
KARO SANITARAI PRAKTIKUOJASILaukiama Didelių Apsivalymų 
Dėl Taksų Skandalų

/{Kongreso Komisija Apklausinėja Generalinį Prokuro- 
r4> Prezidentas Davęs Įsakymą Ištirti Justicijos 

Departamentą ir Mokesčių Įstaigą; Demokratų
V adai Reikalauja Griežto Apsivalymo

Iškilę viešumon skunda- SI,000 InVestūVO, 
lai mokesčių įstaigoje, Bu- 
reau of Internal Revenue, 
dėl kurių jau pašalinta virš
50 aukštu pareigūnų, pri-i Fiank Cohen, žinomas 
vertė vyriausybę į m t j s:Philadelphijos biznierius, 
griežtesnio apsivalvmo. Po kui^s turi gerų santykių su 
atleidimo L. Cauclle, justi-;itak ilgais politikieriais, 
cijos departamento proku- bankroto teisme liudijo, 
roro, prezidentas davė isa- kad dabartinis demokratų 
kymą pravesti platų tyri-: PartlJos komiteto pirminin 
nėjimą justicijos departa
mente ir mokesčių įstaigo- 

Šį antradienį kongreso

Uždirbo $74000

jo-
tyrinėjimo komisija apklau 
sinėja generalinį prokurorą 
McGrath dėl paaiškėjusių 
skandalų ir laukiama įdo
mių jo parodymų.

Demokratų partijos va
dai reikalauja, kad vyriau
sybė be gailesčio išvalytų 
valdžios įstaigas nuo graf- 
terių, kyšininkų ir sukčių, 
nes, sako, viešumon iškilę 
skandalai meta negerą se

kas, Frank E. McKinney, 
nupirko vienos jo kompani
jos šėrų už $1,000 ir po me
tų pardavė tuos pačius šė
lus už $75,000. Taip pat 
padarė ir Miehigan demo
kratų partijos komiteto na
rys, Frank M. McHale, jis 
irgi už $1,000 investuotų 
pinigų po metų gavo $75,- 
000, o McKinney sesuo in
vestavo $250 ir po metų ga
vo $18,500. F. Cohen su
kurta bendrovė, Empire 
Tractor Corp., vėliau ban
krutavo, bet kol ji gyvavo, 
ji darė biznį su valdžios 
įstaigomis.

Marinų medikalniio korpuso vyrai praktikuojasi gabenti sužeistuosius karius Le
Jeune mariu / stovykloje. J

Turtinga Elgeta Čechijoj Valymuose 
v.. . :-----: .... . i Jau lbfiOO AreštųVisi kaimynai gailėjosi, _____

Praeitą savaitę kongreso ka* išgirdo, kad Miss Anna Čechoslovakijos komunis-

Skandalas Taksų 
Įstaigoj Didėja

sėlį ne tik ant vyriausybės, 
bet ir ant valdančiosios 
partijos.

Atleistas iš pareigų gen. 
prokuroro padėjėjas Cau- 
dle kongreso komisijai pri-!
sipažino, kad jis girdėjęs _____
apie dvejų “tarpininkų” T vokiefi ¥alstijos 
bandymą išgauti is adv.|(Laend _ wuertem. 
Teiteibaum pusę miliono1

Trys Vokiečių 
Valstijos Susijungė

tyrinėjimo komisija išklau
sė chicagiškio advokato A. 
Teitelbaumo liudijimo. Tas 
advokatas, buvęs kadaise 
gengsterio Al Capone ad
vokatu, papasakojo, kad

Lampe, sena moteris, kuri partija vykdo platų “ap
gyveno mažame, šaltame sivalymą/, kuriame, pagal
butelyje 173 Wyckoff pranešimus jš Vienos, jau
* — Rrooklvn. Y —IVvrivjj.i, . . . —"T vie-1iyra aiestuuui ir non

dolerių, bet jis nieko dėl to 
nedaręs, nes jam buvę ne
patogu tą skandalą praneš
ti savo viršininkams.

Mr*. Roosevelt ir
Gyvenimas Po Mirties

berg-Baden, Baden ir 
Wuertemberg - Hohenzol- 
lern susijungė į vieną vals
tiją, kurios vardas dar nėra 
nustatytas. Prieš karą tų 
trijų valstijų plotas buvo 
tarp Wuertembero ir Bade
no valstijų. Naujoji valsti
ja turės šešius su puse mi
lionus gyventojų.

Aliantai valstijų sujungi
mui nesipriešins. Naujoji 
valstija turės dabar paruoš
ti sau naują konstituciją.

NEGALI SUTARTI—
— SKIRK KOMISIJĄ!

Mrs. E. Roosevelt, velio
nies prezidento F. D. Roo
sevelt našlė, vienoj radio 
programoj pasakė, kad “Aš 
nežinau, ar aš tikiu į pomir
tinį gyvenimą. . . ” Tą po
sakį pasigavo Kalifornijos 
katalikų arkivyskupas F. 
A. Mclntyre ir pradėjo 
šaukti, kad Mrs. Roosevelt
nėra verta pirmininkauti Į 
žmogaus teisių komisijai 
Jungtinių Tautų organiza
cijoj.

Dabar Mrs. Roosevelt at
siliepė dėl šito arkivyskupo 
šauksmo ir ji sako, kad ji 
tikinti į pomirtinį gyveni
mą, bet negalinti įsivaiz
dinti, koks jis busiąs, pa
vyzdžiui, kokiame pavidale 
mes ten busime. . . .

Dr. Gibson Išteisintas
Del Moters Mirties

Bridgeport, Conn., teis
mas praeitą savaitę išteisi
no Dr. Donald F. Gibson, 
kuris buvo kaltinamas pa
greitinęs mirtį vienos senos 
panos, 74 metų amžiaus 
Elizabeth May Ayres. Teis-

Keturi didieji baigė “pri- 
vačius” pasikalbėjimus 
apie nusiginklavimą Pary
žiuje ir nutarė pavesti visą 
reikalą komisijai, kuri dar 
nėra paskirta. Vėliau bus 
sutarta, ką ta komisija 
svarstys ir kaip ji “nusigin
klavimo klausimą” spręs. 
Pačių didžiųjų pasitarimai 
parodė, kad jokios vilties 
susitarti nėra. Kaip buvo 
nuo 1946 metų, taip ir da
bar tebėra, pažiūros į nu- 
sikinklavimo klausimą tarp 
Rusijos ir Vakarų valstybių 
yra visiškai nesuderinamos.

ŠEN. KEFAUER
“VALYS ĮSTAIGAS”

Korėjos Derybose Tariamasi 
Apie Pasikeitimą Belaisviais

Paliaubų Kontrolės Klausimas Dar Neišspręstas; Naujas 
Incidentas Kaesong Srityje; Kas Yra “Neutralus” 

Sako, Bolševikai Norį Paliaubų; Prezidentas
Aptarė Korėjos Paliaus su Patarėjais

Švedija Baigė
Kredituot Rusiją

1946 metais Švedija hu-:»pautų pajėgų delegatai esą 
vo sutarusi su Maskva pa-1 optimistiški> jie kad
skolinti Rusijai ^®gyJe! Įbolševikai neturi jokios vii- 
metų prekėmis 200,000,000 .,ies Bvarytj JT j4gas g Ko.
dolerių. Penkių metų lai- r€j0Sf todėl noroms neno- 
kas dabar praėjo ir kreditų roms ejs prįe karo paliau- 
laikas pasibaigė. Rusija įs
gautos paskolos paėmė pre-

Korėjos derybos dėl pa
liaubų “eina normaliai,” su 
incidentais, užsikirtimais ir 
abejonėmis. Bet Jungtinių

bų.
Šios savaitės pradžioje 

kemis tiktai 105 milionusjjrp delegatai pareikalavo,
dolerių, o likusieji kreditai 
paliko neišnaudoti. Už gau
tą paskolą Rusija turi su
mokėti švedams iki 1967 
metų.

Švedijoje dėl kreditų 
Maskvai ėjo karšti ginčai. 
Švedai paskolą davė tikė
damies “užgerinti Mask
vą,” bet per penkis metus 
negirdėjo gero žodžio iš 
Maskvos. Švedai paskolą, 
davė bijodamies pokari
niais laikais nedarbo, bet 
vietoje nedarbo Švedijoj vi
są laiką truko darbininkų. 
Paskolos biznis pasirodė 
visais žvilgsniais neapsimo
kantis.

Nuostoliai Korėjoj 
Virš 100,000 Vyrų

Amerikos nuostoliai Ko
rėjos kare jau perviršijo 
100,000 ir siekia 101,688. 
Iš to skaičiaus žuvusių kau
tynėse yra 17,275 vyrai, su
žeistųjų skaičius siekia 71,- 
857, nežinia kur dingusių 
17,988 ir 175 yra žinomi 
bolševikų nelaisvėje.

Daugiausiai nuostolių pa
kėlė armija, kurios aukų 
skaičius siekia, 83,273, ka
ro laivyno—1,183, marinų 
16,307 ir karo aviacijos— 
925.

Autobusas Anglijoj
Užmušė 25 Berniukus

kad butų svarstomas klau
simas apie pasikeitimą be
laisviais, o bolševikai siūlė 
tęsti pasitarimus apie pa
liaubų kontrolę. Pagaliau 
bolševikai sutiko tartis 
apie belaisvius, bet kartu su 
tuo sutikimu jie pasiskundė 
dėl vieno incidento Kae
song miesto neutralėje sri
tyje. Specialinė komisija 
incidentą tyrinėja.

Dėl paliaubų kontrolės 
bolševikai siūlė, kad “neut
raliųjų” komisija prižiūrėtų 
paliaubas, bet tiktai tam 
tikrose Korėjos vietose, 
kaip uostuose ir gelžkelių 
mazguose, tuo tarpu Alian
tai reikalauja, kad kontro
lės komisija prižiūrėtų visą 
Korėją. Bekalbant apie 
kontrolę kilo klausimas, 
kas yra “neutralus”? Bol
ševikai sako, kad Lenkija, 
Čechoslovakija ir kitos bol
ševikiškos šalys esančios 
“neutralios,” bet jie pripa
žįsta ir Švediją, Daniją ir 
dar kai kurias kitas šalis ir
gi neutraliomis.

Pasikeitimas belaisviais 
bus vienas iš sunkiausių 
klausimų. Amerikos karo 
pajėgų viršininkai skelbia, 
kad virš 17,000 amerikiečių 

Į karių esą “dingę be žinios” 
Korėjoj, o bolševikai savo 
spaudoje skelbė, kad gal 
tik 5,000 amerikiečių esą 
nelaisvėje. . . .

Prezidentas Trumanas šį 
pirmadienį turėjo pasitari
mą su savo kariškais ir dip
lomatiškais patarėjais sos
tinėje, po grįžimo pirm lai
ko iš tostogų. Apie priim
tus nutarimus dar neskel
biama.

ną dieną ant šaligatvio kri- įmonių, įtartų nukrypus
Dėl1 ^os vvarginto ir mirė.

du “promoteriai,” Naster ir gyvenĮmo _yisr kaimynai 
Nathan, iš jo reikalavę pusę^ užjautė. Po mirties jie 
miliono dolerių pinigų, kad!?erokaį nu?.te.°°’ 1SF' 
jam nebūtų keliama byla do’ kad 1RolieiJa ™do miru: 
už iždo apgavimą. Advoka- ®los baltiniuose įsiūtas 3

banko knygutes su $15,335 
sutaupų. Pasirodo, kad 

|Miss Anna Lampe nebuvo 
Adv. Teitelbaum dar sa-;tokia vargšė, kaip kaimy- 

kė, kad tie du šantažistai nams atrodė.

tas atsisakęs mokėti ir jam 
buvusi iškelta byla.

(blackmaileriai) jam gyrė
si turį labai gerus ryšius su 
justicijos departamento pa
reigūnas ir per juos galį jį 
pražudyti arba išteisinti. 
Jis išvardijo penkis aukštus 
pareigūnus.

Dabar tą Teitelbaumo ir 
šantažistų reikalą tyrinėja 
grand jury ir ieško, kas čia 
meluoja. Vienas iš justici
jos departamento pareigū
nų, Charles Oliphant, pasi
traukė iš savo vietos, kol 
reikalas bus išaiškintas.

55 AMERIKIEČIAI
KINŲ NELAISVĖJE

Senatorius W. F. Know- 
land iš Kalifornijos sako, 
kad kinų komunistai laiko 
kalėjimuose 32 amerikie
čius, bet valstybės departa- 

[ mentas nededa užtenkamai 
pastangų juos išvaduoti. 
Valstybės departamentas 
skelbia, kad Kinijoj yra 55 
amerikiečiai “policijos prie
žiūroje,” jų tarpe 32 laiko
mi kalėjimuose.

Egiptas Kautis ‘Iki Mirties’

Washingtone kalbama, 
kad senatorius E. Kefauver 
busiąs paskirtas vyriausiu 

mas sako, kad policijos kai-1 valytojų valdiškų įstaigų 
tinimai rėmėsi tiktai gan- nuo visokių grafterių ir ky- 
dais ir paskalomis be jokio šininkų. Oficiališkai apie 
įimto pagrindo. tai betgi neskelbiama.

Egiptas skelbia, kad ang
lai padarė “agresiją” Egip
te, kai pasidarė kelią Suezo 
kanalo zonoje ir nugriovė 
vieno kaimelio namus.

nuo teisingosios komparti
jos linijos.

Cechų prezidentas Gott- 
waldas praeitą savaitę aiš
kino, kad areštuotasis R. 
Slansky, buvęs kompartijos 
sekretorius, buvo titininkas, 
Vakarų šnipas, nacionalis
tas ir norėjęs pabėgti į už 
sienius. Gottwaldas sakė, 
kad nemažai Slanskio šąli 
ninku dar esą partijoj ir jie 
turi buti išvalyti.

Užsieniai cechų bolševi 
kų “apsivalymus” vertina, 
kaipo vidaus kovas dėl vai 
džios ir dėl įsiteikimo Mas
kvai. Kaip vorai butelyje 
Maskvos lėlės piaunasi de 
įtakos ir viens kitą galabi
ja vardan didesnės ištiki
mybės savo budeliams Mas
kvoje.

Uždraudė Kiniečiams
Mokėti “Išperkamuosius”

Amerikos vyriausybė už
draudė Amerikoje gyve
nantiems kiniečiams mokė
ti bolševikams “išperka
muosius” mokesnius už tai, 
kad komunistai paliktų jų

Mirusioji turėjo vieną se
serį, Mrs. Christine Sicar- 
di. Kai šios vyras, 80 metų 
senukas, sužinojo apie žmo
nos sesers mirtį ir jos pali
kimą, jis susirgo ir nuo šir
dies smūgio mirė. Dabar 
vienintelė vargšės elgetos 
palikimo paveldėtoja liko 
jos sesuo.

Eisenhoicer Greit
Paskelbs Sutikimą
> ------
Generolas Eisenhower'is 

greitu laiku ketąs paskelbti 
savo sutikimą buti kandi
datu prezidento vietai nuo 
republikonų partijos. Taip 
praneša senatorius Henry 
Cabot Lodge, Jr., kuris va
dovauja tiems republiko-
nams, kurie nori generolo įgimines ramybėje. Kinų ko- 
kandidaturos. . munistai grasindami areš-

Senatorius Lodge prana- tuoti ir kankinti gimine?
sauja, kad generolas Eisen- jau išviliojo iš kiniečių 
hower šturmu paimsiąs re- Amerikoje daug milionų 
publikonų konvenciją ir dolerių. Panašiai Lietuvos
busiąs išstatytas kandidatu 
pirmame balsavime.

PAVOGĖ SINATRŲ
BRANGENYBES

Vienas vagis pavogė Lon
dono, Anglijoj, viešbutyje 
$16,800 vertės brangenybių 
iš dainininko Frank Sinat
ra ir jo žmonos Vagis ėmė

Egiptas grasina “kautis iki ne kas pakliuvo, bet pasi 
mirties,” bet kelio tiesimui rinko brangesnius dalykus,
nesipriešino. Egiptas svar
sto nutraukti diplomatinius 
santykius su Anglija.

palikdamas pigesnius pa 
puošalus dainininkui ir jo 
žmonai pasipuošti.

bolševikai reikalauja “gi
minių laiškais” iš Amerikos 
lietuvių įvairių brangių vai
stų neva tai “giminių džio
vai” gydyti. Kinų komu
nistai reikalavo mokėti do
leriais.

Mirtis Mossadeghui!

Iš Anglijos praeitą savai
tę pranešė, kad ten Chath- 
am mieste vienas autobusas 
įvažiavo į kariškomis gre
tomis žygiuojančių berniu
kų būrį, nuo 10 iki 14 metų 
amžiaus. 23 vaikai buvo 
vietoje užmušti, o 19 buvo 
sužeista. Nelaimė įvyko 
blogai apšviestoje gatvėje. 
Iš viso būryje žygiavo 50 
berniukų į sporto vakarines 
rungtynes.

Policija skelbia, kad ta 
nelaimė su vaikais yra di
džiausia nelaimė Anglijos 
keliuose, kokia yra pasitai
kiusi.

MOKESČIŲ MOKĖTOJAI 
SUGRIOVĖ NAMĄ

Irano parlamente opozi
cija ir publika galerijoj šį 
pirmadienį pradėjo šaukti 
“Mirtis Mossadeghui” ir 
premjeras turėjo bėgti iš 
posėdžių salės po sargybos 
apsauga.

Prancūzijoj, Beaupreau 
mieste valdžia paskelbė, 
kad. mokesčių mokėtojai, 
kurie yra užvilkinę mokes
čių mokėjimą, jei juos su
mokės iki paskirto laiko, 
nebus baudžiami. Po to 
mokesčių mokėtojai susi
grūdo į taksų rinkimo na-

Sunus Užmušė Motiną
Oakland, Calif., vienas'

16 metų berniukas, Samuel mą ir jų prisirinko tiek 
Hutchins, prisipažino k ir- daug, kad namo antrojo 
viu užmušęs savo 51 metų aukšto grindys įgriuvo, 
amžiaus motiną Mrs. Hut-,Vienas žmogus buvo sužeis- 
chins. . tas.
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APŽVALGA
Laiškas iš Anglijos

JĖZUITAI IR 
BENDRUOMENĖ

mažės*

nr.
do- mu

manančius, kaipo į 
nės vertės lietuvius.

Tokio sugy venimo irody- 
dar neturime. Tuos 

Įrodymus duos tik patyri-

“Geras Patarimas” mas padės kai kam nugalė- 
‘Britanijos Lietuvyje” li ^“očią visai netikėt, 

Nr. 44 buvo patalpintas neTįl®t
straipsnelis: “Geras Lietu

Šiame “Keleivio” 
skaitytojai ras įdomų
kumentą iš Urugvajaus lie x . ... .

• j • • mas. o ne tusti žodžiai.tuvių “bendruomenipio ’ 
gyvenimo. Ten p. K. čibi-
ras, kunigų ir ispaniško fa- LENKAI APIE SAVO
šizmo garbintojas, “atvirai” VAKARINES SIENAS 
pareikalavo, kad iš laikino- . _
jo Lietuvių Bendruomenės Amerikos atstovai Euro-
komiteto butų pašalinti ar karts n™ kart° P?klsa 
pasišalintų žmonės, kurie %okieeiam> uiti, kad jie at-
bendradarbiauja “Naujie- ?aus,» J8'0 
nose," “Keleivyje” ir “A. “mes Rytuose, uz Odros- 
L Balse ” Nysos upių. Kitaip sakant,

„ . vokiečiams žadama, kad iš
Kas davė jėzuitams teisę tų ..užodrinių- žemių bus

tokį reikalavimą per p. K. Išvaryti lenkai gyventojai,
Čibirą statyti. Nagi, jie kurje ten buvo atkelti su 
patys tą teisę pasiėmė ir ■ Amerjkos Anglįjos ir Ru.
kadangi jaučiasi tuii kokią sjj laiminimu Potsdame. . a.r
Ui nepatikrintą daugumą, iDį, vjen0 Amerikos aukšt0 nls- <renau *Pmokamas dar- 
Ui ir šuto savo reikalavi- komisaro> McCloy, pažado

vokiečiams Lenkų Politinė 
Į ponų Čibirų ir visų jė- Taryba Londone pasiuntė 

zuitų reikalavimus Lrug protestą Amerikos valsty- 
vajaus lietuviai pamos įan- bgg sekretoriui Dean Ache- 
ka ir juos užmirs, kaipo ne- ir jame tarp kitko 
rimtą įssisokimą, o jei je- ko.
zuitai to reikalavimo laiky
sis, tai galima juos palikti “Lenkv visuomenė, 
vienus su ponu Čibiru ir ne- varne pasaulyje t-.ek ir paverg-
i • : •  itame krašte, išgirdo apie tąkreipti i juos jokio deme- .* * - • /Uollovl noroukima cti
šio.

Dirbti teko kuone visuo-
vių Vardas.” Tame straip- “ , (Skiriant
snelyje rašo: technikuos, Pasirinkti

pastoviau bet kuią skyrių 
“Praeitame Šio laikraščio nu- ilgesniam laikui, dėl V1SUO- 

meryje buvo North Thames met besitęsiančios stokos 
Gas B^rd skelbimas. Ten da- darbininku, nebuvo galima, 
bar dirba ap* 20 lietuvių. Jmo-,K d , stoka
nes vadovybe yra taip paten- , . . . , .
kinta jais, kad ji nori kiek ga-.kuiinkll bu\ o. Nejaugi 
Įima daugiau lietuvių pritrauk- anglai ne* ei tina 
ti į savo įvairius skyrius. Tuo Ar ji® nemėgsta 
reikalu Lietuvių Namuose lan
kės: du aukšti jų pareigūnai, 
matėsi su Sąjungos pirmininku

i gėdos kišeniui. Bedirbda
mas pasilikau tik vienas.
Kurie maždaug su manim 
kartu buvo atėję, jau buvo 
“išgaravę.”

Pajutau ir aš, kad mano 
sveikata šlubuoja, mečiau L Jonikas Žino!

Kas Savaite

sa-

tiek lais

pinigo?
sunkiau

ten dirbti ir perėjau i savo 
specialybę, nes jau buvo 
galima darbą keisti, mat 
jau buvau išdirbęs 3 metus 
Anglijoj.

Bet ir pakeitimas darbo 
nieko nepadėjo—nes jau 

~ buvo pervėiu. Iš karto ne
tikėjau, kad butų kas nors 
iš sunkesnių ligų, nes jutau

lee, sako, kad Anglija ne
pajėgs pakelti ginklavimosi

Bolševikų ”Vilnies" re;|nažtoSj 4>7o0,000,000 svarų 
datorius L. Jonikas sakosi lwlv Q T; o>._sterlingų per 3 metus. Ji ar- 
geriaus žinąs, negu nei>pru- ba turės sumažinti ginkia- 
sintas “Keleivis, ką A. i- arba turės gauti iš

UTS1^v. " Amerikos pagalbos žaliavo- 
Joni mįs> gatavais ginklais »»• 

mašinomis.

tik gerklės skaudėjimą ir 
dirbti? niekur kitur. Bet daktaras

Negalėčiau pasakyti, kad mano nustebimui atrado 
anglai tinginiai ir nevertina

ir įstojo nariais į Lietuvių Klu-;pinigo. Ypatingai Šį pasta-
bą. Lietuviai norintieji apsi
gyventi Londone, ten lengvai 
gali gaut-: darbo pagal pasirin
kimą. Pečių skyriuje, kur dau
giausia lietuvių dirba, darbas, 
yra lengvesnis ir švaresnis ir 
dirbama dienos metu. Sunkes-

, i

bas yra kituose skyriuose, kur 
gamina anglies dujas, čia dir
bama pamainomis, darbas pa
stovus. dviejų savaičių apmo
kamos atostogos metuose. Taip 
pat teikiama lengvata ligos at
veju. Po metų laiko, darbi
ninkas gauna pilną atlyginimą 
ligoje, kuri tęsiasi neilgiau 13 
savaičių. Taip pat turi vak 
gyklą, kur galima pavalgyti 
papigintomis kainomis.”

(McClov) pareiškimą su di- 
. , _ džiausiu nerimu. Lenkijos va-

Lietuyių Bendruomene karinės žemės, kurios prieš-bimo, pažiūrėję 1 jį pavir- 
nereiskia, kad kas tai gali 1945 metus priklausė Prūsijai, šutiniškai, susidaro įspūdis

Kaip matome iš šio skel-

šinskis mano apie nusigink 
lavimo reikalus 
praneša, pasiremdamas net 
popiežiaus autoritetu, kad 
keturi didieji tariasi 
ginkluoti. ,

Popiežius ir Jonikas tai

ir

Prieš Anglijos rinkimus 
nu>i- Washingtone lankėsi anglų 

finansų ministeris Gaitskell 
ir teiravosi dėl paramos 

Jam buvo
džiova. v ““-''7*.I pasakytas mandagus “ne.”

Pasirodo, kad nebutinai!<įlųJ'f_dRr-''bli:ta11„jaU.Ml’Po to Anglijos vyriausybe

irgi pora, kaip blusa ir ver- ginklavimuisi. 
bliudas! O kas dėl tų di-

turi skaudėti krutinę, ser-??*, skelbė rinkimus, kuriuos
gant džiova. Atrodo kad:se’" laimėjo W. Churchill.„oi Rllt vatiski” didžiųjų pasitari- ~ ,

ra jį Ji® “garbinti" išmokę 
geriau ir už mus. Bet svei
katą, tai jie vertina už vis
ką labiausia. Kadangi jie 
seni pramonės “vilkai,” tai 
puikiai žino kur gresia 
jiems pavojai. Jeigu pa
našios rūšies darbuose jie 
dirba, tai dėl ekonominių 
sunkumų—spaudžiami sa
vo bėdų.

Dauguma darbininkų bu
vo pereinami. Atėję, 3-6 
dienas padirbę, eina kitur 
laimės ieškoti. Pastoviausi 
buvo užsieniečiai. Mat bu
vo akordinių darbų Jeigu 
kuris turėdavo pakankamai 
stiprius raumenis ir noro 
dirbti, galima buvo uždirbti 
į 7 dienas iki 20 svarų. Aiš
ku, daugumas iš užsieniečių 
ir “plėšdavo,” bet tas plėši

amas daugiau nesitęsdavo,

dar nepavėlavau, gal patįes ne- Perėmęs vladžią Church-
kXut? 1 Bet^kad '■k‘>nlrolės kIausi’ iU .imaR An-
keliauti, net kad turėsiu,^ „ Jonikag turės eunn Bevan o politika buvo

pranešti savo skaitytojams, i teisinga ir stato ginklavi- 
kad iš nusiginklavimo pelų mosi reikalą arba-arba 
nebus grudų. Bet tas po- plotmėje.
nas, kada reikės tą dalyką 
pranešti skaitytojams, nesi- 
žvalgys į užpakalį, ką jis

kam nors pasakyti, ar JIS pasidarė neatskiriama Lenkijos
yra užtenkamai geras bu- Respublikos dalis. Tos žemės taį visai arti prie jų ’ 
ti šventablyvoj kompanijoj didžiausiomis lenkų tautos pa-
ar ne. Jei tokią “idėją” stangomis sunkiausiose sąlygo- Kadangi aš esu dirbęs-kaiP metus laiko arba

—jeigu ne aukso kasyklos,

ižxi gdavo,kas nors turi, tam galima se buvo atstatytos ir apgyven- daugiau kaip metus NTGB ’ raumenys paV 
iš anksto pasakyti, kad iš gintos. Tas buvo padaryta Va- gazo gamyboje ir to darbo ba kun kūno dalis sustrei-
Lietuvių Bendruomenės bus karų valstybėms. įskaitant ir J. rezuitatais jau daugiau 
sukurta dar viena klerikali- A' a \1S , \ pr_.‘ ~ savaitės “džiaugiuosi”
ne organizacija, kuri ne tik___ c gomnej, tad, manau, m

išbūti nemažiau 6 mėne
sius ligoninėje, įskaitant 
sanatoriją, ir nebusiu jau 
toks pajėgus kaip kad bu
vau, tai ir dabar aišku. Ži
noma, dabar tenka gailėtis,
^Man ati-od^icad “Britą-|kalbėjo ir kaip pludosi- 

Man atrodo,, kad Knta , ReikaIa? tas kad be k
nijos Lietuvis tokiu pa- negaR huti RUgiginK. tą pat sako, tai jau kita is-
tarnavimu neturėtų ^ lavimo 0 kontrolės Maskva torija. Dabai; ir Washing- 
įmti. Jeigu Didziosiot Bn;lbij0 kai belzebubas kry-tonas atydžiau klausysis, 
tamjos Lietuvių Sąjungai “Didiesiems” tiek ką Anglija turi pasakyti.
™uP1sXa ta? tu?ėt7n" pat Šiu° ™tU
šviesti abi ’pSes medalio, |susit?rt‘ ,dėI. n“slFlnklavl; 'RO

gerą ir blgoą. im°’ aip. oni U1 l)a'K a International Refugee Or-
Man tokie “patarimai",1'11 P°Piezlum- ganization iki šių metų galo

labai primena buvusius pa- w rūpinasi išvietintais žmonė-
tarimus Paleckio, Špakevi- Taksų Skandalas mjs, kurių Europoje atsi-
čiaus ir Plechavičiaus, ku-| Praeitą savaitę kongreso randa vis naujų, nes kai 

išklau- kuriems žmonėms pavyksta 
bolševikiškos 

į laisvuosius

Kai A. Bevan tą pat sa
kė, visi šaukė, kad jis yra 
defetistas, dirbtinius dantis 
stato aukščiau krašto sau- 

kon-!gumo. Kai W. Churchill

ir Plechavičiaus, Ru
mbai gerai atsimenam t y: jn uos iaoai gerai aismieiia!!* tyrinėjimo komisija

visi. Viena ką aš galėčiau nepaprastą liudijimą vie- pabėgti iš
kai kuodavo. Daugiausiai pa- 

vojaus yra plaučiams, 
mieli Aš, kaip ir daugelis mu- vo 
šiuo siškių. buvau

, . ... mai.Tose žemėse dabarnė organizacija, kuri ne tik vena 6 milionai lenkų
neapims visų lietuvių, bet j žemių sutvarkymą - - ... , , . . . .. . , . ..
tam tikroje lietuviškoje vi- galybes darbo ir išteklių. Atė- reikalu pasisakyti plačiau, kad jeigu jau reikia dirbti, vo sveikatą, 
suomenės dalyje bus sutik-mima? tu žemiu iš Lenkijos:Tikiu, kad mano paaiškini- tai dirbti taip, kad nebūtų K. Tamošiūnas,
ta, kaip klerikališka ir vog- reikštų atstatymą militaristi-j -- -- 1 1 ■ ■ . J 1 —..L. 1.”.' —1. —
tomis plunksnomis pasipuo- nės Prūsijos, kuri ir vėl užim-
šusi organizacija. Jokių tų vyraujančią vietą vokiečių 
diktavimų jokie jėzuitai, tautoje ir diktuotų savo politi- 
dargi padedami tokiu ponu Europai.
Čibirų, neįves i Bendrui . “kenk"os R™ v
menę, nes nonnt diktuoti ir tinento daKes viešpata.
pačios Bendruomenės ne- vima. bus butina ^4^ ?r
bus- ekonominės stabilizacijos sąly-

Ta proga tenka pasakyti ga visų centralinės ir rytinės 
žodis ir dėl “Bendruome- Europos valstybių, kurios suda- 
nės klausimo.” Idėja yra į rys pagrindini veiksnį laisvos 
atnešta iŠ Užjūrių pokari-i Europos lygsvarai ir saugumui, 
niais metais. Idėja nėra iš- “Lenkų tauta, šiandien ken- 
bandyta, nes kas buvo Vo- čianti komunistinio režimo te-

. . gomnej, tad, manau,
idėio skaitytojai leis man 

reikalu

Odros

kietijos stovyklose, 
nėra pritaikoma laisvo gy 
venimo sąlygose. Idėja, 
bent pavyzdinio statuto

visai rora’ žn>r’ i Vakarus ir tikisi, 
ikad iš ten ateis ja: pagalba iš- 

Todėlsi vadavimo kovoje. lodei ji 
ypatingai slaausmingai pajau
čia tos rūšies pareiškimus. To-

įvadoje, yra pagrįsta rasis- kie pareiškimai gali pas'tar- 
tiniais “lietuviškos širdies nauti sovietų propagandai, ku- 
ir lietuviško kraujo” argu- ri siekia parauti lenkų tautos 
mentais, kurie gyvenimo pasitikėjimą Vakarais. Sovie- ■ 
kvotimų neišlaiko. Idėjos tų propaganda skelbia, kad 
vykdymas vilkinasi jau ke- ypatingai Amerika siekianti at 
iinti metai ir vos tik kur militaristinę Vokietiją,
pajuda, kaip tuoj atsirandat*“ t“ ”J, j • -V, 1 • • • ton. Ta pavojų ypatingai ka-‘ geradariai, kurie ir idėją)
ir visus bendruomeniniu
reikalus nori susidėti į savo 
kišenę ir pasakyti ne jų 
plauko žmonėms, kas yra 
“geras” ir kas “blogas” lie
tuvis. Taip yra Urugvaju
je, kai kur Kanadoje ir 
toks “lietuviškas sugyveni
mas” nori reikštis ir Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se.

Mes nepranašaujame, 
kaip seksis kurti Bendmo- 
menę čia Amerikoje, bet 
reikia atvirai pasakyti, kad 
pasimojimas sujungti visus 
ir visokių pakraipų lietu
vius į vieną kultūrinę or
ganizaciją priklausys nuo 
to, kiek mes pajėgsime pri
pažinti kitaip manantiems 
teisę buti tokiais, kokie jie 
yra, nedarydami pastangų 
atvesti juos į gerą ar “blogą” 
kelią, nežiūrėdami į kitaip

pavojų ypatingai 
lama į galvą Rokossowskio ar
mijos kareiviams: ta armija 
dabar paskubomis stiprinama, 
naujai ginkluojama ir Mask
vos planuose ji turės suvaidin
ti svarbią karišką rolę. Tos pro
pagandos svarbumo, tiek Rokos- 
sowskio armijos eilėse tiek ir 
visoj lenkų visuomenėj nerei
kia mažinti.”

Dėl paminėtų sumetimų 
lenkų “politinė taryba” 
reiškia griežčiausią protes
tą prieš Amerikos valstybės 
departamento “neaiškią” 
poziciją Lenkijos vakarinių 
sienų klausime. O ta pozi
cija tikrai yra keista, nuo 
Jaltos ir Potsdamo iki neva 
tai Atlanto Čarterio . . . at
statomos Vokietijos naudai.

patarti savo tautiečiams, i no turtingo Chicagos advo- priespaudos 
tai vadovautis daugiau sa- Rato A. Teitelbaumo. Jis Vakarus. IRO jau išgabe- 

protu, ir nevertinkite yra buvęs garsaus gengste- no iš Europos apie milioną 
nuomonės, daugiau “aukso ožį” už sa- rio Al Capone advokatu ir žmonių, bet beviečių žmo- 

verčiasi visokiomis nejudo-inių vis yra ir jų bus, kol 
mos nuosavybės spekuliaci- bus bolševikiška vergija ir 
jomis. Dėl mokesčių mo- kol bus noro ištrukti iš tos 

įkėjimo jis buvo suėjęs į vergijos per geležinę už- 
. konfliktą su mokesčių įstai- dangą.
gos pareigūnais. Kad butų kam rūpintis

Į Jis papasakojo, kad jam pabėgėliais ir kad padėjus 
du apsukrus vyrukai siūlė už išemigruoti perdaug susi- 
500,000 dolerių išlyginti kim š u s i a i gyvenantiems 
visus jo sunkumus su iždu. žmonėms, 16 valstybių, va- 
Jis sakosi atsisakęs. Tuoj dovaujant Amerikai, Briu- 
po to jam buvusi iškelta by- selyje sutarė įkurti “tarpvy- 
la už taksų nusukimą. riausybinį emigracijos ko- 

Visi paliestieji valdinin- mitetą” (Provisional Inter- 
kai ir tie apsukrus vyrukai governmental Committee 
ginasi. Teitelbaum betgi for the Movement of Mig- 
laikosi savo pasakojimo. bants from Europe).

įdomu, kas čia bus pa- _ . . .
gautas meluojant. Kart ka!- Tas kolm'‘«‘as
tintojas ar apkaltintieji me- P*'!™? ,1R0 la'™So,^t S?’

" Gerai kad mudviem tinka
ta pati spalva!”

Naujosios Anglijos žmonės dirba 
kartu . . . lengvai ir kaimyniškai. Ir 
taip yra visada, ar jie malevoja tvorą 
pavasarį ... ar skolinasi cukraus . . . 
ar dalinasi bendru telefonu.

Musų bendrojo telefono kostumeriai 
supranta reikalą truputį palaukti kai 
kada. Jie žino, kad kooperavimui te 
reikia—pasidalinti—nes tai leidžia vi
siems naudotis telefonu greitai. Jie 
nepriešingi kartais truputį palaukti, 
nes jie žino, kad jų susisiekimas bus 
atliktas taip pat atsargiai ir greitai 
kaip ir paskutinis.

'luoja, abejonės 
kur tas melas

nera.
yra?

Ręt maliai jis nėra IRO įpėdi-

Irane ir Egipte
Irane gruodžio 6 d. 5,000 

komunistų mušėsi kelias 
valandas su policija ir 
cionalistais.” Policija

ms< Tai lyg ir visai nauja 
organizacija, kuri numato 
ateinančiais metais padėti 
135 tūkstančiams europie
čių išvykti į užjurius. Tų 
“europiečių” tarpe bus ir 

na- pabėgėliai, kurie turėjo lai- 
lai- mes pasprukti į Vakarus,

Laiku užsisakyti “Kalei* 
▼io” kalendorių 1952 me
tams. Daug inforamciją ir 
skaitymų. Kaina 50

šis draugiškas kooperavimas yra 
taip svarbus dalykas, kad daugumas 
musų bendrojo telefono kostumerių 
praneša, kad jie pilnai tuo patenkinti.

Šiandien Tatai Dar Svarbiau
Krašto apsaugos reikalams didėjant, 

bendru telefonu pasidalinimas šiandien 
yra dar svarbesnis, negu kada nors. 
Apsaugai reikalaujant vis daugiau ir 
daugiau laidų, mes galėsime mažiau 
parūpinti “two party” telefonų. Tai
gi, bendrojo telefono vartotojų koope
ravimas prisideda priej musų apsaugos 
pastangų ir vertas padėkos.

TilaphMi
•9MFMT

a TntataMi

mėjo, o “nacionalistai” pa- arba dar paspruks nuo bol- 
sinaudojo proga ir išdaužė ševikiškų budelių į laisvę, 
bolševikų žinomus centrus w
krašto sostinėj.

Egipte nacionalistai stu
dentai demonstruoja prieš 
Faruko vyriausybę ir reika
lauja ginklų kovai, gal 
prieš anglus, o gal ir prieš 
tą pačią Egipto vyriausybę.

Ir Irane ir Egipte trum- 
pažiuriai “nacionalistai” at- 
palaidojo jėgas, kurios 
jiems patiems vis labiau 
gresia. O tuo tarpu nei 
Egiptas santykių su Angli
ja, nei Iranas aliejaus ga
mybos neišspręs gatvių 
muštynėmis ir policijos 
buožėmis. Reikės ko nors 
daugiau, negu tiktai gatvė
se rėkauti ir tuščiai grasinti 

w
Churchill ir . .

Anglijos vyriausybė, ve
dama Churchill’io o ne Att-

Arkv. Stepinac
Tito paleido iš kalėjimo 

Lepoglavoje Jugoslavijos 
katalikų bažnyčios viršinin
ką, arkivyskupą Stepinac. 
Jis paleistas sąlyginiai ir 
galės gyventi tiktai Krasic 
miestelyje, netoli Zagrebo.

Tik paleistas iš kalėjimo 
arkivyskupas pareiškė pro
testą prieš neleidimą jam 
užimti arkivyskupo vietos 
ir sakė, kad paleidimas iš 
kalėjimo “tik trupučiuką” 
pakeitė jo padėtį.

Romoje kalbama, kad 
santykiai tarp Jugoslavijos 
ir Vatikano nepagerėsią dėl 
arkivyskupo paleidimo. 
“Įtempimas” pasiliks. Nuo
laidos negelbsti, nebegelb- 
sti nė smarkavimas. . . .

—J. D.
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KAS MUKO NKVBOOA 

TO NIKAS NEREIKIA

Kas Girdėt Chicagoje

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Be Reikalo Išsigando

Kai rudens pradžioje at
sidėjo prie minėto parengi
mo nepasisekimo, yra ta, 
kadūžė žiemiškas oras su snie- ?v“u„sekmadl*n< pnes tai 

gu, tai natūralu, kad dau- Kryžiaus bažnyčioj ,vy-
gelis pamanė, jog tas šal-!į° religlnls koncerta^. To 

4 koncerto programą išpildė
Dainavos Ansamblis, ir tas 
pats ansamblis pildė meniš

pamane,
tas oras ir sniegas tvers ir 
turėsime ilgą žiemą. Pasi
rodė, kad tai buvo bereika
linga išgąstis. Žiemiškas . 
oras, tvėręs apie savaitę, iš-,1 Trečiįg dalykas buvo tas 
nyko kaip ir nebuvę J konce^
Gruodžio pradžioje turėjo- i>n „ v__  F J ;“Drauge buvo garsinamasme nepaprastai šiltą orą. \ ,

_ j- • j-o 7 t labai plačiai, o Mindaugo sekmadieni, gruodžio 2 d.,', .... r • •turėjome 63 laipsnius. Be knksto m‘“Jlmas '.sa. ma-

kąją dalį Mindaugo krikš-

to buvo giedra ir saulėta. 
Tai rekordinis šio sezono 
oras.

Pirmyn Choras 
Tebeina Pirmyn

Senai čia gyvuojąs Pir
myn Choras, pono Stepo
navičiaus vadovaujamas, 
pasirodė tebeinąs pirmyn, 
lasai choras sekmadienj, 
gruodžio 2 d., Statė “Kor- 
nevilio Varpus“ Sokolų sa
lėj. Visa programa atlikta 
labai gerai. O žmonių? Jų 
galėjo būt daugiau. Išro
do, kad buvo daugiau, kaip 
800 asmenų, o toj salėj tel
pa daugiau, kaip 1,000.
Didelio Parengimo 
Didelis Nepasisekimas

Antras didelis parengi
mas, ruoštas sekmadienj, 

įvyko Amal-sįi UVur.iv w
gameitų salėj. Tai buvo 
Mindaugo krikšto minėji
mas. Ruošė Chicagos lie
tuvių Federacijos apskritis. 
Tas didelis parengimas išė
jo pagal priežodį: Lėkė 
kaip sakalas, nutupė kaip 
vabalas. Salė, kur telpa 1,- 
500 žmonių, buvo pustuštė. 
Vargu ten buvo daugiau, 
negu 200 asmenų.

Kodėl toks nepasiseki
mas? Oro kaltinti negali
ma : buvo šilta, giedra, sau
lėta. Nepasisekė dėl to, 
kad rengėjai turėjo perdi- 
delę vilti turėti pasisekimą 
be atatinkamo darbo ir be 
atatinkamų sąlygų.

Mindaugo krikšto religi
nis minėjimas nesenai bu
vo laikytas Chicagos kated
roje. To galėjo ir užtekti.

Kun. Juška per “Margu
čio“ radio programą kalbė
damas apie Mindaugo 
krikšto minėjimą pareiškė, 
kad ir lietuviai liberalai, 
neapykantą katalikams už
miršę, o atsiminę lietuvy
bės reikalą, privalą jų ren
giamajame minėjime daly
vauti. Taigi “kvietė“ libe
ralus ir užgauliojo kartu. 
Katalikų vadai takto klau
sime pasirodė analfabetai, 
arba nesąmoningi sabotaž
ninkai savo darbo.

Kita aplinkybė, kuri pri

L

GENGSTERIŲ VAIZDAS CHICAGOS DIDMIESTYJE

Gengsteriai Chicagoje nušovė Samnei J. Rinellą. buvusį Al Capone pagelbiainką. 
Vaizde matosi jo žmona kūkčiojanti pe vyrj nušovimo. S. J. Rinella, pagal žmonos 
pasakojimą, buvo iškviestas telefonu ir ja n išvykstant iš namą du žmogžudžiai pa
leido į jį visą eilę šūvių iš automatiškų ša įtuvų. žmogžudystė įvyko žmonai matant. 
Spėjama, kad gengsteriai su S. J. Rinella “s švedė sąskaitas.”

Lawrence Padangėje
Silkių Vakarienė įnė, Ona Raugeliutė ir Pra-

„ j - - j it i Nė Špakauskienė.Gruodžio 1 d., klubo pa-j ge jo§imo jos dar pašoko
talpose įvyko puikiu pa- .<kalakutų- ir sudaina. 
zmonys^ kuri suruošė lae- vo ..Sviesi Naktis„ b. ..Ro 
tuvių Moterų Piliečių Klu- h Liudėti -
bas. Jžanga buvo tik 50 Rengėjos nuoširdžiai at- 
centų. Apart užkandžių, s; publikos> kad ne2a. 
kurie susidėjo is silkių, su- I4jo vi sveči sutalpinti( 
tintų bulvių, raugintų ko-ines nesitikžta tiek pritari- 
pustų lietuviško siuto, py- m0 susilaukti. g* nereik 
jisgo n _ arbatėlės, buvo su- atsįprašyti, nes tai ne jų 
(loštas saunus spektaklis. kaRė, kad svečiai iš anksto 

neįsigijo tikėtų. Be to, ir 
klubui buvo naudos, kurie 
negavo progos įeiti viešna- 
gėn pas pilietes, tai vaiši
nosi prie baro ir vistiek 
smagiai laiką praleido. 

Klube tiek prisirinko sve-

Budinga tas, kad viskas, 
ne vien užkandžiai pačių 
rūpestingai pagaminta, bet 
ir veikaliukas jų pačių su
burtas ir sumaniai, tiesiog 
'artistiškai suloštas. Veika-

zai. ,
To nepasisekimo dideli

nuostoliai gal pamokys ka
talikų vadus buti atsarges
niems ir taktingesniems.

“Baltasis Gaidys“

Tokiu pavadinimu taver
ną atidarė ponia Ona Dov- ‘ 
gin, plačiai žinoma Chica
gos lietuvių veikėja. Tą 
biznj nesenai atidarė adre-' 
su 832 W. 59th St. Nepap-! 
rasta aplinkybė ją paaksti- 
no tą padaryti.

Ponia Dovgin, būdama 
veikli ir visokių darbų ku
pina, be kito ko laiko ba-! 
landžių. Prieš kiek laiko ji 
vienai balandžių porai pa
vedė perėti vištos kiaušinį. 
jLį oĮę ų
jei balandžiai išperės ta Paminėti Lietuvių Socialde- nugalimas“ aplinkybes ir zą čemauską, kuris yra'visos rašyt negalėjot, kas
vištos kiaušinį tai atidary- mokratų sąjungos 4 kp. me- išgyrė vieną asmenį, kuris pirmas lietuvis advokatas ir nors turėjo būt to kurinio
sianti tarvemos biznį. Ir tin> banketą, kuris įvyko kitados, esą, prasitaręs, dabar teisėjas musų mieste, autorium?

• lapkričio 17 d. Svečių ban- kad “iliuzija yra turėti li-surengė jo
para- banketą.

Banketas

ką? Išperėjo. Ir ne bet A< u- oan- kad
ką, o gaidį. Ir ne bet kokį, ikete nebuvo taip gausu, tuanistikos pamokas

liukas pajuokiamai vaiz
duoja mainierkų gyvenimą. čių, kad kasdieniniai patai

'Trukumų galima pastebėti,
'bet ir autorės talentas taip- 
•gi aiškiai matosi. Ona Več- 
’kienė yra autorė ir ją reik'
1 nuoširdžiai pasveikinti. Ji___  ______ __
‘nai dar jauna moteris ir jei- stojo dirbt už baro ir dirbo 
igu tik praktikuos savo ga- Iki vėlumai, iki užsidarymo 
i bumus, galime susilaukti ką vaĮandos Tas parodo, kad 
•nors rimto. mųa pirmaeiliai visuomeni-
! —Kur gi jus gavot tokį nįnkai nėra saumyliai. II-
smagų veikaliuką?—klau- gaj teks atminti šį šeštadie- 
siu Onos. Ijų.

Mes pačios parašėm ir

nautojai nepajėgė visus ap
tarnauti, tai klubo pirmi
ninkas drg. Jonas Urbonas, 
vietoj eit ir sėst prie svečių 
stalo, pasiraitojęs rankoves

' sulošėm,—nustebino 
atsakymu.

—Kaipgi tai pačios, juk

garbei puikų

A. Jenkins.
savo

Waterburio 
Komunistai Sumušti

—Ogi mes pačios rašėm, 
taisėm ir vėl rašėm, išsimo- 
kėm ir sulošėm. Ar pati-o baltą "ražų. Jis stebina kaip būdavo prieš kelis me- pijinėje mokykloje.” Ban- Banketas įvyko šv. An- 

visus kas tik jį mato. Jo tus- Senųjų skaičius mažė-dė duoti patarimus, kaip tano parapijos svetainėj'ko?—klausia kupina žin- 
atvaizdas buvo ir anglis-'Ja» 0 Naujieji ateiviai dau-apskritai veikti ir sudaryti lapkričio 11 d. Programą 'geidumo.
kuose laikraščiuose " 'S^au Yra linkę į kuniginius, viešąją opiniją lituanistikos vedė aldermonas Juozas j —Labai patiko, tą liudi- 

Ponia Dovgin prisiminė! Meninę programos dalį reikalu, tačiau kol kas jis Žemaitis. Svetainė buvo ja ir publikos gausus aplo- 
savo pasakymą apie taver- gižiai išpildė Alice Ste-J savo parapijoje pats nesi-pilnutėlė svečių. Dalyvavo J dismentai. Veikalas vaiz- 
nos atidarvmą ir ryžosi su- Phens dainininkių trio: Jo-'ėmė siūlomų projektų įgy- visų musų organizacijų dar- duo ja Pennsylvanijos mai-
manvmą Vykinti Įvykdė nė Bobelienė, Elena Kristo- vendinti, ar bent išbandyti, buotojai ir pareigūnai, 
ir pavadino White Rooster;r'?itė/ Genovaitė Poškie-^ors čia tokių progų via atstovaujamos drau.
inn. Netrukus kels didelį!™; Gera?, kalbas, pasakė,daug, tik r-1—-----
trrand nnenina N-ų“ reikalų vedėjas M. nusiteikimo

pe Š- Gudelis, Dr. Dundulis,

menų gyvenimą.

(Pranešimas Telefono)

Pereitą savaitę Waterbu- 
rin l ietuviu Piliečių Klu
bas, žinomas kaip “103 
Green Street klubas,” rin
ko valdybą ateinantiems 
metams. Nuo 1927 metų 
iki šiol šitą klubą valdė 
Maskvos šalininkai. Pas
kutiniais metais pirminin
kavo Stasys Didžiūnas. Da-

Ponia Dovgin turi gražią, 
didelę rezidenciją adresu 
5916 So. Normai Blvd. Toj 
pat rezidencijoj jos duktė

o nebeužsiiminėti “nenug,

_______,_________ —Ne mainierių, bet mai- bar P PaPut« kitas
gijos: Lietuvių P. Klubas, nierkų gyvenimą,—pertarė v^jas prieš Maskvą—ir klu- 

įr pasiryžimo Q . 'Qna !bo valdybon įsnnkti demo-
"‘""''Antano, Vytauto Didžiojo į —O kam jos prausė pe. kratinio nusistatymo žmo- 

1 1 ar nės. Pirmininku išrinktasta - j - T'i 1 • MA i_ v w i i* *• -MII UU IV. VVLdULU ---kz JU5 UlduecDede Pasakonus Ambra-mų klišių antmetika. nes,Jaumj VynJ Rlubas> čius, ką ant burdo laikė,zas sąmojingai pasiepe kai laikas bėga ir bėga. ■ « * * ; ,
kuriuos prašmatnius meni-'

jos Vaikelių Draugija. Vi-ne mainierius? Tarnas Matas, gerai žino-
Savo ilgame pranešime, sų organizacijų atstovai pa-1 —Taip, bet veikalas vaiz- mas visuomenininkas.

rlor. P-lė Geno-,. • 1 1 ^Z1V e’ ;. ’jarmVs ra nepasakė, o tik—gal ir kartu su giminėmis pager- šnekesiai ir tt., tikras mai- kovai už Lietuvos nepn- 
buvus gabi bale-11 P01^. 1 . ur1.^ nejučiomis—sudarė ispudi. bimo bankete dalyvavo, ge-'nierkų gyvenimas,—tvirti-k^ausomybę» senoji

(pavardžių nepasižymėjau ir ftuanistikos įvairiausios sveikatos ir pasfee- na Onutė klub® valdvba buvo
į parapijos mokyklą bus kimo.

beauty parlor.
vaite vra buvu, &— .. .
tinirlkė pavardžių nepasižymėjau

Ponios Dovgin sūnūs Jur-j^lto jų atsiprašau 
gis tarnauja kariuomenėj,
o kitas sūnūs, Stasys, dirba 
jos tavernoj. ,

Ponia Dovgin nuo senai 
talkininkauja “Naujienų“

J. J. P.

BROOKLYN, N. Y.

klubo valdyba buvo griež 
—Gerai, sutinka, bet, tai nusisUčuisi prieš Lietu- 

nudelsiamas pasiteisini- Kai svečiai susėdo prie rodos, jus nė viena ten ne- vos *aIayę- dl piestu stoda- 
mais, kurių motyvai nėra stalų, tai pasirodė, kad jo- buvote, tai kur gavot me- X,0 PJies Amerikos Luetuvių 

1 džiagą? Tarybą, pnes BALF ą

reikaluose ir taipgi dirba 
įvairiuose lietuvių tautiš
kuose darbuose. Ji talki
ninkauja ir laikraščiui

Nesiskaito su Parapijiečių 
Prašymais

Vienybėje” (nr. 47) V. 
Klevas rašo, kad tėvų susi-

pakankamai tikri. Gi kas kia musų miesto organiza 
pasisako prieš lituanistikos cija niekada nėra tiek su- 
įvedimą—tas jau klebonui traukusi svečių, kaip suėjo 
išmintingas, o kiti nesusi-Į į šį banketą. Čia dalyvavo 
pratėliai ir patogios ramy- ne tik musų miesto senieji 
bės ardytojai. Ir todėl, to- ateiviai, bet ir jaunuome-

“Voice,“ kurį leidžia ir re- rinkime lapkričio 11 <}. bu- 
daguoja arkiv. S. Geniotis, vo tikėtasi sužinot, ką 
lietuviu tautiškos bažnyčios Brooklyno Apreiškimo pa
vadas Chicagoj. rapijos klebonas per tris

Laisvamanis. mėnesius nuveikė, nes buvo
pažadėjęs su jam įteiktąja

lš LSS Vakarienė*

Kad ir pavėluotai, reikia

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGUJ KALBOS VADOVfiLIS 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 siuvėjų, paa daktarų, restoranan ir tt.

KAINA 85 CENTAI, kuriuos.galima prisiųsti palto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

“Pro memoria” dviejų sa
vaičių bėgy vykti pas vys
kupą. Tačiau teko labai 
nusivilti, paaiškėjus, kad 
klebonas pas vyskupą dar 
nebuvo ir kol kas spėjo tik 
“Pro memoria“ išversti į 
anglų kalbą. Klebonas už
siminęs apie incidentą 
penktoje klasėje pabrėžė, 
kad ta seselė yra Maspetho 
parapijos auklėtinė; vadi
nas, lyg tai butų atsakin
gas prel. J. Balkunas už 
kun. N. Pakalnio nesuval
domos mokytojos elgesį.

Be to, klebonas nupasa
kojo, kaip jis turįs pasi

kiai padėčiai esant, belieka 
tėvų delegacijai tiesiog į 
vyskupą bei švietimo įstai
gą (Board of Education) 
kreiptis, iei jau sunku pa
čiam klebonui prisirengti 
kurijon nuvykti.

Petras Atutis.

ANSON1A, CONN.

Juozų

Juozas ir Rožė čemaus- 
kai išauklėjo gražią šeimą: 
dvi dukteris, kurių viena 
yra ištekėjusi, kita dirba 
ligoninėje slauge, ir du su
nu. Sūnūs Juozas prieš ke
lis metus baigė advokato

nės buvo. Buvo nemažai ir 
svetimtaučių.

Teisėjui J. Černauskui 
buvo įteikta graži dovana. 
Dėkodamas tautiečiams už 
gražias vaišes ir dovanas, 
teisėjas Juozas Černauskas 
sakė, kad jis niekada neuž
mirš savųjų jam pareikštos 
pagarbos ir prisimins šias 
vaišes, kaipo vieną iš sma
giausių savo gyvenimo va
landų.

Teisėjo J. Černausko ofi
sas randasi 88 Main St., 
Ansonijoj. —J. K.

ir
—Iš lietuviškų lupų, taip bendrai prieš viską, kas tik 

sakant, iš žmonių pasako- nesiitikdavo su Maskvos 
jimų. politika.

—Kas gi tą viską parašė?
Kas autorius?—vėl 
pyręs klausiu.

—Aš parašiau,—Ona ne
drąsiai prisipažino.

Kiek- šitie rinkimai buvo 
misis- svarbus laimėjimas demo

kratijos idėjai, tiek jis bus 
skaudus smūgis komunis
tams.

W aterburietis.
—Garbė tau, Onute!--------------------------------- ——■
šio vakaro i-uošimc ir Tay0

perstatyme dalyvavo apart ,bžti auk juo
Onos Veckienes, Natalija T4 ė Tau lablau dė. 
Penkauskienė, Tapilia šim- Aukas priima Ame-
konienė, Uršulė Palaimie- Lietuvių Taryba ir jos
nė, Marijona Petrukevičie- skyriai.

IS DŪMINES LŪŠNELES 

Gražios eilfe, dainos ir

mokslą ir šiandien jau yra Apie Lietuvos gyvenimų ir He- 
teisėjas, o jauniausias su-į tuvių nuotykius Amerikoje, 
nus Jonas ateinantį pava- Kaina 81.00.
sarį baigs irgi advokato Užsisakykit pas autorių: 

[rengti vykdamas pas vys-'mokslą. , k. b. ~
kūpą (kas to nežino šiais' Ansonijos lietuviai, norė- Dsynard Drhro, Caatoa, Coaa. 
laikais!) ir išskaičiavo "ne-(darni pagerbti teisėją Juo- (Nr. 18, 1W2)

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Renkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PBARMACY
29 Kelly Square, Worrtst«r, Mass.

Jeigu reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vačsti- 
ninką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališ- 
kus daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei- i 
kalais.

Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skutimosi 
reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltkošės, 
riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.

Sveikatos Patarimai ir Vaistai siunčiami į kitus mies
tus. Rašykit tiesiog į vaistinę. (52).
Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų Visiems Lietuviams
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KELEIVI8, SO. BOSTONPflapig Ketvirtai

Lietuviu Visuomenės 
Žiniai

DR. K. GRINIAUS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS 
URUGVAJUJE PAREIŠKIMAS

Lietuvių Tautos Laimėjimas nuo Demo*
kra tijos

Dr. K. Griniaus Lietuvių vis” irgi nevaikšto be ke- 
Organizacija darbuosis lai- purės nei prieš tėvus jėzui- 
svos, nepriklausomos, de- tus, nei bendrai prieš tota- 
mokratinės Lietuvos atku- litarinių metodų garbinto-
rimo labui. Siekdama šio 
kilnaus tikslo, ji mato rei
kalo viešai pabrėžti Uiu- 
gvajaus lietuvių visuome
nei, kad Lietuvos išlaisvi
nimas rišasi su demokrati

jus.
Gi patys tėvai jėzuitai, 

aukštindami save, dvisa- 
vaitraštyje “Laikas” išvadi- 
ta tautos žemintojais, iš
davikais, brolžudžiais visus

jos principų stiprėjimu lie- tuos, kas pasiduodą bedie- 
tuviškoje sąmonėje ir su vybei. O bedieviai, jų su
demokratinio pasaulio lai
mėjimu kovoje prieš raudo
nąjį, juodąjį ar kuria kita

pratimu, yra tie, kurie ma
no, kad kunigas yra tik ti
kybinių reikalų autoritetas,

spalva nudažytą totalitariz- kaip kad yra demokratinia- 
mą. me Urugvajuje, bet nėra ir

Lietuvių tautos rėmėjas, 
jos kovoje prieš Lietuvos 
okupantus, yra demokrati-

negali būti diktatorius ben
drai visuomenės gyvenime. 

Noroms nenoroms turime
nis pasaulis. Jau vien dėl- pasisakyti, kad tokie pasi- 
to butų nesąmonė, jei lie- reiškimai yra meškos patar- 
tuviai, glausdamiesi prie navimas musų visų paverg- 
ciemokratinio pasaulio, pa- tos tėvynės reikalams. Tuo- 
tys savo veikimą norėtų vy- mi naikinamas bendro ir 
styti vartodami totalitari- solidaraus darbo pagrin- 
nius, tai yra musų tautos das. O juk reikalinga ne 
priešų, metodus. Ne tik intrigų, ne siauro fanatiz- 
raudonasis. bet ir rudasis mo, bet pakantos ir susi-1

nantiems lietuviams, kad ir 
komunistams, teises grįžti 
laisvai į savo tėvynę Lietu
vą, bet dar turi geras akis 
per savo apmokamus agen
tus ieškoti neišmanėlių, kad 
jie šokinėtų, kaip beždžio
nė ant virvutės, tokius šo
kius, kokius griežia rusiška 
katarinka. Tas viskas yra 
tik pasityčiojimas iš pilieti
nio lietuvių susipratimo.

Mes primename musų 
tautiečiams, kurie vienu ar į 
kitu budu buvo įvelti į Lie-: 
tuvos priešų propagandos 
pinkles, kad laikas susipra-j 
sti. Laikas atitaisyti savoi 
tautos sąskaiton padarytą 
klaidą.

Sveikiname tuos tautie- Į 
čius, kurie padarytas kiai-' 
das yra jau atšaukę. Tai 
drąsus musų tautos ir jos 
darbo liaudies sūnus. Tiki
mės, kad panašiai pasielgs 
ir kiti, kurie nenori kasti 
duobės savo tautai ar turėti 
nemalonumų už tai, kad 
buvo pasirašę už Lietuvos 
prijungimą prie Sovietų 
Rusijos.

Šalin iš Lietuvos okupan
tai!

Nr. 50, Gruodžio 12, 1951

BOMBERIAI DAUŽO BOLŠEVIKŲ LIZDUS

Oro fotografija rodo sunkiųjų bomberių aplankytus ir 
bombomis apkrapytus bolševikų aerodromus šiaurinėj 
Korėjoj, narnas aerodromų bombardavimas trukdo bol
ševikams įsitaisyti patogias oro bazes šiaurinėj Korėjoj.

MARGUMYNAI

—Sveikas gyvas, Maike, ir gali “per savo pažintis” 
kaip tau einasi? Teitelbaumą arba palikti

—Gera diena, tėve, ką laisvą arba padėti jį į kalė- 
gero šiandien pasakysi? jimą. Adv. Teitelbaum sa-

—Atėjau, vaike, pasiro- kosi atsisakęs mokėti pusę
davoti apie tokią mašiną, miliono ir jam tikrai buvo ar kokia kita spalva nuda- kaupimo. Intrigomis ir fa-
ką pagauna visus melagius iškelta bylą už norą apgau- žytas totalitarizmas yra natizmu stiprinama Lietu-
už liežuvio. Mano frentas ti Amerikos iždą. Toki yra niusų tautos priešai. Taip vos priešo pozicija ir silpni-' ,
Zacirka sako, kad toki ma- to advokato istorija ir rei- galvoja ir ta prasme vykdo namas lietuvių tautos pajė- '* • _ _> 1 A • JI 1_* _ 2L*  _ z. • 11 1 1 onvz\ rlovUo 170 T IBI"šina yra pabudavota ir da- kia žinoti, kad tas advoka- savo darbą musų tautos va- gumas, 
lar visi melagiai bus išgau- tas yra buvęs žinomo geng-'dovybe—VLIK ir Ameri- prieš j

Užtenka
melagiai bus išgau- tas yra buvęs žinomo geng-'dovybe—VLIK ir Amen- prieš juos turėtume kovoti,į 

dvti ir į iakupą išdaryti J sterio Al Capone advokatu,?-05 Lietuvių Taryba. To—kad lietuvius kursto prie 
Kaip tu rokuoji, vaike, ar - . . ,... o privalėtų laikytis visur ir nesantaikos okupantų agen-
yra toki mašina išmislyta?! —O ką tu mishji, vaike., visada tie lietuviai, kurie tai.

v . ... -. Čia, te\e, nėra reinalo sakosi kovoją už laisvos, Nuosekliai žiūrėdami į
—Yra, teve toki masina, ką nors manyti, bet reikia lnepriklausomos Lietuvos at- lietuvių 

lie aetectoi -palaukti, ką parodys tyri-fsikurimą. Kas to nesilaiko,

prieteliams, C. A. Robinson 
is .Ldciuvua un.upan-, <->, . . šeimai, baltą gaidį. Antią

Tegyvuoja lietuvių' Vle"a ,.84 į"6,1* mote.l1s’ dieną C. Robinson skambi- 
tautos ir j'os darbo žmonių ,Nelll(! Anderson- M? na jai telefonu iš kito mies- 
solidarumas! Tegyvuoja uz ♦ ’ T. to galo, uz tnjų mvlių, n
Lietuvos laisvę kovojančios ieui^a 1Z”?U; . 1 sako, kad padovanotas gai-
organizacijos ir jų spauda! Cl°j° P35 SV > °jus, dys kur tai dingo. Dingo 
Tegyvuoja musų tautos hgOS negaleJ° a^'i kaip į vandenį.
bendras pasiryžimas atko- metus JaiRo .. nuJ Dingo tai dingo, ką
votį laisvę ir nepriklauso- baletQ <okiy’čia padarysi. Bet kada
mybę musų tautai. mokyklą. Pradėjo šokti ir Mrs. Nevvman pažiurėjo į

Tegyvuoja laisva nepn- nuo tQ laiRo pag gydyt0JUS savo kiemą, ji pamatė jame 
i-1klausoma, demokratine Lie- nebevaikšto ir reumatiškais nušiurusį, purviną ir labai 

skausmais nebesiskundžia. nuvargusį baltą gaidį, kuris 
to,—ir Dr. K. Griniau* Lietuvių Prieš lankymą šokių mo- pasirodė esąs jos pačios 

kyklos ta keturių ištekėju- gaidys, vakarykščiai padė
siu dukterų motina per še- vanotas Robinsonams, 
sius mėnesius turėjo važi? Gaidvs lrjs mviias |)elįy. 
nėtis ratukuose, nes vos ga- giav0 ^enas namo pake.
Įėjo paeiti. lėj miesto gatvėse jis nepa-

Pagal Mrs. Nellie Andei- k|vdo nepakliuvo nei žmo- 
son pasakojimą, šokiai yra nėms Qel šunims } dantis> 
geras vaistas nuo reumato, ?urado sav0 namUs ir daba|.

Reumatai ir Šokiai

gi

Organizacijos Vykdo
masis Komitetas:

M. KRASINSKAS, Pirm. 
A. GUMBARAGIS. Sekr. 
A. DZEVEČKA. Ižd.

Vykdomojo Komiteto nariai:tautos reikalus, 
mes kreipiamės ir į tuos, BABILIUS, 

V. BALIUKAS,
ji vadinasi
ir, sako, parodanti, ar žmo- nėjimas. Aišku yra, kad kas j trukdo‘Tieturių "kovojančiai kurie * okupantų propagan- 
gus sako tiesą ar meluoja, tai meluoja, bet kas,—ar tautai. Taigi demokratinių dos apakinti vis dar nori 
e uz įezuvio ji me o ne Aj Capone advokatas, ar visuomeninės veiklos prin- manvti, kad maskoliams 

pagauna. . tie du vyrukai, pamatysime cįpų privalėtume laikvtis ir okupavus Lietuvą, ji dar
—.\evermai uz liežuvio,, vėliau. Tiedu vyrai ginasi, į čia Urugvajuje. Kuriantis ‘ nesanti pavojuje. O kad

vaike, bile parodo kas nie- gįnasj jr visi paminėti pa- 
luoja, o už liežuvio bus kas L-eįgunai iš teisingumo de- 
pagauna. partamento.

—Šita mašina, tėve, pa- _Aje visgi, Maike, turi 
rodo ne žmogaus melavi-į. uti koki nors roda tokia. 

ui

Urugvajaus Lietuvių Bend- lietuviai masiniai tremiami 
ruomenės organizaciniam iš Lietuvos į Europos žmo- 
komitetui buvo bepradedąs gui nepakenčiamas gyventi 
pusti solidaraus demokrati- Sibiro ir kitas Rusijos sri-
nio lietuvių darbo vėjelis; 
bet atvykus misionieriams, 
tėvams jėzuitams, virto vis
kas aukštyn kojomis. Ti-

mą, bet jo nervavimąsi. Jei me bizuvje, kada viens kal- 
žmogus nervinasi, tai maši- tina? o kitas ginasL Kodėl 
na tą parodo. Bet mašinos nepasodinti tuos visus po-
Fzal^d?mi.?ėra,.V1i!al V_kn’ nus J melagysčių maši- kybinio autoriteto vardu ne 

tik užkulisiniai, bet ir vie-Kartais visai nekaltas žmo- ną? kad kaltininkai butų pa- 
gus nervinasi, aiškindamas gautį už liežuvio?
policijai savo nelaimes, o 
kitas ir melagis yra tokio 
ramaus budo, kad jis ir toje

V. VIJŪNAS,
K. JURGELĖ.
O. MACIULAITIS,
P. VIKONIS,

i ypač nuo kojų reumato.

Kas Mokės?

.vėl šeimininkauja 
Nevvman kieme.

Mrs.

J. LAZDAUSKAS-TOLIUšIS.. Lapkričio 27 d. į Marion,'v 117,1 > IFTf il/tlT 
Montevideo. Rugsėjis. 1951. ju ligoninę buvo atgaben- ZIGgf/ Lslliill F/Ų 

--------------------------- ta 85 metų moteris, gyve- J TRANSPORTAI
LIETI; VOS GENERALINIO įjanti is miesto pašalpų ( --------
KONSULATO NEW YORKE Mrs. Mary King. } ligoni-, Gruodžio 7 d. laivu “General 

PAIEŠKOMI ASMENYS nę ji pateko dėlto, kad Taylor” i New Orleans atvyko 
‘griūdama užsigavo kulšį.

tis, kad kankinami kalėji
muose ir žudomi, tai jie už
merkia akis ir teisindami 
lietuvių tautos naikintojų 
barbarizma sako: “taip rei
kia.” Toks apakimas ir 
Lietuvių tautos žudytojų 
teisinimas yra žiaurus smū
gis į nelaisvės pančiais su
rakintą musų tautos kūną.

Tautiečiai! Lietuvos pa
vergėjas ir jo agentai falsi
fikuoja tiesą • sakydami, 
buk rusų okupacijos dėka 

Ilginių kovų laikais gal ir Lietuva vykdanti socialės, 
ekonominės ir kultūrinės 
stru k t u r o s pertvarkymą. 
Persitvarkymas vykdomas,

šai pradėta kurstyti lietuvių 
—Gal ir bus pasodinti, nesantaikos ugnis—“kas ne

tėve, bet tyrinėjimas bus il-
mašinoje ramiausiai meluo- gas ir tik vėliau sužinosime 
ja ir mašina neparodo jokio kurie melavo. Tuo tarpu 
jo susijaudinimo. reikia palaukti ir nereikia

būti teisė iais, kol dar nėra 
aišku, kas meluoja ir kas 
ako tiesą.

—Tai tu, Maik, rokuoji, 
kad mašina nepadės sugaut 
Vašinktono melagių?

—Apie kokius melagius 
tėvas kalbi?

—Nugi apie tą Titlibomį nors gauti, kad ir pažyčioti 
ir tuos vanagus, ką norėjo porai adynų? 
iš jo išmelžti milionus dole- —O kam tėvui ji reika- 
rių. ! linga?

—Ne milionus, tėve, bet i —Aš, vaike, norėčiau į
tiktai pusę miliono dolerių. 
Tie tėvo vadanami vanagai 
reikalavę iš Teitelbaumo 
500,000 dolerių ir už tai 
žadėję jam numarinti jo by 
lą dėl nesumokėtų moke
sčių.

—O ką tu apie tai žinai? 
—Aš žinau tiek, kiek tas

Povilas Aleksandravičius 
Pavandenio-Markių kaimo.

išL Sena moteris, vežama į 
'ligoninę ir ligoninėj, visą n

šie lietuviai:
Irena Aukštukaitytė, Marty

nas Megalaitis, Augustas Nau- 
Kazys Petraitis. Martin

su mumis, tas pnes mus. 
Bet toks, kad ir tėvų jėzui
tų šūkis, argi nekvepia to
talitarizmo dvasia?

Toks atvykusių lietuvių 
misionierių užsimojimas re-

—Sakyk, vaike, ar nega-j turėjo savo prasmės, bet 
Ii tu tokią melo mašiną kur šiais laikais jis, toks religi 

jos skiepijimo metodas,
kenkia bendram lietuviui bet vykdomas ta prasme, 
solidarumui ir skiepija į re-Jkad sunaikinti lietuvių tau- 
liginių lietuvių sielą totali- tą ir kad Lietuvos krašte

Feliksas Baranauskas iš žiž- laika klausinėjo, kas apmo-\as; . o
mų km., Vilniaus krašto. į kės ligoninės bilą? į tą sveln'us’ Jonas Serapinas, Teo-

Styonas Erslovas iš Rokiškio klausjmą jai nieks neatsa- 
dvarą Rokiškio apakn |Rž nes njekas tik,ai nežj.

Morta Gauna:tyte-Pecaitiene į

doras Sparkis.

Laivu “Mauretania” gruodžio

tokią mašiną pasodinti pa
rapijos tuzus ir pranciško
nus ir tada paveizėčiau, ka
trie yra no gut, ba ir ten 
darosi akurat taip, kaip ir 
tarp Vašinktono ponstvos. 
Kas nors meluoja ir nerau
donuoja.

tarizmo pradus. . . .
Jau • pasirodo konkretus

gyventų rusiškai kalbantie
ji žmonės. Lietuvai norima

reikalavimas, kad misionie- palikti tik rusiškai rašomas 
rių valia ir pažiūros į lietu- vardas “Litva.” Taip vadi-

—Nesikarščiuok, tėve, su 
advokatas Abraham Teitel- ‘ žinosi teisybę. Teisybė visa- 
baum iš Chicagos papasa- da, ankščiau ar vėliau, išei- 
kojo kongreso komisijai, na viešumon!
Jis sakė, kad tūlas Frank —Jes, vaike, anksčiau ar 
Nathan iš Pittsburgho ir tu- vėliau, ir aš žinau, kad ji 
las B. Naster iš Hollyuood, visada pavėluoja.
Fla., kreipėsi į jį ir reikalą- —Bet tėvas sakei, kad ir 
vo sumokėti jiems pusę mi- pats nežinai, ar nori teisy- 
liono dolerių, o jei ne, tai bę žinoti.
grasino, kad jam bus iškel- —Well, vaike, pasistana-
ta byla už norą apgauti iž- vijau žinoti, 
dą. Tie vyrai jam sakė, kad —Tai ir sužinosi, tėve.

vių visuomeninį darbą— 
kas nenori užsitarnauti Lie
tuvos išdaviko vardą—butų 
šventas ir neginčijamas žo
dis. Uoliai pritardamas tė
vų jėzuitų veiklos meto
dams p. K. Čibiras įteikia 
Urugvajaus Lietuvių Bend
ruomenės organizaciniam 
komitetui protesto laišką 
dėl to, kad į U. L. Bendruo
menės narius priimti “Nau
jienų,” “Keleivio” ir “Ar
gentinos Lietuvių Balso” 
bendradarbiai. Tai esąs

namąjį pertvarkymą vykdo 
ne patys lietuviai, kad ir 
komunistai, nes ir lietuviš
kieji komunistai neturi sa- 
vystovių teisių ir daro tik 
tą, ką jiems padiktuoja So
vietų Rusijos centralinė 
valdžia. O tie padiktavi- 
mai yra peilis po kaklu mu
sų tautos reikalams. Lietu
vos komunistai turi aklai 
juos vykdyti, nes bet koks 
pasipriešinimas Maskvos 
įsakymams gręsia mirtimi 
patiems lietuviams

(Petchat) iš Tauragės.
Jonas Galinat, gyvenęs Col- 

linsville, III.
Pranas Garbenis iš Pakliau- 

pės km.. Laižuvos vals., Mažei
kių apskr.

Grigoravičius. kilęs nuo Vil
kijos.

Jonas Jaloveckas iš Metelių 
parapijos. Alytaus apskr.

Augustė Kalvaitienė-šneide- 
rytė ir seserys Elzbieta Nau- 
jokaitienė ir Ieva Festerlingie- 
nė iš Dainių km., Jurbarko v., 
Raseinių apskr.

Anelija Kadzelienskaitė iš 
Tarnaukos km.. Mariampolės a.

Antanas ir Povilas Liogė iš 
Gilvydžių km.. Viešintų vals.. 
Panevėžio apskr. (buv. Andrio
niškio vals., Ukmergės apskr.).

Kazio ir Elzės Ozarskių gi
minės ir pažįstami prašomi at
siliepti.

Juozas Paškauskas iš Gilvy
džių km.. Viešitnų vals.. Pane
vėžio apskr. buv. Andrioniš
kio vals., Ukmergės apskr.).

Ignotas Plsikevičius iš Suko-

nojo, ar miestas pasiims tas 4 <1. atvyko Vincas Mikuckis ir 
išlaidas. Bet kada ta mote- Ona Navickienė, 
ris buvo išrengta, ligoninės

Gruodžio 4 d. laivu 
Greely“ j New Yorką atvyko 
šie lietuviai:

Meta Bumbulis. Vaclovas Gy
vas. Vincas Janevičius, Myko-

tamautojai pas ją rado 11,- 
800 dolerių grynais pini
gais įsiūtus juostoje ir 175 
dolerius jos rankinuke. Po
_ 1 • jv t • - a \as. Vincas .jaiie\’.cius. įviyico-tokių radybų ligonines tar-, T . . ..... ... ..
nautojai jai atsake, kad uz:Ona Kazlauskas. Jur(ris Mjta. 
ligoninę ji pati mokės, Jasevičius. Balys Petronis, Mari- 
miestas pasiskubino ją iŠ- ja Reitnerytė. Antanina Rud- 
braukti iš šelpiamųjų asme- cevičiutė, Juozas Varankevi- 
nų skaičiaus. čius.

Mrs. M. King aiškinosi, —
kad jos sutaupos jai reika- Gruodžio 10 d. laivu^j'Gen- 
lingos “for a rainy day.”tera’ Muir" i New 'YorEą atvyko
Jai buvo paaiškinta, kad .s,eT ,ietuvl»-:
tokia diena atėjo, jau “ly-. ,“raaR Bud». Julius Darai.
ja” ir ji turi mokėti. . . . r"* , v V"J J ciene. Juozas Grigutis, Marty-

“ “ nas Kleinas. Anna Kurat. Sta-
Gaidys Surado Namus Lemonas. Jurgis Mikaitytis. 
Ir gaidžiai serga “nostal- Lucija Puskepalaitienė. Kazys 

gija,” savo namų išsiilgimo Rusinąs, Sergiejus Sarupičius. 
liga. štai pavyzdys: Eugenijus Stonikas. Ona Vasi-

Advokatė ir vištų augin- bauskienė ir Pranas Visockis, 
toja Mrs. Roy Newman iš —:—
Memphis, Tenn., davė savo' Gru«dzio 6 d. lėktuvu atvy-

revkos km.. Nedzinės pa ra pi- •--------------------------------------------
jos, Alovės vals.. Alytaus ap.. rių km., Gražiškių vals., Vilka- 
ir sūnus Jonas ir Vadas. viskio apskr.

Antanas Sabas iš Kriukių Tmoas Siura iš Jurgelioniu

ko:
Aleksandra Baltramonienė. 

Adolfas Palaitis, Barbora Pet- 
ravičienė, Jonas Storpirštis ir 
Domas Tarosas.

jie turį labai gerus ryšius —šiur sužinosiu, vaike, ir “Keleivio” redaktorius, 
j u justicija" departamentu ale kol saulė patekės. . . . nes “Naujienos” ir “Kelei-

baisus skandalas. Bet jeijnistams. Sovietų Rusija 
taip, tai p. K. Čibiras pirma atėmė Lietuvai nepriklau- 
privalėtų pulti “Naujienų”

komu- km"’ Paežer®lių vals., šakių ap. km.. Vilniaus krašto. ________
Veronika Savickaitė-Šimkie- J Ieškomieji arba apie juos ži- .

nė ir brolis Jonas Savickas. nantieji maloniai prašomi atsi-' Musu tėvų krašto Lietu- 
Juozas.... . . --------- r Petras Urmanavi- liepti į: 'vos išlaisvinimo siekia Ame-

somo? valstybes teises, pa- čius iš Butrimonių vals.. Aly- Consulate General of Lithuania rikos Lietuviu Taryba ir ins 
vertė savo imperijos pro- 'taus apskr. » 41 West 82nd Street vykdomas Vaius. Paremki
vincija, atėmė svetur gyve-1 Juozas Venclauskas iš Vtigi- New York 24, N. Y. tautieti, tit(I jos darbas’ ’
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Samdiniai ’Dulkėse’
Klasių Kova Katalikiškomis Akimis Žiūrint

Šią vasarą Chicagoje iš* 
leistame romane “Dulkės 
Raudonam Saulėleidy” V. 
Ramonas keliais bruožais, 
skubiai ir trumpai pavaiz-

ti: arba—arba, arba katali
kas, arba bolševikas. Vi
durio kelio nėra. Visuose 
lietuviuose nekatalikuose 
gludi lietuvių tautos laisvės

davo ūkininkų kumečius,'priešai. Dėlto jų nereikia
beraus, mergas. Kaip at
rodo tie samdiniai “Dulkė
se”?

leisti į valdžią ar vadovy
bę. Kas ne su Romos baž
nyčia, tas prieš Lietuvą.

Pradžioje truputį susi pa-' Naujas V. Ramono roma- 
žinkim su rašytoju Vincu'nas “Dulkės” taip pat vaiz- 
Ramonu. Nepriklausomoje duoja pirmąjį bolševikmetį, 
Lietuvoje jis parašė maža bet jame tokių pareiškimų, 
keno pastebėtą apysakų kaip “Kryžiuose,” jau nė- 
knygą. Bet dėlto tremtyje ra.
Vokietijoje jis pagarsėjo! Rašytojas V. Ramonas 
savo romanu, pavadintu turi dovaną gyvai pavaiz- 
“Kryžiai,” kur aprašytas' duoti žmones, jų jausmus, 
musų ūkininkų gyvenimas Į nuotaikas, pasikalbėjimus, 
pirmosios rusų bolševikų O tie pasikalbėjimai liečia 
okupacijos metu, tai yra ne vien tik viliojimą ir žais- 
1940-1941 metais. 'mą į meilę, bet iškelia įvai

ru- i irius ir gana svarbius bend
Tie Kryžiai šukele mu- ruomenįškus klausimus 

sų spaudoje karelus ginčus, „Dulkfe.. yra dau.
nusiteikusiojiLiberaliniai

musų visuomenės d a lis skait o knvga. Dįja. ne. 
izvelge ūme romane poliu- ,aimS -Dulkėse- apie Lie. 
ni kurstymą (propagandų). tuva ir lietuvius labai daug 
Vienas Kryžių veikėjas, kalbama ir rodoma iš blo- 
studentas Kreivėnas, kata- io§ pusė«
likas, besiginčydamas su į bolševiku kariuo- 
savo tėvu laisvamaniu, tvir- menfe 1940 metaįs birželio 
tina, kad musų bendruome- 15 d įsibriovįmas ir oku, 
nei ir kiekvienam lietuviui pavimaį Lietuvos ir prie- 
duota galimybė eiti vienu vartos keliu pakeitima5 ge
is dviejų kelių: arba Ro-nosios ukiniai liberalinės 
mos kelias (tai yra katali- ^.^„5 nauja, sovietine, 
kybė) aiba Maskvos kelia- jkjudjno visus gyventojų 
(bolševizmas). Trečio ke- sluoksnius. Vieni'žmonės 
lio nesu ir jo negali būti. sudko bolševikus kaip sau 
Tat lieka: arba-arba. Kas artimuS- antri kaip priešus, 
neina Romos, bažnyčios ke- t,.eti_kaip likimo skįrta 
liu, tasai nori-nenori žengia neiaimę arba Diev0 valią> 
tuo keliu, kuns veda 1 bol- Ruriai tenka nusilenktį. Ne-

giau negu paprasta pasi-

CIVILĖS APSAUGOS PRATIMAI NEW YORKE

Trys vaizdai iš New Yorko didmiesčio laike civilės ap
saugos pratimu. Viršuj vaizdas prieš pratimus, viduryje 
po sirenos kaukimo policininkai varo pėsčius ir žmones iš 
mašinų slėptis į slėptuves,-apačioje matyti tiktai civilės 
apsaugos pareigūnai, o visi kiti žmonės išsislapstė, maši
nos sustojo ir meistas apmirė.

mas. Vienas apygirtis ber
nas atėjo į ūkininkų galą ir 
pavadino vieno jų dukterį

įšokti:
—Einam, Broniuke, pas 

• mus, pašoksim polkutę, 
i Nieko, kad aš bernas, aš su 
mergom moku.

Tada vienas iš svečių, 
Žolynas, užstojo merginą ir 
liepė bernui trauktis. Tarp 
tų vyrų įvyko muštynės. 
Bernas loštelėjo, užkliuvo 
už kėdės ir su ja nuvilto 
ant glindų. Ūkininkai pa
kėlė jį, sudavė į sprandą ir

metė pro duris.
Tai padarę ūkininkai 

arp savęs kalbasi:
—Žiūrėk koks paršas. 

Gerai, kad ne visi atlindo. 
0 ką tu su jais. Ar jus gir-
ėjot. Ir tu man išdrįsk.
Kaip sykis tą pat vakarą 

komunistai iš miesto atva
žiavo areštuot ūkininko Le
lešiaus sūnų. Sumuštasis

bernas atėjo pasiskųst ir lių lėšų, Kalėdų švenčių 
sako: proga, sušelpti tautiečius,

—Kad areštuot buožes, turie guli ligoninėse ^ir ne- 
tai visus. Ar mes čia ilgai turi artimųjų.
kęsim? Štai, šitas mane 
sumušė. Ką? tai musų snu
kiai tik buržujams daužy
ti? Štai! Kol šitų rupūžių 
neišpiausim, tol mums gy
venimo nėr.

Vaišių dalyviams besi- 
skirstant, vienas jų klauso
si, ką kalba samdinių pore
lė namų šešėly.

—Ne, Joneli, aš netokia. 
. . . Tu nė nemanyk.

—Kokia tu baili. Tu nie
ko nesupranti. Dabar ne 
tie laikai. Dabar vistiek ar 
ištekėjusi ar ne. Vistiek 
šliubų daugiau nebus.

—Nelysk, ranka bus mė
lyna. . . Ana ant gonkų sto
vi .. .

—Spiaut. O kas mums. 
(Pabaiga seka)

J. Liudžius.

Gražus artimo pagalbos 
žestas. Sėkmės.

______ *—
Namų Klausima*

Nežiūrint visų trukdymų, 
nenuilstamų veikėju Lek- 
nicko, Pakštienės ir kitų 
dėka, namų statymo reika
lai vėl pajudinti.

Uždraudus parapijų sa
lėse pardavinėti alų, net ir 
ankstyvesnieji Vykdytojai 
pasigedo savos, mio klebo
nijos nepriklausomos salės.

iS^giris,
-----------------—-3*—r-

Nauji Leidiniai

:evizmą. > ! bus klaida pasakyti, kad tų du ukinfekai, Lelešius
Šios mintys ne naujos. paSyVjųjų skaitlių žymiai Gulbinas- su šeimomis, ir 

Dar prieš pasirodymą ,‘Kry-pa(ji,jino 14 metų besitęsęs taipgi kumečiai Bertašius 
žiu” būdavo panašiai užsi-djktaturinis savųjų, tauti-'ir Kalėda, bernai, mergos 
menama tremtinių pamal- ninku šalies valdvmas. !ir kaimo siuvėjas Valaitis, 
dose kai kurių pamokslinin- Visi, kas nebuv0 palin-'
kų arba susirinkimuose. kęs * komunizmą, nujautė,
Rašytojas Ramonas tik pa- kad ‘lllsams užvaldžius, gy’- ^?je

venimas bus daug sunkes
nis visais atžvilgiais, negu 
A. Smetonai valdant, bet 
tikėjosi, kad rasai pavėsių

naudojo tas mintis literatū
roje.

Socialistai, liberalai ir vi
si daugiau ar mažiau nuka- 
talikėjusieji pasijuto dide
liai užgauti tokiu kurstymu 
ir tuo atžvilgiu peikė “Kry
žius.” Išeina, kad tik ka
talikas yra taurus ir tikras 
lietuvis.

Su dideliu pasipiktinimu 
eilėje straipsnių jie kėlė 
aikštėn ir aiškino skleidžia
mą melą, būtent kad tik 
katalikas gali būti Lietu
vos mylėtojas, patriotas, 
kad lietuviai, nepraktikuo
ją bažnyčios įsakymų, yra 
daugiau ar mažiau tautos

Naujienos iš Kanados
MONTREAL, CANADA Rinkimai gruodžio 16 d. 

Nesnauskime.

ir mene šuktelėjo tarnaitę į'£įog akį' vra budri. Jei- 
au.-m.'.a jau anksčiau valdžia

Gruodžio 16 d. Montrea
lio DLK Vytauto Klubo na
riai (šėrininkai) rinks vyk
domuosius organus—pirmi- .
ninką, board direktorius ir dzi° , , . .

’kitus mokslą kun. Vilkaitis pa
! šėrininkai turi būti labai ™škė: ' * ir ateis rūstusis 
atsargus ir savo balsus ati- Dievas ir tais bedieviams 
duoti tiktai už padorius lie- ’ * 11 ; ‘ ' ateib gailestm-
tvius ir gerus šio krašto pi- Dievas tais gene-
liečius. įsiems * • •

„ . , X • Iki šiol girdėjome, kad
Gyvenimo laikotarpis yra vra vienas gailestingas 

neramus. Ir musų vaikų Dievas. Tai iš kur dabar 
kraujas y ra liejamas K01 e-; atsirado antrasis, skiltas 
joje šiandien, o kas bus ry-bedieviams, rūstusis Die- 
toj—nežinome. Krašto vai- vas? Gaila kad kun. v ne_

Magdutę, ^besiklausiusią

Rado Du Dievu

V. parapijoje gruo- 
2 d. sakydamas pa-

Knygų Naujiena;
Ką tik knygų rinkoje pasiro

dė visų laukta knyga, "Vytauto 
Augustino “Tėvynė Lietuva” 
(Our Country Lithuania), ku
rioje telpa virš 100 įvairių me
niškų foto nuotraukų, pavaiz
duojančių istorinę ir-nepriklau
somą Lietuvą. Knyga didelio 
formato, liuksusiniame popie
ryje atspausdinta, 120 pusi, 
kietuose apdaruose su lietuviš
kos drobės imitacijos aplanku, 
ši graži knyga papuoš ne tik 
musų kiekvieno biblioteką, bet 
ji visai tinkama įvairiomis pro
gomis padovanoti ir lietuvių 
angliškai kalbantiems bičiu
liams, nes knygos įvadinis 
straipsnis ir parašai po paveik
slais atspausdinta šalia lietuvių 
kalbos <ir anglų kalba.

Knygos kaina $5. Norintie
ji knygą įsigyti kreipiasi į lei
dyklą VAGA šiuo adresu: P. 
Ališauskas, 107-17—118th St., 
Richmond Hill 19. N. Y.

paaiškino, kas yra “bedie- 
Ar vis dar skaitomaSprnn kalbu kad pitu . , .7. vis. Ar vis dar skaitoma-ernų aioų,. Kaa c „ . a buyo klubui atėmusi likie- b di : k • n,-įklauso plauti indų, tai Jonas su- . , - - . - Var1 oeoieviu kuns pi įklauso

draudė sa- lių laisnį tik uz tai, kad darbininkų unijoms, kurisdrauge ją: 
—Neik.

klubo narių skaičiuje buvo
Palvginus nedidelėje kny-; . ~Tegul pali su* bolševikų ar bolševikuojan- 

* nupieštas ryškus ir &1™azg0J%u. , , . čių, tai išrinkus tokius gai-
užbaigtas paveikslas Nor- Tamau kiti du bernai ne- valus į valdybą, klubo po
kaičių šeimos
romano veikėjų gyvenimas
ir darbai pavaizduoti kele-: Kaimo siuvėjui Valaičiui nacijos galėtų ir nebepa-

Visu kitu Patarė Jonui i>’ samdinė vis jįeriai visai nusmuktų. Vie- 
tik nuėjo indų plauti. no kito klebono “rekomen-

kraš’ta savarankiškai tvar-itu bruož^' Juo labiau’ kad 
kraštą savarankiškai t\ai da iau kai ketvirtadalis
kytis saviems lietuviškiems . , 1 . , . , - ,, .... i tos knvgos atiduota kiek-komunistams. Jų y.lt s ne- butinam te.
!?'P, Lietuvą valde >?; lui_ja j meil8s daly. 
Maskvos atsiųsti komisarą., JT - - v *
rasai, bet ir tie 
gaudavo iš Maskvos nuro
dymus, kaip turi šeiminin
kauti užvaldytame krašte.

, , Ikams: Jule, Brone ir Vero nuolatos ., . . ,nika įsimvli 1 Žolyną, o ko-
munistas Juozas Dagys my
li Bronę, žolyno mylimąją, j siūti medžiagą,

štai kaip išvadžioja:
“Dulkėse” anra- Samdinh* gyvenimą V. 

.... . • • (Ramonas pasišykštėjo at-miestelenai: gimnazi-1 - J
Romane

šyti miesU^««x. Kad j- skai_
los mokytojas Norkaitis su 1 . . , .. .į____ u. rytojas pats daryti išvadas,žmona, dukterim ir motina, 
mokytojas Vaišnys, sena

priešai, ir kad tokių lietu-į amerikonas Kubilius, gydy- 
vių veikla tautai pražutin-'tojas Gudvnas, studentas 
ga, nors ir butų pridengta Žolynas, batsiuvis Dagys, 
tautos meile. Į jo sūnūs, komunistų vvres-

Atsikirsdami krikščionys nysis, ir duktė, kunigas Sa- 
demokratai gynė savo tvir- muolis, gimnazistai ir visa 
tinimą ir išvedžiojo, kad eilė šiaip žmonių, 
lietuviams tenka apsispręs- Iš kaimiečių pavaizduoti

paduosiu keltą ištraukų iš 
samdinių pasikalbėjimų. 
Gulbino bernas Jonas, kal
basi su kito ūkininko ber
nu:

—Toliau taip nebus. Tu
rės būti astuonios valandos. 
Reikia taip sutvarkyti, kad 
po lygiai tektų ir gaspado- 
riui ir darbininkui. Ūki
ninkai leidžia vaikus į mok
slą. O kumečių vaikai ko-

paprašo iš fabrikanto dau
giau algos savo vaikučiams 
duonai nupirkti?

Savo laiku kun. V. yra 
pasakęs: “Pirma šimtą syk 
apgalvok ir tik paskui sa
kyk.” Reikėtų savo žo
džius ir vykinti gyvenimam

komunistų valdžia pavedė gelbėti, 
palikti ūkininkui Lelešiui De to, lietuviams butų 
30 hektarų (apie 60 akru),:sarmata bolševikus rinkti į 
o kitą jo žemę, 40 hektaiu ?avo klubo valdybą, nes 
(apie 80 akrų) atrėžti ir iš- bolševikai yra aiškus musų ros vartų parapijos bažny- 
dalinti darbininkams. I ūki- tautos išdavikai ir Kanados čią palaidota Samuolienė. 
ninko priekaištą,
prapuldęs duotą

Gruodžio 1 d. per Auš-

kad jis Presai 
rūbams 
Valaitis

Mirė vėžio liga, kuria sir
go seniau ir virš 5 mėnesius

—Žmonės vagia iš skur- Mikėną, 
do. Tai vis dėl žmonių iš
naudojimo. Bet toliau taip 
nebus, nereiks vogti, visi 
bus aprūpinti.

Į Žolyno pastabą dėl ma
tavimo be įrankių Valaitis 
grasina:

—Sovietijoj taipgi buvo 
tokių, kurie protestavo, bet 
paskui jie taip susiprato, 
kad nutarė bolševikų val
džiai padėt ir patys nuėjo! 
Maskvos-Volgos kanalo ka-| 
sti. • Matavimo tikslumas į

Aš patariu rinkti senuo
sius pareigūnus: A. Norke- išgulėjo ligoninėje, 
liūną, C. Ambrasą, Kiškį, —:—
Šarki, Petroni, Naginiomį ir Montrealio apylinkės

SWIATL0, Lenkijos Socialistų 
Partijos bertaininis žurnalas, 
leidžiamas paryziuje, rsda= 
guoja Z. Zaremba. 64 pusi.. 
kaina 50 frankų. Adresas: 
5 rue d'Alsace, Paris X, 
France.
Žurnale įdėta eilė straų>- 

snių apie padėtį rasų pa
vergtoje Lenkijoje, yra pla
ti chronika ir aprašymai 
Socialistinio Internacionalo 
kongreso ir Rytų bei Cen- 
tralinės Europos socialisti
nių partijų pasitarimo.

VIENERI METAI IR VIENA
SAVAITĖ. Balio Gaidžiuno. 
išleido “Dirva” 1951 m., 182 
pusi. Kaina $1.50.
Knygoje aprašomas gy

venimas ir pergyvenimai 
laike pirmojo bolševikme-

LOK'as nutarė iš savo kuk- čio 1940-1941 metais.

“KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA, DOVANA KALĖDOMS 

Užrašykit jį Savo Draugams ir Giminėms

MES ATLIEKAM . .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”
636 East Bro»dway, South Boston 27, Mas*.

kius mokslus eina? Rusi- nesvalbu> kada visa žemė
joj kas kita, ten tik darbi
ninku vaikai stoja į karo 
mokyklą. Ech, skurdom 
mes iki šiol, bet tuojau ir 
mums saulė užtekės. Ne-

valstybės. Svarbu, kad nau
jakuriai nebūtų nuskriausti.

Po žemės atmatavimo 
ūkininkas Lelešius kviečia 
svečius ir kelia vaišes. Apie

bus taip. kad šeimyna vje- baltą stalą buvo susėdę ūki 
name gale stalo valgo bui- njnkai, jų žmomos, dukterys 
vienę. o ponai kitame— jr sūnus. Buvo ir vienas 
kumpį. jaunas kunigas. Kitame

Kada bernas Kazys už 
ginčija oaskutinio posakio

gale namo linksminosi sam-, 
diniai, pasigirdo armonikos.

PAAIŠKINIMAS:

Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy
mėti. jog tai “Kalėdų Dovana.”

Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdini “Keleivio” nume
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinė- 
sime “Keleivį” ištisus 1952 metus.
“Keleivis” Jungt. Valstijose kainuoja metams $3.00.

teisingumą, tai Jonas, at- 2arsai ir ko-^ trepsėjimas, 
rėždamas ‘ jam, išvadina jį Lelešienė paaiškino sve- 
atsilikėliu ir sako: |čiams, kad atėjo kumečiai.

priėjo bernų iš kaimo ir 
- Jei reikia mušti, tai ir ūžia kaip šunes šuliny, kad 

duok, nors lazdą tau reiktų,tik nesusimvrtų.

“KELEIVIS”
6SS Broadway, So. Boston 27, Mass.

ir pasiskolinti.
Kada šeimininkė Gulhi-

Vėliau tarp- ūkininkų ir 
samdinių įvyko nesusiprati-
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P. KERPĖ:

Iš Kur Kyla Apkalbos?
“Keleivio” 47-me nume- kaimynų, kurie iš pavydo 

ry tūla B. Skaitytoja pa- pradeda kalbas. Žiūrėk, jei 
reiškė nuomonę, kad jei ji koks žmogus gavo paaukš- 
butų redaktorius, tai rašytų tinimą darbe, atsiranda 
apie kasdieniškus reikalus, “draugų,” kurie sako, kad 
o tarpe jų ir apie pletkavi- jis prisitaikė prie “boso,” 
mą. Man atrodo, kad Mrs. kad tikrumoje jis nėra gud- 
B. pajudino labai įdomų resnis ar miklesnis už kitus, 
klausimą. Iš tiesų, kodėl kad paaukštinimas nepel- 
žmonės viens kitą apkalba? nytas. . . . Visiems žinoma, 
Kodėl yra tokių, kurie visą kad jei kuri mergina yra 
laiką žiuri i kaimynų lan- gražesnė, jaunesnė ir pat- 
gus ir rūpinasi, kas už jų rauklesnė už kitas, tai apie 
dedasi, o nepaiso, kokie ją pradeda sklisti tam tik- 
dumai jų pačių namuose'ros kalbos, kurias skleidžia 
rūksta? kodėl, kai susitin- jos “draugės,” paprastai se
ka būrelis moterų, praside- nesnės ir negražesnės, 
da kalbos tokiais sakiniais:

KELEIVIS, SO. BOSTON

ŠOKĖJŲ POILSIS PRIE GANYKLOS TVOROS

Tėvas šokėjos “Rangerettes” sustojusios prie ganyklos tvoros “ilsisi” laike pertraukos 
šokių pratimuose, šokėjos rengiasi nustebinti Texas žiūrovus savo naujai ruošiamu 
“super-spektakliu” tos valstijos “Cotton Bowl” šventėje.

Pažiūrėkime i “aukštos* •
moralės” moteris, kurios ki
ša savo ilgas nosis į kitų

nuolių meilę. Jei kuri 
mergina susižadėdavo, tai 
jai pradėdavo pasakoti vi
sokias istorijas apie jauni
kį, o jaunikiui pasakodavo 
blogiausius dalykus apie 
merginą. Jei abu jaunuo-

“Ar girdėjai, kad tas ir tas, 
ta ir ta padarė tą ir aną?”
Manau, kad butų įdomu! 
pasvarstyti šį klausimą.

Kai kurie mano, kad ap 
kalbinėjimas yra tik mote 
rų yda. Girdi, vyrai užsi
ima “politika, visuomeni
niais reikalais,” todėl jie 
nepletkuoja. Ši nuomonė 
yra neteisinga. Apkalbinė
jimas via visų žmonių yda, 
tiek vyrų, tiek moterų. Mo
terys, daugiau būdamos na
muose ir susitikdamos su 
kaimynėm, gal turi daugiau 
progų apkalbėti, tuo tarpu 
kai vyrai yra darbe.

Apkalbos kyla ne iš tuš
čio noro kalbėti, bet iš pa
vydo, konkurencijos ir ne
pasitenkinimo savo turimu 
gyvenimu. Dažnai žmogus 
nenori prisipažinti, kad jis 
yra nepatenkintas savo gy
venimu, tačiau jo apkalbos 
tai parodo.

Žmonės yra gyviai, ku
rie turi gyventi bendruome
nėje. Gyvendami jie žiuri 
viens į kitą ir savo pasieki
mus ir laimę matuoja lygin
dami save su kaimynais.
Niekas nenori jaustis blo
giau už kitus. Priešingai.'smingas dalykas. Jos ne 
kiekvienas nori kitus pra- tik įskaudina tuos žmones, 
lenkti ar protu, ar turtu, ar kuriuos apkalba, bet kar- kalbos neRi| 
garbe bei populiarumu tais labai pakenkia jų gyve-
žmonių tarpe. Todėl jei nimui. Senovės lietuvių
kam nors geriau einasi ne- kaime buvo tiesiog papro- 
gu kitiems, tuojau atsiras tys apkalbomis ištirti jau-

reikalus ir visuomet žino Į nekreipdavo į apkalbas 
kokią nors naują istoriją dėmesio, vedybos pykdavo

Trobale Pri Opės
Musu literatūrinės kalbos pagrindu yra paimta su

valkiečių tarmė. Tačiau lietuvių raštija prasidėjo Žemai
tijoje. ir ankstybieji Lietuvos rašytojai (Daukantas, Poš
ka. St-- nevičius, Motieius Valančius ir kt.) buvo žemai
čiai. Nepriklausomos Lietuvos poetai vartojo tik bendri
nę kalba. Vienas ių, Stasys Anglickis, žemaitis iš Ber- 
notavo kaimo <Telšių apskr.), paliko keletą eilėraščių, 
parašytų žemaitiškai. Vieną jų duodame musų skaityto
jams. kad nrmtvtų. jo<r ir žemaičiu tarmė savo skambumu 
nepasiduoda kitoms lietuvių tarmėms.

apie kaimyną ar kaimynę 
Lyg taisyklė, jos buna su- 
kempėjusios senmergės ar
ba labai paprastos moterė
lės, kurios niekad į rankas 
geros knygos nepaima ir 
kurių vienintelis “kultūrin
gas” užsiėmimas—tai pas
kalų skleidimas. Tokios 
merginos ir moterys, kurios

ir po jų kaimynai nusira
mindavo; bet dažnai atsi
tikdavo, kad susižiedavusių 
santykiai pairdavo. Nors j 
šiais laikais tokio papročio 
nėra, bet tiek Lietuvoje, 
tiek Amerikoje ar kokiam 
kitam krašte žmonės, išgir
dę apie keno nors rengia
mas vestuves, pradeda per

iš gyvenimo mažai džiaug-!^rat^n®^ abiejų sužadėtinių 
smų tegavo, kurios nepaty- gy^^nimą, tarytum tai butų 
rė meilės, pavydi kiekvie
nai jaunai merginai, kurią 
pamato einant su vyru. Pa
vydas padiktuoja pletkus. 
Be abejo greitu laiku pa
sklinda kalbos, kad “mora
lės saugotoja” matė einant 
tą merginą su vie’nu ar kitu 
vyru. Jei kos kaimynas įsi-

jų pareiga.
Palinkimas į apkalbas, 

kaip sakiau, kyla iš pavydo, 
konkurencijos ir nepasiten
kinimo savo gyvenimu. Be 
to, apkalbos via viena iš 
priemonių užpildyti tuščią 
gyvenimą. Tokie žmonės, 
kurie nemoka prasmingai

gijo ką nors brangesnio, ki- Paleisti laisvo laiko, kurie 
ti tuoj susirūpina, iš kur jis | nepaima į rankas geros 
pinigų gavo. žodžiu, ap- neisi jungia i nau-

Testamentas
Tai buvo senai, kai vo- tinti išvilios putros, atsi- 

kiečiai išėmė bažnyčios mindavo senį altaristą bei 
varpus, kai klebonui įskun- jo sergančią šeimininkę ir 
dus už lietuvybę išvežė vi- nunešdavo dubenį to paties 
karą, kai dėi šių įvykių pa- pasninkiško viralo. Buvęs 
lapijoje no vienas gyvento- vargonininkas taip pat ėmė 
jas šluostė rasotas akis. nukaršti ii- nieko nebepajė- 
Taigi, tuo pat laiku vysku- gė uždirbti. Žiemą jiems 
pas atkėlė parapijon seną būdavo ypatingai sunku: 
Kunigą—altaristą- ■ kentė ii- šaltį ir alkį.

T. „. . Sykį man parvažiavus i
Jis parvažiavo ne vie-^mUjj miestelį te;

nas: sykiu atvyko tokia patu •; ietų surinko nu0 
kaip jis senute jo seiminin-|a,al„ ir rt ošina
kė ir kiek už juos jaunes
nis, aukštas, bet jau spėjęs 

'sulinkti, išdžiuvęs lyg skie
dra, buvęs jo vargoninin
kas.

Prie bažnyčios jokios al
tarijos nebuvo. Nors kle
bonija, seniau buvęs vie
nuolynas, daug tuščių kam
barių turėjo, senukas su sa
vo tarnais apsigyveno mie
stely. Sukrapštęs paskuti
nes santaupas, senis nusi
pirko namelį, ir jame visi 
trys patilpo.

Vyskupas naujo vikaro 
neskyrė ir altarista, kiek 

■galėdamas, ėjo šias parei
gas ir iš to mito. Parapi
jiečiai jį vistiek altarista 

i vadino. Rodėsi, visi už
miršo jį esant seną ir dir
bant parapijai iš paskutinių 
jėgų. Kai po karo atkėlė 
jauną vikarą, žmonės už
miršo ir patį senį altaristą.
Po kiek laiko jis ir iš kam
bario nebeišeidavo. Šeimi
ninkė taip pat. Buvęs var
gonininkas savo menku už-

stalo likučius ir jais nešina 
išėjo. Grįžusi papasakojo 
man apie senukę ir baigda
ma pridūrė: “Tankiai pie
tumis dalinuosi su altarijos 
seniais.” Todėl aš nenuste
bau, kai vieną dieną ant 
savo kambario slenksčio 
pamačiau altarijos vargoni
ninką (taip jį visi vadino). 
Jo atvykimo tikslas man 
buvo neįprastas, kai jis pa
reiškė: “Kunigas altarista 
prašo jus tuoj ateiti ir su
rašyti jo paskutinę valią— 
.estamentą.”

Sutikau. Liepiau parū
pinti liudininkus ir, pasiė
męs ka§ reikalinga, nudūli
nau į kalną, kur buvo alta- 
risto kunigo nameliu dabar 
“altarija” vadinamas.

Nuėjęs ilgai beldžiausi į 
duris, bet niekas jų neati
darė. Besibeldžiant jos pa
čios prasivėrė, ir aš įėjau 
vidun. Čia buvo kapų ty
la. Prieškambary’ pakabi
nau apsiaustą, skrybėlę ir 
ėmiau ieškoti žmonių tuose 
tyliuose namuose. Pasigir
do kosulys ir aš tenai nuė
jau.

Atidarius kambario du
ris, kur gulėjo ligonis, ma
ne šiurpas nukratė. Lovo
je, kurios apvalkalai turėjo 
buti metais neskalbti (vė
liau sužinojau, kad juos 
plaudavo vargonininkas), 

kelio purvan pvlė žvyrą su'Su^jo senelis altarista. Jis 
parapijos gyventojų kau-; buvo be galo sudžiūvęs, 
lais, o javai jų dirvose vir- akys giliai įdubusios, žan- 
to nuo derliaus. Rudenį dikauliai išsikalę ir vos ap- 
aruodai pilni prisipildyda- tempti jau visai gelsva, lyg 
vo grudų, tvartai, galvijų, ant altorių stovinčių žvakių 
o per didžiuosius atlaidus spalvos oda. Rankos padė- 
vienuoliai surinkdavo iki tos ant apkloto atrodė lyg 
50,000 litų pinigais. šeivos ir galėjai visus riešo

. kaulus suskaitvti.
Tuo tarpu senelis altans- (Bus daugiau)

ta, nebegalįs atsikelti iš pa- ----------------------------------
talo, badavo. Kartais mie- Pakalbinkime kaimynu* ir 
stelio davatkėlės, pačios draugu* užsisakyti “Kelei- 
neturėdamos kuo prabai- vj”. Kaina metami $3.

Vieš trobale tiupryną pašiauše.
Sens eso. kap iatožis, nudrebęs par kotą.
Metų peile leg krauje nugronde pakauši
Už skolas er už dounas pasenosę plotą.

Jauno būdams aš pats ton trobalę pi? opės
Sokertau iš velnioneškų ronstų.
Po dervomis aš akminis rausčiau kap ropes.
šes laikas toke veina akmens dešimtes išsegonsto.
Bova galės kap vondens er sekės ba veina.
Mergą vešlę laba nuveiziejau par patę.
Er nošveta trobales nurukoses seinas.
Kad ana permą kartą če koję pastate.
Biega ope. čiorlena pro galą trobales. ~
Ledos vasaras, žeimas, pavasare vešios.
Auga meižiu auksinių dervales.
Auga su na. dukterys ruga kap tešlas.
Vo kad pauga—stiprybes nabova kor diete. *
Vese akminis raute norieje, draskyte pliešemą.
Vese trobą er patę. kap ougą išserposę, geide turiete. 
Svemą pelną grudų, vasarojaus prikrautą klojemą.
Bet dervona jau bova vese čšdraskyte,
Er kap ropes išraustyte akminys bova.
Er nableka žaliukams sunams, kas trobalie pri opės daryte, 
Er sapna apie dedelę laimę kap durna pražova.
Veins praželusi tievą trobalie palėkęs,
Išseplove į pašali žemes par jūres;
Kets. kap rudinį avens, blaškyteis užnekęs.
Vydams laimę apgaule. į miestą iškūrė.
Veins lekau čei pasenęs, sulinkęs.
Riemou degen įsmegusį šoną.
Vo lauku, teik laukų nagyventų apknkou . . .
Veša žeme kaimyną—dervona!

ST. ANGLICKIS.

darbiu abu maitino.
Kai nepriklausomoje Lie

tuvoje buvo atitaisyta dar 
rusų padaryta bažnyčiai 
skriauda, klebonija su baž
nyčia ir žeme iš popo ran
kų buvo gražinta vienuo
liams. Šie greitai čia įsi
kūrė, arė net šimtmečiais 
žmonių vaikščiotus takus,

dingą visuomenės darbą, 
paprastai vaikščioja po na
mus arba klubus ir pana
šias vietas, rinkdami ir 

i skleisdami apkalbas. Tai
” , , • , , ; jiems vra “dvasinė pramo-Apkalbos yra laba! kenk-|įa „ kurjos Hnega]i 

apsieiti.
Iš kokios priežasties ap- 

yra
aišku — apkalbėjimas yra 
biauri ir kenksminga liga, 
todėl žmonės turėtų su ja 
kovoti ir drausti tuos, kurie 
kitus apkalbinėja.

M. Dundulienė.

kalboms temų žmonės išsi
galvoja visokių. Kai kurie 
apkalbinėja todėl, kad ma
no, jog juodindami kitus 
jie nubaltins save

ATITAISYMAS 18—Pavyzdinga šeima

MINĖJO 25 METŲ SUKAKTĮ

.Musų laikraščio skaitytojai Stasys ir Stasė Paplauskai, 
Kradford, Mass., lapkričio 25 d. minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 25 metę sukaktuves. Ta proga jų namuose 
buvo suruoštos šaunios vaišės ir atsilankė daug giminių 
ir draugų iš Haverhill, Methuen, Lawrence. Nashua, N. 
H., Manchester. N. H_ ir Lewiston, Me.

| šią šalį draugai Paplauskai atvyko 1909 metais ir 
čia susituokė 1926 metais. S. Paplauskas iš Lietuvos pa
eina iš Luokės miestelio, Žemaitijoj, o Stasė Paplauskie- 
nė-Bracaitė paeina iš Smilgių kaimo, Kuršėnų parapijos.

Draugė S. Paplauskienė yra dažna viešnia lietuvių 
parengimuose Bostone ir yra uoli musų laikraščio rėmė
ja. Sukakutvių proga linkime sukaktuvininkams ilgų 
ir laimingų metų.

UŽSAKĖ ŠVENTĖMS 
DOVANŲ “KELEIVI’

Mrs. M. Žalnis iš Chica- 
jgo, Ilk, užsakė “Keleivį” 
'metams Mrs. Julia Galskis, 
Chicago, IIL, kaipo gimimo 
dienos dovaną.

Mrs. Mildred M. Whit- 
ney iš New Jersey atnauji
no prenumeratą savo moti
nai Mrs. M. Laukaitis iš 
Lawrence, Mass., ir pri
siuntė Maikio Tėvui dova
nų.

Mrs. Rose Žuromskas iš 
Lawrence, Mass., užsakė 
“Keleivį” Mr. B. Czyzus iš 
Lawrence, Mass., kaipo 
švenčių dovaną.

PASAULIO BANKAS 
KAS IRANO ALIEJŲ

Pereitą savaitę “Keleivy
je” buvo paskelbtas paveik
slas jaunosios panelės Dole- 
res Namaksytės ir pažymė
ta, kad ji ištekėjo už Juozo 
Alfredo Butkaus, o turėjo 
buti Petkaus. Už nemalo
nią klaidą atsiprašome.

Pasaulio Bankas pasiūlė, 
kad Iranas ir Anglija pave
stų jam kasti Irano aliejų, 
jį valyti ir pardavinėti pa
saulio rinkose. Bankas fi
nansuotų visą reikalą, o 
aliejaus kasimo ir valymo 
reikalą perleistų techniš
kiems ekspertams. Kol kas 
tai yra tik pasiūlymas.

SPARNUOTA KEPURE

Anglijos KiunguHcsiyic 
Mkrgaret Rote ui»i< 
šitokių
bėlaitę, kuri jai ▼»••» pri
tinka.

Miela ir gražu žiūrėti į 
šeimas, kur klesti santaika 
ir sugyvenimas. Man ne
senai tokią šeimą teko ma
tyti So. Bostone, dalyvau-i 
jant LDD 21 kuopos paren-' 
gimė. Prie stalo tarp dau
gelio svečių sėdėjo ir mums 
žinoma Emilija Sinkienė ir 
laukė saviškių, kurie grei
tai pasirodė. Atėjo jų vi
sas pulkas, apie pustuzinį 
asmenų, ir susėdo apie mo
tiną.

Visi vaikai čia gimę, čia 
augę, Amerikoje mokslus 
išėję ir dabar užima valdiš
kas vietas. Jie visi puikiai 
kalba lietuviškai, mielai ei
na į lietuviškus parengi
mus, nesigėdina, kaip kiti, 
lietuviškos kilmės ir kur 
gali palaiko su lietuviais 
ryšį. Tai, be abejo, yra tė
vų, Petro ir Emilijos Sinkų, 
nuopelnas, kad taip gražiai 
išauklėjo vaikus ir išmokė 
juos tėvų kalbos. Malonu 
buvo žiūrėti į tą gražią šei
mą ir linkėjau, kad mes 
daug tokių šeimų turėtume. 
Tuomet nereiktų sielotis 
dėl nykstančios lietuvybės 
musų tarpe.

An. Liutlravienė.

SENA AKTORĖ GIMTADIENIAUJA

Kadaise buvusi “komedijos karalienė,“ aktorė Triaie 
Friganza. sulaukusi 80 metu mini savo gimtadienį ir pri
simena savo senų laikų pasisekimus scenoje. Ji sako, 
kad jai daugiausiai juoko sukelia senų laikų filmai, ku
riuos dabar kartais rodo televizijos stotys. Aktorė gy
vena Pasadena, Calif., mieste.
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|Iš Plataus Pasaulio
Irano Riaušės Izraelio Prezidentas

5,000 bolševikų, daugu-j Senyvas Izraelio prezi 
moję mokslą einančio jau- dentas, Chaim Weizman, 
nimo, praeitą ketvirtadienį' buvo labai sunkiai susirgęs 
triukšmingai demonstravo ir buvo laukiama, kad jis 
Teherano gatvėse prieš Dr.
Mossadegh vyriausybę. Po-

J1S
nebeatsilaikys prieš ligą. 
Vėliausiomis žiniomis ligo- 

lieija ir Mossadegh šąlinin- nis pradeda sveikėti. C.
kai demonstrantus išvaikė, 
o įtūžusi minia išdaužė bol- jjriklausomos žydų valsty- 
ševikų vedamos “Tudeh” '
partijos visas įstaigas ir 
laikraščius.

Weizman yra skaitomas ne
priklausomos 
bės kūrėjas.

Čempionas ir Rykliai

Čili Nacionalizuos?

Čili respublikos parla-
Australijos vandens pa

čiūžų čempionas, Frank
. _ . - Okulich, gruodžio 6 d. žu-

men an mestas įstatymo ivo juroje prįe Merewether
sumanymas nacionalizuoti 
svetimtaučių kapitalistų 
vario kasyklas. Įstatymo

Beach nuo ryklių, kurie jį 
užpuolė vandenyje ir su
draskė. 21 metų sportinin-

VICE-PREZIDENTAS KELIAUJA. Virš šimto svečių, gimi
nių ir draugų dalyvavo 
vaišėse. Sukaktuvininkai 
turi užauginę gražią šeimą, 
turi penkius vaikus, dešim
tį anūkų ir tris proanukus. 
Auksinio jubilėjaus proga 
jie gavo linkėjimų ir dova
nų. Ilgiausių metų!

LAVVRENCE, MASS.

IEŠKAU DARBO FARMOJ negaila tokių dalykų? Jus velyk 
!džiaugiatės, ar ne? Juk jau nusi-

. , , . , _ . !bodo visokie melai ir klastos ir ap*
Noriu darbo ant farmos. Turiu ggudinėjimai ? Teismo dienoje jiems

gero patyrimo pne namų statybos padarytas galas.—Izaijo 28:17,
ar pataisymo, geras darbininkas, jg.
Rašykit šiuo ^adresu (50 f : Kad visi šitie dalykai įvyks Dievo

* Karalystėje, dėl kurios Jėzus liepė 
melstis, tariant: “Ateik tavo kara
lystė, buk tavo valia kaip danguje, 
taip ir žemėje,” visai nereikia abe
joti. Pasiklausykite kų toliau sa
ko Dievo pranašas Ižai jas 32-me

------------- Iskyriuje. Štai jo žodžiai: “Štai ka-
D . .. ... .. . ralius karaliaus teisybėje ir kuni-Petras Šimonis paieško Motiejaus, vald laikysies teisė-

Jaslur!?- Motkunų kaimo, Pušaloto tumo Kiekvienas žmogus bus kaip

636 Broadvvay, So. Boston, Mass.

PAIEŠKOJIMAI

parapijos.

sumanymą iškėlė bolševi-ko kūnas, baisiai apdrasky- 
kuojantieji atstovai, betj^g buvo išmestas iš juros.
jam pritaria daugelis žmo- £)aUg žmonių stebėjo, kaip 
mų. Vano kasyklos Čili 
respublikoje yra daugumo
je amerikiečių eksploatuo
jamos.

Filipinų Vulkanas

Filipinuose, Camiguin sa
loje praeitą savaitę pradė
jo veikti Hibok vulkanas. 
Iš jo žiočių veržiasi deganti 
lava ir nuo kalno bėgdama 
žemyn viską naikina. Vul
kano išsiveržimas padarė 
labai didelių nuostolių, nuo 
jo žuvo virš 200 žmonių, o 
35 tūkstančiai žmonių tu
rėjo bėgti palikę visą savo 
turtą.

A-Ekspertai Paryžiuje

Amerikos vice-prezidentas, Alben Barkley, lankėsi Toli
muose Rytuose, jis aplankė musų karius Korėjoj. Pa
veiksle matyti, kaip jis pasitinkamas garbės sargybos 
Yokosuka bazėje, Japonijoj.

Gerbiama redakcija!
Prie mano padėkos pra

eitos savaitės “Keleivyje” 
malonėkite pridėti mano 
širdingą padėką p. Charles 
Volungus, Jr. , Garden St. 
Lawrence, už jo malonius 
patarnavimus, užuojautą ir 
visokeriopą pagalbą musų 
liūdesio valandoje netekus 
mums tėvo. Ačiū labiau
siai!
Belle ir John Yerusevičius

. į IEŠKAU FARMOS

uždanga nuo vėjo, ir prieglauda 
nuo audros. Matančiųjų akys nebc- 
aDtems ir girdinčiųjų ausys uoliai 
klausysis. Paikųjų širdis supras 

o . »» mokslą ir mikčiuojančiųjų liežuvisPaieškau savo seserį Oną Me- kaibės greitai ir aiškiai Tas kurs 
dz.auska.ty, po vyru Rimkienę, kilu- neišmįntingąS, nebebus daugiaus va

dinamas kunigaikščiu, nei apgavikas 
nebesivadins didžiūnu.”

John P. Grinto, 
756 Essex St., 

Lawrence, Mass.

si iš Šukiškių kaimo, Šaukėnų para
pijos, Šiaulių apskr. Seniau gyve
no Maspeth, L. I., N. Y. Ji pati ar 
kas jų žino malonėkit man parašyti, 
turiu svarbų reikalų ir tariu iš ank
sto ačiū. (52)

Frank Mazauskas,
161 N St., So. Boston 27, Mass.

, . ... . o i t tt- • I Ieškau pirkti mažos farmos arbanekaltus žmones, kuriuos dik- Ilgi 8 vai. vakaro. Visi gy- namo <bugalow) netoli miestelio ir
tatori.ška valdžia norėdavo pa- ventoiai kviečiami neržiu- JcrautTf,ų’ arti ^uso ?ir?Mos’ l““1 bu- ... ...... _ , . nvivviauii peikiu- tų galima pne jo prieiti. Kas turi
salinti is kelio. Tok.e teismai rėti savo turimas rūbų at-
buvo karininkų valdymo pada- ;r , galimybę
ras Tu teismų U.smms va- t;ems var^ams ,ie.
dinti negalima, nes ten žmones i . . . ° a :. kof — „«,i ..„i tuviams, kurie nuo ateman-

Amerikos oro bazės pran- nora .^Lomi^enkJčiy metų sausio 1 d. paliks 
euzų Moloko protektorate mingais.. ' w joK<M kai,ės ir be jokios tarptautinių orga- 
jau baigiamos statyti, .dažnai be šešėlio pamato. nizacijų globos ir pašalpos, 
kuriose bazėse jau nusilei-j x u , . Jiems padėti vra musų par-
do sunkieji Amerikos B-36 Ralbant aPie kannmkijos lai-!

nelaimingas sportininkas 
buvo plėšriųjų žuvų dras
komas.

Bazės Afrikoj

bomberiai, kurie iš Moroko 
aerodromų gali pasiekti vi
sus Rusijos pramonės cen
trus. Lėktuvai į Moroko 
nuskrido iš Amerikos be 
nutūpimo.

Italijos Ginklai

Amerika gruodžio 6 d.
Keturi žymiausi Ameri- perleido Italijos karo laivy

bos atominiai mokslininkai nui aštuonius karo laivus, 
praeitą savaitę pakartotinai maždaug 23 milionų dole- 
tarėsi Paryžiuje su genero- rių vertės. Italijai yra pa
lu Eisenhower’iu. Apie ką žadėta pristatyti daug gin- 
buvo tariamasi niekas ne- klų jos didinamai armijai 
žino, bet atominių eksper- ir atstatomam karo laivy- 
tų pasitarimai su Atlanto nui. Karo laivo perleidi- 
Pakto šalių karo vadu su- mo ceremonijos vyko Brin
kėte labai daug spėliojimų.1 disi uoste, Italijoj.

KAS MUMS RAŠOMA

tokių vietų pardavimui, prašau man 
pranešti. (51)

K. S. Balcus,
C/o J. Clanninger,
233 Adamston Rd.,

Cape Breton Woods, N. J.

KALĖDOM S
PUIKIAUSIOS DOVANOS
VAIKAMS—Vienintelis lie

tuviu kalba leidžiamas ilius-

Visa tai įvyks teismo dienoje, tūk
stantmetiniame Kristaus, Dievo įsta
tyto Teisėjo, karaliavimo laikuose. 
Ar ne tokių dalykų pageidauja 
kiekvienas geros valios žmogus? Iš-

_________________________________  tiesų tai yra pageidaujami dalykai,
kurių trokšta kiekvienas teisingas 

»_• • • • ei a at • •• >r sveiką protą turįs žmogus!Gerbiamieji SLA N*nai * I Atsiskleiskite dabar savo Biblijas 
(Skelbimas) ,ten, kur parašyta 96-ta Psalmė, ir

skaitykite pradėdami nuo 10-tos ei- 
Susivienijimas Lietuvių Amenko- iutčs. Šai čia jo žodžiai: “Sakvkite 

je. kaip ir kiekviena gyva, norinti tarp tautu, kad Viešpats yra Kara- 
' augti ir plėstis organizacija, reika- iįus> įštikrųių Jis tvirtai pastatė že- 
:linga reformų. Visos naudingos mės skritulį, kurs nejudės.” Tas 
musų organizacijos reformos, kaip reiškia, kad Dievo Karalystės bus 
žinote, turi buti svarstomos kuopų įįa pat ant žemės, ir čia taipogi 

'susirinkimuose ir vėliau formaliai bus daromas teismas. Sekanti eilu- 
:pasiūlytos Seimui priimti. tė šitaip skamba: “Jis teisia tautas
i Šiuo metu aš siūlyčiau apsvarsty- teisingai. Tegul linksminasi dan
tį ir vėliau pasiūlyti Seimui tokius ?us įr tesidžiaugia žemė . . . Vieš-
sumanvmus: paties akivaizdoje, nes jis ateina

1. įteigti Pneglaudos Namus, teisti žemės. Jis teis žemės skri- 
kunų fondą sudarytų pasitunntieji tuli teisingai ir tautas savo ištiki- 
ir tie SLA nariai, kurie turi ap- mybėje.”
draudas. • j juk tokio teismo jus ir reikalau-

2. Už apdraudai įneštus pinigus jate, ar ne? Tėmykite, kad teismo 
SLA nariams mokėti dividendus. dienai atėjus įsakoma visiems

3. Paruošti ir pravesti vaių, ku- džiaugtis ir linksmintis. Taigi da-
ns dabartinį SLA_ narių skaičių pa- y*r> mielas skaitytojau, jei dar iki 
didintų bent iki 25,006. įįoi laikėsi tavo širdyje baimė dėl

4. Geresnei nariu informacijai teismo dienos, mesk ją šalin! Ži-
“Tėvynę” leisti tris kartus per sa- not, kad meilingas ir teisingas tavo 
vaitę, o jos turiniui pagerinti—pa- Teisėjas. Pasistenk dabar susipa- 
didinti redaktorių štabą pakviečiant finti su Juo ir su Jo teisingais įsta: 
naujų asmenų. | tymais, kuriuos turės vykinti visi

5. Priimti nutarimą, kad Pildo-j jo piliečiai.
mosios SLA Tarybos nariai tegalėtu šventasis Raštas aiškiai skelbia, 
kandidatuoti tik du arba tris ter- kad Dievo teismas bus palankus do
minus. bet nedaugiau, kaip tai buvo rįems ir teisingas širdis turintiems 
ligi šiolei. Tai pagyvintų SLA vtik-; žmonėms; bet aštrus ir nepalankus 
Iš- . ..... i tiems, kurie norės laikytis klastų,

6. Kiek galint sumažinti adminis- apgavysčių, išnaudojimo, priespau- 
tracines išlaidas, kurias dabar suda- dos. neteisybės, skriaudos ir tam pa- 
ro, pavyzdžiui, įvairus kelionpini- na^iu dalvkų.
giai. viešbučių apmokėjimas, dien- j Taigi dabar ištirk pats savo širdį 
pinigiai ir kt. įįr patirk kas joie randasi. Ar joje

Būdamas daugiau kaip 40 metų yra vietos gailestingumui, meilei 
SLA nariu, kaip ir Jus visi, rupi-. link Dievo ir artimo, ramybei, kan- 
nausi ir dabar rūpinuosi tos organi- trybei- nuolankumui? Mesk šalin 
zacijos gerove. Aš esu įsitikinęs, visą kerštą, neapykantą, pavydėji- 
kad arti Centro gyvenantis iždinin- mą, piktžodžiavimą ir melavimą, 
kas Susivienijimui Lietuvių Ameri- žiūrėk kame tavo proga pagarbinti 
koje galėtų padaryti daug gero. Jis jr išaukštinti busimoio pasaulio Tei- 
sutaupytų Centrui dideles sumas. Išėjo varda ir musų Dangiškojo Tėvo 
kurias dabar tenka išmokėti vien [vardą. Taip darydamas gausi Jo 

i tik iždininko kelionei, viešbučiui, malonės ir palaimos.
dienpinigiams ir kt. | Saliamonas Pamokslininkas (12:14)

I Jis, gyvendamas čia pat, žymiai j šitaip sako: “Tr visa, kas darosi, ar 
pagreitintų ir SLA narių įvairius įfers ar pikta. Dievas atves į tei- 

;išmokėjimus (pavyzdžiui, pomirti- smą.” Geri ir b’ogi dabartinio lai
ko darbai gaus' teisinga bžmokesni,_V A o m O rvo O A IT 1 VT T A r*

kus nedera užmiršti tą garsiu- uždavinys. truotas žurnalas__EGLUTĖ
jų "karo lauko teismų.” kurie . pravesti rūbų kX meUm, S.oo
veikė karui neinant, kada jo- nnkimo vajų pi įimtas po “DAKTARAS AISKAUDA 
kio “karo lauko” nebuvo, bet kai Brocktone lapkričio jj> jq ŽVĖRYS.” Labai ido- 
vo tiktai valdžios įrankis sau 19-23 dienomis lankėsi mį apysaka su 63 iliustracijo- 
nepatinkamus piliečius įkišti BALF’o atstovas J. Valai- mis. 92 pusi. Kaina tik $1.00. 
ilgiems metams į kalėjimą, tis, nesenai sugrįžęs iŠ Vo- Vaikai ją skaito su dideliu ido- 
kad jie nekenktų valdantis- kieti jos,* kuris smulkiai nu- mumu.
siems “Lietuvą gelbėti” ir sau pasakojo pasiliekančių ten; LIETUVIŠKOS PASAKOS.

lietuvių liūdną likimą. Va- Sudarė Dr. Jonas Balys. 230 
jus vykdomas skubos keliu, pus^ Prabos gTažiai iliustruo- 

surinktus rubus reikte ^•50 »
kiek jie žmonių “nuteisėk ko-. įg T MetU Persi^J i VIRĖJA,” kurta paruošė H.
kiomis bausmėmis, kokiose ap- BALF Ui j Nęw V Olką, kad Mačiulytė-Dąugirdienė. Ji pa- 
linkybėse ir kuo pasiremdami. SIS dar siais metais galėtų 'tiekia. 300 įvairių valgių gami- 
Gerai butų išgirsti ir apie tą išsiųsti juos į Vokietiją. Jei nimo receptų. Kaina $2.00. 
garsųjį pulkininką Brazulevi- surinkti rūbai butų siunčia- TĖVAMS—Kun. Dr. J. Vait- 

' mi kitais metais, tai už per- kevičiaus labai įdomi dvasinio 
J. V-is. siuntimą tektų gana bran- turinio knyga—GYVOJI DVA- 

Worcester. Mass. giai mokėti, o šiais metais ‘ŠIA, 464 pusi. Kaina $5.00.
v • i tCi * x -» persiuntimas nekainuos nie- Ka,ėdv proga $3.00. Užsaky- 
Kaip Jų* Drjstate? ko Vigas daiktinių aukų mus su pinigais siųskite: (52)

Rašau pasipiktinęs P. Kerpės išlaidas apmoka tarptauti- EGLLTĖ
i straipsniu apie Lietuvos kari- nė organizacija, kuri nuo
nmlz, t o ’ I’ S r, ln \T _ _ _ • H M * i •

kišenius krauti.
Butų gerai, kad P. Kerpė ar

kas kitas parašytų plačiau apie 
tuos “karo lauko teismus,

tyje biskį protingiau tvaria
ir neleisti, kad tok:e Okuiičai ra«tą dėjo. Jei jus manote.

P. O. Box 22 
Brockton 68. Mass.

Išleisti Brošiūrą - __ _________ ___ ________ _____
.................ir neleisti, kad tokie Okuiičai ki xt Hėio j’ei in« manyto Vietos lietuviai parodė ir

Ie£“'aUWra se- " unifomtuoti žmonės t„kiais teberodo daug atjautimo
... ____  butŲ ponstva ir darjtų, ką te uetuvaįt jųs klystate, lietuvių tautos reikalams,!nieji Amerikos lietuviai ir nau

jieji ateiviai galėtų ją. kaip do
kumentą. skaityti ir apdumoti. 
Straipsnyje parašyta tiesa. 
Mes visi žinojome, kad Lietu
voje valdė karininkai, bet kaž
kodėl apie tai niekas nenori 
kalbėti.

nori.
J. T-kas.

Boston, Mass.

Dėl Karininkijos

Skaičiau atsidėjęs P. Kerpės 
P. Kerpė trupučiuką straipsnį apie Lietuvos karinin- 

at'.dengė praeitį ir gerai pada- fcjją ir piliečių parrigas. Jis 
rė. man labai patiko. Gaila, kad

Tas ypač įdomu mums senie- ne viskas pasakyta. Daug kas 
siems lietuviams, kurie iš tolo apleista. Aš >pač norėčiau pri
žiūrėjome, kas musų senojoj minti skaitytojams “karo lau- 
tėvviiėj darėsi. Bet gal ir nau- ko teismus,” kuriems dažnai 
jai atvykusiems nieko nekenk- pirmininkavo pulkininkas Bra- 
tu pažiūrėti į praeitį iš laisvos zulevičius.
šalies ir pagalvoti, ar viskas Karo lauko teismai buvo gar 
buvo gera. ar nereikėtų atei- si “institucija.” kuri “teisė”

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietų, kai giltini jj nustosi?

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

KELEIVIS 17.

nes. ligos apdraudas ir kt.). kurių 
dabar tenka neįprastai ilgai laukti.

Sutikdamas kandidatuoti j SLA 
iždininkus, aš ypač šiuos reikalus 
turėjau galvoje. Todėl, balsuodami 
už mane. Jus balsuojate už SLA, 
o tuo pačiu ir už savo gerovę.

Brooklyn. N. Y., 1951 m. lapkri
čio mėn. 29 d.

Reiškiu brolišką pagarbą,
JUOZAS GINKUS,

SLA 38 kuopos narys. 
Kandidatas SLA iždininko vietai.

(52)

ŠTAI KUR TIKROS 
KALĖDŲ DOVANOS

Romanas “širdies Rūmai,”
450 puslapiu, iliustruotas, kai-žmones gyvai do- na

va vėl butu laisva i- i --------u —J” Romanas “^liuptarniai.” 652Tokie straipsnia nXdedriie' hekama5 rUbUS’ kad galetU P^P'ai. iliustruotas, labai
^jok^ stra.p.ma, nepadeda l,e- tuos kurje jo. kaina

kios kaltės pasmerkti var- Abu romanai už $6.00. Per-
gui ir nedatekliui. Dar siuntimas apmokėtas. Rašy-
prieš vajaus paskelbimąkit: (52)
daugelis teiravosi, kada ir ^R- ALG. MARGERIS 
kur rūbai bus priimami 3325 So* Habted Street

šiandien reikia ne knistis po tad tikimasi, kad numaty- 
praeitį ieškant ten tikrų ar įsi- tas rūbų vajus duos gerus 
vaizduojamų klaidų, bet reikia vaisius. Žmonės gyvai do- ° 
visiems jungti jėgas ir kovoti. mjsi vajumi ir neša^savo at- 
kad Lietuva '

tuvių vienybę stiprinti. 
Buvęs karininkas

Brooklyn. N. Y.

KoręspondencijoS
BROCKTON, MASS.

Rūkų Vajus

Brocktono Lietuvių

Dažnas sako, kad pas kiek
vieną yra gei-ų, bet nenau
dojamų rūbų, kuriems gra
so kandys, tad dabar bus 
proga sušelpti vargšus ir 
apsisaugoti nuo kandžių.

Chicago 8, III.

CHICAGO, ILL. . 
Svarbios Paskaitos ii

Šventojo Raito
_ . Buna kiekvieną nedėldienį nuo 10

T Komisija pageidauja, kad rX"
..i—l .__ ’_____ ______1 _ A- ___ •r-:—:_ _________ ■______ ,cnnnrlgin 7 ri V,si turimu? paaukoti 1-U- Taipgi, galėsit įsigyti knygelęl^yDa giuoazio I U. nutarė , . r ką t:k išėjusi is spaudos, aišk

1 paverti rubu vaill Tiw» &us pristatytų nustatytu pasaulinį perversmų laiką, ir kas
tikslu sudaryta komisija į ». brinkimo vietą. Bet
kurią įeina: A. Strumskis, Jei atslra^M toInU , kurie pa- 40ncen^,,'nrašant:t' V? K^lovas^Utl 
V ŠarkuS Juodeikis panukojamŲ rublį nejęH- So. Lituanica Avė., Chicajro 8, III.ta h P BrX K^i pristatyti tai tokie pra-

................... * somi paskambinti telefonu nėra.—s. r. t

228-W, o komisija pasi- 
stengs juos atsiimti.

pirmininkauja A. Strums- 
kis. Vajaus tikslas—su
rinkti rūbų likusiems Vo
kietijoje ir negalintiems 
niekur išemigruoti lietu
viams seneliams, ligonims, 
moterims ir vaikams. To
kių Vokietijoje pasiliks 
apie 5,000.

Rūbų vajus vykdomas 
nuo gruodžio 10 d. ligi 
gruodžio 15 d. įskaitytinai. 
Aukojami rūbai priimami 
A. Strumskio laikrodžių 
taisymo dirbtuvėje, 109 
Ames St., Brocktone, kiek
vieną dieną nuo 8 vai. ryto

Minėjo Auksinę Sukaktį

Seni “Keleivio” skaityto
jai, Mr. ir Mrs. Hipolitas

(52,

EAST ST. LOUIS, ILL.

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo. gera 
nuo inkstų (kidneys)

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
Rupeikai, nesenai minėjo ištvermingas maistas ir stimuliuo- 

.... . - jantis tonikas. Nežiūrint kokia ligaSaVO Vedybinio gyvenimo sirgtumėt, šitame mišiny yra pa-
RO mptn ciik-akhiVM Ta stiprinimų. Vartojama arbatos for- OV metų SUKaKIUVeS. ia Svaras 18.000, pusė svaro
proga buvo suruoštos vaišės *4.oo, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
ir N. Prasidėjimo bažnyčioj c'*n‘ ’
pamaldos, kurias atlaikė ALEXANDER S CO 
kun. W. Deksnys. | UK Ktoa^ML.

PASAULIO TEISMO DIENA 
ANTRA DALIS

(Skelbimas)
Pranašas parodo, kad dėlei šito 

neišmanymo daug dalykų buvo iš
kraipyta, klaidingai suprasta ir 
........................ ~ Ia“ '

dabar arba “busi anamae pasaulyje.“ 
“Kai kurių žmonių nuodėmės yra 
žinomos ir eina pirma į teismu, o 
kai kurios tik seka.” (1 Tim. 5:24.) 
šitie žodžiai aiškiai parodo, kad 
Kristaus bažnyčios arba “mažojo 
būrelio” teismas įvyksta šiame gy
venime: likusios gi žmonijos “busi
mame.”

Šita Kristaus bažnyčios klasė yra 
atkartotinai vadinama “šventai
siais.” Apie juos kalbėdamas Apaš
talas Povilas sako: “Ar nežinote, 
kad šventieji teis nasaulj ?” (1 Kor.
6:2.) J tuos pačius savo ištikimus 
pasekėjus Jėzus pasakė: “Iš tikrųjų, 
savau jums. jųs. kurie mane sekėte, 
atgimime, kai Žmogaus Sūnūs sėdės 
savo didenybės soste, taip nat sėdė
site dvylikoje sostu ir teisite dwli- 
ka Izraelio giminių.”—Mato Ev. 
19-28.

Šitiems Kristaus Jėzaus pasekė
jams yra siūlomas labai aukštas ir 
garbingas atlyginimas ir dėlto jų

kreivai aiškinama. Bet laikui atė
jus ta knvga buvo atidarvta, kaip
parašyta 18-je eilutėje: “Tą dieną jstvrjmas ivyksta neprielankiose ap-
kurtiniai girdės knygos žodžius, ‘i,• iš , £ Hauf” ^Ueanis ^e-
tamsybes ir suotemos aklųjų akys' --gu likusios žmoniios. Jiems dabaržiūrės.'7 Tas pats pranašas aiškiai 
skelbia, kad “ta diena“ yra laikas 
Dievo Kralystės; kitaip sakant, pa
saulio teismo diena, kurioje pasau
lis bus mokinamas, šviečiamas ir
grąžinamas i teisybę, į meilę, o Vad irma iu nekentė. Jei
kartu ,r | laimę, laisvę ir amz.nąj; hutumėt/ pasauiio. pasauli., My-

i ♦ r i, ’ėtu kas join vra: Vadcngi tačiau. ^'"-dekite ką toliau sako prana- n~,satp H Da«aulio. tx>t aš ins 
sas: Kuomet tu dalys, savo teis- , R ,ljo. na<a„ii,
mus, zemeje, pasaulio gyventoją, , nekenčia.”-Jo«o Ev. 15:18. 19. 
mokinsis teisybes. (Iza. 26:9.) čia
pasakyta, kad teismas nebus vyk-Į Norėdamas daugiau ką sužinoti 
domas kur nors dausose arba dan- arie šituos krikščioniškąjį gyvenimą 
guje. bet tiesiog ant šios pačios liečiančius dalykus, rašyk šituo ad- 
planetos. musų žemės. Pasiklausy- resu: V. Klovas, 3444 So. Lituanica 
kitę kitus to paties pranašo žodžius: Avė.. Chicago 8, 111. Biblijos Tyri- 
"Aš padarysiu iš teismo svarsčius nėtojai taip pat laiko paskaitas 

'(arba, tikriau: Aš padarysiu iš tei- kiekvieną sekmadienį 5324 So. Hal- 
sybės taisyklę (liniją) ir iš teisin- sted St.. Chicagoje. Susirinkimai 
gurno lyginimo įrankį: kruša su- prasideda lygiai nuo 10-tos vai. iš 
naikins pasitikėjimą melu ir tvana.4 ryto. įžanga Veltui. Kolektų Ne- 

■ nuneš melo slėpynes.” Jums juk daroma.

nriešinssi velnias ir piktasis pasau
lis. kuriame jie savo ištyrimo metu 
tori gyventi. Ramindamas ir drą
sindamas iuos Jėzus tarė jiems: 
Jei pasaulis jūsų nekenčia, žinokite.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausi* ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $8.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimą®.
Tapk Susivienijimo nariu lr prlraiyk savo lebnos na
rtus. Kreipkis paa vietinę kuopą arba į Centrą adre-

UTHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA 
m W. Mk Ste IWw Yark L N. Y.
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Vietinės Žinios
PUIKUS KONCERTAS

Fortūnatas J. Bagočius
Gimė 1887, Vasario 1—Mirė 1951, Gruodžio 7

Musų dainininkų Metro
politan Operos p-s Kaskas 
ir p. Brazio koncertas įvyks 
So. Bostone sausio 6 d.

: Smulkiau pranešime sekan
čiam laikraščio numeryje. 
— 

KULTŪROS RĖMĖJŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

Kultūros Rėmėjų Bosto
ne metinis susirinkimas bus 
gruodžio 15 d. (šeštadienį), 
7:30 vai. vakare, So. Bos
tono parapijos svetainėje, 
Fifth St. Valdyba duos 
apyskaitą ir bus renkama 
nauja. Kviečiame atsilan
kyti narius ir prijaučian
čius.

L. Kult. Rėmėjų Valdyba.

Klubas Gavo $100 Bonusą

KELEIVIS, SO. BOSTON
LAIVAS LĖKTI VAMS VEŽIOTI

Naujausias Amerikos lėktuvnešis laivas gali gabenti ant savo denio ne tiktai greituo
sius kovos lėktuvus, bet ir sunkius bomberius, kurie gali gabenti ir atomines bombas.

APS1DRAUSK NUO 
UGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadaray 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

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 nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

7— Vaistas nuo inkstų skau
dėjimo.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street '

South Boston 27, Mass.

REDAKCIJOS
... „ ATSAKYMAI.--------  i Rože Burduhene is Puns-

Bostono skautų vietinin- ko, gyvenanti 14 Parker x „ m «•
kijos, Lapinų būrelio mi- St., Hyde Park, Mass., pa- p _Kore^ondenciia idė- 
ciatyva laike lapkričio mė- dainavo Į fonografą 120 at°e^čia Ste. I 
nėšio buvo renkamos pini- liaudie* dainų. -• - § 1
ginęs aukos praskaidrini- ' * . s* numen pavėlavo

Gruodžio 12 d., trečiadie- Anis Kukas, Chicagoje

SKAUTAS BROLIS
KITAM SKAUTUI

Tautosakos Rintcimas
Lietuvių Piliečių Draugi

ja šiomis dienomis pirmą 
kaną gavo iš cigarečių par
davinėjimo kompanijos 
$100 bonusą. Pinigai su
mokėti už cigarečių parda
vinėjimo mašiną klubo bar-
ruimyje. Be to. LPD gau- mui Kalėdų ir Naujų Metų 
na atlyginimą ir nuo par
duodamu cigarečių kiekvie- 1 
no pakelio. | “Lapinų gei duoda lietuvių liaudies dai- ir visi taktai paduoti.

Tamsta
Ma-

Lietuviška Aptie
Savininkas H. CABIT

ieka
UT

tapo atliktas visu 100 pro- - ~ _ ...
centų. Surinkta apie $80. nas ir Haudies muziką. Juo- tomai. Tamsta praleidote 
Tuos pinigus ir paketėlį su zas Būga randasi Worces- kai kuriuos numerius. 

Cenedella-Derham Ginčas rubais išsiuntė i minėtąją tory ir užrašinėja tautosa- Mrs. A. Botyrienė, Mont-
.------- „ . 'vietovę. ' k3; Reta prabūti ilgiau sa- rea!t Canada.—Tamstos pa-

Gruodžio 10 d. aukštasis Gerbiamai visuomenei, vaitės laiko. reiškimą gavome, bet į šios
savaitės laidą nebesuspėjo-

.... - - oinAa ir aiškina ™ C "N ’ Maikio ir Tėvo Kraičiui me. I^ėti, o ateinančiai sa-
New Yorko. e1.!? . £inc4 n aiškina,. “Lapinų” būrelis taria sir- vaitei pareiškimas bus jau

Vėl Tyrinėjamas

Fortūnato J. Bagočiaus zio Gugių, nuo D-ro P. Gri- 
jau nėra. Dar tik prieš sa- gaičio, iš Waterburio nuo . ,
vaitę jisai telefonavo “Ke- D-ro ir Alenos Devenių, iš musų valstijos teismas vėl prisidėjusiai prie šio labda- 
leivio” redakcijai ir prašė Scranton, Pa., nuo kun. M. Pra^ėJ° tyrinėti Cenedella-i rįng0 darbo savo aukomis, 
atšaukti žinią, kurioj buvo V latkos, iš

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

DR. D. PILKA
pasakyta, kad jo liga pa- nuo SLA Pildomosios Tary- kur^ ^s jų sako netiesą. Šį , dingą ačiū. 
blogėjo. “Aš esu visai svei- bos, vietiniu nuo “Kelei- a“tradieni teisėjai apklau- “Lapinu”

jisai. "Aš vio.“ nuo LSS 60 kuopos, |«en- Proįu-| 
rai nesijau- LSS 71 kuopos, nuo LDD ror3 Francis E. Kelly. ra-

Musų skaitytojai, alsinau- gaf j,. pavėlavęs dėl linki-
jindami laikraštį ir užsisaky- 

SranF. “Keleivio” kalendorių 
1952 metams, prisiuntė j Tėvo

mų. Be to, kandidatu mi 
nimas

_________________ _____ , ______ _ Būrelio Vadas.
kas,” tvirtino
nieką taip gerai nesijau- LSS 71 kuopos, nuo LDDror3 Fran(?s L. Kelly. Pa- WORCESTERE ĮVYKO "vaiUn Zd? auku reiškimas daromas Tamstos
čiau, kaip dabar.” Bet pra-i21 kuopos, nuo SLA Ap- 8*1 ^orcesteno prokuroro; L. R. D. MITINGAS ‘ *' jvardu. Toks pareiškimas,

Derham -------- $2 atsiuntė v. K. iš Chica- padalytas p. P. Botyriaus,

Ofiao Valandos:
Ir

IOU 
I ftl I

lamsios vyras, o pa= 546 BROADWAY 
90. BOSTON. MASS.

Tslsf tinus: SOUth

ėjo vos kelios dienos, ir ši skričio, Legionierių posto ir Akinimą teisėjas I 
____ ___________________ia______________ :__ : • ot « i____ f sakėsi duosiąs kvsipirmadieni, gruodžio 10 

dieną, mes jau atsisveikino
me su jo pelenais.

Velionis turėjo neapsa
komai dideli norą gyventi 
ir stebėti pasaulio Įvykius.
Nors daktarai liepdavo jam 
gulėt lovoj, jis jų neklau
sė. Kai Paliaubų Dieną le- veik visi

Įvairių SLA kuopų..sak^ duosiąs kyšio kamnuo t------  ----- , ..
Buvo taipgi gražiu gėlių Prokaroro oHse ar P3’ 
nuo D-ro Pašakarnio šei- čiam Prok*™™- 
mos, nuo D-ro Westo šei- Aukštojo teismo teisėjai, 
mos, nuo D-ro Kapočiaus P° v^sų apklausinėjimų, tu-
ir daug, daug kitų. fės padaryti išvadą, ar pro-

Vietos lietuviai advoka- kuroras A. B. Cenedella sa
lai lydėjo velionio kūną be- k® teisybę ar ne, kai jis iš-

Lietuvai Remti Draugijos 
pirmas skyrius Worcestere ?<> Si.50 atsiuntė: \. Ausu 
praeitą sekmadieni laikė kaitis ,s No- Branford. Conn. 
savo narių susirinkimą. Da- J. Shopes iš Philadelphia. Pa..

-J. Simokaitis iš Brooklyn, N. 
, . zmonili- y., P. Paškauskas iš Tamaųua.

Tarp kitų klausimų svarsty-:pa v Kalvelis iš Brooklyn, N.
lyvavo apie 60

turėtų visai kitokio svorio.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korp. pro-J

A. J. NAMAKSY
UAL BSTATE * INSUBANCB

409 W. Bronduray 
SOUTB BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 87 ORIOLB STBBR 

W«st Rozbury. Mam.
Tel. PArkwsy 7-0402-M.

* * * * ra.. v. rvaivrii> ia diovmvh, n. i ___• :ta aukų paskirstymas ir nu- y.. Mrs. Rose Buches iš Rock- P61”. ^U\ usią stotį
tarta pasiųsti $50 lietuvių ford. m., v. Pockauskas iš Chi- WBMS, kun dabar vadina-:
gimnazijai Diepholze, $50 cago. Ilk, ir J. Gudas iš Kewan- si stotis WHEE, 1090 kilo- 
nutarta skirti lietuvių mo- na. Ind. cycles, 9:30 iki 10:30 vai.
kyklų vadovybei Vokieti- Po $1 atsiuntė: Ą. Deltuva iš ryte sekmadienį, bus sė
joj, kad paskirtų kur reika- 'Providence. R. I.. J. šalavejus kanti:
lingiausia. $25 paskirti ka- iš Worcester. Mass.. Mrs. Rose 1—Falcons orkestra.

są ir, sėdėdamas prie lan- klaidingai buvo paskelbtas jis padėjo dieną prieš pasi- ro invalidams ir $25 tauto- .Chi<ago. III., ir P. 2 Bostono skautės veda
<rn Tinrėin kair» in draugi'laidau™, ioiVo= P-- kalbėjima su Cenedella iš-sakos rinkimui, tautosaki-Aukstlka nis ls Pontiac- *Ich- 

ninkui J. Būgai. Tautosa-

Ėjo 50 su viršum .kėlė kaltinimą prieš teisėją 
gionieriai marša vo per So. .automobilių. T; S. Derham dėl kyšių da-
Bostoną, jisai užsidėjo sa-i Daug žmonių tačiau at- vi™0- ŠĮ pirmadienį teisė- 
vo uniformą (jis buvo le- važiavo Į laidotuves pervė-J3* apklausinėjo J. S. Der- 
gionierius), atvažiavo Į ofi-įlai. Tai įvyko dėl to, kad kam. ypač teiravosi jo, kur

go, žiurėjo kaip jo draugai i laidotuvių laikas. Per ra-' kalbėjimą 
žygiuoja. Jo dvasia ėjo dio stotis buvo pasakyta, im^us 1,000 dolerių iš ban- 
kartu su jais. į kad laidotuvės bus 2-rą vai. ko\ Teisėjas davė net ke-

Dar gruodžio 6 jisai nu-j popiet, o iš tikiųjų kūną iš- tunus Įvairius parodymus, 
važiavo i teismą. Nenore- vežė 12:30 popiet.
jo ligai pasiduoti. Tačiau; Apie velionies biografiją
parvažiuoti namo iš teismo|gal teks parašyti vėliau, kai .
jau nebegalėjo. Tą pačią bus surinkta daugiau žinių pralošęs ai kliu lenktynėse. [Joną Dvarecką, 
dieną buvo nugabentas Ii-.apie jo gyvenimą ir veikią.
goninėn, kur ant greitųjų Likusiai žmonai Birutei 
buvo padalyta operacija, ir ir duterims Dijanai ir Aile- 
sekanti rytą Bagočius jau į nai reiškiame gilios užuo- 
mirė. Į jautos.

Laidotuvės buvo šį pir- --------------------------
madienį. Kūnas buvo pa
šarvotas pas graborių Za-, Norwoode Serga F. Ūselis 
letską, o sudegintas Blue

programą “Kalėdos.”
Po 50 centu atsiuntė: J. Bi- Magdutės Pasaka,

kos rinkimo reikalamas su- gelis iš Cicero. III.. A. Vitkaus-į Po programos prašome 
sirinkimo dalyviai dar su- ka-* iš Maynard. Mass.. J. Ado- parašyti laiškeli ar atvirutę

kaip jis tuos pinigus išlei- į dėjo privačiai $34.50. maitis iš Sudbury. Ont.. Cana- Į stotį WHEE, Lithuanian
dęs, o ši pirmadienį jau sa- j j. Būga šią savaitę vi a da- A- " idrakis iš Oakvillė. Program, 35 Court St., Bos-
kė, kad visus tuos pinigus ■ Worcestere ir gyvena pas S.onn" J;.Cha‘*T ®iMr-np^aPoli^ ton, Mass., o biznio reika-.

SKAUTAI PRIMINĖ 
KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

SLA 359 Kp. Nominavo

[Minn., Mrs. Kavaliauskienė
Springfield. III.. O. Krankall iš 
Bridgeport. Conn., J. Sakavi
čius iš Laurence. Mass.. P. 
Musteikis iš New Britain, 

359 Conn., Ad. Greska iš Hudson,

,s lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto 
495 COLUMBIA ROAD

arti Upham'a Carnar 
DORCHESTER, MASE.

Ar Žinot Kor Ką Gauti!
Mes pranešam, kad-----—----

sų krautuvėj visokių mašinų iš
randa vo ji mui. kaip tai Floor 

i ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi tunme vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikmę 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite®

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

628 E. Braadway, Sa.
Tel. SO 8-4148

Dorchesterio SLA
kuopa nominavo kandida- Mass.. A. Laugandas iš Aurora. 

Minkų vedamą radio pro- lus i S„LĄ PirWon>«k Tao;- Ilri & MikalauskasJS W. Pitts- 
gramą “Lapinų” būrelio

RETA BIZNIO PROGA i
Lapkričio 25 d. per pp.

______ skautai dainomis, eilėraš-
Hills krematorijoj. Zalet-! J«ums pranešama, kad £ials lr Paminė gausiai 
skų koplyčioj paskutinį Norwoode išeiga Bostono lietuvių kolonijai 
vakara Drieš laidotuves Ste-'^ranas Ūselis, senas “Ke- Lietuvos Icariuomenės šven- 
pono Dariaus Posto legio- Deivio” skaitytojas. Jo se- ir Jos reikšmę.
nieriai atidavė velioniui j)a-'seiTs prašomos greitai atsi- _________________

šaukti. Jis guli Norvvoode

sunkia

Kas norėtų įsigyti arba išmainyti 
eera. 23 metų senumo, 4-rių šeimų 
ir 3-jų krautuvių narna, esantį So- 
merville, j vasarnamį prie vandens 
arba šiaip namų City Point. Dor-

. ........ . _ , ... ... - , — ... _  ichester, Jamaica Plain arba Ros-gis 10 balsų. adv. Laukaitis Visiems laikraščio rėmėjams ,indale
tariame širdinga ačiū. Namas geroj biznio vietoj, ant

‘ iHijjhland Avė., netoli City Hali ir

bą. Balsai pasiskirstė ši- ton- Pa-- ir Mrs. M. M. Whit- 
taip: į pirmininkus P. Dar- ne>’ is N- J-

skutinj savo patarnavimą, 
legionierių vadas Romanas ligoninėj, 
perskaitė angliškai gražią 
eulogiją, lietuviškai kalbė
jo D-ras Landžius ir S. Mi
chelsonas.

Unijų Peštynės
Trukdo Uosto Darbą

J. P. Tuinila Naujoj Vietoj. Bostono uoste šį piima- 
.. .... Žinomas South Bostono dĮeni 1,900. laivakrovių is-

Krematonjos koplyčioj,!veikėjas ir ,-eal-estatininkas ’J° !.lj“Jt11?! stre,k« ,del 
kur dalyvavo daugiau kaip; kė,ž ?av0 ofi naujon jų vidujinių peštynių. Du 
20<> žmonių, kalbėjo SLA,vjeton bute„t į 317 E St umjistai is So. Bostono, J. 
organo “Tėvynės redakto-1goutĮj gostone * Mannmg ir W. M. Ma-

honey, buvo primušti “ne
žinomų piktadarių,” kurie 
juos išvilko iš namų ir re
volverių buožėmis primušė

—3 ir K. Kalinauskas—I: 
į vice-pirm. P. Dalgis 4 ir: 
Kalinauskas—10: i sekre
torius Dr. Vinikas 13 bal
sų: i iždininko vietą adv. 
K. Gugis 12 ir A. Namaksy 

I—1; iždo globėjų vietai E. 
Mikužiutė 14, S. Budvvitis 
7, A. Chaplik 2, J. V. Stil- 
son, W. Anesta. M. Anes- 
taitė ir Maceina po 1. I 
daktarus kvotėjus Dr. D. 
Pilka 10 ir Dr. Biežis 4.

O
X R-l r 
P « 2. 
-TJ i- i
£ r
X 2. 2.C- •r r > 

!2_
** s;A 
Pi S.
03 51
■3

5T9

N-
O
O

Hijrh School. Butai po 4 ir 5 kamb., 
atskiri šildymai sąru. visi patogu
mai ir gvėros pajamos. Kaina 21,000 
doleriu-Taipgi parduodu Dorchesteryje 
netoli Ashmont St. 1-nos seimos 9 
kamb. narna su visais patogumais ir 
šildymu bei gražiu sodeliu už $10,- 
000.'

Prašau kreiptis į:
Bruno Kalvaitis

545 E. Broadwav. So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-0605.

įgano
rius Vasiliauskas iš New 
Yorko ir vietinis Stasys 
Mockus. Kongregacionalis- i 
tų ministeris atliko dvasi
nes ceremonijas. ALT skyriaus posėdis buk už tai, kad jie atsisakę

Zaletskų koplyčia, kur Įvyks ši penktadieni, 8 vai. peržengti vienos CIO uni- 
buvo pašarvotas velionies vakare, L. P. Draugijos pa-jos pikietą apie “Steel Fly- 
kunas, visa skendo gėlėse, talpose, So. Bostone. Bus er” laivą, kurio Įgula nese- 
Vainikų teko pastebėti iškarstoma Vasario 16-tos nai perėjo Į A. D. Federa- 
Chicagos nuo Noros ir Ka- minėjimo programa. į ei jos uniją.

ALT Skyriaus Posėdis

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariiko* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WTA0, 
740 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broadaray, So. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520
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4TH ST. JUNK SHOP 
171 W. 4th St„ So. Boston
Pranešam, kad mokam po 5c 

svarui skudurų. Duodam ge-( 
ra kainą už seną popierą, kard- 
bordą ir knygas. Ir aukščiau
sios kainos mokamos už varį, 
žalvarį ir šviną, ir taip pat už 
geležį bei geležinius pečius.

Telefonuokit SO 8-9117 ir 
klauskit: Nyer. (52-1)

Laikas užsisakyti **Keler 
vio” kalendorių 1952 me
tams. Daug informaciją u 
skaitymų. Kaina 50 centų.

TeL SO 8-2805
DAKTABAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakara

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dUaų

447 Broadiray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LAND2IUS)

Ueturia Gydytojas tr
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo
534 BROADWAY, 

80. BOSTON, MASS.

7-S




