prie respondentu—A. D. Kaula- 
kaip diena, kad Amerikos Vasario 16 minėjimo. Rau- kis, maršalka—F. Drake.

donieji protestą o. Per du paskutiniuosius
Mrs. Julia Styles gražiai mitingus i klubą įstojo 26 

paaiškino apie Vasario 16 nauji nariai. “Raudonųjų” 
ir prašė, kad klubas nesi- priežiūra klube pasibaigė, 
skirtų, bet daly autų sykiu tikime, kad pasibaigs il
su Taryba. Pasipylė gausus klubo miegas. Reikia ma- 
delnų plojimas. Ponas Jur- nyti, kad dabar klubas ne- 
gis Jokūbaitis tam buvo tebijos dalyvauti bendra-

komoms..... itingai gerai pavyko, bet ge-mazai amenkiecių neislai- ra tag kad ^g naujo 
ko. Lietuviai visi išlaiko. Įfcandoma.
Zygiuotėje lietuviai viršija
amerikiečius. Vartojime Dėl Lietuviškų Mokyklų 
moderniškų ginklų, bazukų Lietuviškumo
ir kitokiu, lietuviai pašilo- __ . ... .... ...
dė esą gabus. į J^ai hberaliskuose laik-• ijetuvjų liberalų tarpe visai

Kariai via kviečiami na ra‘c^iuose pasirodė rastų, nedaug terasi tokių, kurie 
Ka iai yi a kviečiami pa kritikuojančiu Amerikos nė cent0 nebutu aukavę pa- 

sidiioti (vairiems egzami- ,ietuvj J pijines mokvk. ne nenut« dUkdvę Pa
nams, kad gautų paauksti-ilas d-f ,<etuviškumo stokos
nimų arba patekti į kanain-i {ai Chi ..Drau.
kų mokyklas. Lietuviai tuo-^,, d6io atsikireti. Va
se egzaminuose >>^ uodįio 15 dienos laidoje
daugelis pateks į kannmkų *D „ ..Katalikai
mokyklas. Ubai nedaug!_vien^nt6U ^ kuld

organizavo mokyklų tinklą 
Amerikoje.”

Mokyklų tinklo suorgani- 
, , žavimu katalikų srovė per- 
“. {daug negali didžiuotis. Lie

tuviai katalikai kūrė tas 
dėl to, kad čia

lh IICllD 1U 1II\> CZIlIIIlClie XX«—

riais. Lietuvių mokėjimas 
keletos kalbų via nemažas 
pliusas. Lietuviai išlaiko 
kvotimus lietuviškoje 
boję, rusiškoje, praneuzis 
koje ir ypač gerai pasirodo mnkvklag 
vokiškoje kalboje. Kai kam 
gali būti naujiena tas, kad 
Amerikos armijoj būna lie-
tuviškos kalbos egzaminai. ija turžjo staty.

Vienas lie-; R baž či ir mokyk.
vokis- , * T . x . .-— 1S

lapijoms, o kartu ir mokyk
loms palaikyti. Juk yra 
tūkstančiai tokių liberalų, 
kurie yra buvę ne tik para
pijonai, o net jų uolus vei
kėjai, ir tik vėliau dėl Įvai
rių priežasčių yra nutraukę 
ryšius su parapijomis.

Toliau, visi žino ir tą, 
kad daugelis neparapijonų 
biznierių ir profesionalų 
atsilanko Į parapijų ba- 
zarus, vakarienes, o ypač 

ji parapijinius piknikus. Kai
toks vyskupų nustatymas. į klebonai, jų vikarai, arba

priešingas ir, žinoma, buvo me lietuviškame visuome- 
priešingi komunistai. Štai- nes gyvenime, 
ga «j. jaKuoait..', pamatę? metais, man uze^
kad čia yra Taybos dau- mus fin. sekr. vietą, rezig- 
guma, savo reikalavimą pa- navo du “raudonukai.” 
keitė, sakydamas, mes visi Pereitais metais 6 jų pabė- 
turime remti Tarybą ir kar- go. Linkėtina, kad jie visi 
tu apvaikščioti Lietuvos iš musų klubo išbėgiotų, 
šventę. C. K. Braze.

Va, Chicagoj nuo senai yra 
tokia tvarka, kad besiku-

Bet tai faktas
tuvis pastebėjęs, kad Jei tai iš kart0
kos kalbos eęaminatonus;’tengė daryti> taj buę0 nu. 
lietuvi vokiškai vad>na,sta(yta kad pirma turi būti 
Lithuaner, hetuviskasistat-(|ma mokykja 0 mokyk-

bus laikina

ne-

, “eLUVIsat^įstatoma mokvkla, o mokyk-arba lietuviškai verčia 
Lithuanisch. Lietuvis jam
pastebėjo, kad tai 
Pasakė, kad lietuvis vokiš 
kai vadinasi Litauer, o lie
tuviškai litauisch. Karinin-

los auditorija 
bažnyčia. Su— mažomis iš 

ai imtimis besisteigiančios ir
lietuvių ir kitataučių para
pijos iš pradžios statė tik

, t . . , . imokvklą. kurios auditorijakas, Amerikoj gimęs vokie- laMna bažnyčia. Tai.
tis, padėkojo už tą pataisą.

Visi lietuviai kariai yra 
susipažinę su Vokietijos ka
riniu lavinimu. Vienas iš 
tokių lietuvių karių ameri
kiečiams paaiškino, kad 
Amerikos smogiamieji ba
talionai taip lavinami, kaip

gi lietuviai katalikai para
pijines mokyklas sthtė pa
gal iš aukšto gautą tarimą, 
o ne iš savo pasirinkimo. 
Ten, kur tokio griežtumo 
nebuvo, nei parapijinių mo
kyklų nėra.

Vėliau “Draugo” 21 die-
Vokietijos “Panzer Grena-.no? gruodžio laidoje pasi- 
dierai.” Pavadinimas pa-rodė" keistesnių išvedžioji-
tikęs ir ėmę save vadinti 
Panzer Grenadierais.
Kalėdų Minėjimas

Chicagos lietuvių katali

siems darbininkams, dirbu
siems banketo metu, su
ruošti mažo {Kibudžio pa- 
žmonį. Tam reikalui iš 
kuopos iždo paskirta pini
gu.

LDD 7 Kuopos Narys.
. •_ *

Mirė Jonas Steponavičius

parapijų komitetų nariai ei
na dovanų rinkti iš biznie
rių, tai jie nerpalenkia nei 
tų, kurie nėra parapijonai.

biznierių gauna dovanu. Po Kaip žinoma. BALF me- Kie* mums žinoma, dau-
bazaro, pikniko ar vakario- tmls. se,™as !V>K5 ™etV ?.uma? EALF s.k>'n«’ yPac 
nės klebonai dažnai išskai-^usl° d!an0™? Hotel iS artimesnių miestų ataus 
čiuoja per pamokslą tuos Ne™ *1" ?0,Ke' . !sav0 dele?atu? Į BALF sei-
biznierius, kurie aukomis! Ne BĄLF skyriai ir mą, sausio a-b dienomis, 
ar dovanomis parėmę. Ta.i koopeniojanaos orgamza-Nevv Yorke Jeigu kūne 
da nepraleidžia nei tokių®03. S*® ?ame dalyvauti, skyriai iki sioi dar savo at- 
aukotojų, kurie nėra para
pijonai: Ne retas atsitiki-

NEBUSIME BALF SEIME,
BET PRISIDĖSIME DARBU

mų. Be kito ko ten pasa
kyta : “Gal ir neblogas žen
klas, kad lietuviškąja mo
kykla pradėjo rūpintis ir 
tie, kurie nė vienos mokyk- 

kų Kalėdų minėjimas buvo los nėra Įsteigę ir nė vieno 
buržujiškas ir katalikiškas, cento nėra davę lietuvių

mas, kad kai kurie para
pijonai tada ima murmėti, 
kam, girai, klebonas bedie
vius bažnyčioje garsina.

Kas šitokių faktų neži
no? Kam, šitokių faktų 
akyvaizdoj, skelbti, kad li
beralai nė cento nėra au
kavę lietuvių katalikų mo
kykloms paremti?

Kaip šitokie biznieriai ir 
profesionalai gali jaustis, 
pasiskaitę “Drauge” apie 
nė cento neaukojimą para
pijoms?

Laisvamanis.

M1AM1, FLA.r LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau atspausdintas. Laikas ji užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė dsft’s su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
pietus ir kitos žinios.

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

“KELEIVIS”
636 Eait Broadw&y South Boston 27, Mas*.

«

J

Gruodžio 11d. Įvyko me
tinis susirinkimas Miami 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo, VFW svetainėje. 
Nariai ne visi dalyvavo, vos 
apie 80. Pirmininkas A. N. 
Kadsel atidarė mitingą; 
perskaitytas protokolas iš 
pereito mitingo ir priimtas. 
Po to sekė raportai iš pra
ėjusio mitingo kas link 16 
Vasario. Ėjo dideli ginčai 
tame klausime. Klubas bu
kinai užsispyrė, kad Įžangos 
Įtikietai ir baro pelnas eitų 
; klubui, o aukos Tarybai. 
J. šūkis Įnešė atšaukti pir-

Vieni skyriai 
tikslui pinigų, kiti neturi 
galinčių iš darbo išlikti na
rių. East St. Louis, Ilk, 
skyriaus pirmininkas prane
ša, kad prieš kuri laiką jo 
skyriaus nariai susirinkę 
nutarė Į BALF seimą dele
gato nesiųsti, nes atsieitų 
labai brangiai, o skyrius 
neturtingas. Toliau pirmi
ninkas sako, kad nors ir 
negalės seime dalyvauti jų 
atstovas, jie visi sutartinai, 
nuo gruodžio 4 d. pradės 
savo mieste drabužių rinki
mo vajų, o po naujų metų 
suruoš viešą pramogą, ku
rios pelnas eis lietuvių šal
pos reikalams. Be pramo
gų ir drabužių vaju bus ren
kamos ir aukos.

Kitas skyrius, taip pat 
neturtingas ir toli nuo New 
Yorko, trumpai ir aiškiai 
pareiškia: “Labai gaila, sei
me nebusime, neturime pi
nigų ir laiko. Bet nesirū
pinkite, mes busim su ju
mis mintimis ir darbu, kiek 
musų jėgos leis. pagelbė- 
sim toliau tęsti taip reika
lingą lietuvių šalpos dar
bą.”

Tai tik pora pavyzdžiui, 
kaip BALF skyrių nariai 
jaučiasi ir ką mano apie lie
tuvių šalpos darbp reikalin
gumą.

neturi am stovų Į seimą neišrinko, pa
siskubinkite tai padaryti, 
nes laiko liko nedaug. Juo 
daugiau žmonių dalyvaus 
seime, juo geriau.

BALF Valdyba.

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

Gruodžio 28 d. laivu “Gen
eral Taylor” i New Yorką at 
vyko 30 lietuviu šeimų. At 
vyko:

Petras Afanasievas, Juozas 
Augaitis, Viktoras Bendorius, 
Ttresė Birštonas, Petras Briz 
gys. Kazys Cijunėlis, Valerijo
nas Gricius, Kazys Jonikas 
Stanislovas Juškėnas, Augusti
nas Kapačinskas, Vytautas Ka
ruža. Ona Keserauskaitė. Juo
zas Kinčius, Jonas Kroicas. 
Vincentas Lukoševičius, Jonas 
Maselis, Marija Mažeikaitė, Vi 
duvis Medenis, Steponas Pet
rauskas. Jurgis Povilaitis, Ona 
Pudymaitienė. Tadas Racevi- 
čius. Pranas Račkauskas, Juo
zas Raila. Jonas Stanulis, Do- 
minikas Svedarauskas, Petras 
Vaitiekūnas, Jonas Valaitis 
Henrikas Venclauskas ir Ve
ronika Vokėnas.

Jonas Steponavičius gi
mė gruodžio 27, 1893 me
tais, Čiškų kaime, Vilkaviš
kio apskrity. Į Ameriką at
vyko 1913 metais. Mirė 
lapkričio 27, 1950, palaido
tas šv. Jono kapinėse. Lai
dojimu aprūpino graborius 
Shalins.

Jonas Steponavičius pali
ko nubudime žmoną Matil
dą ir brolius Juozą ir Kazį 
Steponavičius. Velionis iš 
amato buvo siuvėjas ir iki 
paskutinei dienai dirbo. 
Mirė visai netikėtai, lapkri
čio 27 d., kai visi A. Matu
lio darbininkai atėjo Į dar
bą ir ruošėsi dirbti. Tą die
ną, po didelės audros, dirb
tuvė neturėjo elektros. Vi
si ramiai šnekučiavo, juo
kavo ir staiga Jonas Stepo
navičius griuvo ir mirė. Jo 
staigi mirtis labai sukrėtė 
žmoną ir brolius, nes jis už 
anuodu brolius jaunesnis ir 
au guli Amerikos žemelė- 
e.

Jonas Steponavičius bu
vo “Keleivio” skaitytojas. 
Jis buvo nuoširdus, geras 
žmogus, gaila, kad jaunas 
mirė.

Susiedas.

laitis su žmonele. Visi ge
ri “demokratai,” jie prižiū
ri, kad viskas eitų kuo “tvar
kingiausioje tvarkoje.” Pa
sėkoje J. Ambrazaitis, P. 
Montvila, F. Vaitukaitis, J. 
Kivyta, J. Urbonas neišren- 
kami, o išrenkami P. Ky
lius, Jackus, Čerka, M. 
Nazveckas ir tam panašus 
žmonės. Tūli yra lokalo 
pildomajame komitete, bet 
jie ant rinkimų lakšto ne
buvo‘pastatyti.

Komunistiniai vijurkai 
suvedžiojo daug žmonių sa
kydami, kad kaip greitai 
pasigautų demokratinio nu
siteikimo frontas lokalo 
valdybą Į savo rankas, tai 
Nepriklausomo Kriaučių 
Klubo pinigus paskirtų 
Amerikos Lietuvių Tarybai, 
ar BALF’ui. O ten tų pini
gų yra virš 35,000 dolerių. 
Jie sako, tuos pinigus jie iš
dalinsią visiems kriaučiams.

Bet ir tame reikale komu
nistų prieplakos meluoja. 
Jie jau Kriaučių Neprigul- 
mingo Klubo nariams iš
duoda narystės knygutes. 
Visi tie, kurie Į uniją atėjo 
po 1919 metų, tų pinigų ne
gausią, nepaisant, kad Įsto
jo Į Kriaučių Neprigulmin- 
gą Klubą, o tik tie gaus, 
kurie buvo nariais prieš 
1919 metus.

Tai dabar kyla klausi
mas, ar daug tų senų narių

Siuvėjai Turėjo Pirmus 
“Demokratinius” Rinkinius

Per daugeli metų siuvėjų 
54 skyrius rinkdavo, ar tai 
delegatą, ar tai lokalo pil- 
domanąjį komitetą rankų 
pakėlimu. Pernai prieš me
tinius rinkimus antikomu- 
nistai susimobilizavo taip 
tvirtai, kad kairiakalbė vai
dyba pabūgo—uždarė susi-

yra? Buk jie suradę apie 
4 šimtus, kurie palei tų 
žmonių logiką tik ir gali 
gauti iš tų 35,000 dolerių 
savo dalį. O lokale yra 
apie tūkstantis narių. Pa
gal buvusią Kriaučių Ne- 
prigulmingo Klubo konsti
tuciją, finansų reikalais ta
ria savo žodį lokalo nepa
prastas susirinkimas. Bet 
dabar jau viskas galima, 
viskas “demokratiška.”

Kriaučių*.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1951 
tams. Daug informacijų 
skaitymų. Kaina 50 centų.

SOUTHERN CROSS BOTEL
PAUL ŪSAMS, Savininkai

Atvykę į Miami, Florida, paskambinkite, o mes tuojau 
nusiųsime automobilį ir jus panešime.

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

Kainos prieinamos.

me-
ir

642 N. W. 3rd Street
Telefonas:

Miami 36, Florida 
82-9500

Nemokama vieta automobiliams
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Vermonto Farmose [daugiau reik? Sulaikyt mu- 
Įsius ir pradėt taiką. Bet

________ , Stalino pastumdėliai, Vi-
XLVI ^dud±i"”

Dipukų Šauni Sueiga Hungname "'apsuptiJ‘“^‘ ^auj°’. daugia“. ^?biV-
• miizvu • -• - - e : jie nori užgrobti, kaip iru* muoja, mėsinėja ir žudo __-_r__ 1

MARGUMYNAI

švenčiu proga, kaip 
pereitais metais, Įvyko nau- amerikiečhis. O kas gi tie
jakulių pažmonis. Dalyva- amerikiečiai? Juk tai mus 
vo 85, vienuolikos skirtingų jaunuoliai, mus vaikai. Ši

tie bestijos komunistai iš
troškę žmonių kraujo,

i Hitleris, visą pasauji.
Bimba Kursto Sabotažuoti

Pavogė ar “Išvadavo”? turėtų pagalvoti, kad Jokū
bo pagaivinį akmenį parsi- 

Nežinomi piktadariai pa- gabenus nar^io. . . .
vogė “Scone” (“likimo”) 6 _____
akmenį iš po Anglijos ka-! Princu Unija
ralių karūna vo j imosi sosto

tautybių, kurie Įsikūrė ir te
begyvena Vermonte. Lie
tuvių buvo tik penki, pernai 
virš 50, daugumas išvažinė
jo i didmiesčius, kiti iš to
liau, ypač pietinės valstijos 
dalies, neatvyko.

Buvo pasakytos atatinka
mos kalbos, jus reporteris 
kalbėjo angliškai, jo kalba 
amerikonams patiko, nes 
jam užbaigus komitetas pa
reikalavo, kad ištisai būt 
parašyta ir išversta i vie
nuolika Įvairių kalbų ir 
Įteikta naujakuriams. Tas 
bus padaryta..

Ką Jie Mano

Pažmoniui einant prie 
užbaigos. Pijus Skamaro
čius ir Vladas Macutkevi
čius pageidavo turėt pasi
kalbėjimą tarp savęs. Su
sirinkom mus unijos rašti
nėj. Besikalbant paaiškė
jo, kad Skamaročius jau 
gerai Įsikūręs, turi gerą dar
bą ir abu su žmona dirba; 
Įsigijęs gražų automobili, 
buicką. ir važiuoja kaip 
milionierius. Macutkevičius 

i i imtai susirūpinęs patapti 
farmeriu, jam

džiaugiasi, kad žudo mus 
vaikus.

Ten pati “Laisvė’

Kuomet esam pripratę 
prie demokratinio gyveni
mo, pripratę viską leist pro 
pirštus, tai visai nė nepa
stebint tokių dalykų, ku-

jau pa- riuos mus dipukų išvargin- 
sisėmus tiesiai iš Kremliaus ,ta siela ir budri akis mato 
teikia: “Maskva, gruodžio jr mums parodo-. Štai “Lai- 
13 d.—šiaurinės Korėjos
liaudininkų radijas prane- 
neša: Liaudies armija ir ki
nai savanoriai blaško vis 
atgal amerikonus ir jų tal
kininkus, pietinės Korėjos 
tautininkus. Rytiniame pa
jūryje liaudininkai ir kinai 
savanoriai veda mušius,

—Laimingų Naujų Metų, vaikų mylėtojai prieš rinki- 
tėve! 'mus.

—Maike, kol kas aš lai- —O kodėl prieš rinki
mės dar nemačiau. Galima mus?
sakyt, kad Naujieji Metai1 —Todėl, kad gauti sau 
man prasidėjo su tru heliais, daugiau balsų. Jeigu toks 

—Gal perdaug išsigėręs demagogas paima ant ran- 
susidurei su policija? kų kūdiki ir dar pabučiuoja

—Ne, Maike, policija ji, tai jau to kūdikio tėvai savystoviu
manęs dabar jau nebade- tikrai už tą veidmaini bal-Į širdužę kutena tas auksas, 
no ja. j suos. Aš pats, tėve, mačiau kuris išteka iš žemės gelmių, , ---- ,------- -------- ~ ~-----~ gejlmių

—Tai ką« atsitiko? pereitą rudeni, kaip prie per klevų medelius. Pijus
—Gavau iš Kenoshos balsavimo

prie per
punkto stovėjo rimtai

gromatą, vaike, kur viena pilvotas politikierius ir bu- 
parapijonka klausia, ką rei-čiavo vaikus, kurių motinos 
kia daryti su jaunais kuni-[ėjo balsuoti.
gaiš, kurių tenai atsirado 
čielas bončius. •

—Ar tai viskas?
—Jes, galima sakyti, kad 

viskas.
—Tai kokia čia tėvui bė

da?

Bet kunigai, vaike, ne 
politikieriai. Jiems balsai 

Į nereikalingi.
—Tas tiesa, tėve. balsai 

jiems nereikalingi: bet 
jiems reikalingi doleriai. 
Kuo daugiau bučkių vai-

—Šiur kad bėda. Jeigujkams, tuoj gausesnė būna 
ta parapijonka klaustų, kąikolekta bažnyčioj. Pas ku- 
reikia daryti su bolševikais, jnigus yra net ir tokia patar
tai pasakyčiau, kad duot Į lė: “Kas paima kūdikiui už
kuprą, ir baigta rokunda.

pasišovęs tapti biz
nierium, visų pirma kursiąs 
paukščių ūki. Aišku, kur 
via pasiryžimas ten būna

rankutės, tas paima jo mo-;
Bet ką aš galiu atsakyti da-Įtinai už širdies.” Taigi ma-Ko.. K~: nio™:__ ____ __ • _ *• •• • ibar, kai klausimas eina apie 
kunigus? Juk dvasiškai 
asabai i sprandą neduosi.

—O ką ji rašo daugiau 
tame laiške?

—Ji sako, kad tie jauni 1 
kunigai užsiima visokiais 
galais. Kai duoda šliubą,

žų vaikų nešiojimas ir bu
čiavimas. tėve. yra niekas 
daugiau, kaip tik priemonė 
•’oleriams gaudvt.

-Jeigu tu. Maike, neme- 
uoji, tai tame nėra nieko 
siekto, ba doleri pasigauti 
Amerikoj kiekvienas nori.

tai jaunavedžius nuporto- Žiūrėk, bolševikai kapitalis-
grapuoja ir paskui tas por- 
tograpijas pardavinėja ve- 
selninkams. Per Krismus,

Indijoj ' Įsikūrė pirmoji 
pasaulio “kunigaikščių uni
ja,” kuri jungia virš 100 bu
vusių Indijos princų, nete
kusių darbo dėl Indijos 
nepriklausomybės atgavi
mo.

Kunigaikščiai sako, kad 
jie yra baisiai nuskriausti. 
Nė vienas iš jų nėra gavęs 
jokio pelningo darbo iš In-

Westminsterio bažnyčioj. 
Akmuo sveria 336 svarus. 
Vagys per Kalėdų šventę 
Įsilaužė i bažnyčią, išplėšė 
akmeni iš glindų, šiek tiek 
apgadino karalių sėdynę, 
akmeni išvilko iš bažnyčios, 
Įsidėjo Į mašiną ir dingo, 
kaip vandeny.

Įtarimas puola ant škotų 
nacionalistų, kurie sako,

Nr. 241 Bimba savo 
krisluose rašo:

“Tai buvo lvgiai prieš kad tas akmuo turėtų buti'dijos vyriausybės. Jų eko- 
177 metus. Bostono revo- Škotijoj, o ne Anglijos sos- nominė padėtis esanti bloga 
liucionieriai, indijoniškai tinėj Londone. Po akmens ir vis blogėjanti. Todėl 
apsirengę, užpuolė Anglijos pavogimo škotai nacionalis- princai ir sumanė susijung- 
laivus ir iš jų Į juras sume- tai sako, kad akmuo buvo.ti i savo unija ir net norėjo 
tė visų naujai atvežtą arba- tik “išvaduotas” iš anglų Įsijungti Į visos Indijos uni
tą. Tai buvo pradžia Ame-'nelaisvės, bet ne pavogtas, jų sąjungą, bet tiems nu- 

kad apvalytų Hangungo riko« Revoliucijos.” Bet Anglijos Scotland Yard karunavotiems mėlynkrau
sritį nuo priešų.” To ap- Matot, kaip šitas Krem-
supimo ir apvalymo pasek- liaus agentas provokuoja ir 
mėj daug užmuštų ir sužeis- r0(jo kaip pradėt Amerikoj 
tų, jų tarpe, “Laisvė” tei- revoliuciją. Jis ragina sa- 

ia: “Užmušti bei sužeisti viskius prie sabotažo: Ana,[agentus.
[ore jo j lietuviai Vytas J.

svės”

Korėjoj
Junevičius ir kitas brook- prasidėjo Bostone, taigi ir 
lynietis, Charles P. Žukai- jų5 apsirenkit čainiais, bur
tis.” (“Laisvė Nr. 240.) įliokais, na ir indėnais ir 
Tųdviejų jaunuolių, Žukai-|meąkit viską j vandenį, nai-

va, matot, kaip revoliucija

Bet Anglijos Scotland Yard karunavotiems 
(kriminalinė policija) ma-jams buvo paaiškinta, kad 
no kitaip ir mobilizavo ak- Indijos unijos jų organiza-
mens vagių ar “išlaisvinto-j ei jos neskaito “dirbančio- 
jų” gaudymui visus savo,sios klasės organizacija.”

l
Vasco de Gamos Palikimas

Portugalų keliauninkas
Anglijos karalius, kur 

yra ir Škotijos karalius, ta
me ginče dėl “scone” ak- __ , ~ z

'mens laikosi neutraliai, bet 7**° Gama. ®7en0
jis pritaria Scotland Yardo 
pastangoms kaltininkus pa
gauti, juo labiau, kad ir jis 
pats virš to akmens buvo 
karunavotas.

Scone akmuo, sako, buvo 
prieš 650 metų atvežtas iš 
Škotijos ir padėtas bažny
čioj po karunavojimosi sos
tu, kaipo Anglijos ir Škoti
jos vienybės simbolis. Kai 
kurie škotai dėl tos vieny- 
bės dažnai reiškia visai ne- 
vienybiškas pažiūras ir rei- 

• kalauja savo kraštui plačios 
Daugelio universitetų tams reikia turėti bent $1,- Į autonomijos. Išsikovojo juk 

tai

čio ir Junevičiaus, tėveliai, 
broliai ir sesutės, padėkok it 
“Laisvės’’ štabui ir visiems 
komunistams už savo nelai
mę.

“Laisvės”

kinkit kas tik papuola—ir 
jau bus revoliucija. Ar jus 
matot, kaip Kremliaus pro
pagandos malūnas veikia?

Musų dipukai visa tai 
mato, supranta prie ko tas 
viskas veda ir ragina mus 

Budėti, kad

1460—1524 metais) 
pirmas europietis,

peckeliai Nr.
239 dar rašo: “Amerika 
Jungtinėse Tautose remia visus budėti, 
tiktai siūlymą sulaikvt mu-j nebūt pervėlu. 
šias Korėjos kare,” Tai ko A. Jenkins.

Mokyklų ir Stipendijų Informacijos

k-ara^ musu naniaknriams'technologi^ k?le^j°s 300; Institutas turi moks-j nepriklausomybę airiai, 
’kvrė’ ' iki "kaului ° kultetai) iš istojančių reika- lapinigiams 20 metinių sti- kodėl škotai negalėtų tąĮkyrėję

Ką Jie Numato?

Po daugelio metų baisaus 
vargo ir neapsakomo skur
do radę žmonišką prieglau
dą geraširdžių amerikiečių 
globoj štai ir vėl tas pats 
karo slibinas, tas pats ko
munizmo siaubas grasina 
visus išvietinti.

Tas pats biaurusis bolše
vizmas, kuris pavergė mu
sų tėvynę ir mus išblaškė po 
visą žemės mituli, po sveti
mus kraštus, ir po šiai die
nai negalim pasakyt, kur 
yra musų tėvai, broliai, 
mielos sesutės ir visi arti
mieji—štai ir vėl tas siau-

lauja, kad butų baigę bent pendijų po $500 ir per 60 
dviejų ar trijų metų kole- stipendijų tarp $200 ir 
gijos kursą. Užbaigęs d vie-$500. Institutas turi šiuos 
jų ar trijų metų technologi- skyrius: mergaičių kolegiją 
jos kolegiją gaudavo che- (Margaret Morrison Carne- 
mijos, elektros, industrijos, gie College for Women), 
mechanikos ir panašius ba- meno, inžinerijos ir biblio- 
kalauro laipsnius (Bachelor tekininku mokyklą. Be B.S. 
of Science in Chemical En- dar teikiami magistro ir 
gineering. B.S. in Industrial daktarato laipsniai. 
Engineering, etc.). Vadi- Try, Mok,lapinifiu 
nas, i technologijos kolegi- Slipendijo, M.nh.ttan 
jas stojantis uz dvejus ar Kolegijoje
trejus bendro lavinimo ko- . •
’egijoje praleistuosius me- Šiy metų gruodžio 27 d. 
lūs jokio laipsnio negauda- Manhattan College (River

tys. keikia, o patys nori būt grasina nevien mums.
bagoti. Taigi aš turbut 
taip ir parašysiu tai parapi-

ka k o, žmonės padarė eglai-.j°nkai Į Kenoshą, kad per
daug ji nesiklapatytų, ba 
dėl to Kloumbas ir atrado 
Ameriką, kad žmonės čia 
galėtų viską gaudyt. Vieni 
gaudo futbolą, kiti beizbo- 
lą, o dar kiti—dolerius. Ir 
dac oi!

tę vaikams ir dalino pre- 
zentus, tai atėjo kunigas ir 
visus nuportograpavo. Pas
kui ėmė mergaites ant ran
kų ir nešiojo po salę per vi
są vakarą. Išrodė, sako, 
kad jaunas kunigėlis moki
nasi beibes prižiūrėti, gal 
(‘is už beibi-siterį.

—Aš visgi nematau, ko
kia iš to galėtų būti bėda 
tėvui.

—Bėda yra tokia, Maike, 
kad aš nežinau, ką tai pa- 
įapijonkai atsakyti Ji ra
šo, kad tas kunigų visur 
lindimas pridarė klapato vi
siems Biznieriai bijosi, kad 
kunigai neatimtų iš jų biz
nio. Dabar tik pikčerius 
daro ir vaikus nešioja, o 
vėliau gal pradės šiušius lo
pyt ir auzas pentyt.

-Tėvas gali tai moteriš

“Stebuklo” Draudimas
New Yorlvi Panaikintas

New Yorko mieste cen
zoriai, reikalaujant “Pado
rumo Legionui,” buvo už
draudę rodyti italų gamy
bos filmą “Stebuklas,” kai
po “nepadorų.” Dėl tokio 
cenzorių patvarkymo filmo 
rodytojai kreipėsi į teismą 
ir miesto cenzoriai nutarė 
savo draudimą tuoj pat at
šaukti. Vėliau padorumo 
ar “nepadorumo” reikalą

______________________ spręs teismas, o tuo tarpu
kci parašyti, kad ji be rei-’filmą gali žiūrėti, kas tik 
kalo rūpinasi. Vaikus ant nori.
rankų nešioja ne tiktai ku-1----------------------------------------
nigai, bet ir politikieriai.1 Biznieriams geriausia rie- 
Ypač jie pasidaro dideli ta pasiskelbti “Keleivyje.”

o taip jau ir Amerikos žmo
nėms atimti ir čia žmonių 
laisvę.

Tai šitaip musų naujaku
riai apibudino visapasauli- 
nę padėtį, kurią jie stropiai 
seka ir supranta tuos karo 
baisumus. Todėl jie ir ku
riasi nejaukiai.

Kremliaus Propagandos 
Malūnas

Musų unijos raštinėj yra 
biblioteka, ateina kone visi 
lietuvių laikraščiai, mus 
naujakuriai juos skaito ir 
daro atitinkamas išvadas. 
Ir jie jokiu budu negali su
prasti, kodėl čia komunis
tams leidžiama taip plačiai 
naudotis demokratinėmis 
laisvėmis. Skaito “Lais
vėje” :

“Korėjos liaudininkai ir 
kinai šturmuoja apsuptus 
Hungname amerikonus. 
“Šiauriniai korėjiečiai,” 
reiškia komunistai, “puola 
amerikonus Pietinėj Korė
jos” (“Laisvė” Nr. 241).

Komunistai krikštauja, 
netrivoja džiaugsmu, kad

vo, išskiriant liudijimą, kad 
iis tiek tai metų yra lankęs 
kolegiją.

Pagal Carnegie Institute 
of Technology planą, prie 
kurio jau yra prisidėję dvy
lika kolegijų, baigusis ati
tinkamos kolegijos trijų 
metų kursą ir Carnegie In
stitute of Technology dvie
jų metų kuisą gaus iš kaito 
du laipsnius, būtent, Bache
lor of Arts iš tos kolegijos 
ir Bachelor of Science iš 
Carnegie Institute of Tech
nology. Prie to plano jai 
yra prisidėjusios šios moks 
io institucijos; Albian Col 
lege (Michigan), Alleghe- 
ny College (Pennsylvania). 
Baldwin - Wallace College 
(Ohio), De Pauw Universi- 
ty (Ohio), Geneva College 
(Pa.), Hiram College 
(Ohio), lova Wesleyan 
College (lova), Washirig- 
ton and Jefferson College 
(Pa.), Washir,gton and Lee 
University (Virginia ir 
Millanette University (Ore- 
gon).

Ta proga pažymėtina, 
kad Carnegie Institute of 
Technology yra Pittsburgh, 
Pa., mieste, Įkurtas 1905 
metais. Moeklapinigiams ir 
pragyvenimo išlaidoms me-

dale, N. Y.) Įvyksta kon
kursiniai egzaminai trims 
mokslapinigių stipendijoms 
už aštuonis semestrus. Kon
kurse gali dalyvauti šių me
tų vidury gimnazijas (high 
schools) bebaigiantieji. 
Šešios Mokslapinigių 
Stipendijos Hobart ir 
Wm. Smith Kolegijose

pa
daryti?

Legenda sako, kad Scone 
akmuo Į Angliją pateko iš 
Škotijos, bet Į Škotiją jis 
patekęs iš Airijos! Kai ku
rie airiai jau sako, kad ško
tai neteisėtai pasisavino 
“jų” akmeni. Legenda dar 
sako, kad tas akmuo buvęs 
atgabentas iš Palestinos ar 
iš Egypto. Taigi, prie pa
vogtojo akmens gali pradė
ti reikšti pretenzijas ir ai
riai, ir graikai, ir egyptie- 
čiai ir, pagaliau, žydai. 
Mat, pagal legendą, ant to 
akmens Jokūbas kadaise 
miegojęs ir sapnavęs apie 
dangaus angelus. . . . Izrae
lio respublika ne juokais

Trūksta Jaunų Inžinierių
Pasibaigus karui dėl di

delio skaičiaus studentų 
technologijos mokyklose

A , ... buvo pnsibijoma, kad dau-19ol metų balandžio 30 ,. .. ’ . .., , T. . , ... igelis nepajėgs rasti uzsie-d bus paskirstytos sesios.^ spe<,ialybėje.
mo -s apmigtų s ipen įjos ] paj>ar pa<įėtis pasirodžiusi
nėr visus ketvens kolegijos ... — • . .1 įauc ivcv c & j priešinga; 1S visur girdisi 
metus tarp stojančių i vyrų f , . . . . .u I ? r- 11 z r- balsai apie jaunu inžinieriųHobart College (Geneva,
N. Y.) ir mergaičių William 
Smith College (Geneva, N.
Y.). Keturios stipendijos Konkursiniai Egzaminai Į 
nutatytos Į Hobart College Jūrininkystė* Mokyklą

trukumą, kuris toliau esą 
didės, bet nemažės.

stojantiems ir dvi Į William 
Smith College stojančioms. 
Trys tų stipendijų bus pa
skirtos New Yorko valsti
jos gyventojams, o trys ki
tų valstijų gyventojams. 
Baigusieji ar bebaigiantieji 
-imnazijas (high schools) 
turi paduoti i tas mokyklas 
•stojimo prašymus ne vėliau 
1951 metų vasario 17 die
nos. Stipendijos bus tei
kiamos atsižvelgiant Į mok
slo požymius, anglų kalbos 
žinojimą ir parodytą pažan
gą matematikoje ir bent 
vienoje svetimoje kalboje.

Konkursiniai egzaminai 
vyksta kas savaitę norinčių 
stoti Į New Yąj-k State Ma- 
ritime Academy (Bronx, 
N. Y.) nuo 1951 metų rug
sėjo mėnesio. Kursas trun
ka ketveris metus ir bai
gusieji gauna B.S. arba 
B.M.E. (Bachelor of Mari- 
time Engineering) laips
nius. Mokėti už mokslą ne
reikia. Mokykla ruošia ka
rininkus ir vadovaujantį 
personalą prekybiniam lai
vynui.

Lietuvos Gen. Konsulatas
* New Yorke.

buvo 
kuris

apiplaukė apie visą Afriką 
ir pasiekė Indiją, apie ku
rią senovėje ėjo visokios 
pasakos, kaipo apie milži
niškų turtų kraštą.

Po Vasco de Gama ke
lionės 1497-98 metais Į In
diją ir kiti europiečiai pra
dėjo keliauti i tą pasakų 
kraštą. Pirmiausiai kelia
vo portugalai, kurie pirmie
ji ir buvo įsistiprinę Indi
joj. Paskui į Indiją atvyko 
prancūzai ir išvijo portu
galus. Vėliau atplaukė an
glai ir išvijo prancūzus. 
Anglai Indiją valdė virš 
pusantro šimto metų ir tik' 
prieš 3 metus iš ten lyg ir 
laisva valia pasitraukė.

Bet Indijoj paliko ir se
nesnių jos užkariautojų 
pėdsakų. Portugalai ten ir 
dabar turi 3 kolonijas, iš 
kurių didžiausia vra Goa su 
600,000 gyventojų, ir turi 
dvi mažesnes kolonijas, 
Diu ir Daman. Prancūzai 
Indijoj turi dar 4 koloni
jas, kurios yra valdomos iš 
Pondicherry miesto Indi
joj (300,001» gyventojų). 
Prancūzų kolonijos Pondi- 
rherry, Yaman, Karikai ir 
Mahė yra tik uostai, apie 
kuriuos gyvena tie patys In
dijos žmonės.

Indija, išsivadavusi iš 
Anglijos globos, laukia, 
kad ir prancūzai su portu
galais atiduos savo koloni
jas Indiiai be ilgo delsimo. 
Indijos vyriausybė nenori 
prancūzų ir portugalų jėga 
išprašyti, bet sako. kad sa
vaime suprantama, jog jie 
turi trauktis. Prancūzai 
prieš metus laiko vieną 
Chandernagore ko 1 o n i j ą 
jau ir grąžino Indijai, o dėl 
kitų jie sako, kad jos bus 
grąžintos, kaip tik tų kolo
nijų gyventojai pasisakys 
plebiscito keliu, kad jie no
ri jungtis prie Indijos.

Portugalai kol kas visai 
nerodo noro atiduoti Indi
jai savo kolonijas to milži
niško krašto pajūriuose. 
Bet Indija sako. kad ir por
tugalai turės užmiršti Vas
co de Gamos palikimą ir 
nešdintis namo nieko ne
laukdami.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’’ kalendorių 1951 mc 
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.
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Skursta Lietuvos 
Žemės Ūkis

Nepasėti Žiemkenčiai— 
Trūksta Sėklų

Iš bolševikų spaudos ma
tyti, kad rudens sėja Lietu
voje šiemet vyko labai silp
nai ir žymia dalimi suvėlin
ta. Dar lapkričio pradžio
je buvo daug nepasėla 
žiemkenčių, nes truko sėk
lų. “Tiesos” pranešimais, 
daugelis kolchozininkų išsi
dalinę gi-udus, o kai reikėję 
sėti—nebuvę kuo. Kitose 
vietose sėklai buvę palikti i 
patys blogiausi gludai.

čių. Daugelyje vietų nesi
ruošiama statyti tvartus. Ki
tose vietose, kur esą šiek 
tiek galvijų, jau dabar 
jiems trūksta pašaro. Eilė
je kolchozų pašarų surinki
mas įvykdytas vos keliolika 
procentų, o ir tuos pačius 
pašalus baigią vogti kol- 
chozininkai.
Nenuimtas Derlius

Traktoriai Nevažiuoja— 
Reikia Arklių

“Tiesa” lapkričio 1 d. lai-, 
doje prikaišioja kolchozi
ninkams, kodėl jie nesiima 
iniciatyvos suarti laukus. 
Daugelyje vietų šiam reika
lui trūkstą traukiamosios 
jėgos. Laikraštis jau nebe
rašo, kad iš “broliškų” res
publikų ateis milžiniški 
kiekiai traktorių, o siūlo su
sirasti lietuviškus arkliukus 
ir juos įkinkyti į arklus ir 
vežimus.
Cukriniai Runkeliai ir 
Bulvės Tebėra Lauke

Lietuvos žmonės negauna 
cukraus, nes visus saldumy
nus čia nusigraibo masko
liai. Taigi nesiskubina ir 
su cukrinių runkelių der
liaus nuėmimu, 
lapkričio 1 d. ir

LTSR žemės ūkio minis
terijos agronomų giupė— 
A. Aleknavičius, J. Bausys, 
A. Cemova, P. Kolcovas, 
A. Skirka ir J. Steigunas— 
lapkričio 1 d. “Tiesoje” ko
lektyviniu pareiškimu pri
kaišioja okupuotosios Lie
tuvos kolchozininkams, ko
dėl šie daugelyje krašto 
vietų nenuėnjė derliaus. 
Ypač atsilikę Kuršėnų, Lin
kuvos, Joniškėlio, Pagėgių, 
Skaudvilės, Vilkaviškio, 
Panemunės rajonai; linų 
nenurovę Daugų, Naumies
čio, Kazlų Rudos ir kiti ra 
jonai; bulvių nenukasę— 
Ukmergės, Vilkaviškio, 
Žiežmarių, Naumiesčio ra 
jonai. Agronomai nurodo, 
kad jau lapkričio mėnuo, 
taigi ir su šiais darbais rei 
kią skubėti. Čia pat jie duo
da agronomiškus pamoky
mus. kaip šiuo metu reikia 
javus džiovinti.

“Tiesa”
kitomis

progomis 25XV U n VA £* x<x c* * • kad

Visa eilė maskoliškų kny
gų kolchozų klausimais pa
skutiniu metu išversta iš ru
sų į lietuvių kalbą ir pasiųs
ta į kolchozus.

jau užėję šalnos, o cukriniai 
runkeliai daug kur nenu
rauti arba tebėra laukuose 
net nesudėti Į krūvas. Laik
raštis ragina juos surinkti ir 
apdėti lapais, šiaudais bei 
pynėmis, nes išvėžti vistiek 
nesą galimybės—komunis
tams trūkstą susisiekimo 
priemonių.

Negeriau ir su bulvėmis.
Kolchozai, anot “Tiesos,” 
turį sudaryti “grafiką” bul- 
vekasiui užbaigti. Agrono
mai moko kolchozininkus, 
kad nukastų bulvių nerei
kią palikti laukuose be prie
žiūros — reikią apsaugoti 
nuo šalčio panašiu budu, 
kaip ir runkelius. Ta pa
čia proga nurodo, kad šak
niavaisius smarkiai apgadi
nę grybinės ir bakterinės li
gos.
Širvintų Rajone Sunyko 
Gyvulininkystė

Lapkričio 2 d. “Tiesa” 
nurodo, kad nežiūrint visų 
išplanavimų ir gyvulių “pri
tvirtinimų,” antrosios oku
pacijos metu (1945-1950 
metais) čia smarkiai suny
kusi gyvulininkystė. Iš 
esančių rajone 111 kolcho
zų 35 visiškai nelaiką gal
vijų: 45 kolchozai neturi Į Svidinskas gavo 
kiaulių farmų: 59 kolcdo- kalėjimo, konfiskuojant tur- 
zuose nesą avių, o 35 kol- tą ir atimant rinkiminę tei- 
chozai neturi netgi paukš- sę; A. Gromovas—10 metų,

Apsivogė
Išeikvojo

Maskoliai— 
100,000

*
K F.I .KIVIS, SO. BOSTON

ŠALTIS YRA PIKTAS PRIEŠAS

Amerikos marinai Korėjoj susidūrė su piktu priešu, generolu 
kenčia nuo nepapra tu Korėjos speigu.

žiema, ir skaudžiai

V. Joikinas—5 metus, K. 
Bileišis—3 metus. Didžiau
sias kaltininkas Koršunovas 
pasislėpė ir esąs ieškomas.
Darbininkų Vargas 
Pagelažių Durpyne

respublikos prezidento pos-.kartu ir tragiškiausiais pra
to. Juk jeigu Dr. Grinius laimėjimais, buvo kuo glau- 
butų gimęs vieną dieną džiausiai susijęs su lietuvių 

^anksčiau ar vėliau, gal ir tautos plačiausių masių li- 
viso to nesusipratimo nebūt kiminiu keliu. Visa tai at- 

,buvę. Na, bet kur čia Ka-Įsispindėjo paskaitoje, ku
ziui . Griniui, išdirbusiam rioje prelegentas, savaime 
lietuvių tautai ir jos laisvei;suprantama, tegalėjo išryš- 
beveik 70 metų, susilyginti
savo patriotiškumu su mū
siškiais urapatriotais ir jų 
nuopelnais lietuvių tautai. 
O be jau paminėtų hamilto- 
niškių urapatriotų nuopelnų 

! demokratiškos Lietuvos at
vadavimui, tenka priskirti 
dar ir tą, kad Dr. Griniaus 
paminėjimo išvakarėse ir 
dar sekmadienį, t. y., minė
jimo dieną kažkeno buvo 
paleistos visuomenę klaidi
nančios žinios, kad Dr. Gri
niaus paminėjimas neįvyk-

kinti svarbiausius ir būdin
giausius bruožus iš to lie
tuvių tautos laisvės ir de
mokratijos kovotojo gyve
nimo. Pasak prelegento, 
lietuvių tautos masės, įver
tindamos Dr. Griniaus di
delius nuopelnus tautai, 
kaip tik ir buvo patikėju
sios jam aukščiausią ir at- 
sakomingiausią postą lais
voj, demokratiškoj Lietuvos 
respublikoj, t. y., respub
likos prezidento. Savaime 
suprantama, laikydamasis

siąs, nes patys rengėjai jį'istoriško objektingumo ir 
atšaukę. Tikslas aiškus, f istoriškų faktų, prelegentas 
Bet nežiūrint tos šlykščios negalėjo praeiti tylomis ir

Naujienos is Kanados
Hamiltono Socialistai Paminėjo Dr. Grinių

Jau kelinti metai bolševi
kai visu smarkumu eksplo
atuoja Pagelažių durpyną 
(Ukmergės apskrity). Di
džiulis lietuvių darbininkų 
skaičius čia atiduotas mas- 
ko 1 i š k o s administracijos 
malonei. ’ Pati “Tiesa” šau
kia pagalbos šiems išnaudo
jamiems darbininkams, ku-■ šauktas 
rių šeimininkai šiuo metu 
nebėra “buržujai.” “Tiesa” 
nurodo faktus, kad Akio 
ežero. Samany nės ir Taba- 
tų durpynų darbininkai vi-

Kokie tie musų buvę po
nai patriotiški ir demokra
tiški! Jie guldami ir kel
dami ir dargi net aluti ger
dami tik ir tekalba apie de
mokratiškos Lietuvos vada-

talikiškos” lietuvių bažny
čios valdytojo klebono Dr. 
J. Tadarausko, tik įžūlesnis. 
O tai tur būt todėl, kad jis 
yra teologijos daktaras. 
Kuomet socialdemokratų

sacia valgą un 11 o 
.LCLllCį

Utenos rajone iš kolonis
tų ir vietinių invalidų tarpo 
buvo sudaryta kooperatinė 
gamybos artelė “Frontinin
kas,” kuriai vadovavo ru
sai, gi administracijoje bu
vo ir lietuvių. Deja, kaip 
ir daug kur, taip ir čia, ar
telės veikla baigėsi negra
žiai. Apie tai “Tiesa” lap- 
krčiio 1 d. rašo:

“Ištyrus buvo nustatyta, 
kad artelės darbuotojų gru
pė — artelės pirmininkas 
Koršunovas, vyriausis bu
halteris K. Bileišis, buhalte
ris V. Svidinskas, gamybos 
vedėjas V. Joikinas, tieki
mo agentas A. Gromovas ir 
kiti—sistematingai grobstė 
artelės lėšas, klastojo doku
mentus bei kitaip piktnau
džiavo savo tarybine padė
timi ir savo veiksmais pa
darė artelei nuostolių dau
giau kaip 109,000 rublių 
sumai.”

Šiuo kartu įusai nepasi
gailėjo savo tautiečių ir jų 
bendrininkų lietuvių: V.

20 metu

skanią duoną. Be to čia 
susirinkę “darbininkų iš
naudotojai” i š g r a i b s t ą 
jiems patikėtą liaudies tur
tą.
Žavronkovas “Šviečia” 
Švenčionis

vimą. Taip, tiktai demo- organizacijos pavedimu pas 
kratiškos ir jokios kitos. Ir Dr. Tadarauską nuėjo drg. 
jeigu kas dėl jų intencijų Kesiunas ir paprašė, kad 
nuoširdumo išdrįstų suabe- jisai butų toks malonus ir 
joti—tas bematant bus ap- už Dr. Grinių, kaipo buvusį 

bolševiku ir reika- Lietuvos prezidentą, 17 
las baigtas. Bet nežiūrint gruodžio atlaikytų pamal- 
viso to su demokratiškos das bei paskelbtų apie jo 
Lietuvos vadavimu, bent minėjimą iš sakyklos, tai 
pas mus Hami.tone kažkaip Dr. Tadarauskas, pradžioj 
neviskas yra tvarkoj. Ge- lyg sutikęs, sekančią dieną 
riaušiai tai parode buvusio smarkiai išbarė drg. Kesiu-

Visos Švenčionių apskri-iv®s Įr 
ties kultūros ir švietimo 
Įstaigos pavestos kultūros 
namų direktoriui Žavronko- 
vui. Minėtas rusas ir be to 
dar turįs kelias tarnybas, 
taigi bibliotekose nei rinki
minės literatūros atrinkęs, 
nei knygų sąrašų pagami
nęs. Raščiukų, šišniškių, 
Vidutinių ir kituose kai
muose sieniniai laikraščiai 
arba neišeiną, arba esą ne
kovingi. Raudonuose kam
peliuose, tose bolševikų 
bažnyčiose, nesą šukių bei 
plakatų. Užmiršti esą net
gi Stalino konstitucijos 
nuostatiniai aiškinimai. Nie
kas neskaitąs paskaitų apie 
“buržuazinės santvarkos” 
pragaištingumą.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

z
KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais. ,

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

pro vieną iš tragiškiausių, 
kaip Dr. Griniaus taip ir lie
tuvių tautos išgyvenimų, 
būtent pro fašistiškai-mili- 
tarišką gruodžio 17 dienos 
perversmą, kuris apgaule, 
smurtu ir didžiausiu nusi
kaltimu prieš krašto įstaty
mus pašalino Dr. Grinių iš 
prezidento posto ir tai kaip 
tik tuo momentu, kuomet 
visa tauta buvo jau pasiruo
šusi iškilmingai paminėti 
savo garbingo sunaus 60 
metų amžiaus jubilėjų. Vi
sa tai kaip tiktai daro giuo
džio nakties didvyrių niek- 
šingumą ir nusikaltimą dar 
didesniais ir reikia tikėtis, 
kad lietuvių tarpe rasis ra
šytojai ir istorikai, kurie vi
są tai perstatys tinkamoj 
šviesoj, kad ateities kartos 
iš to galėtų padaryti tinka
mas išvadas ir nusikaltimo 
nelaikyti didvyriškumu.

Tolimesnėje paskaitos ei
goje prelegentas apibudino 
smurtininkų nuverstojo pre
zidento gyvenimą ir darbą 
diktatoriškojo režimo metu 
Lietuvoj ir po to, užgriuvus 
ant Lietuvos svetimoms 
okupacijoms, pirmiau bol
ševikų, paskui vokiečių. 
Pagaliau paskaitoj buvo 
charakterizuotas Dr. Gri
nius kaip tremtinys ir DP, 
bei kaip emigrantas JAV. 
Iš paskaitos sekė, kad Dr. 
Grinius, nežiūrint didžiau
sių smūgių ir nusivylimų, nė 
valandėlės nenustojo dirbęs 
lietuvių tautos labui ir ko
vojęs už jos laisvę ir demo
kratiją, per visą laiką bū
damas ištikimu savo jau
natvėj pasirinktiems huma
niškos demokratijos idea
lams, teisingumui, teisėtu
mui ir laisvei. Ir Griniui 
mirus, tie idealai tebėra ne

akcijos, liudijančios apie 
tam tikrų lietuviškos visuo
menės sluoksnių visišką su
menkėjimą ir, pasakyčiau, 
supuvimą, Dr. Griniaus pa
minėjimas Hamiltone įvy
ko. įvyko ne buvusio kari
ninko p. Zabulionio • valdo
moj “tautiškai-patriotiškoj 
Dainavos salėj,,” bet Kana
dos darbo žmonių, United 
Steelworkers salėj. Hamil
tono lietuvių socialdemo
kratų organizacija, neatsi
žvelgiant į nieką, savo nu
tarimą iškilmingai paminė
ti buvusį demokratiškos 
Lietuvos demokratišką pre
zidentą Dr. Grinių jo gim
tadienio proga pravedė kuo 
gražiausiai.

Paminėtoji Kanados dar
bo žmonių salė buvo pa
puošta gražia tautiška vė
liava ir Lietuvos Vytimi. 
Atsieit simboliais prideran
čiais buvusio Lietuvos res 
publikos prezidento pagar
bai. I paminėjimą susirin
ko pakankamai didelis bū
rys demokratiškai nusitei
kusių tautiečių. Būdingiau
sia, kad į tą paminėjimą 
atvyko ir eilė senųjų lietu
vių, kuriems daugelis musų 
urapatriotų prikaišioja sto
ką patriotizmo. O kai ku- 

,rie iš senųjų, kaip lietuvių 
tarpe plačiai žinoma drg. 
Bugailiškių šeima nepatin
gėjo atvykti net iš už 18 
mylių.

Paminėjimo programoje 
buvo drg. Prano Ancevi- 
čiaus paskaita: “Dr. Kazi
mieras Grinius—Demokra
tiškosios Lietuvos Demo
kratiškasis Prezidentas,” ir 
deklamacijos. Drg. Ance- 
vičius savo virš valandos 
užtiukusioj paskaitoj labai 
gyvai ir vaizdžiai nušvietė

ną ir griežtai jam pareiškė, 
Griniaus kad “už žydus, rusus ir be

dievius katalikų bažnyčia 
pamaldų nelaiko ir jiems 
skirtų iškilmių iš sakyklos 
neskelbia.” Ir buk toks iš
mintingas, skaitytojau, ir 
atspėk kuomi laiko Dr. Gri- 

niusų hamiltoniškis teo- 
s daktaras: žydu, ru- 

ar bedieviu?. Viena tik
tai aišku, kad lietuviu jisai
jo nelaiko.

Bematant po paminėtų

prezi-

so-

Lietuvos respubliko 
dento Dr. lūžio 
paminėjimo reikalas.

Hamiltono lietuvių
. cialdemokratų organizaci
ja, norėdama pagerbti Dr.
Grinių kaipo lietuvių lais-' 

demokratijos nusipel
niusį kovotoją jo gimtadie- į’0*gjj0ę 
nio, t. y., 17 gruodžio — ' 
ga, kreipėsi į eilę lietuviš
kų organizacijų Hamiltone 
kviesdama jas. kad ben d ru

•i,

mu

P^sų,

mis jėgomis pravesti tą PaGį(ivieju ponų neigiamo nusi- 
riotiškai demokratini pami-

Maskoliškas Vaidinimas

Šiaulių teatras spalių re
voliucijos šventės proga pa
statė naują premjerą—sta
lininės premijos laureato 
A. Komeičuko “pjesę “Puti
nų Giraitė.” Be to teatro 
kolektyvas aktyviai daly
vaująs rinkiminėje kampa
nijoje.
Radio Žaloja 
Lietuvių Kalbą

“Literatūros ir Meno” 14 
nr. kalbininkai Ed. Viskan
ta užsipuola Vilniaus radio
fono pranešėjus, girdi, jie 
labai blogai taria ir kirčiuo
ja kai kuriuos lietuviškus 
žodžius ir tuo budu žaloja 
lietuvių kalbą. Ed. Viskan
ta sakosi su noru klausosi 
rusų radio transliacijų iš 
Maskvos, nes jo patiekia
mos gryna rusų kalba. Gi 

i Vilniaus radio pranešėjo

nėjimą. O kai eilės organi
zacijų atstovai sutiko su so
cialdemokratų pasiulymu, 
tuomet socialdemokratų or
ganizacijos sekretorius drg. 
Bedarfas kreipėsi į buvusį 
Lietuvos kariuomenės kari
ninką p. Zabulionį, kuris 
dabar yra lietuviškos salės 
“Dainava” savininku ir val
dytoju ir kuris visur spau
doj ir žodžiu ta salę rekla
muoja kaipo “tautiškai- 
patriotišką,” kad jisai teik
tųsi tą salę sekmadienį. 17 
giuodžio, užleisti buvusio 
Lietuvos respublikos prezi
dento Dr. Girniaus paminė
jimui. Didžiausiam drg. 
Bedarfo nustebimui p. Za
bulionis atsisakė užleisti sa
vo “tautiškai - patriotišką” 
salę lietuvių tautos laisvės 
kovotojo atminimo pagerbi
mui.

“Tautiškai - patriotiškos” 
salės valdytojas savo nusi
statymu Dr. Griniaus pami
nėjimo reikalu nebuvo vie
nišas. Toks pat nusistaty
mas buvo ir “tautiškai-ka-

žodžiai labai rėžią ausį.

Jonas Dovydaitis parašė 
naują romaną vardu “Dide
li įvykiai Naujamiestyje.”

Įstatymo Dr. Griniaus mi- 
įnėjimo klausimu, Hamilto- 
Įno lietuvių tarpe prasidėjo 
i planinga žodinė akcija, ku- 
! rios pasėkoj tuojau atsime
tė sportininkų klubas, pa
reiškęs per savo atstovus 
paminėjimo rengėjams, kad 
sportininkai laikosi nuo 
bent kokios politikos nuoša
liai ir dėlto prie paminėji
mo, kaipo politiško, prisidė
ti negali. Kitos organizaci
jos irgi kažkaip “atšalo” ir 
jokio susiinteresavimo pa
minėjimu nerodė, išskiriant 
pavienius asmenis meno 
mėgėjų ratelio.

įdomiausia betgi, kad pa
minėta akcija pirmon eilėn 
mušė į tai, jog Dr. Griniaus 
minėjimas 17 giuodžio yra 
aiškiai nepatriotinis reika
las, turįs tikslo pasmerkt 
giuodžio 17 dienos pervers
mą, kuriuo musų didvyriš
koji karininkija išgelbėjusi 
Lietuvą nuo bolševizmo pa
vojaus. Vargšas Grinius, 
kam jis gimdamas prieš 85 
metus savo gimtadieniui 
pasirinko gruodžio 17 die
ną ir jau tuomet nenumatė, 
kad musų narsieji ponai ka
rininkai. kaip tik jo šešias
dešimts metų jubilėjaus 
dieną, t. y., 17 giuodžio 
1926 metais, pasirinks Lie-

Kazio Griniaus kovotojišką tik gyvi, bet šiandien dėl jų 
gyvenimo kelią nuo.vaikys- vyksta pasauliniu maštabu 
tės dienų Suvalkijoj iki pat žūtbūtinė kova. Todėl ir 
mirties Chicagoje, Ameri- mes lietuviai Dr. Griniui 
koj. Kelias tas, kurs buvo geresnio paminklo pastaty- 
kovotojišku pasiryžimu, at- ti negalėtume kaip tiktai 
žymėtu laimėjimais, bet (Nukelta į 7 pusi.)

Kai kurios romano ištrau- tuvos išgelbėjimui nuo bol- 
kos lapkriči" mėnesį buvo ševizmo pavojaus ir ta pro- 
skaitytos per- Vilniaus ra- ga to kilnaus lietuvio nuša- 
dio. ELTA. lininiui jėga ir smurtu nuo

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”
636 East Bro«dway, South Boston 27, Ma„.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

AR BUS KARAS SU RUSIJA?
Apie karą žmonės vra iš-'Tai Vakaru Vokietija ir 

sidirbę klaidingą pažiūrą, Iranas arba Persija. Gali-
kad moterims šituo klausi
mu nėia reikalo kalbėti. 
Tiesa, karo laukuose kauja-

mas daiktas, kad apetitui 
padidėjus ji prarys dar ir 
tas porcijas, nes priešintis

si daugiausia vyrai: bet i jos nepajėgtų, 
moterys taip pat daug ken- Bet Ameriką pulti ji ne-
čia nuo karo, todėl ir kai 
bėti apie ji gali.

Kaip visiems kitiems, taip 
ir moterims dabartiniu lai
ku rupi klausimas, ar bus 
Amerikos-Rusijos karas?

Prieš pat Kalėdas prezi
dentas Trumanas paskelbė 
“pavojaus stovi,’’ ir tuojau 
pradėta kalbėti, kad per 
Kalėdas ar Naujuosius Me
tus rusai gali užpulti Ame
riką. Daugiausia prie šito 
gando išpūtimo prisidėjo 
pigios rūšies politikieriai, 
kurie visuomet mėgsta pra
nešti piliečiams ką nors 
“svarbaus.”

drįs—nedrįs bent musų lai
kais. —M.

Be Darbo Gyvenimas 
Nepakenčiamas

Andai man teko susitikti i 
senai matytą moterį. Klau
siu, kaip einasi, kaip svei
kata ir tt.

E, sako ji man, žinai kaip 
senam einasi. Niekas tavęs 
nemyli, niekas nenori su se
nu užsiimti. Ot, rodos, ei
tum ir eitum, tik nežinia 
kur eiti, nes seno žmogaus 
niekas nenori.

Tas tiesa. Seno žmogaus

KSLETViF SO. UOSTOS

NAUJAS AšTl TOSIOS ARMIJOS VaDaS

Generolas Mattheu B. Ridgway išvyksta į Korėją kau
tynėms fronte. Paveikslas nutrauktas Washingtone at
sisveikinant jam su žmona. Gen. Ridguąt jau perėmė 
vadovavimą Korėjos front e.
---------------------------------4----------

’Keleivio’ Knygosgų ir jį pastato toj vietoj,! 
kad suskaitytų, kiek peri 
savait ęlaiko praeina pro tą
vietą žmonių. Kadangi iš -----
praktikos ji jau žino, koks DEMOKRATINIO
praeivių procentas nusiper- SOC IALIZMO PRADAI
ka eicrarptn -n- Iritnbio mVu ! Ar buu toks tvanas, kad“ ugaicių ai imlumu ru.\d- Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visą žemės rutulį? Iš kur
lų, .tai Žinodama, kiek žmo- klausimams suprasti knygute. I ėmėsi tiek vandens? Kur tas van-

’ . Kainu .................................................Stic duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga-
—■*— -- - -1 Įėjo surankioti viso pasaulio gyvu-

DĖL LAISVOS LIETUVOS liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 
,-itie klausimai rupi, teperskaito

i VISUOTINAS TVANAS

Jei kalbėti apie karą ben- niekas nenori. Kai mes bu- 
drai, tai karas tarp Rusijos 
ir Amerikos eina ir dabar.
Rusija kariauja prieš Ame
riką Kinijos ir Korėjos ko
munistų rankomis Azijoj.

Bet sakyti, kad rusai gali 
užpulti Ameriką, tai jau vi
sai ivitas klausimas. Žmo
nės, kurie galvoja rimtai ir 
kurie apie tuos dalykus ge
rai nusiuianO, nelenda po 
lova iš baimės. Jie stato 
klausimą taip:

Kokiu budu ir kokiu tiks
lu rusai galėtų Ameriką 
pulti?

šitą klausimą svarsto ir 
Edson B. Smith bostoniš- 
kiam “Heralde.” Jis rašo:

“Paprastai, karai kyla 
tik ekonominėms sąlygoms 
spaudžiant. Kuomet šalys 
neturi pakankamai vietos 
savo gyventojams, jos ieško 
naujų žemių užkariavimui. 
Rusija šiandien turi savo 
kontrolėj daugiau kaip pu
sę Europos ir su savo są
jungininke Kinija daugiau 
kaip pusę Azijos. Ji turi 
neribotus žemės plotus savo 
ekspansijai ir neišmatuotus 
gamtos turtų šaltinius eks
ploatacijai šimtams metų.”

Iš to jis daro išvadą, kad 
Rusija turėtų trokšti taikos, 
o ne karo. Ji gali kurstyt 
Kinijos komunistus

vome jaunos, mes irgi senų 
žmonių nemėgdavom. Tai
gi nereikėtų labai guostis, 
kad kiti dabar mus nemėg
sta.

Man rodos, kol žmogus 
gali dar kiek krutėti, tai 
galima susirasti kokį nors 
užsiėmimą ir tada nebus 
taip nuobodu. Be darbo, 
tai tikrai gyvenimas gyvam 
žmogui nepakenčiamas. Jei
gu nėra jokio užsiėmimo, 
tai nieko daugiau nelieka, 
kaip tik sėdėti ir mąstyti, 
kad esi sena ir nėra kur pa
sidėti.

Bet jeigu turėsi kokį už
siėmimą ir dirbsi kiek ga
lėdama, tai ir jauni tave 
pagerbs ir užjaus. Darbš
tumas yra geriausis vaistas 
nuo sunkių minčių ir pras
tos nuotaikos.

Taigi, nors amžium esa
me senos, dvasia bukime 
jaunos, o senatvė nebus 
sunki.

Anelė Liutkus.

SAKO, MOTERYS
PERAUGS VYRUS

Viena H o 11 y w o o d o 
“žvaigždžių,” Virginia Ma- 
yo, užsimanė pagarsėti kaip 
pranašė ir pradėjo prana- 

prieš šauti, kad moterys peraugs 
amerikiečių pozicijas Azi-1vyrus. Ji sako, kad šian- 
joj, bet ką ii galėtų laimėti'dien žmonės via didesnio 
pati užpukiama Ameriką? ūgio negu buvo seniau, o
Ir kokiu budu ji galėtų tokį 
užpuolimą įvykdyti? Ant 
vandens ji yra bejėgė prieš 
Amerikos laivyną. Vien 
tiktai iš oro ji galėtų nu
mesti keletą bombų į Ame
rikos miestus. Bet ką ji tuo 
laimėtų? Jos orlaiviai at
gal jau nebesugrįžtų. Bet 
tai dar ne viskas. Atsily
gindama už tokį darbą, 
Amerika galėtų sunaikinti 
atominėmis bombomis visus 
didžiuosius Rusijos miestus

Ar Norėtumėt Užsidėt Sau Biznį?
—Vienas stambus Ameri- nį. Viena moteris sakosi

kos moteių žurnalas davė 
straipsnį antgalviu: “Kaip 
Jums Sekasi Biznis?”

nių pro jos numatytą vietą 
per savaitę praeina, ji 
sprendžia, ar užsimokės te
nai įsteigta krautuvė, ar ne.

Nedideliems bizniams pa
prastai geriausia sekasi ne
dideliuose miesteliuose, nes! Arba 
didmiesčiuose brangi nuo
ma, didelės išlaidos ir sun
ku išlaikyti konkurenciją.

KRALIKO MĖSA
PANAŠI VIŠTIENAI

pradėjusi su $30,000; tuo 
tarpu kita turėjusi tiktai $5. 

Dvi-i Bet tai dvi kraštutinybės. 
dešimt devynios moterys Vidutiniškai imant, šitos 
duoda į tą klausimą atsaky-į moterys turėjo nuo .$700 iki 
mus. Kiekviena jų turi ar'$7,000. Daugumas jų su
turėjo kokį nors biznį ir ais- kosi atsiėmusios savo pini- 
kina. kaip tas biznis išaugo gus per pirmus metus, 
ar susmuko, ir kodėl. Žurnalo korespondentas

Mums rodosi, kad iš tų kIaV?inėjo. kurioms se- 
paaiškinimų gali pasinau- kasL kodėl jos turėjo arba 
doti ne viena ir šio skyriaus ;uri pasisekimą, o mažiau 
skaitytoja, nes žinom. kad Jaimin£0 P^šė paaiškinti, 
nemaža ju turi bizniu, arba kas ouvo kaltas, kad joms 
svajoja kokį nors verslą netaip gerai klojosi? 
pradėti. Sėkmingoj beveik visos

Iš 29 biznių, kuriuos mi- tvirtino, kad joms sekasi 
nėtos moterys buvo prade-.dėka entuziazmui. Džiaug- 
jusios, 23 dar gyvuoja. Kai kis savo bizniu, buk man- 
kurie pasiekė didelės a py- dagi savo kostumeriams, 
vartos ir daro didelius pi-'nepasigailėk pasakyt jiems 
nigus. Trys perėjo į kitą “laba diena” arba “gud-

bai.” nepasigailėk jiems nu- 
Bendrai imant, nau- sišypsoti—tai ir visa pa-

Kostumerių yra vi-
Yra tokių, kuriems 

įtikti: jie perkamą 
daiktą visada peikia ir vi
sada protestuoja, kad per- 
brangu. Nereikia dėlto įsi-

sritį, ir tiktai tiys bankru
tavo
jų biznių mirtingumas 
Amerikoje yra daug dides
nis.

Dalindamos tarp savęs 
įgytais biznio patyrimais, 
šitos motery? svarsto, kiek

slaptis.
sckių.
sunku

reikia turėti pinigo, kad už- žeisti. Visada reikia atsi- 
sidėti sau biznį, ir ko reikia minti biznio taisyklę, kuri 
daugiausia žiūrėti, kad biz- sako: “Kostnmeris visada 
nis nesusmuktų. | teisus.” Todėl reikia jam

Kai dėl kapitalo, tai pri- pritarti ir pasiteisinti, tik- 
klauso kokį pradedama biz- tai jo neužgaunant.

menki

ateity bus bus dar stambes
ni, negu šiandien. Bet mo
terys didėja greičiau, negu 
vyrai. Ir todėl ji prana
šauja, kad už 100 metų mo
terys busiančios didesnės, 
negu vyrai.

Bet vienos rimtos korsetų 
kompanijos atstovas sako, 
kad Miss Mayo pranašystė 
nėra paremta jokiomis 
mokslinėmis studijomis ir 
yra tuščia nesąmonė. Kaip 
gorsetų rekordai, taip ir an-

ir pramonės centrus. Ir tropologinė statistika paro-
Amerikos orlaiviams daug 
lengviau butų pasiekti Ru
siją, negu rusų orlaiviams

dą, kad iki šiol moterys 
greičiau už vyrus neaugo, 
todėl nėra jokio pamato

atlėkti Amerikon. Ameri-i manyti, kad ateityje jos ga-
kiečiai galėtų bombarduoti 
ją iš Anglijos, iš Prancūzi
jos, iš Afrikos, iš Formo
zos ir iš kitų vietų.

Stalinas nėra toks bepro
tis, kad jis provokuotų šito
kį karą prieš save.

Maskva pasiglemžė daug 
svetimų žemių be karo. Ir 
ji turi dar keletą riebių kąs
nių savo panosėj neprarytų.

lėtų pralenkti vyrus.

“LINKSMOS KALĖDOS”
Po Kalėdų Amerikos 

spauda paskelbė, kad per 
tas linksmas šventes čia žu
vo visokiose nelaimėse 724 
gyvybės. Vien automobiliai 
užmušė 545 žmonts.

Štai, ką reiškia “Links 
mos Kalėdos”!

ŠTAI KARALIENĖ

Šita mergaitė “išrinkta" 
orenčin karaliene ir stovi iš 
orenčiu padarytoje užuolai
doje. Tokie “rinkimai" buvo

Jeigu jums kas paduotų 
vienoj lėkštėj šutintos viš
tienos, o kitoj—kralikienos, 
jus vargiai pažintumėt, kur 
kralikas, o kur višta.

Taip sako University of 
Massachusetts ekonomistė 
May Folev. Ji sako, kad 
kralikienai gaminti tinka 
visi budai, kurie tinka viš
tienai.

Jaunus kralikus geriausia 
esą čirškinti (broilinti). Se
nesnį kraliką galima esą šu
tinti supiaustyta, galima 
daryti pajus ir tt.

LSD? Užsienių Organizacijos raš
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina.. 25c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

komunistų diktatūra faktų
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ja. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 

i tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
I yra demokratija, kokie darbininkų 
i uždarbiai ir ar gali darbininkai is jų 
| pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
i Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateįtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvon prizedenta.« 

Dr. Kazys Grinius.
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, 

kurioje buvęs- Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
gą visi lietuviai turėtų perskaityti. 
Kaina ........................................... $2.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 

_ _ ... i unaistas duoda daugiau spėkų, kitasMassachusetts gyventojai mažiau? Delko žmogui teikia cuk-
- •: - -«« I raus- draskos ir kitų panašiu daly-

.Vieat kų? K>>del jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ....................................... 15c

gali gauti “Rabbit 
knygelę nemokamai. Tenai 
yra visokių “receptų” kra
likienai gaminti. Reikia ad
resuoti taip: Mailing Room. 
University of Massachu
setts, Amherst, Mass.

ATSISVEIKINANT

Sudiev, o mano mylimoji. 
Svajone jaunųjų dienų!
Sudiev ir meilė audringoji.
Ir laimė praeitų laikų!

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipaciuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
kijos”nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia ,
Kaina ..................... .’..................... 25c '
ŽEMAITĖS RASTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-

knygelę “Ar Buvo \ i-uoli nas Tva
ną?” Kaina ................................ 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
kuria per ąpizius ? Sį intri-

.uojantį pohtiskai-ekonomišką klau- 
inią aiškina garsusis Vokietijos so- 

.•iaiueniokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina .................................... 10c
SOCIALIZMO TEORIJA

šis veikalas trumpais ir aiškiais 
laktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bu- 
.i pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. l^bai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
/i-o reikalaujamos 28 ypatus. 26c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KEISTAI S VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina ____$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
cias jie buvo įsteigę ? Kodėl žmonėa 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio lor- 
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos, čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo <Jar!>o valandas, in
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ........................... ........ $1.00
SAPNININKAS

Didysis Lietuviška? Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Viri 
.300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pašiaarc KuSf/'S Gik t?. Lnritim. Knip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina.................................................. 25c
KODĖL AŠ NETIKIU
I DIEVĄ?

I.aisvarr.mis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku-

. 20e.. , , . , . ■ na žymiausiu lietuvių rašytojų? Ar ... —Nors liūdna, bet gana dejuoti- žinote, kad ji buvo paprasta kai-; ntl vėsumus joks jėzuitas.
'mo moteris, mažai mokslo išėjusi, LIETUVIŲ KALBOS
' gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip v
j tūkstančiai ir milionai kitų moterų, 
i O paskui ji ėmė apysakas rašyti.

1 j Jos apysakos yra tiktas gyvenimas. .....
_ , T - i . • , .- ! įuri tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kalba,
Sudiev . Jei kartelis p3S*P.ptįnpTUS j Žemaite pastebėjo daug dalyki}, ku- senimas irgi dažnai nori pasplint 
Jausmus as tavo užgavau—

Tokia jau skirta man dalis. 
Kad amžių ištisą klajoti 
Reikės po svetimas šalis.

Už visa tai-labai širdingai 
Dabar tavęs atsiprašau. . . .

Praeis kiek laiko—nematysi. 
Jaunoji, manęs gal daugiau. 
Ir manęs greit išsižadėsi. 
Pamilsi kita dar karščiau. . .

—X-

Kaliais menki mažmo
žiai turi daug svarbos. La
bai daug reiškia parodyt 
kostvmeriui savo užuojau
tos arba dėmesio jo asme
niui. . Pavyzdžiui, nuimk 
nuo jo drapanos plauką, nu- 
krėsk sniegą, arba nubrauk 
dulkes nuo skverno—ir tuo
jau jį prielankiai sau nu
teiksi. Jeigu šitokios nuo
taikos visada ir su visais 
laikysiesi, biznis turės sek
tis.

Moterys, kurioms biznis 
nesiseka, paprastai skun
džiasi “patyrimo stoka.” 
Vienos perdaug aukštai iš 
karto atsistojo: kitos prisi
pirko perdaug prekių; dar 
kitos netinkamoj vietoj sa
vo biznį pradėjo, 

i Vieta labai daug reiškia. 
Pavyzdžiui, atidaryk resto
raną rezidenciniame mies
to kvartale, kur visi valgo 
namie, bankrutas bus neiš
vengiamas.

Sakoma, kad viena taba
ko kompanija, kuri turi ke
lis tūkstančiu? krautuvių 
Amerikos miestuose, norė-

Miamį Beach, Fla., o išrink- dama kurioj vietoj atidary
toji yra Miss Mary David įti naują rūkalų parduotuvę,

visų pirma pasamdo žmo-son.

GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 

Daug kas iš lietuviško jaunimo non

; nų kiti nepastejejo, ir gražiai juos, savo raštišką lietuvių kalbos žinoįi- 
apra.se. žemaitė yra daug rąstų pa- ma §įęa gramat:ka yra tinkama vį- 
rasiusi Lietuvoje ir Amerikoje. 'Ke- «-ems, kas nori gerai lietuvių kal- 
leivis parduoda jos raštus parašy- ( t>ą išmokti. Didelė knvga, 141 pud.
tus Amerikoje, kada ji via lankėsi i Kaina tik ................................... •1~<W
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-į
se raštuose ji gražiai aprašo, gra-i TAVO KELIAS Į 
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- i ai Ir/V> A
sp gyvenimo būdą ir musų papro-
čius. Knygoje yra paveikslas su gar-i parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš-

' sios rašytojos parašu, taipgi paveik-i kus socializmo aiškinimas...........25c.
,slai vaikų prieglaudų, kurias Že-Į
; maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-j KAIP SENON ES ŽMONĖS 
las Žemaitės kartu su Andrium Bu- picdcictiTvn tvn ♦rtipv lota ir Al. Bulotiene. Bulotus j A11 UAV“ ZLMŲ?
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- Labai įdomus senovės filosofų da-

Į ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių. I leidimai apie žemės išvaizdą. Ragai 
įsu garsiais raštais ir retais paveiks- : daugelį autorių para-e Iksas. Antra 

knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo-Pavergęs Lietuvą priešą?(uis. Kaina .................... 50c
nesigaili nieko jai naikinti. AnGLIškai.LIETuvišKAS

pagailėsiAr, Tu, lietuvi, 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

kslas. arba Kaip Atsirado Kalbo*.”
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... 10c

ŽODYNAS SOCIALDEMOKRATIJA
Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas ! -jp,, o

kitas žodis lietuviškai vadinasi.; f-,5,r-'Vr IZ.TI.Afe
IR

TRIBUŠOMKAS?
-■ -rrį, - • ...................... 7—

Šitokią suknelę iš juodos me
džiagos sugalvojo madų i.š- 
mislytoja Adrian.

Mes kasdien girdime daug anglišku ‘ Pagal 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip žiniomis 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa-

K. Kautsky naujesniomis 
tuo klausimu papildyta 

knygutė. Kaina................................20c
TABAKAS

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

So. Boston 27. Mass.

Remkit biznierius, lrarie, rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- «... .mas. Kaina ....................... ioc skelbiasi Keleivyje.

Mamytė Labai Dėkinga

ės gimtadienio pro-\
įeini, io? “Koloivi ” v

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

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

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

Keleivis
93S E, Broaduray, So. Boston 27, Maso.

apra.se
apra.se
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|lš Plataus Pasaulio
Šv. Lauryno KanalasI

Kanados vyriausybė skel
bia, kad ji yra nusistačiusi 
iškasti šv. Lauryno kanalą 
dargi jei Jungtinės Ameri
kos Valstybės prie to reika
lo ir nesidėtų. Tas kanalas 
jungtų Didžiuosius Ežerus 
su Atlanto vandenynu ir 
butų labai svarbus trans
porto kelias Kanados ir 
Jungtinių Valstybių pramo
nei. Amerikoj gelžkeliai ir 
rytiniai uostai yra priešingi 
kanalo kasimui.

Pasitarimai Londone

Sausio 4 d. Londone pra
deda posėdžiauti Britų Im
perijos dominionų ministe
rių pirmininkai. Svarbiau
sias klausimas pasitarimuo
se bus pasiruošimas pasi
tikti Maskvos imperializmo 
pavojų. Pasitarimuose da
lyvauja Kanados, Australi
jos, Naujosios Zelandijos, 
Indijos, Pietų Afrikos, Pa
kistano ir Ceilono vyriausy
bių vadai.

Indijos Maistas
Telefonai Pasaulyje

1950 melais visame pa
saulyje buvo 70,300,000 te
lefonų, arba 4 milionai

Indijoj siaučia badas ir
Indijos vyriausybė prašo
Ameriką greitai pasiųsti Įįdaugiau negu 1949 metais, 
nd įją - milionų tonų mais-; Amerikoje yra daugiau ne

to. Indijos \adai sako, kad pUSė viso pasaulio tele- 
statistika rodo

KOMUNISTINĖS KINIJOS KALBĖTOJAS

Generolas iš Kinijos, Wu Hsiu-chuan. buvo a; važiavęs į 
New Yorką “skystis” prieš Ameriką Jungtinėje Tautose. 
Generolas pasakė vieną įžūlią kalbą, prisipirko visokiu 
buržuaziškų išmista, susikrovė į 50 čemodanu ir vėl grižo 
i Kiniją. Paveiksle (kairėj) generolas sėdi JT saugumo 
tarybos posėdyje.

52,000 balsų ir katalikų 
kandidatas gavo 32,000 
balsų, arba viso už de Her- 
tera paduota 318,000 balsų.

Tai gana paini rinkimų 
sistema, bet Urugvajuj

HAMILTONO, ONT., 
SOCIALISTAI MINĖJO

DR. KAZĮ GRINIŲ

(Atkelta iš 5 pusi.) 
kovodami už Įgyvendinimą 

žmonėms ji yra priimtina, į jo kilnių, humaniškų laisvės
ji duoda progos pasireikšti 
ir nedidelėms partijoms, 
bet kartu palieka galutiną 
pasirinkimą balsuotojams 
tarp dvejų pagrindinių par
tijų.

M. Krasinskas.

JUOKAI

tiek maisto būtinai reikia 
Indijai, kad ji galėtų milio
nus savo žmonių apginti 
nuo bado mirties.

Jugoslavijos Biudžetas
M

Jugoslavijos vyriausybė 
pasiūlė parlamentui priimti 
ateinančių metų biudžetą, 
kuriame kariuomenės išlai
kymui skiriamos rekordinės 
sumos, viso 29 bilionai di
narų iš bendro biudžeto 172 
bilionų dinarų. Vyriausybė 
aiškina, kad ‘‘kominformo” 
šalių grasinimai verčia Ju
goslaviją ginkluotis visomis 
pajėgomis.

fonų, čia 
44,709,398 telefonus. To
kius skaičius skelbia Ame
rikos Telefonų ir Telegrafų 
Kompanija.

Klaipėdoje pagyventi keletą • Prisiminiau ta nepr.klauso- 
mėnesiu ir tik vėliau uždėjo re- mos Lietuvos 'konstituciją" 

kas ir bu- ' po generolo Raštikio “jei no-zoliuciją “ištremti, 
vo padaryta. -t

čia dar ne galas mano susiti- kas

Irano Streikas

Irano parlamento 16 na
rių, kurių tarpe yra keli 
laikraščių redaktoriai, pa-

PARDUODU KNYGAS IR 
ŽOLES

Sveikata ligoniams—(lydymas ligų 
lietuviškai, angliukai ir lotiniškai-- 
šaknimis ir augmenimis—Jų vardai 
Paaškinimai lietuviškai. Kaina $l.tx’; 
apdaryta ?J.25.
Dainos ir Deklamacijos ...............20c
Lošimas Kazyrom iš Pinigų ....25c 
Trejos Devynerios stambios ...,5Oc 
Nervų Žolės—$1.25. Trukžolės $1.00 
Valerijonai $!,•*», Ramunėlės 75c. ‘
Liepų žiedai ....................................75c
Nuo reumatizmo ............................75c
Nuo bronchiėio, kosulio, dusulio 75c

vidurių užkietėjimo ........... 75c
Taipgi turiu visokių žolių knygą, 

kurioj yra surašyta 311 vardų. (4,

ir demokratijos principų, 
nuo kurių laimėjimo, pasak 
prelegento, priklauso ir lie
tuvių tautos tolimesnis liki- nū. 
mas.

Pasibaigus paskaitai, Ha
miltono lietuvių socialde-* 
mokratų organizacijos sek
retorius drg. Bedarfas susi
rinkimui pranešė, kad de
mokratiškojo Lietuvos pre
zidento atminimui pagerb
ti, socialdemokratų organi
zacija nutarė Įsteigti Ha
miltone Dr. Griniaus vardo 
lietuvių kultūros draugiją 
ir kviesti Į tą draugiją vi
sus lietuvius, kuriems vra . 
brangus lietuvių tautos lais
vės ir demokratijos sieki
mai. Kartu drg. Bedarfas 
susirinkimą painformavo, 
kad socialdemokratų orga
nizacija Dr. Griniaus minė
jimo proga yra nutarusi pa
siųsti jo našlei specialų už-

PAIL MIKALAUSKAS. 
73 Compton St., 
Boston 18, Mass.

5 AKRAI MIŠKO
Miškas randasi prie East Bridge- 

water'io, Mass., ir per SO metų ne
kirstas. Norėčiau nedidelio (mokė
jimo. Platesnių žinių duosiu per 
laišką. Prašau rašyti man šiuo ad

Nekaltas Avinėlis

Atėjo pas namų savinin
ką vienas nuomininkas ir 
sako:

—Klausyk, tamsta, tas 
žmogus, ką gyvena virš ma
nęs, yra didelis nenuorama, 
iis vakar naktį iki dvejų va
landų kėlė triukšmą buto. J 
ką tai panašu?

—Ar jis tamstą pažadi
no?—paklausė namų savi
ninkas.

—n/, laimei aš pats ne
miegojau, aš visą laiką gra- 
jinau klarnetą.

resu:
>lr. John Saviškis, 
1414 Garfield Avė., 

Lincoln Park 25, Mich.

<o2)

Šv. Jono Evangeliją
ir kitų įdomių pasiskaitymų gausit 
nemokamai, jei prisiųsit savo adre
są. Rašykit: Henry Miller, lhl«i 
Wellington Avė., Chicago 13. III.1-D

APS1VEDIMAI
Paieškau našlės nuo 50 iki 65 me

tų ir nuo 175 iki 200 svarų svorio, 
nemažesnės kaip 5 pėdų. Prašau

uo jautos laišką. Abi drg. " kartu!/*•/» • • * . a • » irime.“ Manau dabar pats lai- 
prisiminti visas tokias 

Liormanus ir
titucija. Per karą nusidau- Brazulevičius. Plechavičius ir 

žiau į hitlerinę Vokietiją ir kar-' Černius, Karvelius ir \ itkaus- 
tą musu stovykloj pasirodė lie- kus. ‘‘Prisiminti.’ išsiaiškinti 
tuviškai kalbąs vokiečių Luft-'ju rolę ir duoti sau iškilmingą 
waffės pulkininkas, “Oberst apžadą daugiau tokių “konsti- 
Lohrmann,” kuris graudingais tucijų” nebepakęs?.. Jei kovo- 
žodžiais ragino tokius, kaip aš jame už atstatymą nepriklau- 
griešnas, stoti Į Luftwaffe ir somos Lietuvos, tai tik tokios, 
ginti Vokietiją nuo pražūties, kurioje eilinio piliečio teisių ne- 
Aš iš visos širdies troškau, kad mindžiotų jokie uniformuot: 
hitlerinis Reichas prasmegtų Į okupantai, dargi jei jie ir lietn- 
nebuiti, todėl ir Oberst’o Lohr- ■ viskai kalbėtų. . ..

Italijos Ginklavimasis

Italijos darbininkų unijų kimui su dvikoja Lietuvos kon- “konstitucijas. Gino-y kuriai vaHnvaniu stitucija. Per karą nusidau- Brazulevičius.sąjunga, kuriai vadovauja 
komunistai, paskelbė, kad 
ji visomis priemonėmis 
priešinsis Italijos apsigink
lavimui, nes esą ginklavi
masis nuskurdins kraštą ii 
nustums ji Į karą, o komu
nistai stovi už taiką. Uni
jos grasina griebtis sabota
žo prieš ginklavimąsi.

Amerikos Kompartija

Gruodžio 28 d. New Ver
kė susirinko i metinę kon-

man n kalba i mane nepadarė 1 
jokio Įspūdžio.

J. Keršulis. 
Jersey City. N. J.

skelbė streiką. Parlamen- venciją Amerikos komunis- 
tarai streikuoja parlamento tų partijos delegatai, bet 
irimuose užsidarę, protes- posėdžiai eina slaptai, nei 
tuodami prieš uždarymą spauda, nei pašaliečiai ne
keliu opozicinių laikraščių, leidžiami klausyti debatų.

ŽINIOS B PIETŲ AMERIKOS

Vaikai ir Motery* Pirma

Teatro mylėtojų grupė 
pastatė naują veikalą. Pri
sirinko pilna svetainė žmo
nių. Bet veikalas ir vaidi
nimas buvo tokie mizemi, 
kad žmonės pradėjo būriais 
skirstytis. Antrame akte 
dar daugiau žmonių pakilo 
eiti lauk. Tada atsistojo 
vienas “kritikas,” pasilipo 
ant sėdynės ri sušuko:

—Dėmesio, dėmesio, vai
kai ir moterys teeinie pir
ma t

Bedarfo informacijas susi
rinkimas užgyrė audringais 
plojimais.

A. Arcikauskas,
659 Bridge Street,

Grand Rapids, Mich.

Ieškau gyvenimui draugiu, tik ne
Po to sekė iškilmėms pri-ibiednos, nes man reikia pinigų biz- 

* „mi Plačiau paaiškinsiu apie save 
(2)

1—1 Kdll

kurie buk tai Įžeidę “aukš- Amerikos spauda sako, kad
tus pareigūnus.” Šacho vai- komunistų partija pati save 
d'žiu nožinn Vjj darvti uilantvArė maža “geležine už-džia nežino ką daryti su j aptvėrė maža 
tais “sit-do\vn” streikieriais. >danga.”

KAS MUMS RAŠOMA
Apie Vieną Vaikščiojančią sižadėjimą 

“Konstituciją”

mui.
per laišką.

John Balčiūnas, 
Essex Sijuare, 
Essex, Conn.

ŽALIOJI MĖTA
Žalioji Mėta (Varlia- 
metė, yra ir buvo 
vartojama per šimt
mečius kaipo naminė 
gyduolė. Žalioji Mė
ta yra gera nuo šla- 
Įiumo susilaikymo ir 
nuo karščiavimo šla
pumo kanale. Gerai 
Žaliąją Mėtą gerti 
nuo nereikalingų vė- 

Yra taipgi sakoma, kad jimimų

‘nesikišti i
ką.” Aš pastebėjau, kad Lie
tuvos konstitucija man. kaip ir 

1928 metų pradžioje gyvenau visiems piliečiams, garantuoja 
Lietuvoje ir buvau pakliuvęs Į)tam tikras pilietines teises ir 
bėdą. Atsidūriau Klaipėdos'kodėl aš turėčiau tų teisių at- 
krašto komendantūroje. Ten įsižadėti mano raštiškame pa
turėjau prisistatyti ir gauti lei-(reiškime komendantui? Į šč- 
dimą gyventi Klaipėdoje. į tą “Įžūlią” pastabą, pulk. Lior- 

imanas man atsakė šitaip:
Komendantūroje vienas vir

šila paklausė, ko man reikia, ir į “Tamsta užmiršk savo teises, 
paskui liepė eiti pas pati ko- dabar AS ESU KONSTITUCI- 
mendantą. kuris jau turėjo visą'JA ir arba tamsta toki pareiš- 
raportą apie mane griešną. kimą duodi, arba aš tamstą pa- 
Jėjau pas patį. atsistojau ir siųsiu į Varnius.”
laukiu, kas čia bus. Komen-Į Po tokio “konstitucijos
dantas. pulkininkas Liormanas, aiškinimo, aš palikau komen- 
man pasakė trumpai ir drūtai, dantui spręsti, ką jis su manim 
kad aš galėsiu gyvent: Klaipė- darys. Komendantas pasirodė 
doje. jei jam duosiu raštu pa-' džentelmonas. jis man leido

Urugvajaus Rinkimai

Čia Įvyko seimo ir prezi
dento rinkimai. Šio krašto 
liaudis gana apsnudusi, 
kiek reikalas eina apie savo 
pilietinių teisių supratimą 
ir jų naudojimą. įsivaiz
duokit, kad iš 3 milionų 
gyventojų balsavime daly
vavo apie 700,000 ir tokią 

politi- “mas£ ’ išjudinti reikėjo

liaudis nepageidauja nei fa
šistų, nei komunistų.

Mažosios partijos, kaip 
antai katalikai, išsilaikė sa
vo vietoje. Socialistai kiek 
pasistūmėjo pirmyn, gi ko
munistai stipriai susmuko. 
Iš anksčiau turėtų vieno se
natoriaus ir penkių parla
mento atstovų pasiliko tik 
du parlamento atstovai.

Urugvajaus rinkimų sis
tema yra gana paini. Rin
kimuose varžosi dvi pagrin
dinės partijos—colorados ir

laike trijų mėnesių vesti di
delę rinkiminę kampaniją, 
sušaukti 8,000 Įvairių po
litinių mitingų, prispausdin
ti eibes rinkiminių atsišau- blancos, arba raudonųjų ir 
kimų ir kitokios lieteratu-‘baltųjų. Bet abi tos parti- 
ros.

Rinkiminė propaganda 
buvo judri, triukšminga ir 
labai garsi. Gatvėse gar
siakalbiai ragino žmones

jos yra pasidalijusios i eilę 
“frakcijų,” kurios irgi da
lyvauja rinkimuose. Ren
kant prezidentą visų rau
donosios partiios frakcijų!i_ • i v • • i ___ •

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligota pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba i Centrą adre-

LTTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 30tb St^. Nmr York 1, N. Y.

Mažas Paršiukas

Tėvas pradėjo barti savo 
vaiką, kam tas valgo ne
gražiai, mėto maistą ir, 
bendrai, prie stalo elgiasi 
nepadoriai. Tėvas sakė:

—Jonuk, tu valgai kaip 
tikras paršiukas, mažas par
šelis, kurs nežino, kaip elg
tis. Ar tu žinai, ką tai reiš
kia paršelis?

—Je, pop, aš žinau, pai
šelis yra didelės kiaulės 
vaikas. . . .

balsuoti, Į rinkiminę propa-balsai sudedami i krūvą ir 
daugiausiai balsų gavęs 
raudonųjų kandidatas pa
ima visų kitų tos pačios pa
grindinės partijos kandida
tų balsus. Panašiai yra ir 
su baltųjų partijos frakcijų 
kandidatais.

Galutinai nepatvirtintais 
daviniais kandidatai i pre
zidentus gavo baisų: Mar
tinez Trueba 143,090, Mayo 
Guttierrez 135.000 ir Blan- 
co Acrvedo 104,000. Tie 
trys kandidatai priklauso 
“raudonųjų” partijai, o li
beralinių “batllistų” vadas 
M. Trueba, gavęs daugiau 
balsų, pasiėmė ir dvejų ki
tų kandidatų halsus, todėl 
jis su 382,000 balsų skaitosi 
išrinktas. Prie to dar pri
sideda apie 3O."9O socialis
tų ir šiek tiek komunistų 
balsų.

Iš dešiniųjų ar baltųjų 
partijos dauginusiai balsų 
gavo nacionalistų vadas 
Luis Albert de tferrera, už 
kurį buvo padubta 234,000 
balsų, vienas nepriklauso
mas nacionali/as surinko

gandą buvo Įkinkyti ir oi 
laiviai, kurie durnais pa- 

rs' dangėse rašė kandidatų 
vaidus ir numerius.

Rinkimuose socialistai 
šiek tiek laimėjo, o totalita- 
rininkai juos prakišo.

A. Plavičius.

Dar Apie Rinkimus

Kaip ir galima buvo ti
kėtis, Urugvajaus liaudis, 
daug metų išgyvenusi de
mokratinėje santvarkoje, 
nesuklydo ir dabar. Pas
kutiniuose šalies rinkimuo
se ii atmetė ir dešiniuosius 
ir kairiuosius reakcininkus. 
Taip vadinamoji raudonųjų 
batllistų partija, su kitom 
savo frakcijom, gavo abso
liučią daugumą balsų, lai
mėjo paskutinius parla
mento rinkimus, nugalėda
ma ne tik savo priešus, bal
tųjų nacionalistų partiją, 
bet ir visas kitas partijas, 
o taipgi sudavė smūgį ir 
komunistams, iš ko aiškiai 
matytis, kad Urugvajaus

Miesčionis Kaime

Vienas miesto gyventojas 
susitarė su farmeriu atva
žiuoti i farmą dirbti. Su
tartis buvo padaryta pen
kioms savaitėms, darbyme- 
tei. Bet po dvejų savaičių 
miesčionis parbėgo iš kai
mo namo. Savo pažįsta
miems jis aiškinosi šitaip:

—Pirmą savaitę farmoje 
mirė paršiukas ir mes val
gėme kiauliena visą savai
tę; kitą savaitę mirė ver
šiukas ir mes maitinomės 
veršiena visą savaitę, o šios 
savaitės pradžioje mirė vie
nas farmos darbininkas, aš 
nenorėjau tokios mėsos ra
gauti ir pabėgau nesulaukęs 
sutarties galo. . . .

taikintos deklamacijos. 
Gražiai ir Įspūdingai pade
klamavo du eilėraščius Ha
miltono meno mėgėjų orga
nizacijos narė Aldona Sut- 
kaitytė. Sekančiu dekla
matorium buvo socialdemo
kratų organizacijos vado
vas drg. Miliūnas, kurs pa
deklamavo du Kudirkos ei
lėraščius.

Ta proga noriu pažymėti, 
snpialistu i

organizacija buvo vieninte
lė lietuviška organizacija 
Kanadoje, kuri suruošė bu
vusio Lietuvos prezidento 
paminėjimą. So-tė.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Piniginę paramą ir linkėji

mus Tėvui ir jo Sunui atsiuntė 
šie “Keleivio“ skaitytojai:

Po $1.50—P. Steponis iš Det
roit, Mich.. Mrs. A. Macaitis iš 
Chicago, III., ir J. Passick iš 
Hoouiam, Wash.

$1—K. Zinkevičius iš Chica
go, III.

Po 50c—J. Morkūnas iš 
Rhinelander. Wis., S. Lubonis 
iš Caraopolis, Pa.. P. Bukis iš 
Philadelphia. Pa., M. Sinkevich
iš

gera nuo akmeninės ir vandeninės 
ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo 
kenksmingų gazų viduriuose, nuo 
traukimų, sukimų ir visokių nesma
gumų viduriuose. Pasidaryk arba
tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik 
nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja 
$2.00, o pusė svaro—$1.00, Prisiun
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Br««dway 

South Boston 27. Mass.

NUO UtSISENfiJUSIŲ. ATVIBŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negaii ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS,

_ , , , ~ Taipgi pašalina perštėjimą ligoe
Roekford, III., A. Gumaus- vadinamos ATHLETE’S FOOT, su

kas iŠ Miehigan Citv, Ind-, Z. |’tabdo džiuvimą odos ir perply Simą 
Vidugiris iš Cleveland. Ohio. A.
Greška iš Hudson, Mass., S.
Juskevich iš Bridgeport. Conn..
K. Krizinauskas iš Vandergrift,
Pa.. :r Mrs. A. Zalpis iš Jamai- 
ca, N. Y.

25c—B. Laučys iš Toronto,
Ont.. Canada.

toti nuo džiustančios 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. I^gulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse
Chicagoj, apylinkėse

Už malonius sveikinimus ir Milwaukee, arba siųskit 
už paramą laikraščiui tariame P,n'^s i ‘bLpt. t.
visiems
ačiū.

prieteliams širdingą 4847 W. I4th Street, 
CICERO SO. SLL.

APSIGYVENK FLORIDOJ
Miami Mieste

Floridoj visada šilta, gražu ir 
sveika. Tai kodėl neapsigyventi čia 
ant visados? Kreipkitės į Antaną 
P. Kodis. Jis turi visokių gražių na
mu ir biznių pardavimui. Jo ofisas 
randasi kartu su (7)

BCRGESS REAI.TY 
6S23 Bfcteayne Boulevard 

Miami. Florida.
Jo gyvenamoji vieta randasi šiuo 

adresu: 468 N. E. 72nd St., Miami, 
Fla.

PAIEŠKOJIMAI
Paieška* pusbrolio Jurgio Mus

teikio, kilusio iš Bitikių vals., Vai
guvos par., išyykusio Brazilijon prieš 
25 metus. Jis pats, ar kas apie jį 
žino. malonės atsiliepti šiuo adre- 

(2)
Pranas Musteikis,
205 Lloyd St..

New Haven, Conn.

su

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
<3< Broadvray, South Boston 27, Mass.

i 1



I

^Įplpplą Ažtnntnl KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 1, Sausio 3, 1951

IŠVYKSTA J BALF GERAI
SEIMĄ NEW YORKE

PASISEKĖ 
VAIKŲ EGLUTĖ

Cambridge ALT Skyrius 
Minės Vasario Šešioliktąją

UŽSAKĖ ŠVENČIŲ 
DOVANOMS “KELEIVI”

400 Vaikų Turėjo
Triukšmingo Džiaugsmo

Pagerbė Lietuvius,
Išdirbo įmonėj 30 Metų

šią savaitę, sausio 5 ir 6 Lietuvių šeštadienio mo-
dienomis, Ne\v Yorke vyk- 
sta BALF’o seimas, Nevv 
Yorker viešbučio svetainėj, 
o šeštadieni vakare toj pat 
svetainėj Įvyksta šeiminis 
banketas. Iš Bostono i 
BALF’o seimą vyks eilė de
legatų, o BALF direktorė 
drg. M. Michelsonienė iš
vyksta jau šį trečiadieni da
lyvauti direktorių posėdyje. 
Teko girdėti, kad direkto
rių posėdžiuose dalyvaus iš 
Chicagos Dr.-P. Grigaitis, 
kuriam Įgaliojimą pasiuntė 
direktorius Jonas Jankaus
kas, kuris tik savaitės gale 
vyks dalyvauti seime ir 
bankete.

Teko patirti, kad i BALF 
seimą, be minėtų bostoniš- 
kių, vyks dar šie delegatai: 
Mrs. K. Namaksy, adv. Juk
nevičius, kun. Mažutis ir p. 
Bajerčius.

Lankėsi Svečiai

kyklos tėvų komitetas buvo 
surengęs praeitą sekmadie
ni vaikų eglutę pobažnyti- 
nėj svetainėj. Susirinko virš 
šimto vaikų su tėvais ir 
smagiai praleido popieti, 
kuri paįvairino ir dovanos 
ir sumani meniška progra
ma. Vaikučiai skirstėsi pa
tenkinti susipažinę su ge
ruoju Kalėdų Dėduku.

FORDAS SOMERVILLĖJ 
PADIRBO 70,090 KARŲ

Gruodžio 10 d. posėdžia
vo Amerikos Lietuvių Tary
bos Cambridge skyrius. 
Buvo tartasi apie skyriaus 
veiklą, papildyta ateinan
tiems metams valdyba ir 
nutarta vasario 11 d. su
rengti Cambridge Lietuvos 
nepriklausomybės minėji
mą.

V’ a s a r i o šešioliktosios 
šventės minėjimas Įvyks va-
salio 11 d., sekmadieni, 2 
vai. po pietų. Roberts. timorėj; Mrs 
School patalpose, kampas j Elizabeth, N

Daugelis musų skaityto
jų, prisimindami švenčių 
proga savo draugus ir gi
mines, užsakv jiems “Kelei
vį.” kaipo švenčių dovaną.

Mrs. A. Ališauskienė iš 
Rockford, III., užsakė laik
rašti A. Kriaučiunui. Rock
ford, III.; Miss V. Ragas iš 
Forest Hills. N. Y., užsakė 
M. Zablackui Brooklyne; 
A. Daukant iš Baltimorės 
užsakė A. Kalinauskui. Bal- 

L. Forster iš 
J.. K. Janu-

Broaduay ir \Vindsor gat- šauskui tame pačiame mies- 
vių. Minėjime bus graži te; Mrs. Ch. Kudarauskas 
meninė programa ir geri iš Exeter, N. H., C. A. Gri- 
kalbėtojai. Kviečiami auk-,gui, tame pačiame mieste:

Ši antradienį musų Įstai
goj lankėsi pirmieji šių me
tų svečiai, draugai Juozas 
Krasinskas ir Dominikas 
Mažeika iš Worcesterio. J. 
Krasinkas yra musų laik
raščio bendradarbis, o D. 
Mažeika senas, ištikimas 
skaitytojas. Svečiai atvežė 
iš worcesteriečių širdingų 
Naujųjų Metų linkėjimų.

BOSTONAS SUMUŠĖ
BLAIVYBĖS REKORDĄ

Somervillėj prie Bostono 
veikia Fordo kompanijos 
automobilių dirbtuvė, kun 
surenka iš Detroito atsiųs
ta mašinų dalis. 1950 me
tais Somervillės dirbtuvėj 
buvo padirbta 70.000 auto
mobilių, kas yra rekordinis 
skaičius tai dirbtuvei. Iš 
padirbtųjų mašinų 58,000 
buvo parduotos Naujojoj 
Anglijoj. Dirbtuvėse dirba 
1,500 darbininkų.

Dėl Plieno Liejyklos
Naujojoj Anglijoj

šti musų miesto ir valstijos i Mrs. Z. 
pareigūnai atsilankyti. Nu-1 
tarta kreiptis Į visas lietu
viškas organizacijas, kad 
jos prisidėtų prie to visiems 
lietuviams svarbaus minėji
mo. Taip pat nutarta ra
ginti visas organizacijas, 
kad jos prisidėtų ir prie 
ALT Cambridge skyriaus.

Aptariant ateinančių me
tų veiklą nutarta papildyti mon 
skvriaus valdybą ir i ją Mrs.

Kun< l rot iš Brock- 
tono užsakė A. Žilinskui, 
Cleveland, ;Chio: Mrs. B. 
Vencius iš Jamaica, L. I., 
N. Y., Mrs. A. Wensk’ienei, 
Baltimorėje; Mis. J. Sa
muolis iš Chicagos užsakė 
Mrs. M. Bagdonas tame pa
čiame mieste: A. Streikaus- 
kas iš So. Bostono. M r. Ku
kiui, Lvnn. Mass.; V. Si- 

iš Gardner. Mass., 
A. Simun. Providence,

Sekmadienį, gruodžio 24 
d., Lietuvių Piliečių Drau
gija So. Bostone buvo su
rengusi bendrai su S. Da
riaus legionierių postu vai
kučiams kalėdinę eglaitę. 
Susirinko virš 400 vaikučių 
ir per kelias valandas tik
rai smagiai ir triukšmingai 
leido laiką LPD gražioj 
svetainėj.

Eglutės rengėjai nesitikė
jo tokio didelio pasisekimo, 
o todėl prieš galą kai ku
riems jauniems svečiams 
pritruko vaišių ir dovanė
lių, bet, nežiūrint to, visų 
ūpas buvo tikrai kalėdinis.

Klubui ir legionieriams 
reikia atiduoti kreditą už 
tokio malohaus vaikų subu
vimo surengimą. Turėjo 
džiaugsmo vaikučiai, džiau
gėsi ir jų tėvai.

Naujų Metų Sutikimas

Hunt-Spiller kompanijoj, 
kuri veikia So. Bostone jau 
140 metų, dirba nemažai 
lietuvių, o jų tarpe yra jau 
ilgus metus dirbančių toje 
pačioje dirbtuvėje. Praei
tą savaitę kompanijos par
eigūnai ir darbininkai drau
giškose iškilmėse paminėjo 
dvejų lietuvių ilgų metų 
darbą Įmonėje. Andrius J. 
Russell ir Mykolas Baluko- 
nis dirba Hunt-Spiller Įmo
nėje jau 30 metų, jie abu 
pradėjo joje dirbti 1920 
metais ir be pertrūkio dirbo 
toje pačioje Įmonėje. Abu 
paminėtieji lietuviai gyve
na Dorchestere.

RADIO PROGRAMA

Tiktai 145 žmonės Bosto
ne buvo areštuoti už girtumą 
per dvi Naujų Metų šven
čių dienas. Taip praneša

Įtraukti A. Waleyko ir P. R. I.; Mr. ir Mrs. Harry 
Chapas. Tuoj po Naujų Wills iš Birmingham. Mich., 
Metų Įvyks sekantis ALT .užsakė Mrs. Ona Maslaves- 
skyriaus posėdis, kuriame kas, Detroite: John Slanis

Dėl mobilizacijos sąlygų 
plieno pramonė plečia pas
kubomis savo gamybą, o 
Naujoji Anglija neoerstoia 
tikėti, kad ir šioje srityje 
bus Įkurta plieno liejykla. 
Jta k i n g a s kongresmonas 

• Martin kreipėsi i National 
Security Resources Board, 
kad plieno liejykla butų ku
liama Fall River, Mass.

Naujosios Anglijos pra
monė, kur yra daug metalo 
apdirbimo Įmonių, tikisi.

bus galutinai aptarta Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimo programa.

Komitetas.

Naujų Metu Pasitikimas

policija, kuri girtus gaudo ,jOg turint vietoje plieno lie
ir veda pernakvinti Į polici- jyklą butų lengviau 
jos nuovadas. Pernai me-į įmonėms plieno, 
tais už girtumą buvo arės-'
tuota 239 žmonės ir tai per
nai buvo sakoma, kad su
imta mažiausias skaičius 
pasigėrusiųjų.

Tiesa, atiduodant kredi
tą Bostono blaivumui pirma

gauti

Du Banditai, 9 Plėšimai

Du suimti banditai prisi 
pažino policijai išplėšę 9 

apie-krautuves Bostone ir

Bostoniškiai linksmai pa- 
S’aa juosius Metus, 

bet ne taip triukšmingai, 
kaip taikos metais. Karas 
ir rūpesčiai šiek tiek slėgė 
linksmą Naujųjų Metų nuo
taiką.

Jaukiai buvo pasitikti 
Naujieji Metai lietuviškuo
se klubuose. Dorchestere ir 
So. Bostone. Sandaros sve
tainėje ir pas daugelį žmo
nių namuose. Noriu pami
nėti šaunų Naujų Metų pa
sitikimą pas daktarą D. Pil
ką. Ten buvo susirinkę 
virš 50 žmonių. Ta proga j 
svečiai bebaliavodami turė
jo malonumo susipažinti su 
malonia Dr. D. Pilkos žmo
na.

ML1RU

iš Lavvrence, Mass.. užsakė 
Mrs. Anna Lenis. No. An- 

-dover, Mass.; Miss Anna 
Macžtttis iš Chicagos užsi
sakė pati ir užsakė Pi*. Ka- 

Į žemėkui, Hamilton. Ont.; 
Mrs. Barborą Kruzinis už
sakė Mrs. Nellie Straukus, 
Beverlv Shores. Ind.; Mrs. 
P. Martiniais iš Chicagos 
užsakė laikraštį ir kalendo
rių Mrs. E. Bondz tame pat 
mieste: J. Pusneraitis iš 
Chicagos užsakė laikrašti L. 
Pusneraičiui Argentinoje; 
Mrs. M. Stonis ir A. Masal
skis iš Bayonne. N. J., už
sakė laikraštį dviems nau
jiems skaitytojams.

JORDAN MARSH
MINĖJO ŠIMTMETI

reikėtų išsiaiškinti, ką reiš-Rinkėj. Vagys išdavė ir sa
kia “girtas žmogus,” kurį!vo įvairius sėbrus, kurių jie 
reikia vesti į nuovadą. At-I*’-U,'®ję aPle 20. 
rodo, kad girtumo Įvertini-!
mas priklauso šiek tiek ir PAŽINKIME SENOSIOS 
nuo policijos griežtumo. LIETUVOS DIEVUS

1951 Metais Televizija
‘ ‘Coa»t-to-Coa»t’

PARSIDUODA 
Senas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos Namas,
kuris randasi prie 309 E St., 
South Bostone. Kaina—$15,000. 
Kreiptis i South Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos valdy
bą: 368 W. Broadway, South 
Boston, Mass. (?)

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

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

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

628 E. Brt»adway. So.
Tel. SO 8-4148

MIESTO TARYBA
RENKA PIRMININKĄ

Sausio 2 d. Bostono mie
sto taryba susirinko i posė
di. Darbų tvarkoje yra 
vienas klausimas, pirminin
ko rinkimai. Laukiama, kad 
William G. F. Hurley iš 
Roxbury bus išrinktas pir- 

tėvamsmininkauti miesto 
šiais metais. 1951 
miesto taryboj dar bus 
nariai, bef ateinančiais me
tais miesto taryboj bebus 
lik devyni nariai.

Staiga Susirgo Kelionėje

metais!
•?? !

Dievas Perkūnas
Senovės lietu

viu šitaip sau 
vaizduodavo s i 
savo galingiau
sią Dievą Per
kūną. kuris bu
vo vyriausias 
tarp daugelio 
kitų dievų ir 
dievaičių.

Deivė žemina

I

Senovės Lietuvos žmo
nės garbino ir deives, o 
ne „tik vyriškus dievus. 
Tarp deivių vyriausioji 
buvo Žemyna.

Šiais naujaisiais metais 
televizijos aparatų savinin
kai jau galės matyti paveik
slus perduodamus “nuo 
krašto iki krašto.” Bosto
nas galės žiūrėti televizijos 
stočių programas iš Los An
geles ir kitų Pacifiko mies 
tų. Dabartiniu laiku Bos 
tone perduodamos progra
mos iš Nevv Yorko ir iš Chi
cagos, bet iš toliau nesiekia. 
Televizijos kompanijos sa 
ko, kad sujungimas viso: 
Amerikos televizijos stočių 
Į vieną tinklą Įvyks bėgyje 
šių metų, bet tikslesnio lai
ko nepaduota.

Didysis Jordan Marsh 
universalinis magazinas. 
Bostone, baigiant 1950 me
tus, minėjo savo įkurtuvių 
pirmąjį šimtmeti. Preky
bos Įstaigos gyvenime vie
nas šimtmetis yra ilgas lai
kas ir Jordan Marsh kom
panija gyvenimo kvotimus 
puikiai išlaikė, ji ir dabar 
yra viena didžiausių preky
bos Įstaigų Bostone, kur jos 
krautuvės yra gyvoj Wash- 
ington gatvėj.

Bostono Lietuvių Dramos 
Studijos jaunimo suorgani
zuotas Naujų Metų sutiki
mas sutraukė i Internation
al Instituto patalpas, Bea- 
con St., Bostone, jaukias 
patalpas iš So. Bostono ir 
apylinkių virš 200 naujų at
eivių.

Senieji metai buvo už
baigti ypatingu nusiteikimu 
ir susikaupimu. Tam diną 
paniošė visų taip mėgiami 
menininkai Henrikas Ka
činskas ir Antanas Gustai
tis. H. Kačinsko atpasa
kota O’Henry novelė “Ka
lėdų Dovana atkūrė klau
sytojo vaizduotėje DiHinger 
šeimos skurdą, gilią meilę, 
pasiaukojimą ir džiaugsmą 
kalėdine dovana, kuriai 
Belą paaukojo savo puikias 
kasas, o Jimis paskutinį 
turtą—savo auksini laikro
di.

A. Gustaitis, kaip papras
tai, savo kuriniu taikliu ju
moru linksmino klausytojus 
ir negailestingai pliekė vi
sus modernizmo pasekėjus 
ir jų dvasinę ubagystę.

Paskutinės minutės senų
jų metų buvo praleistos ty
liam susikaupime, kiekvie
nam pneš savo sąžinę da
rant atskaitą už praėjusius 
metus. .

Naujų Metų sveikinimais 
ir linkėjimais suskambo sa
lė. Aidėjo linkėjimai, kad 
šie lemtingieji metai atneš
tų sprendimą musų lūkes
čiams. Dalyvi*.

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programa šį ateinanti 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto-l 
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry-l 
te bus sekanti:

1— Muzika.
2— Dainininkė Valerija 

Barmienė iš Dorchesterio.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

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

Steponą* Minkus.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo čr 

nušalimo.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

7— Vaistas nuo inkstų skau
dėjimo.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numeri $1.00. Pini
gai. čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
259 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

Cambridge BALF’a* Miega

JOHN C. DOWD
CIVILĖJ APSAUGOJ

Gubernatoriaus paskirto
ji civilės apsaugos taryba 
prieš Kalėda- paskyrė skel
bimų biuro vedėją John C. 
Dowd visuomenės informa
vimo komiteto pirmininku.

Civilės apsaugos taryba, 
kurtai vadovauja direkto-

Vietinis BALF’o skyrius 
nerodo jokios veiklos. Nie
kas nešaukia susirinkimo. 
Daug buvusių tremtinių no
ri prisirašyti nartais, kad 
padėti šelpti savo brolius 
anapus Atlanto, bet Cam
bridge BALF’as jau beveik 
du metai, kai dingęs kaip Į 
vandenį. . . . Kalbama, kad 
vienas asmuo jį nešiojasi 
savo kišenėje ir BALF o 

Ka

FOURTH ST. JUNK SHOP 
Dabar Atidarą Bizniui

Perkame Visokį Džionką ir 
Vartotus Daiktus

Mokam Aukštas Kainas 
Už 100 sv. geležies 75c. 

Baltas vatos matracas $1. 
Plaukų matracas $2—$3. 

Popieros 100 sv. 75c.
KLAUSKIT: MYER 

171 W. 4th St-, kampas B St. 
Tel. SO 8-9117

(2)

Cambridgetė Mrs. J. Kroli j 
praeitą penktadienį su savo 
dviem vaikučiais išvyko i 
San Francisco aplankyti 
per Naujus Metus savo tė
vų. Jos vaikai, 2 ir 3 metų 
amžiaus, buvo užtikti poli
cijos Chicagos stotyje, o
motina pasiekė tėvus, bet vi-! Plačiau apie šertąją Lie- 
siška ligonė. Vaikų tėvas tuvą, jos tikybą ir istoriją 
šį antradieni vaikučius par- skaitytojai gali rasti Įdomių 
sivežė iš Chicagos. o moti- pasiskaitymų “Keleivio” 
na grįš, kai pasveiks. Jau- kalendoriuje 1951 metams, 
na moteris susirgo kelyje Gaunamas musų ofise 
nervų liga ir paliko vaikus siunččiamas paštu, 
be priežiūros. 50 centų.

330,000 Sevetimtaučių
Registruojasi N. Anglijoj

Naujojoj Anglijoj gyve
na virš 300 tūkstančių sve
timtaučių, kurie dabar turi 
registruotis, paduoti val
džiai savo adresą ir svetim
taučių registracijos numerį. 
Registracija Įvyks pašto 
Įstaigose.

Pašto skyriams pasiunti
nėtos svetimtaučių “address 
report cards,” kurtas užpil
džius reikia Įteikti pašto 
pareigūnams. Registruotis

rtus John F. Stokes, skaito _
labai svarbiu dalyku inf oi- afjreso niekas nežino, 
muoti visuomenę ką daryti, aj. ne^UĮU laikas pabus- 
jei musų kraštas butų uz- Jr yėl rad^ti judėti? 
pultas ir jei žmonėms tektų
slėptis nuo priešo bombų.

Pranešima* Evangelikam*

ir galima ir artimiausiuose vaišės 
Kaina imigracijos ir naturalizaci-mas. 

|ko nepaduoda.

Visi lietuviai evangelikai, 
senieji ir naujieji ateiviai 
su šeimomis, kviečiami Į 
susipažinimo arbatėlę, kuri 
Įvyks sausio 14 d., sekma
dienį, 4 vai. po pietų. San
daros klube, 124 F St, So. 
Bostone.

Numatoma programa ir 
Jėjimas nemoka-1

Rengėjai.

•Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12. įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA

546 East Broadvay 
So. Boston 27, Ma

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per mėtos gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška A ptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

Tel. SO 8-28*5
DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Coroer
DORCHESTER, MAS*.

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nao 1 IU 1 

b £5S 7 IU 9
546 BROADWAY 

BO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1820

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. *7 ORIOLE STREKT 

Weet Roabary. Maaa.
* Tcl. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis 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 Tremont St, Rimbai Building 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą Santuokai 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston 
Pristato tondką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliam*, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inrared 
Movan)

Perkrauatom
čia pat ir j to-1 
limaa vietas.
Saugi priežiūra, kaina 

826 BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS. 

Tat SOutk Bouton S-4618
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