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Korėjos Fronte Sąjungininkai
Sulaikė Kinų Gaujas

Dideliame Oro Mūšyje Rusų Dirbti Orlaiviai Išdaužyti; 
Keli Tūkstančiai Priešo Kareivių Sunaikinti; Fron

tas Atrodo Stabilizuotas; Amerikiečiai Galėtų 
Paimti Seoulą

Mainieriai Pasirašė 
Naują Sutartį

4

Praeitą savaitę ir pra
džioje šios savaitės Korėjos 
fronte ėjo vietinio pobūdžio 
smarkus susirėmimai. Ame
rikiečiai ir sąjungininkai iš
varė kiniečius ir šiaurinius 
korėjiečius iš kelių svarbių 
miestų, bet nei viena nei

Praeitą savaitę mainierių 
unija, po mėnesio derybų, 
pasirašė su kasyklų savi
ninkais naują darbo sutartį,

> 
į pakeliami uždarbiai po 20 

Pirmą 
kaitą mainierių vadas John 

, L. Lewis ir darbdaviai su
sitarė dėl uždarbių pakėli
mo be streiko.

Mainieriai išsikovojo sau 
laimėjo, žymiai didesnį uždarbių pa-

kita kariuomenė nepadarė P^J. ^1'iąXJanf!ia.k^sia1^ 
didesnio masto puolimų. i-

Šį antradieni virš Korė- i . va^an<^^-
jos, prie Mandžurijos sie
nos įvyko didelis oro mu
šis, kuriame Amerikos grei
tieji lėktuvai kovėsi su rusų 
dirbtais lėktuvais. Ameri
kiečiai oro muši 1____
neprarado nė vieno savo1, limą, kaip kitos unijos,
lėktuvo, bet 4 rusų dirbtus kurios met^ derybose 
lėktuvus numušė, vieną tik- Savo uždarbių pakėlimus 
_ • ___, - • Ivmn 10 ilri IK ppntn valu n-rai sunkiai sužalojo ir kelis 
kitus sugadino. Oro mū
šyje dalyvavo iš abejų pu
sių apie 60 lėktuvų.

Centraliniame Korėjos 
fronte amerikiečiai apsupo 
kelis tūkstančius priešo ka
reivių ir juos sunaikino.

Amerikos generolas Rob- 
ert H. Soule, trečios divi
zijos vadas Korėjos fronte, 
sako, jog amerikiečių gink
lai ir vyrų kovingumas gali 
sulaikyti kiniečių gaujas ir 
“jei gausime įsakymą,” sa
ko generolas, “tai mes nu
žygiuosime į Seoulą.”

;nuo 10 iki 15 centų valan
dai.

Pagerbė Leniną,
Keikia Staliną

Eisenhoįver Žada
Vokiečiams Lygybę
Atlanto Pakto šalių karo 

pajėgų vyriausias vadas, 
generolas D. D. Eisenhow- 
er, lankėsi vakarinėj Vo
kietijoj ir sakė, jog jis nu
mato vokiečių dėjimąsi į 
bendrą Europos laisvųjų 
tautų frontą prieš agresin
gąjį bolševizmą ir sakė, jog 
vokiečiai dėsis į tą bendrą 
kovą kaipo lygus bendros 
kovos partneriai.

Gen. Eisenhower jau lan
kėsi visose Atlanto Pakto 
šalių sostinėse ir susitarė su 
Vakarų Europos vadais, 
kad į Vokietiją greitu laiku 
butų pasiųsta papildomai 
6 kariuomenės divizijos, 
kaipo pirmoji apsauga nuo 
galimo nišų puolimo.

Jugoslavijos komunistų 
partija savo mitinguose ir 
spaudoje gana plačiai pa
minėjo 27 metų sukaktuves 
nuo Lenino mirties ir ta 
proga griežčiausiai pasmer
kė Staliną, kaipo revoliuci
jos išdaviką, reakcininką ir 
nežmonišką budelį. Kroa
tijos komunistų organas 
“Naprijed” sako šitaip:

Po Lenino mirties naujos 
visuomenės šaknys Rusijoj 
pradėjo puti, šiandien stali- 
niška diktatūra išsigimė ir 
dabar yra atsilikusio azia- 
tiško tipo valstybinio kapi
talizmo diktatūra. Savo 
priesaiką prie Lenino grabo 
Stalinas pavertė į begėdiš
kiausią išdavystę. Laikraš
tis sako, kad ^Stalino reži
mas toli pralenkė Hitlerį iš
tisų* tautų naikinimu, neri
bota veidmainyste ir kito
kiomis šlykštybėmis. “Į ką 
tiki Rusijos diktatoriai 
šiandien?” klausia tas laik
raštis, ir atsako: “Jie tiki į 
karą, į agresijas, į tautų 
plėšimą ir pavergimą ir į 
gyvulišką neapykantą tie
sai.”

Jugoslavija ir Graikija. 
Pradeda Susiartinti

46 METAI

HELIKOPTERIS GELBSTI Iš BĖDOS PILOTĄ
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Atskiro Numerio
Kaina 7 Centai

Ką Jungtines Tautos Tars 
Dėl Kinų Agresijos?

\ • ■

Komunistinė Kinija Atmetė Jungtinių Tautų Siūlomas 
Paliaubas; Amerika Reikalauja Pasmerkti Kiniją, 

Kaipo Agresorių; Indija Priešinasi; Komunisti
nė Kinija Manevruoja, “Ieško Kvailių”

Indijoj Badauja
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Paveikslo viršuje, kairėj, matosi, kaip greitasis lėktuvas sparnu atsidaužia į juros pa
viršiu. dešinėj viršuj orlaivis grimsta į vandeni. Apačioje matosi helikopteris, kuri 
nuskubėjo orlaivio pilotui į pagalbą ir jį ištraukia iš vandens. Hekopteriai dabar pla
čiai naudojami ir karo ir taikos misijoms atlikti.

Atstovų Rūmai Už
Griežtą Politiką

-t Oro Pajėgos
Žymiai Stiprinamos

Žada Sugriauti
Jankių Imperialimą

Amerikos atstovų rūmai 
praeitą penktadienį veik 
vienbalsiai pasisakė už 
griežtą politiką santykiuo
se su Kinijos komunistiniu 
režimu, kuris dabar puola 
Korėjos respubliką. Atsto
vų rūmai įspėjo Jungtines 
Tautas, kad jos turi pa
smerkti komunistinę Kini
ją, kaipo agresorių ir. va
dinti daiktus savo tikruoju 
vardu. Tuo klausimu at
stovų rūmai priėmė fprma- 
lią rezoliuciją, kuri išreiš
kia Amerikos žmonių griež
tą nusistatymą priešintis vi
sokioms agresijoms.

Senatorius Taftas 
Už Europos Gynimą

SUEMĖ MOTERĮ UŽ 
VYRO NUŽUDYMĄ

Brunswick, Me., policija 
suėmė Mrs. Evangelinę 
Cooper, kori kaltinama, 
kad ji nužudžiusi savo vyrą. 
Pirma moteris sakė, kad du 
plėšikai užpuolę jų namus, 
vyrą užmušę, o ją išrengę 
ir kankinę; vėliau moteris 
pakeitė , savo pasiaiškini-

Pikta Sovietų propaghn- 
da prieš Jugoslaviją ir 
Graikiją privertė tas dvi se
niau nedraugingas valsty
bes užmiršti savo ginčus ir 
ieškoti artimesnio bendra
darbiavimo. Rusija ne tik-\ 
kursto prieš tas valstybes,*mus, bet ginasi vyrą užmu- 

Jos vyras,’ Lancelot 
.jog pavasarį rusai’Cocper, buvo rastas nužu- 
ryti ir ginkluotą puo- dytas su kirvuku. Šį penk- 
Todėl tos valstybės tadienį teismas aiškins, ar 
suprato bendrą rei- tą moterį apkaltinti, ar ati
mti savo nepriklau- duoti ją į ligoninę ištirti jos 

ę. proto sveikatą.

bet labai rimti stebėtojai susi, 
mano, 
gali dai

Volo r*kala
•F

Kalbėdamas per radio se
natorius R. A. Taft sakė, 
kad jis visai nesiūlė ir ne
siūlo apleisti Europą. “Nie
kas nesirengia apleisti Eu
ropą,” sakė jis. “Mes visi 
sutinkame, kad, jeigu Rusi
ja pultų Europą, mes ka
riautume prieš Rusiją.”

Pagal Taftą klausimas 
yra kiek jėgų laikyti Euro
poje ir kokias ginkluotas 
jėgas pirmon galvon stip
rinti. Taftas baimijasi, 
kad pradėjus ginkluoti 
stipriau Europos tautas, ru
sai nelauks ir tuoj mesis į 
kruviną avantiūrą.

Quincy policija per ke
lias dienas ieškojo dingusio 
4 metų berniuko, Robert 
Danny Matson. Policija 
baukštosi, kad gal vaikas 
yra nužudytas ar kur išga
bentas ir prašė policiją vi
same krašte padėti vaiko 
pėdsakų ieškoti.

Amerikos oro pajėgų va
dovybė praneša, kad ji šau
kia aktingon tarnybon visus 
organizuotus rezervistus ir 
daugumą nacionalinės 
gvardijos oro pajėgų dali
nių, iš viso apie 150,000 vy
rų, kurie bus įtraukti į ak
tingą tarnybą tarp kovo 15 
ir gegužės 15. Šaukiamųjų 
tarpe yra nacionalinės gvar
dijos oro dalinių, “sparnų,” 
ir aktingieji bei savanoriai 
rezervistai.

Dabartiniu laiku Ameri
ka deda dideles pastangas 
sustiprinti savo oro pajėgas 
iki tokio laipsnio, "kad Mas
kva negalėtų nė iš tolo su 
Amerika susilyginti. Ame
rikos oro pajėgoms, karui 
kilus, tektų ne tiktai dau
žyti Rusijos pramonės cen
trus, bet ir saugoti musų 
sąjungininkus, kurie visi 
yra persilpni gintis nuo So
vietų karo aviacijos.

Kalbant apie oro pajėgas 
reikia priminti, kad praeitą 
savaitę šeši Amerikos sun
kieji, B-36 bomberiai nulė
kė iš Texas’o į Angliją, pa
darė 5,000 mylių kelio ir 
grįžta namo. Oro pajėgų 
viršininkai sako, kad tie 
sunkieji orlaiviai gali skris
ti 10,000 mylių ir gali nešti 
sunkią bombų ar kitokią 
naštą. Jų kelionė į Ang
liją buvo daroma dėl prati
mų, bet kartu ir kaipo įspė
jimas Maskvai, kad tokie 
orlaiviai gali aplankyti vi
sus didžiulės Rusijos cen
trus su nemaloniomis dova
nomis.

Karo aviacijos viršinin
kai sako, kad aviacija stip
rinama planingai ir turint 
aiškų tikslą vyrauti ore.

I

Rusijos bolševikų vadai 
sausio 21 d. minėjo Lenino 
mirties sukaktuves ir ta 
proga Markso-Engelso in
stituto viršininkas, bolševi
kų žymiausias filosofas 
Piotr Pospielov, kalbėjo di
deliame bolševikų mitinge 
ir sakė, jog Amerikos “im
perializmas” susilauks to
kio pat likimo, kokio susi
laukė hitlerinis imperializ
mas. Pospielovas kaltino 
“Amerikos imperializmo 
apetitus,” kurie gresią su
kelti naują karą. Mitinge 
dalyvavo visi politbiuro na
riai, tame skaičiuje ir dik
tatorius Stalinas.

f Šią savaitę Jungtinių Tau-
• šimtas

T ... . . ..'Kinijos agresijos Korėjoj.
Indijos vyriausybe įsake, praejtą savaitę kinų komu- 

sumažinti raaonUojamos!nistai atmetė j^gtinių 
Tautų pasiūlymą padalyti 
Korėjoj “karo paliaubas,” 
pravesti Korėjoj laisvus rin
kimus, ištraukti iš ten sve
timą kariuomenę ir susi
rinkti didžiosiosm valsty
bėms į Tolimųjų Rytų kon
ferenciją, dalyvaujant to
kioj konferencijoj Rusijai 
ir komunistinei Kinijai.

Kinai tą pasiūlymą atme- 
metė ir Jungtinės Tautos 
svarstė Amerikos pasiūly
mą paskelbti komunistinę 
Kiniją agresorių Korėjoj. 
Kai kurios valstybės žūt būt 
buvo nusistačiusios tokį nu
tarimą sutrukdyti, kad ne
įsivėlus į karą prieš Kiniją. 
Ypatingai Indija dėjo pa
stangas, kad JT nepasmerk
tų Kinijos. Indijos amba
sadorius Peipinge gavo iš 
kinų komunistų valdžios 
“naujas sąlygas,” kurios 
numato Korėjoj padaryti 
“aprėžtas karo paliaubas” 
ir tuoj susirinkti į septynių 
valstybių konferenciją ap
tarti Korėjos klausimą. Bet 
kinų komunistai reikalauja, 
kad jiems iš anksto butų 
užtikrinta vieta Jungtinių 
Tautų organizacijoj ir, ži
noma, Formozos priklauso
mybė ir kiti jų reikalavi
mai.

JT seimo politinis komi
tetas, prieš Amerikos reika
lavimą, 27 balsais prieš 23 
balsus, 6 susilaikiusius, nu
tarė “studijuoti” šitą Kini
jos neva naują pasiūlymą 
ir balsavimą dėl Amerikos 
rezoliucijos nutarė atidėti 
vėlesniam liakui.

Amerikos atstovai sako, 
kad kinų nauji pasiūlymai 
yra tie patys, kaip ir se
niau. Kinai nori išsiderėti 
užmokesnį už jų papildytą 
agresiją prieš Korėjos res
publiką. Amerika su tuo 
negali sutikti. Bet kitos 
valstybės abejoja, delsia ir 
klausimą atidėlioja.

duonos davinį šimtui milio
nų gyventojų. Vietoje iki- 
šiolinės 12 uncijų porcijos 
bebus duodama tik po 9 
uncijas per dieną. Milio- 
nams Indijos žmonių gresia 
badas.

Indijos vyriausybė veda 
derybas su Amerika dėl 
oerleidimo Indijai mažiau
siai vieno miliono tonų 
tviečių. Derybos dėl to ei
na, bet Amerika kol kas 
nėra pasižadėjusi maistą 
Indijai siųsti. Pernai me
tais Pakistanas siūlė Indi
jai parduoti 600,000 tonų 
kviečių, bet Indija dėl ne
noro turėti ekonominius 
santykius su Pakistanu, 
duoną atsisakė pirkti- ir pir
ko kviečių iš Argentinos, 
Kanados ir Australijos. Su 
Pakistanu Indija gyvena 
pusėtinoj nesantaikoj dėl 
ginčijamo Kašmiro provin
cijos klausimo.

Maskva Atvirai
Grasina Prancūzijai

Didelė Nelaimė
Alpių Kalnuose

Alpių kalnuose, Šveicari
joj, Austrijoj ir Italijoj iš
krito labai daug sniego ir 
tas sniegas nuo kalnų griū
va didelėmis masėmis į slė
nius. Daug kaimų slėniuo
se sniegas visai užvertė ir 
paskutiniai pranešimai sa
ko, kad Alpių kalnų atšlai
tėse jau žuvo keli šimtai 
žmonių, o ištisi kaimai tu
rėjo būti patuštinti, nes 
jiems gresia sniego užgriu- 
vimas. Taip pat žuvo daug 
gyvulių sniego užverstuose 
tvartuose.

Kai kuriose vietose iškri
tęs sniegas izoliavo kalnuo
se viešbučius ir atskirus na
mus ir jokio susisiekimo su 
jais nėra. Keli šimtai ang
lų’ ir nemažai amerikiečių 
turistų irgi liko atkirsti nuo 
pasaulio sniego pusnynais.

Nemažai nelaimių Alpii 
kalnuose praneša ir ii 
Prancūzijos, Savojos kalnų.

Maskvos vyriausybė iš 
antro karto atsiuntė Pran
cūzijai grasinančią notą dėl 
Vokietijos ginklavimo ir 
dėl Prancūzijos dalyvavi
mo Atlanto Gynimosi Są
jungoje. Rusų nota para
šyta griežta kalba, mėtosi 
kaltinimais ir grasinimais. 
Prancūzai mano, kad Mask
va ruošiasi nutraukti nepuo
limo sutartį pasirašytą su 
Prancūzija ir Anglija po 
antrojo pasaulinio karo. 
Kai kurie stebėtojai mano, 
kad rusai nori pateisinti 
prieš savo kraštą jų pačių 
rengiamą agresiją prieš Va
karus ir iš anksto skelbia 
argumentus už savo “pre- 
ventyvinį karą.” Panašią 
notą rusai atsiuntė ir Ang
lijai. ,

Dorchestery Nužudyta
30 Metų Moteris

Pirmadienį Dorchestery- 
je buvo atrasta savo bute 
jauna, 30 metų moteris, 
dvejų su pusės metų vaiko 
motina, Martha Tenters. 
Moteris tarnauja kariuome
nėj, WAC dalinyje ir gyve- 
na-Fort Devens, prie Wor- 
cesterio; ji grįžo savaitės 
gale namo ir čia ją ištiko ta 
baisi nelaimė. Jauna mote
ris rasta su suskaldyta gal
va, žiauriai nužudyta. Jos 
vyras Anthony Tėnters dir
ba So. Bostone, Walworth 
dirbtuvėje. Vyras prisipa
žino žmoną užmušęs dėl fliacijos pavojus kasdien 
“beprotiško geismo.” ! didėja.

E. JOHNSON ŽADA 
STABILIZUOTI KAINAS

Prezidentas Trumanas pa
skyrė Eric Johnson, preky
bos rūmų sąjungos pirmi
ninką, ekonominės stabili
zacijos įstaigos vedėju, į 
vietą pasitraukusio Dr. A. 
Valentine. Naujas viršinin
kas sako, kad artimiausiomis 
dienomis kainos bus stabi
lizuotos. Tuo tarpu maisto 
kainos vis dar kyla ir in-
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APŽVALGA 3 The 
FEDERAL 
BUDGET

BOLŠEVIKINIAI 
HOTENTOTAI

“Laisvėje” (Nr. 12) rašo
ma apie “pavojų taikai” ir 
tvirtinama, kad vakarinės 
Vokietijos apginklavimas 
esąs didžiausias taikai pa
vojus. Kadangi tą apgink
lavimą vykdys Amerika, 
tai, supraskite, musų šalis 
yra didžiausis taikos prie
šas. Žinoma, čia pat seka 
išvedžiojimai, kad tikras 
taikos globotojas ir “alyvos 
šakelės” laikytojas yra So
vietų Sąjunga.

Betgi jau senai žinoma, 
kad Maskva jau prieš me
tus apginklavo Rytų Vokie
tijos vokiečius ir sudarė ne
mažiau 100,000 moderniš
kais ginklais apginkluotų 
vyrų armiją. Teisybė, toji 
Vokietijos bolševikų armija 
oficialiai vadinama policija, 
bet kuri policija turi sun
kiųjų tankų divizijas, grei
tųjų bombanešių vienetus 
ir net kariškais laivais yra 
aprūpinta? O amerikonai 
tik dar ruošiasi apginkluoti 
vakarinės Vokietijos vokie
čius, nes iki dantų ginkluo
tieji Sovietai ir “alyvos ša
kelės” laikytojai jau senai 
ginklais patylomis žvangin
dami kam tai ruošiasi. Lie
tuviškieji rusai dar ir pa
verkšlena, kad
“Dar musų gyvenime Vokie
tija pradėjo du didžiausius 
žmonijos istorijoj karus, pa
saulinius karus.”

Mes nelinkę teisinti Vo
kietijos imperialistų ir ne
linkę girti carų Rusijos, ku
ri 1914 metais pirmoji pra
dėjo savo armijos mobiliza
ciją; mes bendrai smerkia
me visus pirmojo karo im
perialistus, militaristus ir 
užgrobikus, bet kas liečia 
antrąjį pasaulinį karą, tai 
nereikia užmiršti, kad tą 
karą pradėjo Hitleris susi
taręs su Stalinu ir visa bol
ševikiškąja klika. Hitleris 
ir Stalinas buvo sutarę pa
saulio dalybas ir kiekvienas 
iš jų grobė savo grobį, kol 
susipyko. Dvejų diktatorių 
susitarimo pasėkoje buvo 
užgrobtos Baltijos valsty
bės, gi karui prasidėjus bol
ševikinis durtuvas smogė 
lenkams į nugarą, tad nie
kus šneka lietuviškas bolše- 
vikėlis, kalbėdamas, kad 
dabar iš Vakarų pusės gre
sia pavojus Lenkijai ir Če- 
choslovakijai, kuomet Mas
kva senai minėtas šalis su
dorojo ir paglemžė.

O toliau dar mandriau 
nušnekėta; girdi:
“Vyriausias pavojus gludi ta
me, kad ryžtamasi ginkluoti 
nacius. Naciai generolai, 
hitlerininkai karininkai bus 
imami tarnybon . . . bus or
ganizuojama ir treniruojama 
vokiečių nacių armija.”

Tai mat, kokie tie ameri
konai. Jie organizuos ne 
Vokietijos, bet nacių armi
ją. Kur bereikia didesnio 
tiesos iškraipymo ir šmeiž
to? Bet kad hitleriniai ge
nerolai su maršalu Paulus’u 
priešakyje, patekę į Rusijos 
nelaisvę, bolševikų buvo su
organizuoti į “Laisvos Vo
kietijos” komitetą, apie tai 
tylima. Tų generolų vado
vybėje dabar muštruojama 
bolševikiškoji vokiečių po- 

. licija ir nieks negirdėjo,

teismai. Bet už tai aiškiai 
žinoma, kad “Hitlerio jau
nimas” perėjo į vokiškąjį 
komsomolą, kad organizuo
tieji naciai tapo organizuo
tais komunistais.

Toliau pučiamas burbu
las, kad

“Šiuo klausimu tenka tar
ti žodis patiems Amerikos 
žmonėms. Jei musų krašto 
žmonės vis ryškiau pasisa
kys prieš Vokietijos ginkla
vimą . . .”

Jei amerikonai tokį kvai
lą žodį tartų, tuomet Sovie
tai dar geriau pasiruoštų, 
kad tinkamu momentu iš 
Vokietijos sudaryti “Korėją 
Europoje.” Tokios padėties 
labai norėtų Maskva. Bet 
kodėl lietuviškų rusų lapas 
vien tik iš Amerikos žmo
nių laukia atitinkamo prieš 
Vokietijos ginklavimą pasi
sakymo? Kodėl jis nesiūlo 
rusams ir jų pavergtoms 
tautoms pasisakyti dėl bol
ševizmo ginklavimosi, dėl 
svetimų kraštų užgrobimų, 
dėl avantiūrų ir karo provo
kacijų Korėjoj? Taigi, už
uot kitiems patarinėti, pir- 
mon eilėn patys save pasi- 
gydykite 1

Mes žinome, kad Maskva 
savo notoj buvusiems sąjun
gininkams yra pranešusi, 
kad ji “netoleruos Vakarų 
Vokietijos ginklavimo,” tai 
reiškia, kad ji čia Europoje 
suruoš ką nors tokio, kas 
turės prašokti Sovietų suda
rytąją ir jų remiamą Korė
jos avantiūrą. Ką gi, atro
do, hotentotų papročius jau 
laikas baigti ir teks lošti at
viromis kortomis.

LAIKU PADARYTA

“Naujienos” praneša, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
(ALT) prezidiumas lankėsi 
Washingtone ir įteikė vals
tybės sekretoriui Acheson 
memorandumą Lietuvos rei
kalu, kuriame pasisakė:

“. . . už rėmimą tos politikos 
linijos, kurios dabar laikosi 
Trumano administracija bolše
vikinės Rusijos link. . . Bet-lie- 
tuviai skatina Amerikos vyriau
sybę eiti toliau—ne tiktai dėti 
pastangas, kad bolševikinio im
perializmo agresija butų sulai
kyta, bet kad butų siekiama iš
laisvinimo tų tautų, kurias Mas
kva pavergė.

“Amerikos Lietuvių Taryba 
pasisakė stojanti už tai, kac 
geležinė uždanga butų stumia
ma atgal. Tarybos memoran
dume nurodoma, kad Pabaltijo 
ir Skandinavijos tautos gyvena 
prie vartų to kelio, kuris veda 
į Šiaurinį Atlantą ir kuriuo bol
ševikiniai agresoriai gali gra
sinti Amerikai. Todėl Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo tautų nepri
klausomybė turi esminės svar
bos Jungtinių Valstybių saugu
mui.

“ALT memorandumas, paga
liau. pabrėžia lietuvių pageida
vimą, kad bet kuriose šios ša
lies derybose su Rusija dėl Vo
kietijos sienų ir kitais Europos 
taikos klausimais, Jungtinės 
Valstybės statytų, kačp neap
einamą sąlygą, laisvės grąžini
mą Lietuvai ir kitoms tautoms, 
kurioms ji buvo išplėšta smur
to keliu.”

Vis. dar eina kalbos, kad 
gali įvykti keturių didžiųjų 
valstybių atstovų konferen
cija, kurioj dalyvautų ir So
vietų Rusija, tad yra svar-

kad vokiečiams, tikriems bu įspėti, kad toje konfe- 
naciams, rusų okupuotoj rendjoje Lietuvos reikalai 
zonoj butų buvę suruošti nebūtų apeiti.

Bllllon* D«llar«

FEDERALINIS BIUDŽETAS

teceiih

Dėl ginklavimosi išlaidų federalinis biudžetas eina didyn. 
Pernai metinis biudžetas siekė $40.1 bilionų, šiemet— 
$42.7 bilionų, o ateinantiems metams prezidentas siūlo net 
$71.6 bilionus išleisti. Vaizdelyje parodyta, kokią biudže
to dali suėda išlaidos karo reikalams.

Socializuotos Kasyklos

padidintą gamybą užtikrin
ta visa eilė jų darbo sąlygų 
pagerinimų ir uždarbių pa
kėlimas.

Įdomu, kad vyriausybei 
tariantis su angliakasiais, ' 
vyriausybės galva argumen-. 
tavo ne tik “ekonominiais” 
argumentais. Anglis yra 
Anglijos tarptautinės pre
kybos pagrindas. Nėra dau
giau anglių, negali būti nė 
daugiau mėsos iš Argenti
nos. Jei eksportas nebus 
padidintas, tai ir importas 
bus neužtenkamas. Tie ar
gumentai yra labai svarus, 
kaip svarus ir įtikinantys 
yra argumentai apie uždar
bių pakėlimą. Bet vyriau
sybė nesitenkino tais argu
mentais. Ji apeliavo į mai
nierių pasitikėjimą savimi, 
į jų “puikybę.” Pagal A. Be- 
van pasakymą, Anglija yra 
anglių sala, kurią iš visų ša
lių supa žuvys. Jei kuri nors 
Anglijos vyriausybė negali 
kraštui parūpinti anglių ir 
žuvies, toki vvriausvbė nėra 
verta stovėti Anglijos prie-j 
šakyje. Ar mainieriai nori, 
kad jų pastatyta vyriausybė 
pasirodytų bejėgė sukti 
ūkišką mašiną? Ar mainie- 
riams malonu skaityti, kad 
Anglija turi įvežti iš Ame
rikos 2,000,000 tonų ang
lių, nes kitaip kai kurios 
ūkio šakos nukentės.

Tie argumentai, šalia jau 
minėtų ekonominių argu
mentų, angliakasius įtikino, 
kad reikia dėti ypatingas 
pastangas anglių gamybai 
pakelti.

Mainierių skaičiaus ma
žėjimas Anglijoj siejamas 
su tuo, kad jaunieji darbi
ninkai‘nenori mainose dirb
ti, o darbų krašte yra pa
kankamai. Todėl jau visus 
pokarinius metus darbinin
kų skaičius mainose eina 
mažyn. Kad sulaikius mai- 
nierius kasyklose, jų uždar
biai dabar žymiai pakelti ir 
jie veik pasiekė uždarbių 
“Čiukuro,” 
lygos gerinamos, statomi 
jiems butai ir tt.

Bendrai paėmus, sociali- 
zuotoji kuro pramonė Ang
lijoj kvotimus išlaikė ir ap
rūpina kraštą kietu kuru 
daug geriau, negu tą darė 
privatus kasyklų savininkai. 
Anglijai apsimokėjo kasyk
las socializuoti, o Anglijos 
pavyzdys rodo, jog garbi
namoji “privati iniciatyva” 
dažnai yra tik priedanga vi
suomenės kišeniams patuš
tinti.

f

Prieš 4 metus Anglijos kelta, bet anglių trukumas 
socialistinė vyriausybė per-į vis dar nėra pašalintas, 
ėmė Į visuomenės rankas! Socializuojant kasyklas 
(nacionalizavo) visąs šalies'vyriausybė perėmė į savo 
anglių kasyklas. Kaip dir-; rankas 950 anglių kasyklų, 
ba dabar kasyklos, kurio-;Iš to skaičiaus vyriausybės 
se “privačios iniciatyvos”'.paskirtoji nacionalinė ang- 
žmonės nebeteko pelnų? ;lių komisija nutarė 260 iki

Atsakymą duoda šias die--300 kasyklų visai uždaryti, 
nas paskelbti skaičiai apie nes jų gamyba yra nenaši 
anglių gamybą Anglijoj. Iš 
skaičių matome, kad pernai 
metaįs anglių kasyklose dir
bo 23,000 mainierių ma
žiau, bet mažesnis anglia
kasių skaičius iškasė 216,- 
300,000 tonų anglių, arba 
iškasė 1,250,000 tonų dau
giau negu 1949 metais.

Tie skaičiai rodo, kad so
cializuotos kasyklos, veda
mos planingai vienos cen- 
tralinės įstaigos, gali ga
minti daugiau, negu daugy
bė privačių kasyklų, kurios 
besivaržydamos tarpusavė- 
je nepajėgė užtikrinti kraš
tui pakankamai kuro.

Tiesa, kieto kuro (ang
lių) klausimas Anglijoj ir 
dabar tebėra galutinai ne
išspręstas. Dabar praneša, 
kad Anglijos anglių atsar
gos siekia tiktai 13 milionų 
tonų, kai tuo tarpu kraštui 
būtinai reikėtų turėti bent 
15 milionų tonų. Vyriau
sybė pernai turėjo mažinti 
anglių eksportą, kad krašto 
Seniau Anglijos kasyklos 
gamindavo per metus apie 
200,000,000 tonų anglių. 
Dabar gamyba šiek tiek pa-

NAUJAS AMBASADORIUS

Amerika paskyrė Anglijon 
naują savo ambasadorių, 
Walter S. Gifford, kuris da
bar ir perėmė musą ambasa
dos vadovybę Londone, vietoj 
pasitraukusio ambasadoriaus 
Levis Douglas.

ir anglių kasimas sukoncen
truojamas našesnėse ka
syklose, kuriose gamyba ra
cionalizuojama, įvedamos 
naujausios mašinos ir įvai
rus pagerinimai. Apie 90 
anglių kasyklų nutarta 
įjungti į kitas gretimas ka
syklas, subendrinant jų va
dovybę ir bendrai gerinant 
jų technišką įrengimą. Li
kusios kasyklos stengiamasi 
pagerinti, pakelti jų gamy
bą, kartu gerinant ir ang
liakasių gyvenimo sąlygas.

Dabartiniu laiku Angli
jos nacipnalinė anglių ko
misija baigia paruošti 15 
metų kasyklų gerinimo pla
ną ir pagal pirmuosius jau 
paskelbtus skaičius, tas pla
nas numato padidinti ang
lių gamybą 20%, kartu su
mažinant darbininkų skai
čių kasyklose iki 620,000 
(sumažinimas 11%). Nu
matoma ir bendrosios ga
mybos išlaidos sumažinti 
bent 15%, o darbininkų už
darbiai bus apie tiek pat 
nuošimčių pakelti. Planui 
įgyvendinti siūloma kasmet 
anglių kasykloms gerinti iš
leisti po 40 milionų svarų 
sterlingų, arba per 15 metų 
apie 635 milionų svarų.

Anglijoj visus pokarinius 
metus nebuvo bedarbių. 
Vyriausybės ūkio politika 
siekė užtikrinti darbo kiek
vienam galinčiam dirbti. 
Dėl vyriausybės gerai ap
galvotos ūkio atstatymo po
litikos Anglijoje po ka
ro dargi truko darbininkų. 
Dėl ūkiškos veiklos pagyvė
jimo anglių pareikalavimas 
buvo visą laiką didelis ir 
1950 m. gale bei 1951 m. 
pradžioje apie 2,000,000 to
nų anglių buvo atgabenta iš 
Amerikos. Kad padidinus 
anglių gamybą vyriausybė 
turėjo pasitarimus su ang
liakasių atstovais h* po iš
siaiškinimo padėties anglia
kasiai sutiko per ateinan
čius 4 mėnesius iškasti pa
pildomai 3,000,000 tonų 
anglių. Tai tikimasi pa- 

' siekti dirbant šeštadieniais 
ir kai kur pratęsiant darbo 
dieną. Darbininkams uži

Kas Savaite
JT Likimas

Jungtinių Tautų seimo 
“politinis komitetas” prieš 
savaitę laiko pasiūlė komu
nistinei Kinijai daryti “dy- 
lą.” Jis pažadėjo kinų ko
munistams veik viską, ko 
jie reikalavo, bet mainais 
prašė karo paliaubų Korė
joj. Komunistinė Kinija tą 
pasiūlymą ir JT nusižemini
mą su panieka atmetė.

Gavusios antausį, Jungti
nės Tautos ir-vėl svarsto, ką 
dalyti. Amerika ir pirma 
siūlė ir dabar siūlo priimti 
kinų komunistus pasmer
kiantį nutarimą, paskelbti 
komunistinę Kiniją agreso
rių Korėjoj ir imtis, sankci
jų. Bet plepalinga JT or
ganizacija, kaip tik reika
las eina apie aiškų nutari

amą, tuoj suserga visų galų 
negalavimu ir nežino ką da
ryti. Daugelis tautų, ku
rios, ir didelės ir mažos, JT 
seime turi lygų balsą, sako, 
kad joms reikia dar apsi
galvoti, jos nori dar kokius 
tai bandymus daryti “taiką 
gelbėti,” Indija vis dar svy
ruoja, ji ir nori ir bijo ir 
rezultate JT organizacija, 
kuri Korėjos karo pradžioje 
buvo įgavusi gyvumo, da
bar vėl virsta drungnu lavo
nu.

Ar JT reiks moraliai laido
ti, ar ta organizacija bandys 
ką nors veikti, pamatysime 
jau šiomis dienomis. Ilgai 
atidėlioti nutarimų nebepa
siseks.

jų gyvenimo są-|m0.

AUSTRŲ PREZIDENTAS

A.N-s.

Austrijos respublikos prezi
dentas, Kari Renner, praeitą 
savaitę minėjo savo gimimo 
80 metų sukaktuves. Kari 
Renner yra senas Austrijos 
socialdemokratų partijos va
das, jis stovi Austrijos res
publikos priešakyje visus po
karinius metus.

nebe tuščiais žodžiais ir ne
be parašais, už kurių nesto
vi jokia jėga, bet vieninga 
valia ginti savo laisvę, jei
gu priešas bandytų dar 
daugiau tautų pavergti. . 
m .»»ut ‘uui'.i iittuuiuiffittittiftiiiuu 

Gen. Eisenhowerio misi
ja turi ir labai didelės mo
ralinės vertės. Ji žadina 
Europos tautose pasitikėji
mą savo jėgomis ir yra lai
das, kad Amerika gyvai in
teresuojasi Europos gyni
mu. Tai yra praktiškas įro
dymas, kad prezidento Tru
mano žodžiai apie būtiną 
Europos gynimą nėra tik 
tušti pažadai, bet Amerikos 
gerai apgalvota politika.

“Old Joe” Dabar

1948 metais prezidentas 
Trumanas sakė, kad “Old 
Joe” (Stalinas) esąs neblo
gas vyras, tik jo “politbiu- 
ras” esąs niekam tikęs ir 
laikąs Staliną savo “nelais
vėje.”

Praeitos savaitės gale 
prezidentas Trumanas jau 
kitaip atsiliepė apie tą “ne
blogąjį” Juozą. Jis sakė, 
kad “nėra jokio skirtumo” 
tarp Stalino, Hitlerio, Mus- 
solinio ir kitų istorijoj žino
mų despotų, “jie visi yra to
kie pat.”

Istorija žino daug kruvi
nų ir žiaurių despotų, bet 
joje reta rasti tokį, kuris 
savo žiaurumais pralenktų, 
arba kuris bent susilygintų 
su Stalinu Kruvinuoju. Hit
lerio režimas nublunka, pa
lyginus jį su Stalino žiauru
mų ir veidmainystės rekor
du, o pakartasis Mussolinis 
atrodo tik viščiukas palygi
nus su Kaukazo banditu Ru
sijos diktatoriaus soste.

Jei despotų rekordai bu
tų matuojami nekaltai išžu
dytų žmonių skaičiumi, Sta
linas galėtų drąsiai konku
ruoti su Čingizchanu ir ki
tais istorijoj žinomais dide
lio masto skerdikais.

Stalino rekordas yra vi- 
1 siems žinomas. Liūdna bet- 
' gi, kad demokratijų vadai 
■ iš žinomo rekordo ilgai ne
drįso daryti aiškių išvadų.

Jei Kardinolas Valdytų

New Yorke yra rodomos 
trys filmos, “Meilės Keliai.” 

, New Yorko miesto filmų 
kritikai nutarė už tas fil- 

, mas skirti savo metinę do
vaną, kaipo geriausias sve
tur gamintas filmas.

Dėl tų filmų, ypač dėl 
vienos jų, vadinamos “Ste
buklas,” katalikų vadai pa
kėlė riksmą, sako ji “nepa
dori,” ji “užgaunanti” ko
kias tai šventenybes ir kar
dinolas Spellman kreipėsi į 
katalikus filmą boikotuoti, 
po to kai jam ir jo pakali
kams nepasisekė filmą pa
smaugti su paslaugios mies
to cenzūros pagalba.

Kardinolo boikotas tiek 
įgąsdino teatro vadovybę, 
kad ji atsisakė leisti teatre 
įteikti paskirtąją dovaną 
filmų gamintojų atstovams. 
Iškilmes teko nukelti į kitą 
samdytą svetainę.

Na, o jei kardinolas turė
tų pilną galią? Ar tada fil
mų kūrėjai - nesusilauktų

Tradicijos Galia

Amerika niekada neturė
jo didelės nuolatinės ka
riuomenės ir visuotino jau
nų vyrų kariško apmokini- 
—. Tik karą paskelbus ar 
karui gresiant iš dvejų kar
tų čia buvo įvestas privers
tinas vyrų ėmimas į kariuo
menę, bet kai tik karas pra
ėjo, kariškas vyrų apmoki- 
nimas buvo panaikintas.

Dabartiniu laiku kraštui 
gresia karo pavojus. Ten
ka paskubomis šaukti vyrus 
į kariuomenę, bet visuotino 
kariško jaunimo apmokini- 
mo Amerika visvien nesi
ryžta įvesti.

Dabar kongresas ir vėl 
svarsto tą klausimą. Svars
to, bet kaip tik reikia pa
daryti aiškų tarimą, tuoj 
kyla visokios abejonės. Jos 
kyla todėl, kad Amerikos 
žmonėms priverstina karei
viavimo prievolė nuo senų 
laikų yra svetimas dalykas, 
kol karštas karas neužklum
pa ir nepriverčia imtis rei
kalingo žygio. Reikia ma
nyti, kad nors ir pavėluotai, 
bet tas protingas nutarimas 
visgi bus padarytas.

Ei»enhower Europoje

Amerikoje ginčai dėl 
sienių politikos aprimsta, o 
tuo tarpu Amerikos gene
rolas Dwight D. Eisenhow- 
er, vyliausias visų Atlanto 
Pakto ginkluotųjų pajėgų 
viršininkas, lankosi po Eu
ropos sostines ir aiškina, 
kokias jėgas Europos vals- 
stybės gali sukelti bendram 
gynimuiši.

Generolo Eisenhower pa
skyrimas vyriausiuoju lais
vojo pasaulio armijų vadu 
turi begalinės politinės ir 
kariškos reikšmės, nes pa- kardinolisko apynasrio ir 
stato prieš Maskvos agre- kardinolams paslaugios cen- 
singą politiką vieningą de- zuros botago? 
mokratijų frontą, išreikštą1

už-

L D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

jO NIEKAS NEPEIKIA
 I

Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoj e
bedievių atsivertimą.

Romos katalikų vadai 
bando kitiems kelią rodyti, 
o patys akli. Jie nemato, 
kad tikybinė vienybė nege
rina pasaulio. Europoj bu
vo šimtmečiai, kada ten ne
buvo nei eretikų, nei bedie
vių, o buvo vien Romos ka
talikai. Ar tada viešpata
vo pastovi taika? Ar tau
tose viešpatavo socialis tei
singumas? Nieko panašaus 
nebuvo. , |

Ar kitaip butų dabar, jei 
eretikai sugrįžtų ir bedie
viai atsiverstų?
Apie Vasario Šešioliktąją

Marąuette Parko parapi- 
“Nativity Parish 

jau sausio 14-tos 
Tai pasirodė, dienos laidoje įdėjo ilgoką

II- 
at- 
ir 

tai

KORĖJOS SOSTINĖ SEOUL LIEPSNOJA
o

Kai amerikiečiai traukėsi iš Korėjos sostinės Seoui, miestas paliko apimtas liepsnų. 
Miestas jau seniau buvo labai nukentėjęs, o dabar prie jo vėl artinasi karo frontas. 
Iš pusantro miliono gyventojų mieste neliki nė pusės.

Parodė Drąsą, bet 
Ne Galybę

Chicagos ir. apskritai 
linois valstybės naujieji 
eiviai ruošėsi parodyti 
drąsą ir galybę. Drąsą 
parodė, bet ne galybę.

Chicagos ir Illinois vals
tybės lietuvių tremtinių 
bendruomenė sumanė turė
ti suvažiavimą Chicagoj 
sausio 14 d., o vakare prieš 
tai turėti gerą koncertą. Su
važiavimui paėmė labai 
kuklias patalpas—Lietuvos 
Vyčių saliukę, o koncertui 
pasidrąsino paimti vieną iš 
didžiųjų Chicagos salių— 
rubsiuvių Amalgameitų sa
lę, kur per metų eilę įvyk-' 
davo bendras Chicagos lie- jos lapelis 
tuvių Vasario šešioliktosios News” 
minėjimas, ’iai pasiroae, uitnus miuujc jucju uguR<j.------- ---- - ------------— ■ — - ---
kad veik trečdalis salės bu- pranešimą apie Vasario Še-j raliui Henrikui VIII. Ko- prieglauda tokiems, kurie 
vo tuščias. 'šioliktosios 1

Koncerto programa buvo Chicagoj Įvyks vasario 11 
gera. Ją pildė solistas S. d. Aashland Auditorijoj. 
Baranauskas, smuikininkas Raginama gausiai rinktis, 
P. Matiukas, operos solistė kad, girdi, Amerikos aukšti 
Antanina Dambrauskaitė, o valdininkai pamatytų musų 
solistams akompanavo mu- vieningumą ir pasiryžimą Įtimcs 
zikas A. Kučiunas. kovoti už Lietuvos išlaisvi-'

Kadangi koncertas rišosi nimą. Apie reikalą auko- 
su įvykstančiu tremtinių su- mis tą kovą paremti nei žo- 
važiavimu ir apskritai vi- džio. Kunigų žvilgsniu iš- 
suomenės reikalais, tai bu- eina, kad pinigai reikalingi 
vo keletas prakalbų. Svar- tik bažnyčioms, vienuoly- 
biausiu kalbėtoju buvo kun. nams, popiežiui, o kova už 
Stasys. Išvedžiojo apie vie- Lietuvos išlaisvinimą gali 
ningumą, susiklausymą, pa- būti vedama be pinigų, 
siaukojimą tautos reika
lams. Kai kuriems jis im
ponavo, bet nuo seniau jį į 

nori parduoti katę maiše.
Ant rytojaus posėdyje ir 

pasirodė, kokio vieningumo 
siekiama. Tokio vieningu
mo, kad katalikai vadovau
tų, o kiti liktų Romos kata
likų vadų klapčiukai. Vi
same ilgame posėdyje rim
tas žodis retai tepasigirsda- 
vo, o skystavimo buvo be 
galo daug. Aplinkybės bu
vo tokios, kad kitaip gal ir 
negalėjo būti, nes buvo nu
duodama, kad einama prie, 
bendro visų lietuvių darbo, takti < ir

■ ■■■n
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Kas Nauja Brooklyne
Su Brooklyno Kriaučiai*

Švenčių proga lankiausi 
New Yorke, jau nuo senai 
norėjau tame didmiesty bū
ti, atnaujinti senas ir sueiti 
į naujas pažintis su visuo
menininkais, su unijos dar
buotojais, ypač su jaunąja 
karta. Bet nebuvo tam ati
tinkamos progos nei svar
baus reikalo ten vykti, kur 
tiek daug ir per daugelį 
metų teko dirbti.

' Teko susitikti ir smagiai 
! laiką praleisti ne vien su 
kitataučiais unijos vadais, o 
taip jau ir su lietuviais, mu
sų unijos nariais ir veikė
jais. Kai kurių jau nebu
vau matęs vir| 20 metų, tai 

j buvo malonus susitikimas; 
J jie man papasakojo daug 
įdomių dalykų ir bene bus

lėliui iieminui vm. iyu- yncgiauua, iuaichis, nune Lietuvių Moterų Klubas Įdomiausių, tai jų>
minėjimą, kurs dėl, vienok, popiežius nepa- neturi kur galvos priglaus- turėjo savo metini mitingą. k°vos su tėviškės isdavi- 

----------” ......................... " O kas dabar ten turi Tarp kitu nutarimu žymėti- kais> visos žmonijos aršiais 
/ , kad ‘ nutarta mitingus Prięšaiskomunistais-

i
Jėzuitas Apie 
Pasaulio Bėdas

pažįstantieji žinojo, kad jis ■ Jėzuitas savo 
pasakytame per 
čio” radio sausio 
kino apie pasaulio bėdas. 
Girdi, pasaulio bėdos pa
prastai suverčiamos ant va
dų. Esąs tame kaltinamas 
ir popiežius, kam jis neda
rąs griežtų pastangų pa
kreipti pasaulį į geras vė
žes. Girdi, pasaulinius va
dus turime tokius, kokius 
išsirenkame, o popiežius ne
turi fizinės 
ką daryti, 
vienu sykiu

pamoksle, 
“M argu- 

11 d., aiš-

o varytasi prie katalikiškos 
vadovybės.

Karinolo Atsišaukimas

Romos katalikų vadai ma
no, kad dabar pasaulis išsi
gelbėtų ar bent pagerėtų, 
jei eretikai imtų grįžti i Ro
mos katalikų bažnyčią, o 
bedieviai imtų atsiversti. 
Matomai tuo sumetimu Chi
cagos kardinolas išleido at
sišaukimą i katalikus, ra
gindamas nuo sausio 18-tos 
iki sausio 25-tos dienos mel
stis už eretikų sugrįžimą ir

galimybės bet 
Priminė, buk 

popiežius labai 
švelniai Lietu-w--------------------o— —

vos vyriausybei davęs įspė
jimą ir Lietuvos vyriausybė 
nepaisiusi. Dargi vienas 
pareigūnas išsireiškęs, kad, 

i girdi, popiežius neturįs di
vizijų ir todėl su juo nesą 
reikalo skaitytis.

Katalikų vadai nuolat 
tvirtina, kad popiežius be 
divizijų esąs galingesnis, 
negu valdovas su gausiau
siomis 
girdi, 
mas. 
velijo 
gu suteikti divorsą jos ka-

STS’iffžl iBjaRSrariiKlJiE?

divizijomis. Ir tai, 
ne tuščias pasigyri- 
Girdi, popiežius be- 
netekti Anglijos, ne-

Didžiąją ŠLIUPTARNIŲ Knygą 
dar galima gauti 
UŽ 3 DOLERIUS

Numažinta kaina ŠLIUPTARNIŲ knygą daugiausia perka 
dipukai. Matyti, kad naujakuriams 5 doleriai yra labai 
didelį pinigai. Todėl paliekame numažintą kainą iki gegu
žės 1 d.

K Kurie skaitėte laikraščiuose apie Įvykusias Clevelande 
1 muštynes prie lietuvių bažnyčios dėl lietuvių kalbos, tai,

'skaitydami ŠLIUPTARNIŲ knygą, matysite, kas darėsi 
gale 19 čr pradžioje 20 amžiaus, kada lietuviai kunigai tik 
lenkiškai tekalbėjo ir Varšuvą laikė antrąja Roma, taip 

g labai brangi ir miela jiems tada buvo lenkų kalba.
ŠLIUPTARNIŲ knyga labai gražiai atspausdinta; 652 di
deli puslapiai; kieti drobės viršeliai; dr. šliupo, kun. Demb- 
skio ir “dėdės” šerno atvaizdai; o kaina tik 3 doleriai! At- 
siutimo kaštus apmokame.

Reikalaukite šiuo adresu:
DR. AL. MARGERIS

3325 So. Halsted Street Chicago 8, III.
Į

rodo tokio griežtumo kituo- ti. ’
se atsitikimuose? Ar di- prieglaudą? Ogi dauguma na, 1 
vorsas yra toks baisus daik- tokių, kurie galėjo padaryti laikyti kiekvieno 
tas, kad popiežius čia turi stambius įnešimus, 
būti griežtas, o karas ir sve- kų bedalių ten mažai tėra. rais.

žemės grobimas ir Tai ne prieglauda, o seno- ba, 
tautos pavergimas toks lių pensionas. Ar galima. Bagdon rezignavo, tai į jos 
mekniekis, dėl kurio popie- tokia prieglauda ypatingai • vietą išrinkta Mrs. S. Varia- 
žiui neverta nė burnos at-1 didžiuotis? 
verti? Juk popiežius bur-| Dabar dėl laisvamanių, 
nos neatvėrė, kai lenkai nuopelnų. Tępažiuri DrJ 
puolė Lietuvą. j Daugailis į praėjusių kelių

Tai va, kada popiežius metų aukotojų sąrašus Še- 
tyli, kada ne.
Dėl Artimo Meilės Darbų aukotojų? Kiek ka-

Dr. J. Daugailis, 
go” bendradarbis^ pradėjo 
atsiliepti į mano korespon
dencijas. Tai geras reiški
nys. Tas duoda progos pil- 
jniau dalykus nušviesti.

“Draugo” sausio 8 d. lai
doje jis užsiminė apie Chi
cagos Lietuvių Labdaringo
sios Sąjungos senelių prie
glaudą, apie metinę kolek-' 
tą bažnyčiose Chicagos lab
daringoms įstaigoms, ku
rios, girdi vien našlaičių 
1950 metais gruodžio mėne
sį globojo 5,173. Ką, gir- 
di, Chicagos laisvamaniai . 
yra padarę artimo meilės 
tarnyboje? I I

Jei Dr. Daugailis savinasi 
ir Chicagos arkidiocezijos , 
labdaringąsias įstaigas, tai 
ta pąčia teise laisvamaniai 
gali savintis milžinišką 
Cook County ligoninę ir di
džiulę Oak Forest senelių 

\ prieglaudą, kur lietuvių se
nelių globojama du sykiu 
daugiau, negu labdaringo
sios sąjungos senelių prie
glaudoj.

Ar dabar Dr. Daugailis 
nemato, kad verčiau kalbėti 
vien apie savo tautos reika
lus ir darbus?

Apie labdaringosios są
jungos prieglaudą ne sykį 
esu rašęs. Prisieina vėl 
apie ją priminti. Ta orga
nizacija įkurta dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Prie 
jos veikė ir jai aukavo daug 
tokių, kurie dabar yra nu
traukę ryšius su bažnyčia. 
Primintina, kad jai prakal- 
Blninkavo nelaimingos at
minties, dabar užmirštas, 
Dr. Graiciunas.

Tos sąjungos įkurtoji 
prieglauda, kaip jau esu ra
šęs, yra puiki, milionine 
įstaiga. O joj senelių pri
glausta tik biskį daugiau 
60. 

! Kai labdaringoji sąjunga 
darbavosi, tai jos rėmėjai 
manė, kad bus pastatyta

šioliktosios Vasario proga. 
Kiek tame sąraše randame

• n. ui ug 4 <xuixwvji£; jlyicix ix<x- 
“Drau- talikiškų draugijų? Ir kiek 

’sąr asuose laisvamaniškų 
draugijų?

Ar yra katalikiška orga
nizacija tokia, kuri butų 
tiek aukojusi BALF’ui ir 
ALT, kaip Chicagos Lietu
vių Moterų Klubas ir Da
riaus-Girėno postas? 

Laisvamanis.

I

ROCKFORD, ILL.

kalus, streikus ir panašius 
reikalus. Lietuvybės reika
lams jie irgi duosnųs: per
nai, vasario 16 d. Lietuvos 
nepriklausomybės minėji
mo proga, davė $100; lie
tuvybės budinimui ir ugdy
mui, dipukų mokyklėlei, da
vė $100; Olio vadovybėj su
ruoštai dailės parodai davė 
$60; pereitam BALF’o sei
me rapotravo nuo 54 sky
riaus $55; moterų parodai, 
vaikučių eglaitės puošimui 
ir lietuvybės kitiems reika
lams kriaučiai visuomet 
duoda gražias ir gausias su
mas. Tai tau nežertas, vi
sur tik duoda ir duoda, o 
“Laisvės” pastogėj tiek 
daug išbadėjusių ir visokių 
reikalų, 
gauna, 
padėtis 
iš proto

“Kad 
bus ir 
nutarė 
“Laisvę” agituoja, kad vė
liau pravesti pas kriaučius, 
tą iždą išpustyti, neva siu

vi. vėjams pinigus išdalinti.
1
i Maskvos propagandos 
______ > “Laisvė” pernai, 
rugpiučio 30 d. laidoj, apie

1 siuvėjų tuos pinigus rašė se- 
vienu5 karnai:

i 
I

bet tik špygą te- 
Nedyvai, kad tokia 
baigia komunistus 
varyti.
nėr mums, tai ne- 
jums”—komunistai 

ir jau viešai per
mėnesio 

Visiš- trečią trečiadienį vaka-
Isrinkta nauja valdy-nuo to brudo, bet čia jų dar 

pirmininkė Mrs. M. apščiai užsilikę ir, kaip 
suomet, tie gaivalai drums
čia darbo žmonių ramybę, 
ardo jų vienybę, demorali
zuoja darbininkų eiles ir 
nuolatos kiršina 
prieš kitus, jie Maskvos di-į 
riguojami nepabuna ramus: “Geriausias ir teisingiau- 
nė vienai minutei. jsias būdas yra narių sudė-

Pernai jiems pasisekė su- pinigus jiems patiems ir 
demoralizuoti kriaučius,Išduoti.” Bet kaip ir ko- 
biauriai apšmeižti ir paže-jkiu budu tuos narių sudėtus 
minti tokius unijos clarbuo-1pinigus jiems atiduoti? 
tojus, kaip Jonas Buivydas Kuomet dauguma tų narių 
ir Pranas Vaitukaitis. Ir senai ilsisi kapuose, tai 
vien tik todėl, kad šiedu vy- “Laisvės” orakulai to nepa- 
rai yra socialistai. Šiemet sako. Tačiau, juk ne tas 
jau kitokius veltukus velia, j jiems rupi.
jau pasimoję numauti visus 
kraučius, tiesiog komunis
tinį šmugelį pravesti.

Brooklyno siuvėjai nuo 
senų laikų turi susitaupę 
juodai dienai gražaus turto, 
jie turi virš $42,000. Dalis 
tų pinigų padėta tam tiks
lui įkurtam fonde—Siuvė
jų Neprigulmingam Klube 
—$37,000. Gi 54 skyriaus 
ižde bėgantiems reikalams 
randasi apie $5,600—visų 
siuvėjų 54 skyriaus bend
ras turtas.

Seniau komustai lengvai 
pasisemdavo iš siuvėjų iž
do saviems reikalams, o tų 
reikalų pas juos galybės ir 
vis vardan tų “darbininkų 
interesų” jie* visuomet pasi- 
melždavo siuvėjų karvutę. 
Pagaliau didžiuma kriaučių 
pamatė, kad tie komunistų 
darbininkiški reikalai pra
sideda ir baigiasi Bimbos 
delmone, tad ėmė ir užtrau
kė tą melžiamąją karvutę 
—kriaučiai nebeduoda dau
giau komunistams pinigų!

Visų pirma siuvėjai nau
doja savo iždą saviems rei
kalams: jei kam nors iš na
rių atsitinka nelaimė ir rei
kalinga parama, bendru ta
rimu tokis būna sušelptas— 
auka ar paskola; paskui se
ka . bendri visuomeniniai 
reikalai. Kai Piliečių Klu
bas nutarė steigti savo na
mą, siuvėjai davė stambią 
paskolą, be ko tas namas 
nebūt įmanoma pastatyt; 
kai mus šalies vyriausybė 
reikalauja finansinės para
mos—siuvėjai perka karo 

Į bondsus.
Kriaučiai visuomet savo 

finansais rėmė ir teberemia 
tikruosius darbininkų rei-

r * ------
jkojienė; sekretore į vietą 
pasitraukusios Mrs. M. Ro- 
mis išrinkta Mrs. P. Han- 
son, vice-pirm.—Mrs. Sin
kevičienė, ižd.—Mrs. Ben- 
dor. Visos veiklios mote
rys, tai klubas, turėdamas 
gerą vadovybę ir su narių 
parama, galės gyvai veikti.

Amerikos darbininką ju
dėjimas ganėtinai apsivalė

l

Draugė B. žuklienė išvy
ko vienam mėnesiui atosto
gų į Kanadą pas savo sesu- 

Drg. žuklienė turi gra
žų ūki, kuriame peni gyvu
lius, ji juos perka iš vakarų 
valstijų ganyklų, nupeni, 
parduoda ir ima vė kitus 
penėjimui. Geros kloties 
jai farmeriauti.

ilsisi kapuose, tai

tę.
.<.♦ A • Tačiau, juk ne tas

Privertė Sniego

Pas mus tiek daug pri
snigo ir priledino, kad bai
su išeit ir iš namų. Bet eiti 
reikia, nedirbęs nebusi, o į 
šiaip stengiamės sniegą nu-j 
galėti. Bet ir nelaimių i 
daug pasitaiko, ypač matyti! 
daug apdaužytų automobi
lių. Dėl apledintų gatvių 
įvyksta daug nelaimių, ypač; 
nemažai moterų susižeidžia 
beeidamos slidžiomis gat- ‘ 
vėmis. Tad laukiam pava
sario, ar bent atodrėkio,' 
kad sniegą suėstų.

Darbai pas mus eina pil
nu tempu. Nebėra nė strei
kų. Kokie ginčai buvo 
pramonėje, baigti susitari
mu ir darbininkai šiuo tar
pu patenkinti savo uždar- • 
biais. ’

—R. B.

ATMINČIAI 
VINCENTO ŽUKLIO

Jau metai laiko prabė
go, kaip mano mylima* 
gyvenimo draugas atsi
skyrė nuo musų. As ne
tekau mylimo vyro, duk
terys, žentai ir anūkai ne
teko gero tėvo, giminės ir 
draugai—rimto draugo.

Labai sunku pergyven
ti tą skaudų atsiskyrimą. 
Kol mes gyvi busime vi
sada atsiminsime atsisky- 
rusijį iš mUsų tarpo vyrą 
ir tėvą, lankysime ir gėlė
mis puošime jo kapą. Lai 
būna jam lengva laisvo
sios Amerikos žemelė.
B. Žuklienė ir Šeimyna.

Worcesterio Lietuviams Svarbus 
Pranešimas!

/
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Dabar galima gaut visas 
Valdžios “Ineome Taxes” iš
pildyti Lietuviškoj Vaistinėj 
vakarais. Svetimtautis kny
gų vedėjas tą darbą atliks.

Su visais sveikatos reika
lais ir Medikališkais Daktarų 
Receptais irgi kreipkitės ypa- 
tiškai ar per laišką pas (7) 
Vytautą Skrinską, Reg. Ph.

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąvara 
AVorcester. Mass.

J

Gi šių metų numery 9, 
sausio 12 d. laidoj jau štai 
kaip “Laisvė” užgiedojo: 
“O kriaučių lokalas nieko 
bendro neturi prie Kriau
čių Neprigulmingo Kliubo. 
Kliubas turi savo čarteri ir 
savo turtą, pagal savo kon
stituciją daro tarimus taip, 
kaip didžiumai kliubiečių 
patinka.” Še tau, Jurguti, 
ir devintinės! Jau kriaučių 
54 lokalas nieko bendro 
prie savo pinigų neturi, ko
munistų orakulai taip išvi- 
rozino.

Taip, minėtas klubas turi 
savo čarterį, turi konstitu
ciją ir turi padaręs daug 
tarimų. Bet iš kur tie pi
nigai atsirado, iš ko tokis 
stambus iždas susikaupė ir 
kaip tą viską nuo organiza
cijos paslėpti, kuomet vi
sam svietui žinoma? Kaip 
matyt, tai ne Bimbos pa
stumdėliams tą viską išaiš- 
kyti. Minėjom, kad ne tas 
jiems rupi—savo tikslą da
linai jau atsiekė—narius su
kiršino ir suirutės ligvaliai 
pasėjo.

Sąžiniški unijistai prie or
ganizacijos—54 skyriaus— 
turto savo pirštų nekis. Tą- 
gu komunistai dalina—bus 
jų paskutinė dalyba.

A. Jenkins.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuviu 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st, Chicago, UI., ar vietos 
ALT skyriui.
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I Lietuviai Londone
> ____________

Londonas, Britų Imperi- senieji kalba sena lietuviš- 
jos sostinė, yra gal ne pas- l*~ — 1—1—------
kutinę vieta, kur gyvena se
nieji lietuviai imigrantai ir 
naujai atvykusieji iš DP 
stovyklų kaip EVW.

Lietuvių kolonija Londo
ne koncentruojasi ryti
nėje miesto dalyje, “East
ende.” Toji Londono dalis 
yra “garsesnė” visu kuo 
Londono gyvenime, nes ten 
gyvena karingiausias sosti
nės elementas.

Nestebėtina kodėl ten 
musų tautiečių dauguma 
gyvena. Jeigu imsime mu
sų tautiečius, kurie dau
giausia yra atvykę dar prieš 
1914 metų karą, tai bus aiš
ku, kad jie atvyko ne labai 

! turtingi ir ne lordų “titu- 
• lais” pasipuošę. Žinoma, 
ir jų įsikūrimo vieta buvo 
pasirinkta vargingesnė, nes 
ji buvo prieinamiausią. Da
bar ten kai kurie seni musų 
išeiviai įsikūrė visai paken
čiamai. Dauguma jų ryti
nėje Londono dalyje turi 
savo nuosavybes, namus, 
smulkių dirbtuėlių, ar bent 
menkesnių krautuvių. Ten

Sveikas gyvas, tėve! Kur viri laukia atsilankant, ba pat randasi ir maža lietuviš- 
taip drąsiai žergi? jiems patinka mano vajau- ka bažnyčia.

—Finu pas savo seną nas stonas, o tada niekas ir Bažnyčia tvarkoma gana 
frentą Zacirką.

—Ar jis pante turi?
—Ne. Maike. jis turi kra- bėtis> jeigu aš apsivilkčiau 

iavą tekilą. tai noriu šoblę overauzem. Ne, Maike, šo- 
išsigaląsd. Wės aš nepadėsiu, ba tai

—O kam ją galąsti? unaravas tulšis. Atsimenu,
—NespakainTčėsai. Mai- Musučiužės šteito guberna- 

ke. tai reikia ginkluotis torius apženijo savo dukte- 
Juk ir Trumanas reikalauja H nuvežė savo žentą į 
pinigų, kad raiškas butųIašinktoną parodyt. Bet 
gerai apginkluotas. Sako,jis šumniau isrodytų,

ka kalba pilna barbarizmų, 
kuriuos dar papildo “cock- 
ney” kalbos barbarizmai. 
Čia augę jaunuoliai kalba 
lietuviškai, kaip akmenukų 
į burną prisipylę.

Ką čia kaltinti dėl tos 
jaunuolių kalbos, sunku ži
noti. Gal kalti tėvai, kad 
nemokėjo įkvėpti vaikams 
meilės prie tėvų kalbos, o 
gal kaltos ir visos musų čia 
gyvenimo aplinkybės. At
rodo, kad ir pati Lietuva, 
savo nepriklausomo gyveni
mo metais, nedėjo didelių, 
pastangų, kad musų tautie-’ 
čiai svetimuose kraštuose 
jaustųsi ankštai susirišę su 
savo gimtuoju kraštu.

Gal būt, jei nepriklauso
mos Lietuvos vadai, ypač 
tie, kurie Lietuvą valdė pa
tys “savanoriškai” pasišovę 
tą daryti, butų mažiau kal
bėję apie “didžią ateitį,” o 
daugiau rūpinęsi lietuvišku
mu, sakau, gal Londono lie
tuviai čia “Eastende” butų 
turėję lietuvišką mokyklėlę, 
kuri butų jauniems padėjusi 
išmokti savo gimtosios kal
bos. Deja, truko noro ir 
iniciatyvos. •

i Lietuviai Londone dirbami 
įvairiausius darbus, smul- ' 
kiuose amatuose, mažesnėse' 
dirbtuvėlėse, - - c~—
yra ir gerai išsidirbusių įungtln.es. Amerikos Valsty- Italijoje gyveną 
amatininkų. Kadangi nau-‘2^s įvažiuoti ir įsikurti'----- - 1 ”
jieji ateiviai dar neturi tei-'f^??®. 
sės pasirinkti darbą, tai tuo, 
žvilgsniu naujieji yra daug 
sunkesnėje padėtyje, jie tu
ri tenkintis įvairiais antra
eiliais darbais, kaip tai li- 
igoninėse, skalbyklose, dail
inai tekstilės pramonėj. Nau
jų ateivių uždarbiai retai 
viršija-5 svarus per savaitę 
vyrui ir 3 su puse ar 4 sva
rus moteriai.

i Didesnis senųjų lietuvių 
'susibūrimas Anglijoj kadai- 
ise buvo Škotijoj, kur kasyk
lose dirbo keli tūkstančiai

, musu tautiečių. Tada, se
naisiais laikais, Škotijos 
lietuvių tarpe veikė ir so-

; cialistinė organizacija, ėjo 
laikraštis “Rankpelnis,” bet 
man neteko Škotijoj būti, 
todėl nedrįsčiau nieko saky
ti, kaip atrodo senoji lietu
vių išeivija Škotijoj.

Olka iš Kopūstėlių.
Londone.

I

Todėl dabar lietuvybė čia 
durų neatidarytų, ir tu pats gerai, joje klebonauja kun. tirpsta ir liūdna darosi, kai 

! nenorėtum su manim kai- j. Sakavičius, žmogus inte- tenka tą nykimą ir ištautėji- 
ligentiškas ir taktiškas. Kai mą savo akimis stebėti, 
pirmą kartą pamačiau lie
tuvišką bažnyčią Londone, 
tuoj prisiminiau kaimo pa
rapijų bažnyčias Lietuvoje, 
būtent Pašilės arba Pabais
ko. Žmonės suėję neva pa
simelsti pirmiausia susiren- 

_ 2 « ~ Sako, P3 summau išrodytų, ka gatvėje prieš bažnyčią, 
darys naujas bombas. to-; padare jį šteito milišino ge-,nes šventoriaus arba aikšr 
kias ką gali nušluoti visą r 1 . ?. _ ~ - ~
svietą. uniformą ir prijuose šoblę. jciuj, ueuui. via suėję iuai-

—Tas tiesa, tėve. Amen- Žinoma. X ašinktonas turėjo ’dininkai” išsiplepa visokias 
ka ginkluojasi.

—Bet vieno daikto aš čia 
negaliu suprasti. Maike. 
Jeigu Trumanas nori tokių 
smarkių bombų, tai ką jis 
su jom darys? Juk bus jau 
daugiau kaip pusė metų, 
kai Kūrėjoj eina vaina, o 
Trumanas vis dar neleidžia 
ui bombų juzyt. Ant Ku-

nerolu, užordeliavo gražią tės, kaip Pabaisko bažny- 
uniformą ir prijuosė šoblę. ’čioj, neturi. Čia suėję “mal-

Nr. 4, Sausio 24r 195J

siuvyklose, 1 įstatymą į Vokietijoje, Austrijoje ir
į nuo 1939 

rugsėjo 1 d. iki 1949 m. 
sausio 1 d.

Anglijoje gyveną lietu
viai tremtiniai, kurie karo 
metu tarnavo Lenkijos ka
riuomenėje ir turi “honor- 
able discharge.” Ši klauzulė 
daugiausia liečia Vilniaus 
krašto lietuvius, šiuo įšta-

UŽSAKĖ ŠVENČIU 
DOVANOMS “KELEIVĮ

Baigiant žodis apie lietu
vių organizacijas. Neskai
tant Lietuvių Sąjungos Di
džiojoj Britanijoj, kuri iš

iš to daug juoko, ba nei tas J naujienas bei žinias ir U.., 
gubernatorius, nei jo žentas J tada, kartais jau gerokai do- 
nieko apie, tokį biznį neiš- pamaldoms įpusėjus, pas-; 
manė ir šoblę prijuosė ne kutiniSi sueina į vidų, 
iš to šono. -Nors juoko bu- p - ~~ ~ ;_  *____
vo visiems, ale vistiek tas ,Ceremonija irgi lietuviška, 
parodo, kad ginklą visi my- i Giesmės, mišios, lietuviškas 
Ii. Aš tau pasakysiu, Mm-lpamokslas, kita kalba kol 
ke, kad šoblė man ^atstoja i kas Londono klebonas ne- 
J — — — * 

rėjos miestų raplenai dar|man butų markatnas gyve-
numeta vieną kitą bombą, 
bet ant Čainijos komunis
tų krepasčių Trumanas ne
leidžia savo lakūnams nei 
nusispiaut. Jeigu aš bučiau 

• Amerikos prezidentas, tai 
šiandien jau butų supleš
kintos ne tiktai čainių kre- 
paslys, ale ir Maskvos jau 
nebūtų. Ką tu, Maike, ant 
to pasakysi?

—Aš pasakysiu, kad ir 
tėvas elgiesi taip, kaip Tra- 
manas. Jisai reikalauja pi
nigų ginklams ir bomboms, 
nežinodamas ar jis kada tas 
bombas vartos, ar ne. Tę
vas gi galandi sako kardą, 
bet taip pat nežinai, ką su 
juo darysi.

—Maike, tu manęs nekri
tikuok. Matai, kad ant 
svieto nėra pakajaus. Ar 
reikės muštis, ar ne, bet šo- 
blė turi būt išgaląsta.

—O aš tau, tėve, sakau, 
kad mesk tą branktą per 
tvorą, nes jis visai nereika
lingas. Išgalandęs galėsi 
dar nosį sau nusipiauti.

—Maike, tu nežinai ką

1 įvairių tautybių* 
•tremtinių gyvenančių Vo-- 
’kietijoje ir kitur Europoje.' 
Iki šiol tuo įstatymu tega
lėjo pasinaudoti tik 200,000 
tremtinių, o apie 134,000 
dar turi teisės ir gali įsta
tymu pasinaudoti, bet dėl 
garantijų stokos negali. Jų tymu gali pasinaudoti visi, 
tarpe yra apie 1,000 lietu- kurie gyvendami Anglijoje 
vių, kurie mielu noru emi-į įsiregistravo Amerikos kon

sulatuose iki 1950 m. bir
želio 16 d. pareikšdami no
ro emigruoti į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Ang
lijoje gyvenantiems galima 
sudaryti darbo ir buto ga
rantijas arba affidavit of 
support, pagal reikalą.

Lietuviai tremtiniai laiki
nai apsigyvenę Prancūzijo
je, Anglijoje, Švedijoje, 
Belgijoje, Danijoje, Šveica
rijoje, Liuksemburge, Olan
dijoj ir pan. nuo 1939 m. 
rugsėjo 1 d. iki 1949 m. 
sausio 1 d. gali taip pat at
vykti pagal darbo ir buto 
garantijas savo kilmės pa
prastos kvotos (none-pre- 
ference) 500 ribose. Šių 
kraštų lietuviai, ypač kurie 
gimę Rusijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje ir kitose valsty
bėse, kurių neišnaudotos 
kvotos yra didelės, turėtų 
pasinaudoti šia taisykle. 
Žinoma, šiuo įstatymu galės 
pasinaudoti ir Lietuvoje gi
musieji.

Dar kartą, gal but: jau 
paskutinį, Bendrasis Ame
rikos Lietuvių šalpos Fon
das kreipiasi į visus Ame
rikos lietuvius (senus ir 
naujakurius) prašydamas 
atjausti pasilikusius Vokie
tijoje, Austrijoje ir kitur 
brolius ir seses ir jiems su
daryti galimybę atvykti ir 
apsigyventi šiame krašte.

Savo pasižadėjimus ar 
sutikimus tokiems tremti
niams pagelbėti, sudarant 
jiems darbo ir buto garan
tijas, malonėkite skubiai 
siųsti BALF’o centrui, kad 
garantijas galima butų su
daryti ir duoti joms eigą iki 
1951 m. vasario 28 d.

Argi iš apie 1,000,000 
lietuvių Amerikoje neatsi
ras 1,000 geraširdžių galin
čių ir norinčių pagelbėti sa
vo broliams ir sesėms pasi
tikusiems anapus vandeny
no ir trokštantiems savisto
vaus gyvenimo laisvoje 
Amerikoje?

Sudarėm garantijas 26,500 
lietuvių, nepalikime vieno 
tūkstančio lietuviu!

BALF Centras.

vių, kurie mielu noru emi
gruotų Į Jungtines Ameri
kos Valstybes, jeigu jiems 
butų sudalytos garantijos 
darbams ir butams.

Šiuo metu lietuvių DP 
imigracijos ir įkurdinimo 
reikalai atrodo šitaip: Į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes atvyko ir apsigyveno 
apie 22,500 lietuvių; darbo 
ir buto garantijų procesavi- 
mo stadijoje dabar yra apie 
4,000; apie 1,000 lietuvių 
pasilikę Europoje, daugiau
sia Vokietijoje ir Austrijo
je, garantijų neturi, nes nie
kas jiems jų neparupina— 
giminių ir pažįstamų Ame
rikoje jie neturi.

Tiems likusiems Europo- 
| je lietuviams reikia pagel- 

” l'bėti kuo greičiausiai, nesMusų skaitytojai švenčių
I proga užsakė dovanų “Ke- jeigu jie negaus garantijų 
leivį” savo giminėms ir iki šių metų vasario 26 d 
draugams. Užsakė: Paul(vargiai 1----- _
Jagela iš Gloucester, N. J-,l Ameriką atvykti ir apsigy- 
savo broliui John Jagelai,Įventi. x
New Lisbon, N. J.; Mis. M.
|Wikis, iš Hamilton, Ont..

kada nors galės į

BALF’as karts nuo karto
viiv., spaudoje skelbia tokių Jie- 

.... __ savo seseriai Mrs. Cypas, tuvių vardus, seimų sudėtis,
10,OOJKlž^OOO lietuvių jun-;Paris, Ont; Mr. A. Viksva, specialybę ir adresus pra- 

i. . . lNew Egvpt> N. J., užsakė gydamas Jiems pag^i
A. Mikoniui, New Egypt, garantijomis, bet P « 
ję j ?kių lietuvių sąrasą sudalyti
—------------------------------ labai sunku. . .

Laikas užsisakyti “Kelei- Į /alįn?^erikoF Vaisty
to” kalendorių 1951 me- įeina lietuviai
tams. Daug informacijų ir be. valstybėse:
skaitymų. Kaina 50 centų, tremtiniai uos_____________

gia kiek daugiau dvejų tūk
stančių, čia yra smulkių, 
vietinio pobūdžio draugijų. 
Visos jos daugumoje yra 
savišalpinės ir religinės, bet 
jokio platesnio ir gyvesnio 

1^1 kultūrinio veikimo neparo- 
. ’ /Irs

Bažnyčioje visa pamaldų

geriausi draugą. jos prasitaria bažnyčioje, gar
bė jam už tai. Baigiasi pa
maldos visokiais smulkiais 
klebono pranešimais.

Po pamaldų visi lietuviai 
skuba į “raudonuką.” Tai 
smuklė, vadinama tuo var
du, kuri gal daugeliui yra 
malonesnė negu pamaldos. 
Juk lietuviškoje parapijoje 
Lietuvos kaime iš bažnyčios 
aplankyti kokį Berčiką bu
vo tradicinis dalykas. Ten 
prie “tranko,” kuris pagyvi
na kraujo apytaką, “maldi
ninko” vaizduotė irgi pagy
vėja ir prasideda kalbos ir 
ginčai visokiais klausimais, 
kurie susikaupia per darini 
savaitę. Tik po to Londo
no lietuviai skirstosi namo, 
o dalis jų susirenka klube. 
Klubas, kuris randasi taip 
pat Eastende, įsteigtas pas
kutiniais metais ir, atrodo, 
yra paprasta biznio įstaiga 
be pretenzijų į ką kitą. Ten 
įsismaginame prie stikliu
ko, ten patrypsime prie 
girgždančio džazo, o kitam 
kam mažai laiko skiriama.

Santykiai senųjų išeivių 
su naujaisiais gal nėra blo
gi, bet gal nėra ir perdaug 
geri, nes, kaip sakoma, kad 
ir nesipešame, bet gal per
daug ir nesimyluojame. 
Gal dauguma naujų imi
grantų, buvusių DP, rado 
prieglaudą irgi toje pačioje 
rytinėje dalyje. Vienus ten

nimas.
—Kad gyvenimas nebūtų 

nuobodus, tėvas turėtum 
apsivesti.

—Vot, Maike, už tokią 
šnektą aš galėčiau tau už- 
fundyt. Aš ir pats nesykį 
apie tai pamislinau, ale vis 
neturiu drąsos merginą pa- 
kalbint. Navatnas daiktas, 
Maike, tas generoliškas no
taras. Jeigu man reikėtų 
stot i vainą prieš komunis
tus, tai aš ir pačiam Stali
nui kirsčiau; ale kai reikia 
prie moterų, tai nėra atvo- 
gos, ir dac oi.

—O kodėl tėvas nepaieš- 
kai sau mylimos per laik
raštį?

—Nesinori, Maike, kad 
žmonės juoktųsi. Pasaky
tų, ve, generolas negauna 
pačios, tai siūlosi boboms 
per gazietas. Žinai, žmo
nės myli fones iš kitų da
ryt

—Jeigu taip, tai tėvas ga- 
t lėtam paieškoti sau mote
ries per vedybų biurą. To
kių įstaigų Amerikoj ne
stinga. Paskutiniais laikais

Tte M 9Ž8
Žlibinu Klebonas
Atlėkdavo į Plungę

kalbi. Juk visą Amerika Į tokie biurai jau ir Anglijoj 
pažįsta mane kaip generolą. pradėjo veikti.
Jeigu aš numesčiau savo 
zbrajų, tai reikėtų ir uni-’ —Denkiu, Maike, už ge- 
forma mesti, ba mundiera rodą. Dabar tu gali sau 
be šoblės netinka. Na, o €16, o aš pats vienas pamis- 
jeigu numesčiau ir šoblę ir lysių, 
uniformą, tai kas tada be- 
liktų iš staršo generolo? Pakalbinkite kaimynu* ir traukė bažnyčia, kitus gal 
Juk žmonės manęs tada ne- draugu* užsisakyti “Keler būt lietuvė mergaitė ir ga- 
be pažintų. Dabar manęs vį.” Kaina metam* $3. limybė susikalbėti. Musų

Mano širdis sustojo kai išgirdau Dženytę 
klykiant.

Aš rengiausi beibę maudyt. Dženė žaidė vir
tuvėj viena pati ir užsivertė ant savęs puodą 
su verdančiu vandeniu! Ji tiek verkė, kad vos 
galėjo balsuoti.

Aš buvau patr. viena, iš karto aš persigan- 
dau. Tuomet aš atsiminiau telefoną. Skam
bindama aš turėjau būt labai susijaudinus, bet 
telefonistė tuojau mane suprato. Ji pašaukė 
policiją, o paskui daktarą. Policijos vežimas 
išvežė verkiančią Dženę į lgoninę.

Dabar Dženė jau namie ir sveika. Man bai
su ir pagalvoti, kas butų atsitikę su Džene, 
jeigu ne telefonas, šituo vienu atsitikimu te
lefonas apsimokėjo daugeliui metų.

į «• b,gger

Klebonas “lėkdavo” va
sarą su rogėmis, pasikin
kęs porą arklių, kaip sma
kų, ir tik žiežirbos šviesda
vo iš po pašinų.

Apie klebonų ir ponų va
žiavimą “vasarą su rogė
mis” “Keleivio” kalendo
riuje 1951 metams rašo Ig. 
K. labai įdomų straipsnį ir 
irodo, kad ne tik klebonai, 
bet ir inžinieriai vis dar va
žinėjasi “vasarą su rogė
mis.” Veila susipažinti su 
tuo straipsniu.

“Keleivio” kalendoriuje 
yra daug įvairiausių skaity
mu, plati kalendorinė dalis, 
vra puikių eilių ir patarimų. 
Kaina 50 centų. Užsaky
mus ir pinigus prašome sių
sti :

“KELEIVIS”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Ma**.

i
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Socialinis Aprūpinimas 
Švedijoj• •

III
Laikinai Nustojusių 

Darbingumo Aprūpinimas

SOCIALINIS DRAUDI
MAS. — Pirmiau Švedijoj, 
kaip ir kituose kraštuose, 
ne dėl savo kaltės patekę į 
bėdą dėl ligos, nelaimingo 
atsitikimo arba nedarbo, 
buvo globojami labdarybės 
keliu. Tas buvo surišta su 
smulkiais nagrinėjimais as
mens ir šeimos reikalų. De
mokratinėj valstybėj tokia 
padėtis negali būti paken
čiama, nes kiekvienas vi
suomenės narys, pakliuvęs 
ne dėl savo kaltės į sunkią 
padėtį, turi teisę reikalauti,

[tarnybą šeima gauna įstaty
mo numatytą atlyginimą.

DRAUDIMAS NUO LI
GOS, kurs veikia nuo 1931 
metų, atliekamas per lais
vai suorganizuotas ligonių 
kasas, kurias įvairiu budu 
remia valstybė. Tuo tarpu 
valstybinę paramą gauna 
kiekviename rajone tik vie
na taip vadinama “pripa
žinta” ligonių kasa, kuri ve
da savo reikalus valdžios 
nustatyta tvarka. Tos ka
sos sudaro sąjungą, tokiu 

' budu rizikas tarp atskirų 
’ kasų yra išlyginamas. Vi- 
’ šame krašte veikia apie 1,- 

750 “pripažintų” ligonių 
kasų ir kiekvienas gali lais-

APŽIŪRINĖJA ATOMINĘ TORPEDĄ
• • •

A
 N ATOMIC TOKPtDO sugges-
1 tion brings ten-year-old Tom- 

my Pearce, of Arlington. Va., into 
conference with Rea • Admiral A. 
G. Noble, Chief of Navai Ordnance. 
at the Pentagon. In his letter to 
Navy Secretary Matthews. the 5th- 
grade student drew a picture of the 
weapon he thought up as his con- 
tribution to the fight against Com- 
munism. Recognizing the boy’s in- 
itiative. Admiral Noble invited him 
to headquarters for an “exchange of 
ideas” and an inspection of an early 
type of navai torpedo. (Defense 
Dept. Photo from International)

Plienas ir Aliejus’

kad visuomenė jį apiupin-*va[^sto’ti’’nariį nĮpriklau- 
tų. Geriau sutvarkytose vai- somai nuo profesijos bei už- 
stybėse jau senai pradėta darbi0 dydžio. Pradžiojestybėse jau senai pradėta dart>i0 dydžio. Pradžioje 
eiti socialinio draudimo ke- 1945 metų ligonių kasos tū
liu. f -------J----- -Švedai pavyzdingai rgjo 2.4 milionų narių, kas 
tvarko darbo žmonių drau-, sudaro daugiau 40% visų 
dimą, praktiškai išplėšdami suaugusių piliečių. Viduti- 
socialinį aprūpinimą visai nis mėnesinis įnašas sudaro 
tautai.

DRAUDIMAS NUO NE-i Kokią apyvartą padaro li- 
LAIMINGŲ ATSITIKIMŲ į gonių kasos matyti iš to, 
apima visus dirbančiuo-j kad 1941 metais kasų na
šius, išskyrus šeimos narius 
prie namų darbo ir aiškiai 
nustatytas grupes pripuola
mai dirbančių darbininkų. 
Draudimas yra pilnai ap
mokamas vienų darbdavių. 
Nukentėjęs be nemokamo 
gydymo namuose arba Ii-> 
goninėj gauna dienpinigius, 
pavyzdžiui, uždirbęs 3,600 
kronų per metus už nedar
bo dieną gauna 7 kronas. 
Visai nustojęs darbingumo 
gauna pensiją iki gyvos 
galvos; mirties atveju likusi 
šeima gauna pensiją iki 
dviejų trečdalių metinio už
darbio. 1940 metais įvyko 
180 tūkstančių nelaimingų 
atsitikimų ir išmokėta 33 
milionai kronų, neskaitant 
nuolatinių pensijų. v

DRAUDIMAS NUO NE
DARBO nėra priverstinas, 
jis yra organizuotas per 
profesines kasas prie atitin
kamų unijų, kurioms vals
tybė daro primokėjimus. 
1947 metais tokioms ka
soms priklausė tik 800 tūks
tančių narių. Išmokami pi
nigai kelionei, persikrausty
mui į kitą vietą ir nuo 2 iki 
6 kronų dienai laikotarpy 
90 iki 156 dienų, o 
1941 metų išmokami 
dienpinigiai žmonai ir 
kams. Tam valstybė 
moka 75%. Silpnos pusės 
šito draudimo: jis neapima 
visų dirbančiųjų ir nėra iš
lyginti išmokėjimai tarp at
skirų profesijų; be to, ne
darbo rizikas nėra visoms 
profesijoms vienodas. To
dėl kyla reikalas įvesti pri
valomą visiems draudimą ir 
apkrauti darbdavius atitin
kamais mokesčiais.

Atliekant

maždaug pustrečios kronos.

dienai, 
kronas 
maitin- 

gauna

nuo 
dar 
vai- 
pri-

riams buvo išmokėta 52 mi
lionai kronų, iš kurių vals
tybė ir savivaldybės primo
kėjo 22.5 milionų, likusius 
gi apie 30 milionų įmokėjo 
apdraustieji.

Tokia padėtis buvo prieš 
didžiąją pokarinę reformą, 
kuri siekia, kad priverstinas 
draudimas nuo nedarbo ir 
ligoje apimtų plačias pilie
čių mases ir labiau tuos, ku
rie vargingiau gyvena. Ne
vedę ligos metu gauna po 
3 su puse kronas 
kas sudaro 1,275 
metams; šeimos gi 
tojai papildomai
žmonai 2 kronas ir kiekvie
nam vaikui 1 kroną, bet 
kartu ne daugiau, kaip po 
10 su puse kronų į dieną. 
Jei kam tokie išmokėjimai 
atrodo permaži, jis gali pa
didinti savo įnašus į ligonių 
kasą ir gaus tuomet dides
nius dienpinigius, nenusto
damas visų kitų nario tei
sių.

Visos išlaidos gydymui, 
ligoninėms ir vaistams nuo 
ligonių kasos atpuola, nes 
įas paima ant savęs valsty
bė, betarpiai apmokant 
vaistinių ir ligoninių sąskai
tas. Suvalstybinus vaistų 
gamybą ir vaistines bus 
lengviau visa reikalą tvar
kyti. Naujas įstatymas nu
mato, kad kiekvienas turi 
teisę nemokamai pasinau
doti ligoninės bendrąja sa
le. Visų išlaidų pagal val
džios apskaičiavimus susi
darys apie 230 milionų kro
nų, iš kurių ketvirtą dalį tu
rės pakelti ligonių kasos iš 
narių mokesčių, o tris ket- 
ivirtadalius primokės valsty-

kariuomenės bės iždas. '

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.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELE1VIS
636 East Broadtray So. Boston 27, Maaa.

aro laivyno 
sekretoriui laišką ir pasiūlė' jo sugalvotą atominę torpedą, kaipo naujausią karo gink
lą prieš bolševikus. Admirolas A. G. Noble vaiką pasikvietė “pasikeisti nuomonėmis” 
ir savo ofise rodo vaikui įvairius torpedos modelius. <

Buvusio prezidento H. j tome, kad Rusija toli atsi- 
Hooverio pasiūlymas “pasi- lieka nuo Amerikos ir jos 
traukti” iš Azijos ir Euro-; sąjungininkų plieno gamy- 
pos sukėlė Amerikoje deba- v"‘‘ 
tus, kurie tęsis dar ilgai. 
Kadaise Amerikos laisvės 
tėvas, Jurgis Washingtonas, 
savo atsisveikinimo rašte 
patarė amerikiečiams veng
ti “pinkfėtų sąjungų” su Eu-' mo lygį, juo mažiau plieno 
ropos valstybėmis ir nuo to jis suvartoja savo civilei 
laiko, per ištisą šimtą metų, I gamybai. Rusija, kur žmo- 
a «i._ J———-- J=1—‘nių gyvenimas yra labai 

skurdus, gali daug didesnę 
dalį savo plieno panaudoti 
ginklų kalimui. Amerika 
to negali. Per antrą pasau
linį karą Amerika tik 26 
nuošimčius savo pagaminto 
plieno skyrė karo reika
lams, o 74% buvo skiriami 
civilei gamybai. Iš pernvk- 
ščios plieno gamybos Rusi
ja ir jos satelitai skyrė 27,- 
000,000 tonų plieno ginklų 
gamybai. Europa ir Ame
rika daug mažiau plieno 
ginklavimuisi skyrė ir todėl 
atsiliko ginklavimosi lenk

tynėse. Dabar bandoma

boję.
Tiesa,

pasako.
tik karo mašinai, bet ir ci- 
vilei gamybai. Juo kuris 
kraštas turi žemesnį gyveni-

skaičiai ne viską 
Plieno reikia ne

Aprūpinimas Invalidumo ir gas įvairiose vietovėse gy- LIETUVOS GENERALINIO 
Senatvės Atžvilgiu I venančius, įvedė dar svar- KONSULATO NEW YORKE 

•bio noninvo. ™ai n5w tik J PAIEŠKOMI ASMENYS
Švedai yra nusistatę, kad 

kiekvienas, kurs sveikas bū
damas dirbo naudingą dar
bą, turi teisę, tapęs invali
du arba sulaukęs senatvės, 
gauti iš valstybės iždo atly
ginimą, kurio užtektų be 
kokios paramos iš kitų šal
tinių, Kitais žodžiais kal
bant, kiekvienam, pasiekus 
tam tikrą amžių, yra garan
tuota pensija pragyvenimui. 
Pensijoms lėšas sudeda vi
sa tauta; kiekvienas pilie
tis kartu su kitais valstybi
niais mokesčiais įmoka pen
sijų fondui tam tikrą sumą, 
kuri priklauso nuo mokėto
jo pajamų. Iš tokių mokes
čių pensijų fondas 1945 me
tais sudarė 787 
kronų. Bendras 
tvarkymas yra 
įstaigos rankose, 
praktiškus darbus, surištus 
su pensijų 
savarankiai 
įstaigos.

Senatvės
67 metai dalinai dėlto, kad 
ten ilgai gyvenama, dalinai 
išlaidų sumažinimo sumeti
mais. Pensiją sudaro pa
grindinė suma, kurią gauna 
kiekvienas, pasiekęs nusta
tytą amžių, visai neatsižiu- 
rint į jo materiali stovį, ir 
prie tos pagrindinės sumos 
priedas, kurs turi tikslą iš
lyginti gyvenimo sąlygas 
pensionierių, gyvenančių 
kaime, miesteliuose ar did
miesčiuose, vienišų ir tu
rinčių šeimas. Sunkaus dar
bo profesijoms sumažina
ma 67 metų senatvės riba.

Naujas įstatymas, kurs 
veikia nuo 194Š metų pra
džios, žymiai pakėlė pensi
jas; jos siekia dabar viso 
831 milionų kronų, vieton 
buvusių iki šiol 358 milio
nų. Vienišas, be šeimos 
pensininkas gauna 1,000 
kronų pensijos ir 150 iki 
600 kronų priedų metams; 
turintis šeimą gauna 1,600 
kronų ir 200 iki 800 kronų 
priedų. Priedai priklauso 
nuo gyvenamosios vietos ir 
butų kainos. Naujas įsta

tymas be pensijoms priedų, 
kurie stato į vienodas sąly-

į venančius, įvedė dar svar
bią naujovę: visai nėra tik
rinamas materialis pensi
ninko būvis; pensiją jis 

’ gauna, galima sakyti, auto- 
’ matiškai, nepriklausomai 

nuo to, ar jis turi dar kokias' 
pajamas arba turtą. ?T 
lems, pasiekusioms 55 me
tų amžiaus, įvestos našlių 
pensijos iki i,000 kronų 
metams. Pensininkų žmo
nos tam tikrais atvejais gali 
gauti iki 500 kronų priedo.

Naujame įstatyme palik
ta senatvės riba 67 metai, 
bet jeigu darbininkas nu
stoja anksčiau /darbui jėgų, 
jam pensija gali būti pa
skirta anksčiau,

Nors socialinės reformos 
siekia visuotino vargo paša-

Amerika, daugiausia dėka 
savo geografinei padėčiai, 
laikėsi nuošaliai nuo likusio 
pasaulio didžiųjų valstybių 
varžytynių ir rietenų. Dau
gelis amerikiečių ir dabar 
galvoja, kad gera butų gy
venti savo laisvoj ir plačioj 
šalyje ir nesukti sau galvos 
dėl likusio pasaulio likimo.

Tokį norą turi ne tik 
amerikiečiai, bet ir kitos 
tautos. Kuri taikiųjų tau
tų nenorėtų, kad pasaulis 
paliktų jją ramybėje? De
ja, noras politikoje nėra 
viskas. Taikai išlaikyti, ar 
normaliems santykiams pa
laikyti tarp tautų “reikia J spragą užkišti ir plieno nau- 
dvejų.” Taikiausioji tauta dojimas civilei gamybai žy- 
neturės ramybės ir taikos, miai susiaurinamas. Jei 
jei vienas ar kitas kaimynas Į Rusija galėtų užimti vakari- 
nenorės duoti tos ramybės nę Europą ir pasigriebti jos 
ir taikos.

Šiandien pasaulio taiką'visai kitoks, jėgos butų ly- 
drumsčia Rusija, kurios gios ir “Vakarų” persvara 
diktatoriai godžiai žiuri į išnyktų.
“kapitalistinį pasaulį” ir 
mintyse jau dalijasi to pa- liava, kuri šeria karo maši- 
saulio gerybėmis, mintyse Iną, yra aliejus. Amerika 
jau skiria tam pasauliui sa- skysto kuro iš žemės pernai

t

plieną, tada vaizdas butų

Kita pagrindinė karo ža-

Bakaj sa-Kryžeyr’čiutė,
Wiesbadene, Vokieti- vo “gauleiterius” ir jau mo- metais iškasė 2,311,000,000 

kosi atmintinai “išvadavi- bačkų, o Rusija tiktai 324,- 
jmo kalbas,” kurias jie pasa-

Klara
gyvenusi 
joje.

Pranas
Charles Bizowski, buvęs Vo-Įkytų, jei jiems pavyktų iš-

Beiga. 000,000 bačkų. Šiaurinė ir 
Pietinė Amerikos aliejaus 
pernai iškasė net 3,075,- 

>000,000 bačkų, arba beveik 
’ 10 kartų daugiau, kaip Ru
sija ir jos pavergti kraštai. 
Amerikos ir Anglijos ran
kose yra Viduriniųjų Rytų 
aliejaus kasyklos, kurios 
pernai metais davė 660,- 
000,000 bačkų aliejaus, ar
ba dvigubai daugiau, negu 
Rusijos aliejaus gamyba.

Jei pasielgti hooveriškai 
ir atiduoti Rusijai Europos 
plieną ir Arabų kraštų alie
jų, tada Rusijos karo maši
na butų pasirengusi ilgam 
karui ir Amerika jai nebe
būtų pavojinga.

Galima butų nurodyti ir 
daugiau hooverinės “trau
kimosi” politikos nesusipra
timų, bet, manau, užtenka 
ir tų dviejų žaliavų skaičius 
paminėti, kad supratus, jog 
joks atsakomingas Ameri- 
'kos politikas negali rimtai

I

Aas- kietijoje kaip Amerikos kariuo- keltj savo vėliavą virš dar

milionus .... ... - , .lininio, visgi visuomene turi 
centrinės ?ar> kad j'.' sumažintu mas- 
vkiis tu’ raPintls Wgsais, pn- 

® žiūrėti ir peraūklėti visuo
menei nenaudingą elemen
tą. Akliesiems įvestos spe- 
cialės pensijos ir globa. Su 
valstybės parama statomos 
seneliams naujoviškos prie
glaudos, iš kurių prašalinta 
tipiška tekiams prieglau
doms dvasia; pavyzdingai 
įrengtuose namuose žmonės 
gali jaukiai praleisti savo 
amžiaus galą.

Švedai parodė, ko gali 
pasiekti socialinėje srityje 
nedidelė darbšti tauta, jei 
ji nėra karų nuteriota ir tu
ri demokratinę vadovybę. 
Ten visiems aišku, kad su 
reformomis nebus sustota, 
kol visi krašto gyventojai 
bus pilnai socialiniai aprū
pinti ir niekas neturės jau
dintis ir bijoti, kad nelai
mei atėjus jis bus visuome
nės apleistas.

V. Siraitis.

išmokėjimais,) 
atlieka vietinės

riba nustatyta

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj galt atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo*adresu: 

Mr. A. žamžickas. 
26 Devonport Rd., 

London 12 W.
• Pas jį galima ir naujiems 
užsisakyti “Keleivį.” Angli
joj “Keleivis” kainuoja me
tams tris ir pusę dolerio.

“Keleivio” Administracija.

menės kapitonas.
Motiejus Buzas ir žmona 

Bronė Bankevičiutė-Buzienė.
Petronėlė Grigaitė . (Grigas) . 

iš Veisėjų vals., Seinų apskr. i
Kazimieras Kanapka iš 

kaviznos km., Bacajlų par., 
venęs 
dutė, 
ryte.

D.
nis

likusio laisvojo pasaulio.
Bet ir Maskvoje noras nė

ra viskas. Jei priklausytų 
tik nuo noro, rusų bolševi- 

’ŠitJkai jau butų “pačiupinėję 
gy. supuvusius Vakarus” 

Kalvarijoje, ir vaikai Al- durtuvais. 
Edvardas, Jonas ir Ma-

savo
Maskvos valdo

vai tą žino. Jų ruošiamam 
kariškam žygiui reikalinga 

Karanauskaitė-Walai- yra jėga. O tos jėgos ru- 
* sams kaip tik ir trūksta.

Moderniškos karo maši- 
(nos pagrindas yra plienas 
lir aliejus. Karui reikalin- 
Iga ir įvairiausių kitokių ge
rybių, bet be plieno ir alie
jaus karas vesti visai neį
manoma. Ir štai kaip at
rodo Rusijos ir Amerikos 
jėgos, matuojant jas plienu 
ir aliejumi:

Rusija pernai metais pa
gamino apie 30,000,000 to
nų plieno. Rusijos paverg
tieji kraštai, kaip Lenkija,! 
lytinė Vokietija, čechoslo-'imti buvusio prezidento H. 
vakija, Vengrija ir Azijos !Hooverio siūlymo. Tas siu- 
kraštai pagamino apie 8,- lymas atitinka Amerikos 
000,000 tonų. Amerika vie- žmonių norą, jų taikingu- 
na pernai metais pagamino mą, jų tradicijas, bet jis ab- 
90,000,000 tonų plieno, o soliučiai prasilenkia su mu- 
vakarinė Europa plieno pa- sų pasaulio tikrąja padėti- 
gamino 57,000,000 tonų, mi ir todėl netinka. 
Palyginus tuos skaičius ma- K. Esminas.

m. r ■ .......
iš Vantainių km.,' Krakių 

vals., Kėdainių apskr., gyvenusi Į 
New Haven, Mich.

John P. Karanauskas (Koro- 
novski) iš Vantainių km.. Kra
kių vals., Kėdainių apskr., gy
venęs 2421—23rd St., Detroit, 
Mich.

Vincas Kulikauskas' iš Pa-j 
duščio km., Antalieptės vals., • 
Zarasų apskr.

Jonas Misevičius-Misiunas iš 
šunkiškių km., Skrebotiškiu v., 
Panevėžio apskr.

Banius Motiukas iš Gučiunų 
km.. Kamajų vals., Rokiškio ap.

Ratkevičienė, žmona Augus
to Ratkevičiaus.

Veronika
Daukšų km., 
Biržų apskr.

Pranciška
Liaudiškių km 
Šiaulių apskr.

Adolph Schulz iš Jurbarko.
Andriejus, Kazimieras ir 

Motiejus Sedlickas iš Pajaučiš- 
kių km., Žaslių par.

Ona šulinskaitė. duktė Motie
jaus.

Julė šulinskienė-Tylertaitė iš 
Viduklės par., Raseinių apskr., 
ir jos duktė Ona.

Veronika Sutkaitytė <iš Sto- 
laukio km.. Pajevonio vals., Vil
kaviškio apskr.

Vincas ir Agota Sventickas.
Feliksas Vasilius iš žeberių 

km., Užvenčio vals., Šiaulių ap.
Juozas Vilys riš TaraldŽių 

km.. Salų par., Kamajų vals., 
Rokiškio apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania

i

Ratkevičiūtė iš
Krinčino vals.,

♦ '

Sabanskaitė iš
1., Radviliškio v.,

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

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

MES ATLIEKAM ... 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
O.BIZNIO KORČIUKIŲ 
o SPAUSDINTŲ VOKŲ
O LAIŠKŲ SU ANTGALV1AIS 
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.
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ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONiENE

KODĖL PABRANGO KAVA?

Nelabai senai mes pirk-'tiek sumažėjusi, kad per-
■ jtekliaus jau nebeatlikdavo. 

Šiandien už tą pa- Bet karui prasidėjus, Euro
pos rinka buvo atkirsta. Ir 
vėl nebuvo kur visos kavos 
dėti. Brazilija parduodavo 

Kad šis klausimas butų'ją po 8 centus svarui, o 
aiškesnis, nors trumpai pa-mes mokėdavom krautuvė- 
aiškinsim kavos istoriją. Vi-'se po 20 centų svarui. Ka
sų pirma, kava buvo atras- vos augintojai dar daugiau 
ta Arabijoj 16-tame šimt-l 
mėty. Iš tenai jos pupelių 
buvo atvežta Europon. Pa
galiau, 1683 metais jų bu
vo atvežta ir Amerikon. Sa
koma, kad tada jos svaras 
buvo parduodamas New 
Yorko rinkoj po $4.68. Ma
tydami iš jes tokį gerą pel
ną, olandai pradėjo sodinti 
kavos medelius šiltose sa
lose Amerikos pakraščiais 
ir pardavinėti tas 
Šiaurės Amerikoj.

Nepraėjo šimtas 
kavos auginimas 
jau po visą Vidurinę ir Pie
tų Ameriką.

Tais laikais Šiaurės Ame
rikos žmonės dar daugiau 
gerdavo arbatą, kurios čio
nai pristatydavo Anglija. 
Bet kai 1773 metais Bosto
no gyventojai suvertė Ang
lijos laivą arbatos Į jurą ir 
kai nuo to laiko prasidėjo 
toks fanatiškas arbatos boi
kotas, kad kas ją gėrė, tas 
buvo skaitomas Amerikos 
priešu—nuo to laiko žmo
nės pradėjo gerti kavą. Tuo 
budu Šiaurės Amerikoj at
sidarė labai gera rinka ka
vai ir Pietų Amerikos ūki
ninkai pradėjo plėsti kavos 
plantacijas be jokios ato
dairos.

1930 metais Pietų Ame
rikoj kavos buvo pagamina
ma jau dvigubai daugiau, 
negu jos reikėjo pasaulio 
rinkai. Kavos tada kaina 
pradėjo smukti. Blogiausia 
buvo Brazilijai, kuri paga
mindavo pusę visos pasau
lio kavos. Brazilai neturė-i ... .
jo kur jos dėti. Jie prad«- skolJ atmokėti nes
jo vartoti ją vietoj kuro ir 
net versdavo į jurą.

Kai pasirodė, kad kavos, beveik pusę savo $150,000,* 
auginimas neapsimoka, ta- 000 skolos, ir prie to dar 
da prasidėjo kavos planta-.ketina užsakyti šioje šaly- 
cijų naikinimas. Sakoma, je mašinerijos už $330,000,- 
kad per 10 metų Brazilijoj 000.
buvo iškirsta ir sudeginta j EI Salvadoro respublika 
1,000,000,000 kavos me- pernai uždirbo ant kavos 
džių. Jų vietoj brazilai $30,000,000 ir ruošiasi sta- 
pradėjo auginti bovelną. tyt naują elektrainę, kuriai 

Antrojo karo pradžioje įrengimas busiąs užsakytas 
kavos gamyba buvo jau irgi Jungtinėse Valstybėse.

davom kavą po 17 centų: 
svarui. !
čia kavą reikia jau mokėti 
80 centų ir daugiau.

Kodėl ji tiek pabrango?

i

pupeles I

metų, o 
paplito

KUR ŠILTA IR KUR ŠALTAA 9

keimvts, so. boston _

Kairėj matosi panelė Martha Mitchell guminiame laivūke pusnuogė, Sarasoty, Fla.. 
pajūrio mieste, o tą pat dieną Chicagoje panelė Tini Vicini apsidangsto galvą, kad 
nesušaltų, nes temperatūra nukrito.

savo plantacijas sumažino.
Bet štai, 1945 metais ka

ras pasibaigė ir Europos 
rinka kavai vėl atsidarė. Iš 
pradžios europiečiai dar ne
turėjo gana pinigų daug ka
vos pirkti, bet kaskart jie 
pradėjo atsigauti ir pradėjo 
daugiau kavo reikalauti.

Kaip pirma nebuvo kur 
kavos dėti, taip dabar pasi
darė jos trukumas. O Šiau
rės Amerikoj, ačiū stip
rioms darbininkų organiza
cijoms ir ačiū demokratų 
valdžios joms pataikavimui, 
kad užtikrinus savo partijai 
jų balsus rinkimuose, algos 
labai iškilo ir darbininkai 
nepaiso, kad kavos svaras 
šiandien kainuoja 80 centų. 
Jie perka ją ir neprotestuo
ja, kad perbrangu. Ką reiš
kia, pavyzdžiui, Amerikos 
mūrininkui 80 centų, kuo
met už darbą jis gauna $25 
į dieną?

Tai tokios yra kavos pa
brangimo priežastys.

Mes, moterys, eidamos 
pirkti kavos, visada stebi
mės, kodėl niekas dėl to
kios aukštos kainos nepro
testuoja? Kodėl musų val
džia nieko nedaro, kad su
radus to brangumo kalti* 
ninkus ir nubaudus juos už 
tokį žmonių plėšimą?

Atsakymas yra toks, kad 
musų valdžia nemato reika
lo kovoti prieš aukštą kavos 
kainą. Kaip “Reader’s Di- 
gest” parodo, Pietų Ameri- 
jkos valstybės buvo įsiskoli- 
inusios musų kraštui ir ne-

Colombia atmokėjo jau $3,000. Bet kuomet Mi- pasiliko tie patys. Tauti-
beveik visas savo skolas chelsonienė prikalbino p. ninkę Pranę Lapienę pakei-
musų bankams ir skiria Gustainį iš Melrose Park, tė J. L. Kasmauskas iš Bos-
$200,000,000 naujiems ge-Įlll., kad paaukotų BALF’ui 
ležinkeliams, kuriems visą $800, tai nei pirmininkas,
medžiagą turėsiančios pri
statyt Jungtinėse Valstybės.

nei reikalų vedėjas nematė 
reikalo nors puse lupų apie

Taigi, ačiū brangiai' ka- tai. užsiminti, nors abudu
nusibankrutavusios 

Amerikos valstybėlės 
atmokėti musų ban- 
skolas, musų fabri- 
duoda didelių užsa-

vai, 
Pietų 
gali 
kams 
kams
kymų, musų darbininkai tu
rės darbų, o musų demokra
tų valdžios bedugnis iždas 
galės sukolektuoti iš to vis
ko daugiau mokesčiu.

—M.

pigiai parduodamos kavą 
jos neturėjo pinigų. Dabar 
gi Brazilija atmokėjo jau

DIPLOMATĖ SVEIKINA SAVO BROLĮ

Indijos ambasadorė Amerikoje, Mrs. Vijaya Lakshmi 
Pandit, sveikina savo brolį, Indijos ministerių pirminin
ką Javaharlar Nehru Londone laike Britų Imperijos mi
nisterių pirmininkų suvažiavimo.- Ji jį sveikina Indijos 
papročiu, rankas sudėjusi lyg maldai.

tono. —M. M.

VYSKUPAS KRITIKUO
JA ŠVENTRAŠTĮ
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'Keleivio’ Knygos
VISUOTINAS TVANAS

BALFo' SEIMAS
(Pabaiga)

apie tai žinojo.
Šitaip elgdamiesi jie ken

kia ne tiems direktoriams, 
kurių nuopelnus nuslepia, 
bet pačiam BALF’ui, atim
dami žmonėms norą ir ini
ciatyvą toliau darbuotis.

Man rodosi, kad labiau 
reikėtų pagirti tuos, kurie 
savo iniciatyva ir be jokio 
atlyginimo darbuojasi ir 
aukas renka, negu tuos, ku
rie dirba už riebią algą.

Nominacijų komisijai pa
skelbus kandidatus į direk
torius 1951-1952 metams,

Baigdamas savo atsaky-'pora delegatų norėjo, kad 
mą Dr. Jasaitis pareiškė:

“Aš nenorėčiau čia Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus 
reikalą kelti, bet kadangi 
BALF’o pirmininkas pats 
tą klausimą pakėlė, netei
singai LRK apkaltindamas, 
tai aš turėjau atsakyti. Ka
dangi jisai numetė kovos 
pirštinę, tai aš ją pakėliau.” 

Delegatai jam gausiai 
plojo.

Nutilus aplodismentams, 
pašoko direktorius Boley ir 
užprotestavo, kam čia ne 
BALF’o nariai gauna balsą 
ir tiek laiko išeikvoja. Jam 
pritarė tik viena Marija 
Kasė (Kazakevičienė), bet 
jiedviem niekas nepritarė. 
Už LRK dar kalbėjo V. Si
dzikauskas, M. Michelso- 
nienė, P. Pivaronas ir kiti. 
Keli studentai, kurie gavo 
BALF’o paramą per LRK, 
atsistoję, pasisakė, kad jie 
visuomet žinojo kas jų ge- 
radėjas, kas juos šelpia.

Pastačius šį - klausimą 
balsavimui, beveik visi de
legatai balsavo už sutarties 
•u Raudonuoju Kryžium at
naujinimą. Nutarta, kad 
BALF’o valdyba, kartu su 
Dr. Jasaičiu ir V. Sidzikau
sku, susitartų kaip tą tą su
tartį tarp BALF’o ir Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus at
naujinti.

Už gražų ir sėkmingą 
emigracijos darbą visą kre
ditą pirmininkas atidavė 
BALFo raštinei, o ne emi
gracijos komisijos pirmi
ninkei p. A. Devenienei, ku
ri taip rūpestingai dirbo. 
Jokio kredito negauna ir ki
ti direktoriai, jeigu jie ne 
katalikų srovės. Pavyz
džiui, seimo knygoje yra 
įrašyta ir pats pirmininkas 
savo raporte išgyrė, išgarbi
no kttn. J. Bakšį, kad vieną 
savo sergantį parapijoną 
prikalbino palikti BALF’ui

kandidatai butų statomi ne 
nuo srovių, bet renkami vi
sų seimo delegatų. Tokie 
delegatai negali suprasti, 
kodėl asmenys, kurie jokiai 
srovei nepriklauso, negali 
būti direktoriais. Bet jau 
tas pats faktas, kad jie to 
nesupranta, parodo, kad jie 
dar nepažįsta BALF’o. 
Pats BALF’as reiškia Ben* 
drą Amerikos Lietuvių Fon
dą, t. y., bendrą visų srovių 
fondą. Tas bendras fondas 
buvo įkurtas tam, kad visos 
srovės veiktų bendrai. Vie
ningai visoms srovėms vei
kiant, darbas eina sklan
džiau ir naudingiau ne tik 
tremtiniams, bet ir paverg
tos Lietuvos bylai. Panai
kinus BALF’e srovių pa
grindą, BALF’as savaime 
numirtų. Todėl direktoriai 
ir yra nominuojami visų 
srovių, kad nė viena srovė 
neturėtų didesnės reprezen
tacijos. Jei nebūtų B ALF, 
tai kiekviena srovė steigtų 
savo fondus ir rinktų sau 
aukas, taip kaip darė tauti
ninkai, kurie galų gale irgi 
pamatė, kad tas negerai ir 
prisidėjo prie bendros veik
los.

Paaiškėjo, kad dar numa
toma atvežti apie 5,000 
tremtinių ir yra užvesta 
apie 2,000 bylų dėl sulaiky
tų. Taipgi dar trūksta 700 
garantijų, kurios turi būti 
duotos ne vėliau kovo 1 d. 
Iki šių metų sausio 1 d. at
vyko 22,489 tremtiniai.

Užbaigus BALFo seimą, 
tuoj kitoj svetainėj įvyko 
naujai užtvirtintų direkto
rių susirinkimas, kuris tęsė
si iki 8 vai. vakaro. Direk
torių ūpas buvo geras ir jie 
išsiskirstė pasiryžę sutarti
nai toliau veikti. •

Direktorių valdyba pa
likta visa ta pati. Direkto* 
riai irgi su vienu pakeitimo

Anglijos Birminghamo 
vyskupas Ernest W. Barnes 
vėl sukėlė audrą tikinčiųjų 
tarpe. Keletas metų atgal 
jisai išleido knygą “The 
Rise of Christianity,” ku
rioje pasmerkė tikėjimą i 
stebuklus, į “nekaltą prasi
dėjimą,” į .Kristaus prisikė
limą iš numirusių ir tt. Jau 
tada jis sukrėtė bažnyčios 
pamatus.

Dabar gi jisai pareiškė, 
jog Biblija skelbia “fana
tišką melą,” buk žmogus 
buvęs “sutvertas 6,000 me
tų atgal.” Šitokį melą mes 
neprivalome žmonėms 
skelbti, sako jisai, nes yra 
faktai, kad 20,000 metų at
gal Europoje jau prasidėjo 
civilizacija, taigi pats žmo
gus turėjo atsirasti dar ank
sčiau.

VALGIAI
Amerikoniški Varškėčiai 

Vakarienei

12 riekių baltos duonos.
1
4
1
1

puodukas varškės, 
šaukštai sviesto. 
Žakas pipiras, 
kana tomeičių zupės.

Druskos ir pipirų.
šešias duonos riekes ap

tepk su varške ir uždenk jas 
kitom riekėm. Ištirpyk 
skauradoj 3 šaukštus svies
to ir apgruzdink tuos senvi- 
čius iš abiejų pusių. Tada 
sudėk juos ant karštos lėkš
tės ir pastatyk ant pečiaus, 
kad neatvėstų. Tuomet, iš
tirpyk toj pačioj skauradoj 
likusį sviestą ir paspirgink 
jame smulkiai sukapotą pi
pirą. Suversk į tą skaura- 
dą tirštą tomeičių zupę,-už
virink ir užpilk ant varškė
čių. Duok valgyt karštus.

DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga šių 
į dieną klausimams suprasti knygutė.
Kaina ..............  s"*

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSD? ‘ .

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis 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 Lietuvos prizedentas

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

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir 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, 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. 
kaina tik ...................................

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystes istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos 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 RAŠTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta _ kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, ___ _ ____ ,__ .... ...... ..
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- o senimas irgi dažnai nori pagilint 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos i gavo raštišką lietuviu kalbos žinoji- 
apraše. Žemaitė yra daug raštų pa- "• •
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................ 50c
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug anglišku 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
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. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina ................................ ]

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
apsemtų visą žemės rutulį? Iš kur 
ėmėsi tiek vandens? Kur tas van- 

>50c duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga- 
i Įėjo surankioti viso pasaulio gyvu- 

i I liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 
! šitie klausimai rupi, teperskaiio

Senių Organizacijos raš- knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
tijąs?” Kaina .........................  25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmor<is kuria per amžius! šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ..............  10c
SOCIALIZMO TEORIJA

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

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstąto nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
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 darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................... $1.00
SAPNININKAS

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

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkaa 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo l>u- 

, vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina........... . .................................... 25c
KODĖL AŠ NETIKIU
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kode! jis 
. negali tikėti. Pilna argumentų, ku

rių nesumuš joks jėzuitai.......... 20e
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori

kad

Jos
15c

ma. šita gramatika yra tinkama vi
siems,’ kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didele knyga, 141 pusi. 
Kaina tik ....................................*1.4)0
TAVO KELIAS Į 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas.......... 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiniomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina............................... 20c
TABAKAS

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

So. Boston 27. Mass.

Remkit biznierius, kūne 
ioe1 skelbiasi “Keleivyje.**

Mamyte Labai Dėkinga

varškės. 
sutarkuotos sausos 

duonos trupiniu.

Varškėčiai Kitaip

Puodukas 
Puodukas 

ruginės 
Kiaušinis.
Truputis Worcestershire soso.

Išplak kiaušinį, sudėk 
varškę, duonos trupinius ir 
Worcestershire sosą. Pada
ryk tešlą, sukočiok tarp del
nų nedidelius rutuliukus ir 
paspirgink giliuose rieba
luose iki pagros.

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.” 
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu-

■ je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

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

taip nedaryti? Už

ir
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Sovietų okupuotos Aus-
Naujos Gvinėjos Vulkanas .

x Naujosios Gvinėjos salo-j
je praeitos savaitės gale'trijos dalyje, pagal rusų isa- 
pradėjo veikti Lamington kymą, eina vyrų registraci- 
vulkanas, kuris yra 80 my-!ja nuo 18 iki 33 metų am- 
lių nuo Port Moresby. Iš žiaus. Kokiais tikslais ru- 
vulkano kraterio .veržiasi' sai tokį vyrų surašinėjimą 
tiršti kamuoliai durnų ir de-’C—, 
ganti lava, bet pavojaus re-Įjama, kad rusai ir jų oku- 
tai apgyventoms apielin- 
kėms vulkanas mažai tepa
darysiąs.

Fierlinger’io Grasinimai

Čechoslovakijos ministe- 
rių pirmininko pavaduoto
jas, pagarsėjęs kvislingas

.veržiasi sai tokį vyrų surašinėjimą 
daro, žinių nėra, bet spė-

( 
puotoj Austrijos dalyje Į 
rengiasi organizuoti “liau- • 
dies policiją,” kaip jie tą; 
padarė Vokietijoj.

Belgu Armijos Vadas

Generolas Etienne Baele,

HADASSAH APDOVANOJO PREZIDENTĄ TRUMANĄ

KELEIVIS, SO. BOSTON

žydu moterų organizacija Hadassah įteikia prezidentui savo dovaną už supratimą 
žydą sionizmo tikslu ir parėmimą jų siekimą.T/Y 1 r Vibuvęs iki šiol Atlanto Pak-Zdenek Fierlinger, praeitą ;iin 

ketvirtadienį Čechoslovaki- 
jos kunigų suvažiavime sa
kė, kad “bažnyčią ištiks 
baisi katastrofa,” jei kuni
gai “nepritars progresui,” 
kitaip sakant, jei jie nesu
tiks būti komunistinės dik
tatūros agentai, kaip dabar(~ninku°

to šalių militąrinio komite
to pirmininkas, praeitą sa
vaitę paskirtas Belgijos 
ginkluotųjų pajėgų viršinin
ku. Iki šiol vadovavęs Bel
gijos ginkluotoms pajėgoms 
gen. Jean J. Piron paskirtas 
[Belgijos armijos štabo vir- 

yra pravoslavu popai Rusi- 
joj. ~

Filipinų Gynimas

Amerikos ambasadorius (Reuter pasilieka Berlyno 
Filipinams, Myron M. Cow- miesto majoru, nors po per- 
en, pareiškė Maniloje, Fili- eitų metų gruodžio mėnesio 
pinų sostinėj, kad Amerika rinkimų krikščionys demo- 
ima visišką atsakomybę už'kratai ir liberalai kartu su- 
Filipinų respublikos išorinį [rinko šiek tiek daugiau bal- 
saugumą, bet Filipinų vy- sų, negu socialdemokratų 
riausybė turi pati susitvar- [ partija. E. Reuter stovėjo 
kyti viduje ir pašalinti kraš- į Berlyno priešakyje visus 
tui gresiantį pavojų iš vi-; pokarinius metus ir vadova- 
daus priešų. !vo kovai prieš bolševikus.

i

HUDSON, N. Y.

Berlyno Majoras

Socialdemokratas Ernst

Mirė Anna Warren
Pasimirė Anna Varana- 

vičienė-Warren, ilgus me
tus “Keleivio” skaitytoja, 
sulaukusi 74 metų amžiaus. 
Paėjo iš Lietuvos nuo Kur
šėnų stoties, Kuršėnų vals
čiaus, Šiaulių apskrities, 
Amerikoje • išgyvenusi 38 
metus. Paliko vieną sūnų, 
Antaną, Amsterdam, N. Y., 
ir du sūnūs Lietuvoj.

Liko palaidota sausio 5 
d. Cedar Park kapinėse.

Amžino jai atilsio šioj 
laisvoj žemelėj.
Brolis Petras Čekanauskas.

iM. Degesiunienė, A. Valiu
kevičienė, L. Cassell, P. i 
Amšejai, J. Vitkauskai, S. i 
Dingelevičienė, F. Verbic
kai, A. Dubinskai, J. Za- 
vadskai, C. Baliukas, J. 
Karpavičienė, N. Valiukas, 

Wholy, A. Musikevičius, 
Raugele, A. Pečiukonis, 
Baliukevičius, J. Masys, 
Jurkevičius, L. Karpi- 

A. Kazlauskai, A.

BROOKLYN, N. Y.

siems Brooklyno ir New 
11 Yorko bei New Jersey lie- 
| tuviams klebonams ir jų pa- 
Igelbininkams kunigams ir 
pasauliečiams. Spauda ir 
radio gyvai suprato rinklia- 

jvos reikalą ir svarbą. 
(“Amerika,” “Vienybė” ir 
ikiti laikraščiai, J. Ginkaus 
(ir J. Stuko radio lygiai, 
kaip ir parapijos ir įvairios 
organizacijos ir draugijos, 
padėjo rinkliavos komitetui 
suburti tą gausią rinkėjų 

■ šeimą.
Dėkojama visoms lietu

viškoms organizacijoms, jų 
vadovybėms ir nariams, 
rinkliavos reikalą rėmu- 
siems ir net patiems rinkė- 

Ijais dalyvavusiems. Taip 
pat rinkliavos komitetas dė
koja duosniems aukoto- 

- jams, kurie ta proga atsiun
tė

I

savo aukas.

NAUJI LIETUVIŲ TRANSPORTAI HAVERHILL, MASS.

Mariampoliečių Vestuvės 
' Baigiant praeitus metus, 
i šeštadienį, gruodžio 30 d. i 
i čia susituokė panelė Juzė' 
iLaukutė su Kastu. Abu 
(jaunavedžiai nesenai atvy- r - - - -

J. 
J.
S.
B.
čienė,
Uždavinis, A. Aibikienė, A. 
Marčiulioniai, J. Marčulo- 
nis, A. Kiršuvienė, Ad. 
Marculonis, R. Marculonis, 
J. Marculonis, A. Buitkai, 
J. Jarusevičiai, J. Glavac- 
kas, J. Viliška, F. Macius, 
A. Klimauskienė, R. Jurge-

i

Didžiojo New Yorko 
Rinkliavos Komitetas.

5 AKRAI MIŠKO
Miškas randasi prie East Bridge- 

waterlio, Mass., ir per 80 metų ne
kirstas, 
jimo. 
laišką.
resu:

Sausio 20 d. laivu “General tavas Galinaitis, Juozas Joku- 
i New Y’orką atvyko šie baitis, Joana Jurevičius, Alfre

das Kempinas, Viktoras Kilike- 
vičius, Baltrus Krantauskas, 
Teresė Kumfertienė, Julita Ki- 
nauskaitė, Gediminas Leveckis, 
Romualdas Mačionis, Emilis 
Miliauskas, Petronėlė Miniaus- 
kienė, Petras Peteris, Augusti- 

I nas Pusdešris, Zenonas Puzi- 
’ Jonas Ramanauskas,1 

Vilčinskas. Heririete 
ir Pranas Zaranka.

Muir” 
lietuviai iš Europos:

Vytautas Apanavičius, Mari
ja Bajoraitis, Vytautas Brakas, 
Urytė Brusdelynaitė, Petronėlė 
Bružaitė, Jieva Bumbliauskie- 
nė, Aldona Čiuldenytė, Povilas 
Butinavičius, Alfonsas Dainius, 
Leonas Gineikis, Juozas Gobis,. 
Ona Grabauskas, Alfonsas Gu- nauskas, 
dauskas, Adolfas Hasonaitis, i Česlovas 
Antanas Ivanauskas, Juozas Vizginąs 
Jacevičius, Jonas Kastautas, 
Antanas Keselys, Viktoras Ko- 
gelis, Fabijonas Kireikis, An
tanas Knizikevičius, Juozas 
Kuncaitis, Antanas Matečiunas, 
Pranas Paukštys, Juozas Pete- 
račtis, i 
kubas Šimkus, 
Morta 
tiekaitis, Ona Valiukas, Jonas 
Velutis, Efremas Veršinskis ir 
Jonas Vizgirdas.

✓

22 d. laivu “General ‘
l

________Puslapis Septintas
KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 

REUMATIZMO 
ARTHRITIS

Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 
skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Seia- 
tikoa. Strėnų skausmų. Neuralgija*. 
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Poda
gros ir tl, pabandykit RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
si nurodymai ant pakelio, 
jums nelėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY
439 North Street, Dept. 30 

Rochester 5, New York

Vi- 
Nieko 

(H) 
PHARACAL CO.

PARDUODU KNYGAS IR 
ŽOLES

Sveikata ligoniams—Gydymas ligų 
lietuviškai, angliškai ir lotiniškai— 
šaknimis ir augmenimis—Jų vardai 
Paaškinimai lietuviškai. Kaina $1.00; 
apdaryta $1.25.
Dainos ir Deklamacijos ............ 25c
Lošimas Kazyrom iš Pinigų .... 25c 
Trejos Devynerios stambios  .50c 
Nervų Žolės—$1.25. Trukžolės $1.00 
Valerijonai $1,00, Ramunėlės 75c. 
Liepų žiedai .................................. 75c
Nuo reumatizmo .......................... 75c

| Nuo bronchičio, kosulio, dusulio 75c 
[Nuo vidurių užkietėjimo ...........75c

Taipgi turiu visokių žolių knygą, 
kurioj yra surašyta 311 vardų. (4)

l’ALL MIKALAUSKAS,
73 Compton SL,

Boston 18. Mass.

Norėčiau nedidelio įmokė- 
Platesnių žinių duosiu per 
Prašau rašyti man šiuo ad-
Mr. John Saviškis, 
1414 Garfield Avė., 

Lincoln Park 25, Mich.

kę'į šią šalį. Jaunoji ir jau
nasis yra mariampoliškiai. 
Jaunosios teta ir dėdė Ste
ponavičiai ją augino, leido 
į mokslą, o dabar išleido už 
vyro. Vestuvės vyko liūd
noj nuotaikoj, nes jaunoji jį ar jį žinančius atsiliepti šiuo ad- 
nesenai gavo pranešimą iš resu: 
Lietuvos, kad jos motina | 
mirusi, todėl nebuvo muzi-'—- 
kos. Bet svečiai maloniai savo pusseseres, 
praleido laiką, žaidimuose, ^lj0 ' Easeinių apskritlea. 
pašnekesiuose ir prie vaišių, metais gyveno Chicagoj. 
Brolis Justinas Laukus va- kai.’ 
dovavo vestuvių pokiliui. J

Svečių buvo ir iš toliau J

(10)

i PAIEŠKOJIMAI

levičienė, M. Miškinienė, J. yir , y TZ. . .. \ /Balikas, J. Kancevičius, G.I?Ia«dutet K.sielmte-šmulks-1

BALF’o Rinkliava -
Euvo Sėkminga

BALF’o 59 skyriaus per
eitam susirinkime pranešta, 
kad rinkliava, kuri buvo 
pradėta prieš kiek laiko, 

lyra užbaigta ir gerai pasi- 
' sekė. Rinkliavos komisija 
!ėjo per stubas ir biznierius 
prašydami aukų kare nu
kentėjusiems lietuviams pa
remti. Komisijoj dirbo Mrs.
A. Marčiulionienė, Mrs. J. tariam nuoširdžią padėką 
Buitkuvienė, * ”” * ’ ------- 2 ’
kiutė, J.

Paieškau Antano Vasiliausko, ki
lusio iš Kartenos miestelio. Prašau

(5) Antanas Ba’.tuskis, 
326 Chiles St., 
Carlinville, III,

Zuzana Dabašinskaitė, ieškau 
Pranciškos Bereš- 

kilusios iš Skirsnemunelio 
1916 

_ _ Miela se-
prašau atsišaukti, pati ar vai-

Susana Kaluites, 
Sunoco Gas Station, 

Meshopjien, Pa.

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
mų ir biznių pardavimui. Jo ofisas 
randasi kartu su (7)

BCRGFkSS REALTY 
6623 Biscayne Boulevard 

Miami, Florida.
Jo gyvenamoji vieta randasi šiuo 

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

t

■D TI t „ •- n iMagdUte Kisieliute-Smulks- Paieškau Prano Apulskio (Ameri-Balikas, J. Kancevicius, G.! . 8 kaimvnė is koje iis vadinosi Frank 0Pulskis>-
i Tnnii«lrn T) T Mahnnev A fUene, tetos Kaimyne 1b j,s parVažiavo iš Amerikos į Lietu- JOnUSKa, D. J. Manoney A. Nendrinink kaimo atvyko dąr ™eš Pirmąjį Karą Dabar 
'Radziukmai, P. J. Shellan, . , * , •- girdėjau, kad gruodžio 23 d. atvyko
>V Klimatuiokao A Rprrv * Vestuves net 1S Waterbu- laivu “Blatchford” į Nęw Yorką. Jis 
į V. ikiimabdUbKab, /i. Deny, . Tanniaii an<roila«favn *'ra bran^us musU šeimos draugas.F. MacLeod, J. Regan ir A. F10’ apgailestavo, Jei kas ži kur jis gyvena, maio-

T 1 - - kad vestuvėse negalėjo da- prarasti man JO adresą, uz ką
Lukšai. • , ,. . . ° J busiu labai dėkinga. (4)

Mrs. Intas,
118 E. 4th St., 

Mt. Vemon, N. Y.
Viso’su smulkiais surink-'S™"“2“]!^ pusseserė| 

ta $155.
Taigi nuoširdžiai dėkoja

me visiems aukotojams ku-, 
rie kiek galėdami padavė: 
brolišką ranką savo bro-Į 
liams ir seselėms nuo karo' 
nukentėjusiems. Taip pat

Bronė Spudienė.
i Linkiu jauniesiems lai
mingo gyvenimo.

Mary Ramanauskaitė- 
Akelienė.

NEW YORK, N. Y.

Sausio
McRae” į New Orleans, La., ir
apie sausio 28 d. tuo pat laivu Mrs A Karpičienė, K. Jur-

- - - - - . į New Yorką atvyksta šie lietu-
---------------------v ,------------------------------------- ’ . e

Stasys Rutkauskas, Jo-]vlai:
Stasė šiupinis,

Šukienė, Algirdas Vai-
i

v .

Į New Orleans—Stasia Adler, 
Bernardas Francas. Vladas Ku- 
Iaginas, Jurgis Lokamas, Jonas 
Makauskas, Marija Miliauskas, 
ir Otto šimkaitis.

Į New Yorką—Elimis Am- 
brozaitis, Vincas Berkevičius, 

| Justas Dilpsys, Kajetonas Ger- 
.manavičius, Leokadija Graželv-

Sausio 22 d. laivu “General 
Taylor’ ’j New Yorką atvyko 
šie lietuviai:

Emilija Antanavičius, Marija? tė, Pranė Juška, Leonardas Ke- 
Antanavičiutė, Anna Baltrušai- rulis, Anatolijus Klečkauskas, 
tis, Kazys Bartašius, Ona Biki-' Antanas Kruzikas, Vytautas 
nas, Juozas Daniliauskas, Evai- Mickevičius, Ignas Naudžiūnas, 
das Dečkys, Aleksandras Fede- Erika Strašinskas ir Adomas 
rovas, Juozas Gailevičius, Gus-,Venckus.
.— — - • — -— ■ ~~ ■=

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ 1X500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudą 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo gi 00.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa są vai te j e $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metą Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia moHtl. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas:

LITHUAN1AN ALUANCE OF AMERICA
307 W. 30th Sv N«w York 1, N. Y.

A. Klimaus-rinkėjams už jų pasišventi-’ 
Mazalauskiutė,'mą. Visiems širdingai ačiū, i

A. J. Shaukis, 
BALF 59 Sk. Sekr.k.evičius, M. Bilinskas ir P. 

Svirskas.
Aukotojai

M. Vencių šeima $10 M. 
Matonienė $5.

Po $3: S. Biegšų šeima, 
A. Larkin šeima ir J. Rut
kauskai.

Po $2: Mr. ir Mrs. J. Ru- 
rak, Mr. ir Mrs. V. Dauniai,
J. Kleponis, J. Žilinskai, A. 
Buitkai, P. Jankauskai, J. 
Molis, J. Akstinai, M. Al- 
kunas, A. Majauskas, A. 
Petriša, J. Paulauskas, V. 
Čeplikas ir J. Belskai Jr.

$1.50—Peter White.
Po $1: A. J. Kazlauskas, 

T. Grudinskienė, A. Mc- 
Shea, B. Abbott, A. Andriuš- 
kevičienė, J. Anderson, V. 
Pūtis, M. Kazlauskienė, M. 
Kuliešius, M. Saulėnas, P. 
Balevičius, J. Valukinas, S. 
Ačius, E. Buya, J. DeBros- 
ky, A. Akstinai, A. Char- 
ties, A. J. Šaukis, J. Valiu
kevičius, M. Lučinskai, A. 
Smitas, A. Aliukonis, A. 
Bingelienė, V. Karpavičius,
K. Mikoniai, A. Kančevi- 
čai, K. Abramavičiai, V. 
Bakanauskas, J. Ziminskas, 
O. Aidukonienė, R. Vencis, 
J. Belskai Sr., M. Kaziuko- 
nis, J. Šimkoniai, A. Nau
džiūnas, P. Jurgelionienė, 
J. Stančikas, V. Zaleckai, 
J. Johnston, D. Lukšienė, P. 
Svirskai, M. Bilinskas, R. 
Jeskelevičius, Z. Akstinai,

I

MIAMI, FLA.

Padėka
Bendrojo Amerikos Lie

tuvių Šalpos Fondo Ne\v 
Yorko apskrities organizuo
toji rinkliava, prasidėjusi 
spalių 27 ir pasibaigusi lap
kričio 11 d., sukėlė $9,708.- 
77. Tai didelis įnašas pa
remti Europoje dar tūkstan
čius musų tautiečių, reika
lingų skubios ir nuolatinės

APSIVEDIMAI
Paieškau apsivedimui moters ar 

merginos nuą 25 iki 50 metų am- 
1 žiaus, amerikietės ar iš tremties. 
Su pirmu laišku prašau prisiųsti 
savo pilną paveikslą. Adresas: 

į Wm. Mark,
619 W. 18th St., 
Chicago 16, III.

('>)

Su prasidėjusiu žiemos 
sezonu čia pagyvėjo ir lie
tuvių kultūrinis gyvenimas. 
Beveik visos vietinės orga- materialinės paramos, 
nizacijos visu smarkumu Dar prieš Kalėdų šventes 
rengiasi visai eilei kulturi- daugelį jų pasiekė BALF’o 
nių pasirodymų ir šiaip gra- didelės 
žiu pramogų.

Vasario 4 d. bus lietuvių x ,
choro koncertas, Corpus'nuotal.k«’ susidarančią pa- 
Christi School patalpose, N. Prasta! Pcr metlnes sven‘^: 
W. 7th Avė. ir 32nd St|Pns”ni™s vargingą padetj 
Koncerto pradžia 7 vai. va
kare. Programoje choras 
išpildys daug gražių liau
dies dainų. Be to, progra
moje dalyvaus solistai A. 
Navickaitė ir p, Steponavi
čius. Taip pat bus duetai, 
moterų choras ir tautiniai 
šokiai. Po programos, kaip 
paprastai, linksmoji dalis.

Vasario 16 d. įvyks iškil
mingas Lietuvos nepriklau
somybės pasiskelbimo die
nos minėjimas policijos sa
lėje, 2300 N. W. 14th St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Šį minėjimą rengia visos 
Miamio lietuvių organizaci
jos (prisidėjo net ir lietu
vių klubas). Tikimasi, kad 
šiame paminėjime dalyvaus' 
visi vietiniai lietuviai i 
svečiai.

maisto siuntos. 
Amerikos lietuvių dovanos 
nuskaidrino ne vieno niūrią

DYKAI IŠBANDYMAS
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į: (26)
Rosse Products Co., Dept. x-9 
2708 Farwell Avė., Chicago 45, 111.

ŽALIOJI MĖTA
Žalioji Meta (Varlia- 
metė) yra ir buvo 
vartojama per šimt
mečius kaipo naminė 
gyduolė. žalioji Mė
ta yra gera nuo šla
pumo susilaikymo ir 
nuo karščiavimo šla
pumo kanale. Gerai 
Žaliąją Mėtą gerti 
nuo nereikalingų vė- 
taipgi sakoma, kad ji 

akmeninės ir vandeninės 
vidurių išpūtimo ir nuo 

i gazų viduriuose,

mimų. Yra 
gera nuo i 
ligų, nuo 
kenksmingų gazų viduriuose, nuo 
traukimų, sukimų ir visokių nesma
gumų viduriuose. P ' ’ , ’
tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik 
nori.
$2.00, o pusė svaro—$1.00. 
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.
X.

NUO UŽSISENĖJUS1Ų, ATVIRŲ 

Skaudžių Žaizdų 
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 

niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1-25 ir 
£3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoj, apylinkėse ir 
Milwaukee, arba siųskit 
pinigus j (U-l)

LEGULO, Dept. 1, 
4847 W. Hth Street, 

CICERO 50. ILL.

Pasidaryk arba-

Svaras šitos Mėtos kainuoja
Prisiun-

suskilusioj

< ir po visą pasaulį likimo iš-
• blaškytus artimuosius.

Tačiau BALF’o materia
linės paramos musų tautie
čiai yra reikalingi ne tik 
metinių švenčių proga, bet 
ji reikalinga kasdien, ji turi 
būti nuolatinė. Didžiojo 
New Yorko srityje įvyku
sios rinkliavos metu surink
tieji pinigai padės tą para
mą tęsti.

Suprasdami sunkią saviš
kių padėtį Europoje, rinkė
jų eilėse dalyvavo 743 rin
kėjai ir rinkėjos, tiek se
nieji 
tiek 
Jiems 
nuoširdžiausia padėka.

Rinkliavos komitetas, ku
riam teko artimai bendra- 

ir darbiauti su įvairių sričių 
žmonėmis, čia ypatingą sa- 

Miamietė. vo padėką nori pareikšti vi-

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

*

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Amerikos ' lietuviai, 
naujai atvykusieji, 

visiems priklauso
/

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, i ve tų 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 j j nusineš ?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai gryną faktą, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio* knygyne:

KELEIVIS
Broadvay, South Boston 27, Mass.



Puslapis Aštuntas

V

Vietines Žinios
IŠ LDD 21 KUOPOS 
METINIO SUSIRINKIMO

ĮDOMI PASKAITA 
RAŠYTOJŲ KLUBE

I
Ateinantį šeštadienį, sau

sio 27 d., Lietuvių Rašytojų 
Klubas Internacionalinio 
Instituto patalpose, 190 
Beacon St., Bostone, rengia 
Dr. M. Alseikaitės-Gimbu- 
tienės paskaitą apie lietuvių 
tautą amžių bėgyje. Paskai
ta bus iliustruojama paveik
slais ir žemėlapiais. Paskai
toje dalyvaus žinomas mu
sų archeologas Dr. J. Puzi- 
nas, ta proga atvykstąs į 
Bostoną iš Philadelphijos, 
kur jis kaip profesorius dir
ba vietos universitete. Bos
tono lietuviai, kurie domisi 
savo tautos istorija ir rašy
tojų klubo veikla, kviečia
mi Dr. M. Alseikaitės-Gim- 
butienės paskaitoj gausiai 
dalyvauti. Paskaitos pra- 
dži 7:30 vai. vakarine.

ADV. J. GRIGALIUS 
SANTAIKOS KOMITETE 

I ——

Miesto majoras John 
Hynes praeitą savaitę pa
skyrė eilę piliečių, įvairios 
tautinės kilmės, į musų 
miesto “santaikos komite
tą,” kuris rūpintis pagerin
ti santykius tarp įvairių 
tautinių, rasinių ir tikybinių 
grupių musų mieste. Nuo 
lietuvių į tą komitetą pa
kviestas adv. Jonas Griga
lius, Lietuvių Piliečių Drau
gijos pirmininkas iš South 
Bostono.

Santaikos komitete iš vi
so yra 50 narių, kurie at
stovauja įvairiausias pilie
čių grupes.

SUNKIAI SERGA
KLUBO MANADŽERIS

Praeitos savaitės pradžio
je prie darbo sunkiai susir
go L. P. Draugijos mana- 
džeris, Jonas Pranaitis, jis 
gavo kraujoplūdį ir buvo 
nugabentas į miesto ligoni
nę. Linkime pasveikti.

DRG. MICHELSONAI 
IŠVYKO FLORIDON

K. Talzunas Pasitiki
Bankams Tik 50 Nuoš.

Delegtais išrinkti 
Joneliunas ir Tau- 
Paskirta ALT $10

Praeitą sekmadienį, L. P. 
Draugijos patalpose South 
Bostone įvyko metinis Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
(LDD) 21 kuopos susirinki
mas. Narių dalyvavo ne
mažai.

Darbotvarkės eigoje K. 
Bielinis padarė praneširųą 
iš pernai rudenį įvykusio 
LDD suvažiavimo, o J. Stil- 
sonas referavo pataisytosios 
LDD konstitucijos klausi
mu. Mat, einant suvažiavi
mo nutarimu, Centro Komi
tetas jau pagamino pataisy
tosios konstitucijos projek
tą ir jis šiomis dienomis yra 
siuntinėjamas LDD kuo
poms visuotinam nubalsavi- 
mui.

21 kuopa vienbalsiai už- 
gyrė pataisytosios konstitu
cijos projektą ir maždaug 
dviem trečdaliais balsų pa
sisakė už Centro Komiteto 
siūlymą pakelti nario mo
kestį iki $2 metams.

Priimtas Bostono ALT 
skyriaus kvietimas išrinkti
porą delegatų į konferenci-! 
ciją, kuri įvyks vasario 7 
d., galutinam pasiruošimui 
tinkamai paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės 33 metų 
sukaktį, 
draugai 
rinskas. 
auka.

Iš valdybos pranešimų 
paaiškėjo, kad pernai rude
nį, LDD suvažiavimo proga 
rengtas banketas pavyko 
labai puikiai.

Kuopos valdybon šiems 
metams išrinkti sekami na
riai: pirm.—J. V. Stilsonas, 
sekr.—N. Jonuška, fin. sek
retorių—J. Andrews, išd.— 
M. Strazdienė, organizato
rių—J. Taurinskas.

Į kuopą įstojo du nauji 
nariai, nesenai čia atvykę iš 
Europos.

Inž. V. Sirutavičiui siū
lant, nutarta kuopos susi
rinkimus laikyti reguliariai 
kas mėnuo ir valdyba pri
valo parūpinti kiekvienam 
susirinkimui prelegentą.

Pasibaigus susirinkimui 
draugė Valeikienė užfundi- 
jo dalyviams puikų lietuviš
ką sūrį o tas davė pradžią 
mažam pobūvėliui. Sūrį da
lyviai be ceremonijų grei
tai “sudorojo.”

Apskritai imant, 21 kuo
pa gyvuoja 
nusistatyta 
jos veiklą.

gerai, o dabar 
dar praplėsti

Memberis.

Mažas Nesusipratimas

Praeitam L. P. Draugijos 
susirinkime, kaip paprastai, 
buvo pagerbti mirusieji na
riai. Bet po to vienas narys 
klausia sekretorių, kodėl 
mirusiųjų tarpe nepaminė
tas Vincas Gegužis?

Sekretorius atsakė, kad 
Vinco Gegužio, kaip miru
sio nario, vardas buvo pa
skelbtas pirmesnėm susi- 
susirinkime.

Paaiškinimas, atrodė, 
tvarkoje. Tik vėliau, i>o 
susirinkimo kai kurie nariai 
patikrino kalendorių iš ku
rio sužinojo, kad LPD “pir
mesnis susirinkimas” įvyko 
gruodžio 21 d., o Vincas 
Gegužis mirė gruodžio 23.

Naktibalda.

v Nr. 4, Sausio 24, 1951KELEIVIS^ 80. BOSTON
PRIDAVĖ LIETUVIŠKŲ kai rinkti $44; O. Ivaškienės

SVOGŪNŲ SĖKLAI vadovaujamai lietuvių šokių
_______  grupei liaudies instrumentams 

$20; Lietuvių šachmatininkų < 
Klubui $10; organizacijos, ad- ; 
ministracijos ir pašto išlaidos 
$61. Iš viso $1,364. Liko ka
soje $112.82.

PASTABA: Lietuvių Dramos 
Studijos, vadovaujamos H. Ka
činsko, spektaklio 1950 m. ge
gužės 7 d. apyskaita neįtraukta 
į Lietuvių Kultūros Rėmėjų . 
knygas, nes spektaklio pajamos 
priklausė pačiai dramos studi
jai. Galima pažymėti, kad 
spektaklis davė $540 pelno, at
skaičius papildomas išlaidas 
scenai įrengti ir 20% mokesčių. 
Šio pelno didžioje dalis buvo iš
mokėta, kaip honoraras už dar
bą studijos vedėjui ir režisie
riui, scenos dailininkui ir vai
dinimų autoriui. Tuo budu bu
vo truputį paremti lietuviai 
menininkai. Dramos studijos 
studentai, suprantama, jokio 
atlyginimo negavo, šiuo metu 
je patys moka kas mėnuo nu
statytą mokestį savo studijai 
išlaikyti.

Į Lietuvių Kultūros Rėmėjų 
Bostone narius buvo įsirašę 223 
žmonės. Tačiau dalis išvažiavo 
gyventi į kitus miestus ar šiaip 
atsisakė mokėti nario mokestį, 
iš viso išbraukta 38 nariad, liko 
sąrašuose 185. Deja, tik apie1 
75% narių tvarkingai moka; 
pasižadėtąją mokestį po $1 mė-: 
nėšiui. Tikimės, kad šiais me- Į 7 I
tais mokesčių surinkimas bus j 
sklandesnis, nes naujasis iždi
ninkas, Aleksandras Ivaška, su
tiko leisti naudotis kultūros rė
mėjams jo krautuvės, Lithu
anian Fumiture Co., patalpo
mis, 328 W. Broadway, So. Bos
tone, ir bet kuriuo metu priimti 

■ nario mokesčius.
Šiems metams išrinkta Lietu

vių Kultūros Rėmėjų valdyba: 
Dr. jur, Vyt. Čepas—pirm., Dr. 
inž. J. Gimbutas—vice-pirm., 
Hypatija E. O. Yčaitė—sekr., 
Aleks. Ivašką—iždin., mokyt. 
Ver. Kulbokienė—finansų sekr. 

—J. G.

Prieš kurį laiką “Keleivy
je” viena skaitytoja klausė, 
kur gauti lietuviškų svogū
nų, kurie yra ir “stipresni” 
ir auga lyg kekėmis, po ke
lis sukibę. Praeitą šešta
dienį musų laikraščio skai
tytoja, Mrs. -V. Bielan iš 
Mansfield, Mass., atgabeno 
į redakciją pundelį lietuviš
kų svogūnų, kurie ir buvo 
persiųsti paklausėjai į No. 
Providence. Tikime Rhode 
Island žemė tiks lietuviš
kiems svogūnams, o Mrs. 
Bielanienei tariame ačiū 
malonų atsiminimą.

šeštadienį lietuvis 
tantas Talzunas, 70 
siuvėjas iš So. Bostono, bu
vo nugabentas į miesto li
goninę sunkiai sergantis. 
Ten, jį išrengus, ligoninės 
tarnautojai rado jo rūbuose 
du popierinius maišiukus su 
pinigais ir banko knygutė
mis. Talzuno šeimininkė, 
Anastazija Sabulienė, buvo 
pakviesta prie pinigų patik
rinimo. Maišiukuose rasta 
4,340 dolerių ir dvi banko 
knygutės, pagal kurias ban
kuose Talzunas turi pasidė
jęs 4,000 dolerių.

K. Talzunas gyvena ant 
E. 4th St., So. Bostone. Tą 
pinigų atradimą vietos laik
raščiai išpūtė, kaipo Talzu
no “atsargumą,” girdi, jis 
bankams pasitiki tik 50%, 
todėl tik pusę pinigų laiko 
bankuose, o kitą pusę ne
šiojasi su savimi. ... K. 
Talzunas, sako, pasveiksiąs.

Kas
inėtų

y? uz

Nauji Lietuvių Kultūros 
Rėmėjai Bostone

RADIO PROGRAMA

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

1— Muzika.
2— Dainininkė Dr. Emili

ja Rodd iš So. Bostono.
3— Dialogas “Jonas Smi

ltis.”
4—Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkus.

Apiplėšė Taksi Šoferį
Pirmadienį nakčia neži

nomas banditas pasisamdė 
Lowell taksiuką ir pakelėje 
į Lynną apiplėšė šoferį, 
James Evans, atėmė iš jo 
$28, ir išmetęs jį iš taksiu
ko nuvažiavo.

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

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

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

628 E. Broadway, So. Bostoną 
Tel. SO 8-4148

Praeitą sekmadienį musų i 
j laikraščio manadžeris, S. < 
'Michelsonas, ir moterų sky
riaus vedėja M. Michelso- j 
nienė išvyko į Floridą ke- 1 
lioms savaitėms pasilsėti.
Bostono Lietuvių

Evangelikų Arbatėlė

i Sausio 14 d. įvyko Bosto
no evangelikų susirinkimas 
ir arbatėlė su menine pro
grama Sandaros svetainėje, 
So. Bostone. Susirinko apie 
70 asmenų—evangelikų, re
formatų, liuteronų, meto
distų ir kitų protestantų. 
Apie trečdalį sudarė lietu
viai, jau seniau Amerikon 
atvykę, o likusieji buvo ne
senai , atvykę tremtiniai.

Programą vedė p. E. Ma
nys. Kalbėtojai buvo: kun. 
Kostas Burbulis, kuris kal
bėjo apie dvasinio gyvenimo 
reikalingumą; B. Micpovi- 
laius—kaip buvęs ateistas 
pasidarė tikinčiu; H. Yčai
tė—Lietuvos evangelikų re
formatų bažnyčios istorija; 
kun. Petras Dagys—demo
kratija ir protestantizmas. 
Meninėje programoje gir
dėjome p. Manienę grojant 
akordionu; moterų trio— 
Krisiukėnienė, Banienė ir 
Urbšienė—pagiedojo gies
mių; A. Račius ir Burbulys 
Jr. pagrojo duetą smuiku ir 
akordionu; vaikai—Elena 
Eljenas, Edmundas Burbu
lys ir Jonas Urbšas—pade
klamavo eilėraščių. Meni
nę programą užbaigė jau- 
niausis p. Manių sūnelis, 
dar neturįs trijų metų, ku
ris padainavo dainelę ir 
baigęs gražiai parodė savo 
džiaugsmą rankutėmis pa
plodamas.

Ponui Žilinskui pasiūlius, 
evan g e 1 i k ų susirinkimas 
vienbalsiai nutarė "steigti 
lietuvių evangelikų parapi
ją Bostone. Išrinkta taryba 
iš 10 asmenų, su valdyba 
susidedančia iš p. Žilinsko, 
p. Manienės ir p. Orento. 
Artimiausioje ateityje ma
noma pradėti veiklą. Da
bartiniu metu lietuviai pro
testantai savo bažnyčios 
čia neturi. Pamaldos laiki
nai laikomos sekmadieniais 
lenkų bažnyčioje, W. 4th 
St. ir Pacific Avė. kampas, ______________t______________________j..

So. Bostone. Dėl tolimes-scenoje prašomi užsiregis- 
nių informacijų galima' truoti iš anksto. Parengi-
kreiptis pas kun. K. Burbu- mas bus L. P. Draudijos na- 
lį, 385 Dorchėster St, So. me, 268 Broadway, South 
Boston, Mass. —H. Y. Bostone.

Gruodžio mėnesį į Lietu
vių Kultūros Rėmėjus įsira
šė lietuviai:

Ip. Jokšas (nuo spalių 1 
d. 1950), Galdikas, Jurgis 
Starzdas, Br. Strikaitis, St. 
Šmitienė, Pijus Vaičaitis, 
H. E. O. Yčaitė. Šitie žmo
nės pasiryžę mokėti kas 
mėnuo po dolerį lietuviškai 
šeštadieninei mokyklai pa
remti, kurioje dabar moko
si per 90 vaikų lietuvių kal
bos ir Lietuvos istorijos. P. 
St. Šmitienė iš Cambridge, 
Mass., sutiko mokytojauti 
lituanistikos mokykloje, o 
nesenai iš New Yorko atvy
kusi p-lė Yčaitė išrinkta 
Liet. Kult.. Rėmėjų valdy
bos sekretore. Jinai dirba 
Harvardo Universiteto bib
liotekoje. H' -

GABIJOS CHORO 
VAKARIENĖ VASARIO 4

Gabijos Choras rengia 
savo metinę vakarienę va
sario 4 d. naujame L. P. 
Draugijos name. Vakarie
nė bus pamarginta choro ir 
solistų dainomis, o po va
karienei bus smagus svečių 
pobūvis.

KULTŪRINIS POPIETIS

Sausio 25 d., 3 vai. po 
lietų, International Insti- 
;ute Bostone, 190 Beacon 
St, rengiamas lietuviškas 
kultūrinis popietis. Progra
moje dalyvauja adv. A. O. 
Shallna, ponios Gimbutie
nė, Kauchis * ir Barmienė. 
Rengimo komitetą sudaro 
pp. K. Namaksy, Bemice 
Cleveland, S. Mockienė, A. 
M. Coįlins, V. Vakauzas ir 
P. Pilka. Įžanga nemoka
ma.

Po programai bus arbatė
lė su lietuviškais pyragai
čiais. Komitetas kviečia vi
sus dalyvauti —K. N.

i
I

Maikio ir Tėvo Kraičiui

Dorchesterio Klubas 
Rengia Whist Partę

Pavogė Kontrimo ‘Juodbėrį’

Praeitą trečiadienį neži
nomi vagys pavogė nuo 
Broadway gatvės konsteb
lio Bronio Kontrimo auto
mobilį. Šios savaitės pra
džioje policija dar nebuvo 
nei mašinos suradusi nei 
vagių pagavusi. Mašina ne
be nauja, bet gerai užlaiko
ma ir dar buvo pilna spė
kų, o B. Kontrimas jos ypač 
gailisi, kad ji buvo jam 
dukters padovanota.*
Talentų Išbandymo Vakaras

Vasario 3 d., šeštadienį, 
pp. Minkų Radio Korpora
cija rengia talentų bandy
mo vakarą, kuriame galės 
scenoje pasirodyti daininin
kai, pasakoriai, deklamato
riai, muzikantai ir kitokie 
žodžio, balso ar kurio nors 
muzikos instrumento mėgė
jai. Norintieji pasirodyti 
I1 ...... .

Šį šeštadienį, sausio 27 
d., 7:30 vai. vakare Dor
chesterio klubas rengia 
whist partę, į kurią kviečia 
atsilankyti visus klubo prie- 
telius. Parengimas vyksta 
klubo patalpose, 1810 Dor- 
chester Avė. Partėj bus iš
dalinta gerų dovanų, bus 
užkandžių ir kitų smagumų. 
Prašom atsilankyti.

Komitetas.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
RĖMĖJŲ BOSTONE 
1950 METŲ ATSKAITA

Tėvo ir Maikio iždas dr vėl 
pasipildė sekančių musų skaity
tojų aukomis:

Po $1.50—C. Jankauskas iš 
E. Millinocket, Me., Mrs. C. 
Gadman iš Dorchester, Mass., 
Ignas Motiejaitis iš Waukegan, 
III., Mrs. A. Domalakis iš 
Frackville, Pa., dr Mrs. M. Ku- 
lick iš Marenisco, Mich.

$1.25—P. Paškauskas iš Rich- 
mond Hill, N. Y.

Po $1—Mrs. O. Tunkunas iš 
Gardner, Mass., J. Adomaitis iš 
Oakville. Conn., V. Makauskas 
iš Millinocket, Me., Mrs. T. 
Tipshus iš Chicago, III., ir Mrs. 
A. Dobrow dš Brooklyn, N. Y.

Po 50c—C. Andrews iš Chi
cago, III., J. Tomai iš E. Wind- 
sor Hill," Conn., J. Kantauskis iš 
Lewiston, Me., A. Yermala iš 
Wilkes-Barre, Pa., A. Wiltrakis 
iš Oakville. Conn.. J. Pocius iš 
Chicago, III., J. Ladiga iš Chi
cago, III., V. Kalvelis iš Detroit, 
Mich., J. Rakauskas iš Balti- 
more, Md., P. Petronis iš Cen
trai Falls, R. I., J. Krokauskas 
iš Pittsburgh, Pa., P. Amshay 
ši Washington, Pa., A. Pipiras 
iš Chicago, Ill., J. Balet iš Phi- 
ladelphiat, Pa., S. Norkus iš Ak- 
ron, Ohio, J, Dumblauskas iš 
New Bnitain, Conn., ir J. 
Burch iš Cleveland, Ohio.

Visiems aukojusiems už laik
raščio rėmimą tariame širdingą 
ačiū.

1950 metų lapkričio 25 d. vi
suotinas Lietuvių Kultūros RĖ- 
mėjų Bostone susirinkimas pri
ėmė iš valdybos ir kontrolės 
komisijos apyskaitą už 
metus (pradedant 1949 
gruodžio l.d.).

Pajamos
Narių mokesčiai $1,130; li

teratūros popietės sausio 22 d. 
pelnas $167; literatūros popie
tes rugsėjo 24 d. pelnas $160.- 
50; arbatėlės gegužės 7 d. pel
nas $19.35. Viso $1,476.85.

Išlaidos
Lituanistikos mokyklai (šeš- 

tadfenio)'$679; Lietuvių Dra
mos Studijai (dekorac.) $550;' 545 E. Broadway, So. Boston 
Juozui Būgai lietuvių tautosa- TeL SO 8-0605

1950 
metų

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 Broadway 
So. Boston 27. Mass.

Tel. SO 8-2805 
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.

FOURTH ST. JUNK SHOP
Dabar Atidarą Bizniui

Perkame Visokį Džionką ir 
Vartotus Daiktus

Mokam Aukštas Kainas 
Už 100 sv. geležies 75c.
Single matracas $1.00.
Double matracas $2.00 
Plaukų matracas $2—$3
Popieros 100 sv. $1.00

KLAUSKIT: MYER
171 W. 4th St., kampas B St. 

Tel. SO 8-9117
(6)

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner 
DORCHESTER, M A 83.

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nio X iki 4 

ir nuo 7 iki B
546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUtb Boston 1110

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo 'ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas 
jimo.

6— Vaistas 
pagelbsti.

7— Vaistas 
dėjimo.

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

Joseph Machinskas
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

nuo galvos niežė-

nuo kosulio. Greit

nuo inkstų skau-

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

A. J. NAMAKSY
REAL ĮSTATE & IN3URANCB

409 W. Broadway 
8OUTH BOSTON, MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948 
Res. X7 ORIOLE STREET 

West Roibury, Maaa
Tel. 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. I

DR. G. L. K1LL0RY
18 Tremont St., Rimbai Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimų Santaokai 

Jei Reikia, Duoda Pencillino
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.. .

BORIS BEVERAGE CO.

PARDUODAMA
Brockton, Mass., 6 šeimynų 

namas po 4 kamb., balti sinkai, 
2 maš. garažas, sodas, graži ir 
gera vieta, $142 paj. į mėnesį, 
$10,600.

So. Boston, 2 šeim. po 8 kamb., 
šildymas, kaina$7,500. 2 šeim. 
5-6 kamb., šildymas, kaina 
$8,500.

Krautuvė So. Boston. 'su vi
sais įrengimais ir prekėmis, ge
roj vietoj, $3,000.

BRUNO KALVAITIS

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insuranče reikalais 
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway 
South Boston, Mass.
SO 8-1761 ir SO 8-2483

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

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

TeL

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON

TeL SO 8-4149
Turim visokią vaistą. Siunčiam , 
net Europon. Kalbam lietuvi!- I 
kai. Patarnavimas mandagu*; 
kainos nebrangios. Gyvename i Ma jau M metą. J

- rr -*-. ■. l - *
.............................................. ..............

LITHUANIAN
FURN1TURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inrand
Movm)

Perkrauatom
Ha p*t ir j to- 
limaa vieta*.
8»ugi priežiūra, kaina prieinama 

J26 BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS. 

Tai SOaU Beata* S-441S .




