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Pavojus Nėra Praėjęs, Reikia 
Stiprintis - Sako Truman

Prezidentas ir Valstybės Sekretorius {spėja; Gyvename 
Tarp Taikos ir Karo; Musų Pozicija Yra Pagerėjusi,

Bet Saugumas Nėra Užtikrintas; Tiktai Naujos 
Aukos ir Sustiprėjimas Gali Pašalinti Mas

kvos Imperializmo Pavojų

• , . .... • • _ . 3 Statys Didžiuosius
S Lėktuvų Nešiotojus

jingą laiką. Prezidentas; 7
pranešime apie “unijos pa- karo laivyno sekretorius 
dėtį” pabrėžė kraštui vis Dan A. Kimball praneša, 
dar gresianti pavojų ir pa- kad Amerika jau stato vie- 
žymėjo, kad esame pusiau- didžiuli karo nešiotoją, 
kelėje i didesni saugumą.:57’000 ton^ talpumo, kuris 
Bet turime neatleisti pava- bus galuotas ne tik lėktu- 
džių, ginkluotis, aukotis irlvais naikintuvais, bet ir 
vieningai siekti krašto su- sunkiais bombenais, kurie 
stiprėjimo, kad rusiško bol- nuo lėktuvnešio pakils ir 
ševizmo pavojus nebegalė- Jame. galės nusileisti. Ka
tu grėsti. 10 laivyno sekretorius sako,

Šį antradienį valstybės kad vyriausybė prašys kon- 
sekretorius Dean Acheson gres3 skirti lėšų, kad gali- 
sakė senato užsienių politi- ma butų pastatyti 10 tokių 
kos komisijai, kad Ameri-ldidžiWi lėktuvnešių, po 1 
kos ir jos sąjungininkų po-' Pe^. me^u3- Didysis lėktuy- 
zicija yra šiek tiek pagerė-įne^s . pastatyti kainuoja 
jusi, palyginus su padėtimi, 1228 milionai dolerių, 
kokia ji buvo prieš metus
laiko. Bet pavojingas lai-

KONGRESAS SUSIRINKO N Al JAI SESIJAI

Praeitą savaitę Washingtone pradėjo posėdžiauti kongreso naujoji sesija. Paveiksle 
matyti atstovų rūmų atidarymo ceremonijos, pirmininkas ima priesaiką iš naujų at
stovų rūmų narių.

Korėjos Paliaubų Derybos Vis 
Dar Cžsikirtusios

Bolševikai Skundžiasi dėl Lėktuvų Lankymosi Mandžu- 
rijoj; Sako Aliantai Išdaužė Belaisvių Stovyklą; 

Bolševikai Derybose “Melagiuojasi”; Fronte
Vietinio Pobūdžio Susirėmimai

Generolas Clark Derybos Korėjoj tebėra
Nevyks Vatikanu* “i

liūs paliaubas, galėtų lais-Generolas Mark W. Clark 
prašė prezidentą, kad jis 
jo neskirtų ambasadorių 
prie Vatikano (popiežiaus), 
kaip prezidentas dar per
nai metais buvo nutaręs.

vai statyti naujus aerodro
mus ir taisyti išdaužytuo
sius. Aliantai su tuo neno
ri sutikti, nes tokie aerodro
mai leistų bolševikams iš 
šiaurinės Korėjos pasiekti

Piezidentas sako, kad jis pietinės Korėjos miestus ir

Iranas Uždaro Paryžiuj Mirė Carlsen Atvyksta 
Anglų Konsulatus Indokinijos Vadas Į New Y orką

Irano vyriausybė piane- Sausio 11 d. Paryžiaus Ii- Šį trečiadienį į New Yor- 
šė Anglijai, kad ji uždary- goninėj mirė prancūzų ge- ką atvyksta “Flying Enter- 
tų savo konsulatus Irano te- nerolas Jean de Lattre deiprise” laivo kapitonas Hen-

vėliau pasiūlys senatui pa
tvirtinti kitą ambasadorių, 
bet ar senatas tokį paskyri
mą patvirtins, dar nėra tik
ra. Daugelis žmonių, ypač 
protestonų tarpe, reikalau
ja, kad Amerika neturėtų 
savo ambasadoriaus prie 
popiežiaus, nes toks pasky
rimas išskirtų katalikų baž
nyčią iš kitų bažnyčių.

frontą. Derybose nei viena 
nei kita pusė nenori daryti 
nuolaidų.

Nebaigtas svarstyti tebė
ra ir pasikeitimas belais
viais. Bolševikai iškėlė 
naują kaltinimą prieš Aii- 
antus, sako amerikiečių 
lėktuvai sekmadienį skrai
dę virš Mandžurijos terito
rijos, Kinijoj, ir bolševikai

kas vis dar prieš akis. Tik
tai stiprindamies ekonomiš
kai, militariniai ir dvasi
niai, kartu su musų sąjun
gininkais, galėsime gresian
tį pavojų pašalinti.

Šitoje

Teisėjas Douglas 
Nebus Kandidatas

iz-ki iki 91 H( IbVl X ivz I r*'I -- ---

Pradėjus minėti aukš
čiausio teismo teisėjo Will- 
iam O. Douglas vardą, kai- 

pavojingo laiko” po galimo kandidato prezi 
dvasioje prezidentas Tru-,dento vietai nuo demokra

tų partijos, teisėjas paskelbė 
savo pareiškimą, kad 1952

manas šį trečiadienį siūlo 
kongresui ateinančių metų

Iš
viso Irane yra 14 anglų 
konsulatų ir Iranas reika
lauja juos visus uždaryti.

Iranas aiškina, kad ang
lų konsulatai bando kištis 
į Irano vidaus reikalus ir 
tuo peržengia savo teises, 
kaipo konsulatai. Konsu-

biudžetą. Kongresas jau metų linkimuose jis nešta-1
pradėjo svarstyti senai vy
riausybės reikalaujamą iš
leisti įstatymą apie privers
tiną karišką jaunuomenės 
apmokymą.

UŽSNIGO TRAUKINI
SU 226 KELEIVIAIS

tys savo kandidatūros nei 
prezidento nei vice-prezi- 
dento vietai. Jis sako, kad 
tokį pareiškimą jis buvęs 
priverstas daryti, nes kai 
kuriose vietose pradėjo 
kurtis klubai jo kandidatū
rai remti.

Spėliojimai dėl demo-
Didžiausia sniego pūga, kratų partijos kandidatų 

kokios nebuvo per 50 metų, į dabar daromi dažnai, nes 
šį antradienį užsnigo vieną Į nėra tikra, ar prezidentas
traukinį High Sierra kal
nuose. Traukinys ėjo i San 
Francisco miestą ir gabeno 
226 keleivius. Pūga priver
tė tiek daug sniego, kad 
traukinys turėjo sustoti tar
pukalnėje ir yra nuo pa
saulio atskirtas. Sniego ka
samos mašinos stengiasi 
prasikasti pro sniego kalną 
prie užsnigtojo traukinio.

Trumanas sutiks būti kan
didatu, o prezidentas skai
to, kad dar ne laikas pasi
sakyti.

ALT Skelbs Naują Vajų

Amerikos Lieuvių Tary
bos vykdomasis komitetas 

Washingtono praneša,iš
kad Vasario šešioliktąją

Traukinio inžinierius buvo bus paskelbtas naujas Lie 
užmuštas, kai traukinys dėl tUvos laisvinimo vajus

Tassigny. Indokiniios frcn- rik Kurt Carlsen. kuris nuo 
to vadas. Jis miyė sulau-Į gruodžio 28 iki sausio 10 
kęs 61 metų amžiaus. 'dienos pasiliko vienas skęs- 

Gen. de Lattre pagarsėjo tančiame laive ir bandė jį 
antrajame pasauliniame gelbėti. Laivas nuskendo,
kare, kuriame jis kovėsi 
gen. de Gaulle vedamoj ar-

bet kapitono pasiryžimas 
sukėlė didelio entuziazmo

mijoj, o paskutiniu laiku Anglijoj, Amerikoj ir Dani-
vadovavo prancūzų armijai i joj. Kapitonas yra kilęs iš

Juo Senyn, Juo grasina net visai nutraukti
»•_ __n_________ 'derybas. Si antradieni bol-

JIS MJlū Drangyn šeVįkaį iškėlė naują kaltini-
--------- mą, sako Aliantų bombe-

Pakistane yra žinomas riai numetę bombas į be- 
turtuolis ir vienos mahome- laisvių stovyklą ir ligoninę 
tonų sektos vadas Aga šiaurinėj Korėjoj ir užrr.u- 
Khan, kurio pasekėjai atžy- 10 JT karių belaisvių, o 

60 karių belaisvių sužeidė. 
Aliantai dėl to kaltinimo

latų kišimasis į Irano vi- Indokinijoj ir pernai lankė- Danijos.
daus politiką pažeidžia Ira
no nepriklausomybę ir to
dėl konsulatai turi būti už
daryti. Be to, Iranas sako, 
kad tiek daug anglų konsu
latų krašte iš viso nėra rei
kalo laikyti.

Anglija Gaus
100,000 Tonų Plieno
Winston Churchill atsi

lankymo ir derybų rezulta
te Amerika ir Anglija suta
rė pasikeisti kai kuriomis 
žaliavomis. Anglijai trūks
ta plieno, bet mainais Ang
lija turi cinos ir aliumini- 
jaus perteklių. Todėl bus 
pasikeista žaliavomis, Ame
rika duos Anglijai 400,000 
tonų plieno, o Anglija duos 
Amerikai Malajų cinos ir 
aliuminijaus.

Winston Churchill šį ket
virtadienį, atvykęs iš Kana
dos, pasakvs kalbą jungti-

susitartiį Anglijoj Falmouth uoste 
kapitonui Carlsen’ui buvo 
suruoštas didvyrio pasitiki
mas, o šį trečiadienį ir New 
Yorko didmiestis jį pasitiks 
kaip nacionalinį didvyrį.

si Washingtone 
dėl Amerikos pagalbos 
prancūzams Indokinijos ka
ro fronte.

Dėl pagalbos Indokinijoj 
šiomis dienomis lankėsi ir 
prancūzų generalinio štabo 
viršininkas generolas Juin, 
kuris išvykdamas namo sa
kė, kad Amerika ir kitos 
Jungtinės Tautos turės ak- Prezidentas Trumanas pa-

SIULO PERTVARKYTI 
MOKESČIŲ IŠTAIGĄ

100,000 dolerių sumai su- niame kongreso posėdyje

tingiau dėtis prie Indokini
jos gynimo, ypač jei kinų 
komunistai stipresnėmis jė-

siulė kongresui išleisti bi- 
lių, pagal kurį mokesčių in
spekcija butų griežtai per-

mi jo jubilėjus nepaprasto
mis dovanomis. Kai tas 
Aga Khan minėjo 25 me- ^,. nieko neatsakė, nes ims 
tų sukaktuves, jis gavo tiek laiko> kol bolševikų kaltini-

gomis bandytų veržtis į In-į tvarkyta. Prezidentas siūlo 
dokiniją. panaikinti 64 mokesčių in-

------------- ------------ ' spektorius skiriamus atsi-
EGIPTAS GRŪMOJA žvelgiant į politinius nuo-

IŠVARYTI ANGLUS

sidabro, kiek pats svėrė. 50 
metų jubilėjus buvo atžy
mėtas “gyvo svorio” auksu, 
70 metų jubilėjus buvo at
žymėtas tokiu deimantų 
svoriu, kiek jis svėrė, o da-

sniego gausumo nuėjo nuo 
bėgių. Pūga siautė vakari
nėse valstijose.

ŠEN. KEFAUVER 
TARIASI SU TRUMANU
Senatorius Estes Kefau- 

ver iš Tennessee, kurio var
das dažnai minimas kaipo 
galimo kandidato preziden
to vietai, šį antradienį turi 
pasitarimą su prezidentu 
Trumanu politiniais klausi
mais. įvairiose valsitjose
jau veikia “Kefauver forjnės laisvinimo akciją pa 
President” grupės, kurios remtų aukomis ir tuo paro-
ieško šalininkų demokratų1 dytų ir amerikiečiams, kad ir nesiginkluos. Rusų siu- 
partijoj. Šen. Kefauver sa- jie trokšta padėti savo tau-Uoma atominių ginklų kon- 
ko, kad jis tų šalininkų “nei tiečiams Lietuvoje atgauti! trolė yra ne kontrolė, bet 
skatina nei neskatina.” į laisvę. jtušti pažadai.

kelti.
ALT vykdomojo komite

to nariai sausio 13 d. suva
žiavo į Washington, D. C., 
išsiaiškinti, kokioje padėty
je šiuo metu yra Lietuvos 
laisvinimo reikalas ir sakosi 
patyrę, kad Amerikos vy
riausybė “palankiai žiuri Į 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo reikalą.”

Svarbu yra, kad ir patys 
lietuviai savo senosios tėvy-

Washingtone.

Andriej Višinskį
Pagerino Savo Planą

Rusijos atstovas JT sei
me, aptariant nusiginklavi
mo klausimą, pagerino šiek 
tiek savo siūlymą dėl ato
minių ginklų kontrolės, bet 
tas “pagerinimas” nepaten
kina Vakarų valstybių. Ru
sija ir toliau siūlo nugink
luoti Vakarus, bet mainais 
nieko neduoda, tik žada, 
kad ji pati save kontroliuos

Egipto vyriausybė vieno
je notoje Anglijai užsimi
nė, kad Egiptas tiktai “iš 
geraširdystės” neišvaro An
glijos piliečių iš Egipto te
ritorijos, kai jie to nusipel
no. Spėjama, kad Egiptas 
tokį grūmojimą paskelbė 
kaipo įspėjimą. Egipte yra 
daug tūkstančių Anglijos 
piliečių ir jų išvarvinąs bu
tų skaudus smūgis Anglijos 
interesams Egipte.

INDIJOS RINKIMAI

pelnus laimėjusiai rinkimus 
partijai ir jų vietoje įvesti 
25 “mokesčių komisionie- 
rius,” kurie butų skiriami 
iš patyrusių valdininkų, o 
ne iš politikierių.

Kongresas tam planui ne
labai nori pritarti. Mat, 
riai via skiriami kongres- 
dabar mokesčių inspekto- 
monams ir senatoriams pa
siūlius, o panaikinus tokius 
skyrimus, senatoriai ir kon- 
gresmonai nebeturėtų įta 
kos į mokesčių inspektorių 
skyrimą.

mas bus patikrintas.
Korėjos fronte kasdien 

eina patrulių susikirtimai, 
bet didesnių mušiu fronte 
nėra. Tik karo aviacija be 

bar, kai Aga Khan mini 75 į paliovos lanko bolševikų 
metų sukaktuves, jam buvo užnugarį ir daužo bolševikų 
dovanota tiek platinos, kiek susisiekimo kelius ir ka- 
jis sveria. O sveria jis da- riuomenės koncentracijos 
bar lygiai 240 svarų. Jo vietas.
“deimantinė” dovana jo Derybos Korėjoj vyksta 

visai nedraugiškoj atmosfe
roj ir praeitą savaitę bolše
vikų atstovai pradėjo va
dinti “melagiais” Aliantų 
atstovus. Tokie išsišokimai 
neprisideda prie derybų 
pasisekimo.

pasekėjams kainavo 2,500,- 
)00 dolerių, o platininė do
vana kainuos apie 3,000,- 
000 dolerių.

IZRAELIS DERĖSIS
DĖL REPARACIJŲ

Izraelio vyriausybė nuta
rė per Amerikos aukštąjį 
komisionierių Vokietijoj 
pasiūlyti vakarinei Vokieti
jai pradėti derybas dėl at
lyginimo Izraeliui už nacių 
nužudytųjų žydų turtą. Sa
ko, žydai reikalausią 1,- 
000,000,000 dolerių atlygi
nimo.

KALINIAI UŽMUŠĖ 
ŽIRKLĖMIS DU SARGUS

San Quentin, Calif., ka
lėjimo kaliniai su žirklėmis 
ir kirviu užmušė du kalėji
mo sargus, bandydami pa
bėgti iš kalėjimo. Bet ka
liniai nepabėgo ir bus tei-

Svarbiausias argu- siami už žmogžudystę. Jie

Indijos parlamento rinki
mai jau vyksta kelintą sa
vaitę. Pranešimai i? įvairių 
vietų leidžia laukti, kad 
Nehru vadovaujama “kon
greso partija” turės daugu
mą naujame parlamente, 
bet kai kuriose provincijose

TITINĖ SPAUDA
DĖKOJA AMERIKAI

Jugoslavijos komunistų 
spauda ilguose straipsniuo
se reiškia padėką Amerikai 
už suteiktą ir pažadėtą dar 
suteikti ekonominę pagal-

mentas už reparacijas Izra
eliui yra tas, kad Izraelio 
valstybė turėjo priimti ir 
apgyvendinti nuo nacių 
skerdynių likusius žydus, 
kurie atsikėlė Į naująją val
stybę be nieko.

abu jau sėdi už seniau pa
pildytą žmogžudystę.

-------------------------- J----

Lankosi Olandijos
Ministerių Pirmininkas

bą. Praeitą savaitę Ameri- 
pasirodė labai Stiprų? ko- ka sutiko duoti Jugoslavijai 
munistai, kurie su savo papildomai 25 milionus do- 
“vienybės frontu” praveda lerių ekonominės ir milita-
nemazai atstovų. rinės pagalbos.

Amerikoje lankosi Olan- 
įdijos ministerių pirminin- 

Mufresboro, Ark., viena kas Dr. William Drees, ku- 
38 metų moteris, astuonių ris čia bus trejetą savaičių, 
vaikų motina, šį antradienį Olandijos vyriausybės va- 
pagimdė keturius vaikus, .das yra socialistas ir jis 
kurie, pagal pranešimą, yra .ypač nori susipažinti su 
visi sveiki ir gal būt augs. Amerikos darbininkų gyve- 
Gausi šeima gyvena mažo- nimu, su butų statyba ir 
je farmoje. unijų veikimu.

*
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5 APŽVALGA 5
GENEROLO DWIGHT
EISENHOVVER
KANDIDATŪRA

D. kurį jis Įkvepia savo papras
tumu. savo širdingumu ir 
savo Įprastu atvirumu. Ti
kėjimą stiprina pagarba ir 
pasigerėjimas jo apsukrumu 
ir sveika nuovoka, jo drąsa 
ir kietu ryžtumu, kuriuos jis 
yra parodęs spręsdamas vi
sus jam pavestus uždavinius.
Tos yra pagrindinės vadovy
bės ypatybės.”

Laikraštis baigia šitaip:
“Jei generolas Dwight Ei- j 

senhower bus republikonų 
partijos nominuotas, kaipo 
jos kandidatas, mes entu
ziastiškai ji remsime.”

Kiek kitokių nuomonių j 
reiškia senatoriaus Tat'to 
šalininkai, kuriems genero- 
o kandidatūra pabraukė 

stipriai prieš plauką. Jie sa
ko, kad generolas perdaug 
branginasi ir republiko- 
nams nėra reikalo mestis ii 
jo glėbi kone per prievar
tą. -

Dabar ir šen. Tafto ir ge
nerolo šalininkai pradeda, 
skaičiuoti savo jėgas. Ži
noma, visi priskaito dau
giau savo šalininkų, kurių!,, 
tikrasis skaičius pasirodys' d 
tiktai išrinkus delegatus i1B 
partijos konvenciją.

Generolas Eisenhower,
Atlanto Pakto šalių vyliau
sias karo vadas, sutiko būti 
kandidatu i prezidento vie-( 
tą nuo republikonų parti
jos. Bet pasisakė negalė
siąs vesti rinkiminės propa-< 
gandos, bent iki šių metų j 
vasaros, iki partijos kon
vencijos. Jei partija ji iš- 
statys, “draftuos” be jo pa
ties aktingos propagandos, 
jis sutiks būti kandidatu, 
nes prezidento pareigos 
yra aukštesnės už jo dabar 
einamas labai svarbias lais
vojo pasaulio ginkluotųjų 
pajėgų telkimo pareigas ir 
jis skaitytų savo pareiga 
prezidento vietą užimti.

Generolo sutikimas su
kėlė dideli entuziazmą tam 
tikroj visuomenės dalyje.
Ypač pažangesnieji repub- 
likonai jaučiasi turi stiprų 
kandidatą, kuris gali Bal
tąjį Namą laimėti ir, laimė
jęs, nepastatys pavojun da 
bar vedamos Amerikos už
sienių politikos.

Kitas stipriausias repub
likonų kandidatas, senato
rius R. Taft, yra pusiau izo- 
liacininkas. Jis, ir apie ji 
besigrupuojantieji republi- 
konai, tik labai nenoriai 
pripažįsta, kad Amerika 
turi vadovauti laisvajam 
pasauliui, o tą pripažinę, 
jie tuoj skubina pridėti, 
kad toks vadovavimas ne
turi perdaug kainuoti, ne
turi Įtraukti mus Į Europos 
gynimą, neturi varžyti mu
sų politikos Azijoj, kur mes 
turėtume elgtis, kaip mes
išmanome, neatsižvelgda- - , ,’ . . . , visus delegatumi i musų sąjungininku pa- - x- , AT. -j & e r ją vra _\ew york Massa-
geidavimus. ! u ** i • xt& . chusetts, Pennsylvama, Ne\v

a Hampshire ir Kansas.

KALĖTOS. *0.

PASISAKO Už GENEROLO KANDIDATŪRĄ

Senatorius Frank Carlson iš Kansas yra vienas iš karš
tųjų generolo Eienhowerio kandidatūros rėmėju republi- 
konu partijoj. Paveiksle matytis senatorius šalia gene
rolo portreto, aiškinant laikraštininkams generolo sutiki
ma būti kandidatu.

Lietuviai Sibire

Tiesa, ir senatorius 
padarė didelę pažangą uz-

vieną net visai užmuša ir 
'per rytinį patikrinimą pra
neša savo viršininkui, kad 
tiek ir tiek “nusikaltėlių 
likviduoti”—atseit, tiek “ga
balų mėsos,” kitaip tų la
vonų ir užmuštųjų- nevadi
na. Yrišininkas atsako—
“viskas tvarkoje,” ir daly
kas baigtas. Per visą būvi-, q 
mo laiką nepasitaikė nė >kenGO 
karto, kad viršininkas smul
kiau pasiteirautų apie nu
žudytąjį.

(Pabaiga seka)

generolo lupomis tiesa pa
čiame atsitikime

AS JAU NE 
KOMUNISTAS

j . sakoma?
kun. M. Krupavičius turėtu
pasiaiškinti, ar generolas mv. 1 • 7 ° •sako tiesą, ar meluoja. Jei 
tiesą, kun. Krupavičius, kai
po VLIK’o pirmininkas, tu- 

pasitraukti, nes 
demokratas nepanorės 

su “vyriausiuoju” pervers
mo organizatorių ir demo-

, . , . . . ,, . kratijos duobkasiu bendra-kui kapitono ir vieno gelbe- darbiautj atUuriant ,|emo- 
tojo saugomas, grūmėsi su u
Atlanto vandenimis ir ne- 
atsilaikė. Vandenynas pa
sirodė stipresnis.

Bet laivo kapitonas Hen

‘‘Flying Enterprise

Pagarsėjęs prekybos 
vas “Flying Enterprise’ 

vandenyje, 30 
lių nuo Falmouth uosto.
Laivo kapitono, Henrik 
Kurt Carlsen’o, pastangos, .
laivą išgelbėti, nepasisekė. . T 
Nuo gruodžio 28 d. iki sau- J 
šio 10 d. laivas be įgulos, 
tik vieno kapitono ir pas- Į

Prieš kiek laiko, atosto
gų laiku, pas mane lankėsi 
vienas senas mano bičiulis, 
iš Lietuvos nuo to 
krašto. Nors buvome 
tingų pažiūrų, bet rysius ]aive. 
palaikėme. Jei būdavo aš 
gaudavau kokią žinią 
Lietuvos, visuomet jam nu
siūdavau. Tą patį ir jis 
padalydavo.

Ir štai ka 
šakojo:

dii bau (pareigas iki galo, tikrai už- ję, kuri nuvažiuoja i Mask-
valdzios kontroliuo-Į^peino didvyrių vardo. Vą. pet Maskvos meilę tas
arsenale, amunici- x radio pusvalandis apvelka

Rastenis Užkliuvo” lietuviškomis liaudies dai-
* • -i ,,'nomis, arba kaip MaskvosVincas Rastenis, “keno t.T . . f. - t? i? Laisve sako, jos progra-turėiau nebloga. Lzdirb- tai pasiūlytas i rree Europe 4tl ...tuicjau ncuiu^ą. f - - i maSyra “RultUllskai paiUO-

davau labai gerai, vpac ka-,Komitetą, buvo tyrinėja- „
Tuo pačiu laiku imas, kaip ir visi norintieji “ 

priklausiau komunistų par-tį tą komitetą įeiti ir lietu- 
tijai. Nors slėpiaus, betĮvių visuomenę atstovauti.

Sako, “Užkliuvo”
Bolševiku “Laisvė” labai

“Per
vienam
■amam

Pa^\eb'rik Kurt Carlsen, kuris per'piktinasi, kad “Keleivyje” 
f sk-i-ĮJvi savaites ištvėrė vienas buvo parašyta tiesa apie 

laive, jo neapleisdamas iki ponios Zavišienės vedamą 
paskutinės minutės, nusi- bolševikų propagandos ra- 
pelnė visų žmonių pasigėrė- (}j0 pusvalandį. Maskvos 
jimo. Jo ištverme ir pusi- “Laisvė” sako, kad ta po- 
ryžimas, geriausiose jurų nia per radio pusvalandį 
Įžmonių tradicijose, įrašo jo “įlieja i klausytoju sąmone 

ą jis man pa pa- vardą į pasiryžėlių skaičių, lietuviu* tautos meilę.”
•Tokie žmonės, eidami savoj Taigį “Įlieja” tokią mei-

Nesenai teko sueiti buvu- 'jusiu transportu. Visi bu- 
karo belaisvį vokietį P. jvo sugauti miške rusų mili- 

, kuris suteikė žinių apie'cijos. Ma:. jiems reikėjo 
* lietuvių tremtinių gyvenimą stoti į rusų kariuomenę, bet 

, .... , Rusijos gilumoje ir Sibire, jie nestojo ir pasislėpė, o,
Kiti du įepublikonų kan- pasakotojas buvo karo be- paskiau už tai buvo nubau- ro.,I]\etU- 

laisvi? Smolensko srityje, sti nuo 10 iki 15 metų sun
ku? pateko karui baigian- kiųjų darbų kalėjimu, 
tis. 1947 metais jis buvo
ten už “provokaciją” nu
baustas 20 m. perauklėjimo

jos skyriuje. Kaip žinai, 
iš amato buvau šaltkalvis 
(sliesorius), tad ir darbą1

didatai, gub. VYarren ir Ha- 
rold Stassen, skaitomi libe
rališkojo sparno žmonės, 
bet, palyginus su kitais 
dviem kandidatais, yra ma
žiau įtakingi ir gali iškilti 
į pirmą vietą tiktai tame at
sitikime
kandidatai vienas kitą 
utralizuotų” ir pasirinkimą 
užsikirstu.

Jei Mrs. Marion Zavis iš
eitų į lietuvius su atvira ru-

stinriansĮpn 
“ne-

Po kelių dienų Kazanėj 
buvo sudarytas naujas tran-

stovyklos.” Ten^patŠniolen- sPor;as ifeilJstas A Karf
=ke buvo i minimąją sto-«and\k“,uo, ‘t. -"s Pats 

Dateko. I KaragandaX-- ------- «. v -v
daug transportų 

su žmonėmis, 
priverčiamųjų

tenvvKia suaarytas ir transpor-’ " atsiunčiatrans- ..Qtas. Bevažiuodamas 
porte jis susipažino 
nii-mairiais liptnvifli

ir -n iS V1S^ pUS14 ju Karagandos

Kon-

kalėjimo. Pasakotojas tvir
tina, kad jie visi buvo 
tuviai, kuriuos

velniai sužinojo ir mane iš Betyrinėjant, pagal l^tekre^pfu dėmesto4 Bet
puAovKn, otloiAr. Toi knėiun ” vno Ilarhininka. nrips n . ... - .. ... .

darbų stovykla yra labai 
didelė, tai—ištisas kraštas. 
Ji vadinama perauklėjimo 
kolonija. Iš ten pabėgti ne

neš aplinkui ją 
žemės

U įmanoma,
prijungė’ ^Upa neęyv7a™s 

prie jų bendro transporto. Juosta’ vlSiį ialKą sau«°Ja

darbo atleido. Jei bučiau, 
tęsia jis, “išdirbęs dar porą 
metų toje pačioje įstaigo
je, tai bučiau buvęs 65 me
tu amžiaus ir Densiios bu-_ -y ---------- _ x - —
čiau gavęs 150 dolerių į 
mėnesį. O dabar, sulaukęs 
65 metų, gausiu tik 50 do
lerių i mėnesį. Tai ve ką

lyno “Darbininką,” prieš jį
buvo išvilkti jo straipsniaiv x ncvHkalbantieji prieš Amerikos ,.1 . , ...
demokratiją ir jo kandida- holsev.teką medę,

-vr . ! tai ji veidmainiauja.. . UZK11UVO. t’ iCIMIIHetl lYVIVlYVJV o.Rastenis praeis ar ne- K g ir raJė kad tai yra
piaeis, mes nežinome ir, veidmainių radio valandė- 
tiesą pasakius, nelabai ir

turą
Ai

kai ji pasipuošia lietuviškai, 
kultūriškai ir šmuge-

bojame. Dėl to pono “de-{ 
atsiekiau priklausydamas į mokratiškumo” mes turime
prie komunistų.” laiškią nuomonę ir tos nuo- Višinskio

Dedasi lietuviška, o yra 
rusiška.

Nuolaida”Jis yra vedęs rusę. Jo įmonės neturėtume mažiau- 
žmona turi du broliu. Vie-1 šio pagrindo keisti dargi Rusijos A. Višinskis Pary- 
nas gyvena Cleveland, jei tyrinėjimai jį ir nubal- žiuje nustebino Vakartis sa-

u. vencij • dalvvaus apie 1 t;*7-; ;; ‘ v ma sovietų kariuomenės, oįten Baltgudijoj. 1siemų politikos klausimuo- \ a - . L .’. iiansportas ėjo per Ala&k- . . L . • - i’ - •
t- v i . - 200 delegatų ir mažiausiai ii- viršum nuolat siuva zvalgy- rą metu svogens,se. Jis balsavo prieš di- , .. „ .- Aą. Keliones metu jis įssi- K. \• j . t, ,600 turi pasisakvti uz issta- ------- ----- ----•ezidento Tru- . .. , ,., Raibėjo sudžiąją dalį pi 

mano administracijos siū
lymų musų užsienių politi
koj, tame skaičiuje balsavo 
ir prieš Atlanto Paktą, ku
ris dabar yra vienas iš ker
tinių akmenų Amerikos už
sienių politikoj. Nuo dau
gelio izoliacinių frazių ir 
siūlymų šen. Taft jau yra 
atsisakęs, bet jis visgi da
bartiniu laiku yra ryškiau
sias izoliavimosi politikos 
liekanų reiškėjas ir apie jį 
grtipuojasi žmonės, kurie 
nepasitiki užsieniams ir ku
riems užsieniai neturi jokio 
pagrindo pasitikėti.

Generolas Eisenhovver už
sienių politikos atveju, “in
ternacionalistų” akimis žiū
rint, butų kandidatas be 
priekaištų, nes jis ir dabar 
stovi priešakinėse tos poli
tikos vykdymo eilėse.

Kitas klausimas yra, ko
kią vidaus politiką genero
las atstovautų, jei jis butų 
išrinktas. Tas klausimas 
dar reikalingas aiškinimo.

N. Y. “Times,” tik pa
skelbus, kad generolas gal 
sutiksiąs statyti savo kan
didatūrą, “entuziastiškai” 
pasisakė už jį. Laikraštis 
sakė:

“Tas plačiai pasklidęs ti
kėjimas j generolo Eisenhow- 
erio tinkamumą būti prezi
dentu yra visai širdingas ir 
visai spontaniškas. Tas ti
kėjimas remiasi Įvertinimu 
jo asmens ir jo darbų. Tas 
tikėjimas pirmon galvon re
miasi pasitikėjimo jausmu,

vienu
Jlž 

Lietuvon
tomąji kandidatą. iuniv-ertiteto '^profesorium.1'0 metu vadinti

Taft-Eisenhower kova;kuris kartu su žmona buvo slomis ma?momis-
bus labai Įdomi. Tai bus už akiu nuteisti 25 metais 
kova pirmon galvon už vie- kalėjimo—esą “už pavojin- 
nokią ar kitokią Amerikos gą agitaciją.” Mat, tas su- 

politikos krypti. Įsirašinėjo su savo broliu 
Amerikoj, buvo itartas ir

užsienių

IŠPLATINO
IZRAELIO

Izraelio respublika per
nai metais pradėjo platinti 
Amerikoj savo valstybės 
paskolos bonus ir iki šių

Ohio, o kitas Europoje kur'tintų ir padarytų ji demo- vo nuolaidumu. Jis dėl ato- 
Prieš po-jkraštiku šventuolėliu. minių ginklų kontrolės stai-

žmonosĮ . ga sutiko, kad atominių gin-
biniai lėktuvai, vokiečių ka-’brolis, atrašė laišką iš Ru-į . Kastemo klausimas mu^ų uždraudimas ir kontro-

$101,647,300 tai nubaustas. Be to
BONŲ profesoriaus, jam dar teko c''nnil0ia 

kalbėtis su vienu ūkininku, 
kuris kartu su žmona ir 
dukra buvo Lietuvoje su
imtas ir tremiamas. Ūki
ninkas mokėjo šiek tiek vo

siuvamo-
J 4

neapgyvendintą plotą eiti 
griežčiausia; uždrausta: jei
gu tik sargybiniai ką paste
bi. tuojau atidengia ugnį. 
Minimosios stovyklos vy- 

valdžia yra sukon- 
Dolinkos mieste.

Be to, yra dar keturi pa- 
skirstvmo ounktai šiosef A
vietovėse: Karabas, Šarik, 
Kie z e t a u . Košcukabari. 
Kiek vienas paskirstymo

Laiške rašo: “Per 
(per antrąjį) mano 

šiol srv-

S1J0S. 
karą
butą sudegino, iki 
venų zemliankoj. 
jau budavoti grįčią 
kambario. Trūksta

Rastenio klausimas
visuomenei yra tuo Įdomus, Į lė butų nutarta kartu. Se- 
kad primena, jog turime nįau jjs siūlė pirma ginklus 

grupę, kuri siūlo uždrausti ir juos sunaikinti, 
ją atstovauti. Ži- 0 jau paskuj Įvesti kontrolę.

vieno noma’ atstovautl taiP» kaip Kitas Višinskio nusileidi- 
tas ponas tą grupę atstovą-!mag liečia pačią kontrolę. 

Tautininku Sąjungos j jjs sutiko, kad kontrolė tu-
pareigose\.j ’

politinę
Prade- Rasten*

mate- ! voriolo. Dasipirkti pinigų, . x .
nėra. Brangus švoger, pa-!gensekretonausi pareigose ri buti “gamybos procese
sitaręs su mano broliu, pa-41'. Liet^*.^ . Pu^Įa_ tikrinant dirbtuves, kuriose
skolinkite man kiek pini-įPlu0S^; Pel .laiko ir aPh?' gaminami atominiai gink- 

kybių kai kas nusidažo jaj, 0 ne “periodiškai,” kaip 
“demokratiškai,” bet paka- jis anksčiau siūlė, 
syk dažus, išvysi RastenĮ... Į ge^ jr darydamas “nuo- 

laidą” Višinskis sakė, kad
‘Vyriausieji Organizatoriai’

gy
Sliesorius ir brolis cleve- 

landietis sutiko švogeriui ir 
broliui pasiųsti 250 dolerių, 
kuriuos abu sudėjo. Bet 
pirm negu pinigus siųst nu- 

' darbo tašką savo ruožtu su-Į sprendė pasiteirauti. Tuo

1 ‘ ‘ .. . ? ki«kai ii« buvo rUl Punktas sudarytas iš dau-metu pradžios išplatino in!KlsRal- j1s puvo su*mtas dei * -r i •
tarpe Amerikos žydų už't0, kad sūnūs, vokiečiams kU' -.T«k|

milionu dolerių Bonų užimant Lietuvą 1941 me. <;aibo tašką avo ruožtu su-isprenue pasnenauu. .uo 
v y uiciių.Dunų ^knotas narnėti flaro kehasdesimt barakų, reikalu jie paraše laišką ru-rdavnejimas tęsiamas. ta.s, buvo justas partiza- jjs žmon^ lSI, atstovuj ; Washington,

tarpe 
100 
pai

ŽMOGUS CIGARU

Winston Churchill yra neat
skiriamas nuo jo cigaro, čia 
jis nutrauktas einant į Baltą
jį namą.

jie nežinojo, * l,uos. Paskirstymo punktus 
ė ir be jokio iuukreipmmi visi transpor- 

~ - - - tai, iš kur ir paskirsto į

darbo taškus. Tam taškui,

kės kalėti, to 
juos tik suėmė 
teismo išgabeno. Su kitais 
lietuviais, kurie buvo siun
čiami kartu, jis negalėjo i^un^nJe ^eK<l gyyenti pasa- 
susikalbėti, nes tarp jų ne- kotojui, buv» skirtas užda- 
buvo mokančių vokiškai. au&1.n i av4S* ^iti
Tą dieną, kai jie įvažiavo Į ^askai a^flna . ^vu‘
Maskvą, ten buvo didelė hus\ .Task° virsininka Pa

prastai sudaro rusas valdi 
ninkas. Taip pat ir jo pa
dėjėjai yra rusai. Prižiurė- 

Kai transportas pasiekė tojai ir sargyba skiriami iš 
Kazanę, tremiamieji buvo tų pačių tremtinių, bet tik 
išlaipinti, suskirstyti gru- iš kriminalinių nusikaltėlių, 
pėmis ir vėliau išgabenti Daugelis iš jų yra ginkluoti. 
Įvairiomis kryptimis. Bet kol,.Jie kitus imtinius varo Į 
suskirstė, truko keletą die- darbus, saugoja, kad nepa- 
nų, ir tremtiniai turėjo bėgtų, ir vakare paivaro at-

šventė—800 metų Maskvos 
įkūrimo sukaktis.

laukti celėse. Pasakotojas 
buvo uždarytas Į vieną ce-

gal Į barakus, šitie prižiū
rėtojai ten turi visišką va

lę, kurioje rado šešis jau- lią, ką jie padaro, tai yra
nūs vyrukus lietuvius, 17- 
20 metų amžiaus, iš Vil
niaus krašto. Jie buvo at
gabenti jau prieš tai atė-

šventa. Veik visi jie yra la
bai žiaurus ir su kitais el
giasi labai kietai. Esti atsi
tikimų, kad prižiūrėtojai ne —Ne.

D. C., klausdami, ar adre
satas pinigus gaus. Atsto
vas užtikrino juos, kad pi
nigus gaus ir nurodė siųsti 
per Amtorg, kurios raštinė 
yra New Yorke. Jie pini
gus pasiuntė pagal nurody
mą. Amtorgas pinigus pa
siuntė Maskvon. Maskva 
adresatui pasiuntė tik 50 
dolerių iškeltus i rublius, ir 
pridėjo laiškuti, kuriam pa
sakyta, kad už likusius 200 
dolerių pirkta valstybės bo- 
nų.

Tuoj po to jis rašo į Mas
kvą ir sako: “Aš budavoju 
namą. Man bonų nereikia. 
Man reikia pinigų.” Iš 
Maskvos jam buvo atsaky
ta : “Ne tavo reikalas rūpin
tis namų statymu, tuo rei
kalu pasirūpins valstybė.”

—Ir 200 dolerių jam ne
išmokėjo?—klausiu jo.

atominių ginklų kontrolė
Atsargos generolas Gri- ‘.‘neturi kištį ! kontroliuo- 

galiunas - Glovackis, 1926 k, ast« v,daus re‘-
metais su pralotu Olšauskiu aTV?*. ,
leidęs “Tautos Valią,” o j, K?lp galima ką nors kon- 
prieš tai buvęs antrojo pės- 7° ,. 1 V*'
liniuku pulko vadu, katali-!daa9 lve,kalus’, tal •m,?7 
kiškame “Laike” (Buenos ^™1"0 PaslaP‘;s- Vaka' 
Aires mieste leidžiamas) j’.'ai sltam,e kan‘roIes aPnb°- 
rašo apie 1926 metu gru0. J™e >naar p,.opa.
džio 17 perversmą ir sako: «andos ,bet ne

'dingą nuolaidą ir norą susi-
“Du vyriausieji sukilimo 

organizatoriai buvo prel. M.
Krupavičius ir A. Smetona, 
visi gi kiti buvo tik vykdyto
jai. Sveikindami vienas kitą 
dėl pasisekusio perversmo,
M. Krupavičius su A. Smeto
na nuoširdžiai pasibučiavo, ir 
tik dėl savo kuklumo M.
Krupavičius nesutiko užimti 
resp. prezidento posto, už
leisdamas jį A. Smetonai.”

Kai kada ir prasigėrusio
- - - - K

—Skųskis komunistų par
tijai !

—Dar apšauks renegatu, 
o, antra, aš jau ne komunis
tas.

J. D. Taunis.

tarti.
Rusija, turėdama apie 15 

milionu vergų Įvairiose 
! prievartos darbų stovyklo
je, bijo, kad kokia nors 
tarptautinė kontrolė nepa
žvelgtų Į tą didžiausiąją 
musų laikų gėdą. Todėl už
sidaro aklai nuo pasaulio ir 
tik per geležinę uždangą 
pila propagandos smiltis 
“supuvusiems” Vakarams Į 
akis. Su tikra tarptautine 
kontrole Rusija nesutiks, o 
be kontrolės negali buti nė 
nusiginklavimo. Visos kal
bos Paryžiuje apie nusigin
klavimą yra tik kalbos.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

m,rrns, so- sosto*

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Lawrence Padangėje

METINIŲ ŠVENČIŲ PRIETIKIAI
(Feljetonas)

Laurence, Mass., Naujų Milford Stryto”—Zablacko
Metų išvakarėse, antrą va- kompozicija—ir kai kada
landą po pietų, mes jau lie- dar užtraukia:
tuvių Baltajam Name. Kai v ,

■ i .• i - i Kai as buvau mažas, ma-kas girkšnoja alutį, kai kas
arielkėlę, o aš iš mažiausios
bonkutės šampanėlį—tūli šį Jam turavoja Juškienė, 
trunka vadina tonikų, kiti šitaip:
silkių skystimu, o as sakau Kai buvau maža, ma-žu- 
sampanas ir tiek. j lė

Pačiam saliono vidury’ Gaidys gero budo žmo- 
stovi kamuolinis stalas, bi- <eus’ niekam blogo nedaro,; 
bardas; Skusevičius, Bai-nk dažnai apserga ir pas j 
čiunas, Balevičiukas ir V v- visus Prašo dešimtuko, o į 
dunukas žaidžia apskritom Marcelis ir nesirgdamas no-; 
boliukėm—lošia 1,000 bi- n kvoterio, duok dešimtu-1 
Eonu. ik3, tai neima.

Prie bibliotekos stalo,! šešt3 valandą jau pilnas 
kuris laikraščiais ir viso- namas celebrantų, it avily

PLEŠKA ATLANTIC CITY VIEŠBUČIAI

Atlantic City, viešbučių miestą ištiko didelis gaisras, kuriame sudegė keturi dideli 
viešbučiai. Laimei, žmonių aukų nebuvo.

Jie svarsto Tolimųjų Rytu, kandžiauja, girkšnoja viso-’dėl 
ypač Korėjos, padėti. Jei kms trunkus ir keičiasi ge-i u 
kas kam neaiški ir nori bet Naujų Metų linkę- pa^
ko žinot, tai paklausk jų, Jimais.
tuoj bus viskas kaip ant Pr^e t0 kur mano
delno išaiškinta. |prisiega sėdėjo su devy-

Prie mažesnio stalo sėdi ni?m knom ieidukem, ir as _blvkgt!—ir šviesos užge-i 
Matulevičius, Slauta, Kau- Pasitaikęs pritūpiau. Ten ~ 
pinis ir Paltanavičius—kor- buvo lietuviško suno, dzu- 
tuoja “45” iš alau* jkišk|J slidzikų, žemaitiškų

Prie kito —Vaskelionis, ausiuki^’ visokiausių pyra- 
Lapinskas, Jurkšta, Urbo- Saiči^ ir kur čia viską be’

rnindamas nepamirštų ir sa- jas, o kurie ir buvo Įstoję, 
brolių dar tenekenčian- pamažu traukiasi. Taip 

(pirmas bučkis lyg iš mados čių varge tremtyje ir nepa- pat ir klube jie, jei ir yra
s, o po tam kas

Baltruvienė, belaukdama, 
pritruko kantrybės, griebė 
man už sprando ir jau lip- 
stiku maliavoja, tuo tarpu 
—blvkst!—ir šviesos užge
so. Kas dėjosi tuom tarpu: 
niekas negal pasakyt, nors;

gailėtų jiems didesnio ar nariais, nesilanko susirinki- 
mažesnio trupinio nuo savo muose, nemoka savo duok- 
stalo. Juk tai kilnus ir sek- lių ir šalinasi nuo lietuvių.
tinas pavyzdys.

Dalyvis.

MEXiCO, ME.

šis Tas iš Rumfordo

Naujų ateivių mes čia ne

Puslapis Trečias

KAS SKAITO KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
‘Naujienų” Dovana “Draugo” bendradarbis
„............... . (Gliaudys iš Detroito.
Chicagieciai pasigeiėjo Pirmiau “Draugas” turė-

Naujienų Naujųjų Metų|jo tog rUgjes menkesnius 
konkursus arba varžytynes. 
Turėjo skirtą dovaną už 
geriausią eilėraštį, už ge-

dovana. O ta dovana tai 
šauniai suredaguotas sieni
nis kalendorius 1952 me
tams. Reta šeimyna lieka riausįą novelę, už žymiau 
be “Naujienų’ kalendo- 
liaus. To kalendoriaus tu
rėtojai privalo pastebėti, 
kad ateinantis vasario mė
nuo yra turtingas minėtino
mis dienomis. Tą mėnesį, 
kaip “Naujienų” kalendo
rius rodo, minėsime keletą

šią asmenybę ir pagaliau 
dabar už geriausią romaną.

Toms varžytynėms pra
džią padarė Juozas Bačiu- 
nas, plačiai žinomas garsių 
vasarviečių savininkas. Jis 
“Draugui” buvo suteikęs 
dovaną eilėraščio konkur- 

svarbių Amerikos ir lietu-suj Sumanymas prigijo ir
viu tautos sukaktuvių. Mi
nėsime net keturis gimta
dienius: vasario 12 d. pri
puola Abraomo Lincolno 
gimtadienis, vasario 14 d. 
—“Naujienų” gimtadienis, 
vasario 16 d.—nepriklauso
mos Lietuvos gimtadienis, 
vasario 22 d.—Jurgio Wa- 
shingtono gimtadienis, o 
sekmadieni, vasario 23 d. 
pripuola Dr. Jono Šliupo 
gimtadienis. Šio didžio 
musų veikėjo gimtadienio

išsipopuliarino.
Pastarasis “Draugo” li

teratūros vakaras, įuostas 
ryšium su dovanos įteikimu 
už geriausią romaną, gerai 
pavyko. Mat draugiečiai 
pasekė margutiečius. Pra
ėjusią žiemą margutiečiai 
įuošė literatūros vakarą ir 
programai išpildyti buvo 
parsikvietę poetą deklama
torių B. Brazdžionj, Henri
ką Kačinską ir Antaną

turime, turėjome kelias šei- proga prisiminkime, kad te- Gustaitį. Margutiečiai su 
mas, liet jos išvažiavo ki- belaukiame jo biografijos, tokia programa turėjo nejo biografijos
tur. Liko tik viena šeima, Ta proga pasriupinkime 
bet ir jos nematome, gal u* J paspartinti to veikalo pasi

rodymą. Tuo reikalu tepa-gi sparnus kilnoja pakilti 
kur nors Į Detroitą, Cleve-durk Į akį, visur buvo tam- Apielinkes 

su. Kilo štuimas, visur, vi- Šventės pas mus praslin- landą ar Čhicagą. Mes, gy
vuose kampuose tik barška, ko, bet ne visiems jos buvo venantieji ilgesnį laiką

nas ir Jenkins — pliekia \^ek 5°^ J5?";traška ir nieks negal apsa- laimingos. Darbininkai, ku- Rumforde, nenorėtume kel
kyt hicagą, kur apie na-
pas mus seni praėjo ir Nau- i dirbtuvėje, neturėjo pagrin- mus nėra nei žolynų, nei

•45” (cut-throatl ir laimė- ™ Diev0 dovanos lietuvai-
jęs gerk ką nori. , čių darbščiom rankom ir“--- 'Z — I • x ’ X* J* ’ ~ * x lUcto 111UC C^III 171 IV II 1Pačiam kamputy prie sta- Jautna širdimi parūpinta. ,j._ ______Metai atėjo.
i • -i Z*’ V - r / k. jc • ’ TA — • x i ” - . -liuko Gabrėnas, Zautra, Ži- Dudoriai ant savo riestų' 
linskas, Vaitiškis—lošia ir trubukių, stavaruotų švilpu- 
tiek barasi, kad net sienos kų ir kitų panašių gana 
linksta, kam Jonas ne tą keistų instrumentų, tikį 
kozyrę paleido ir Vaitiškio Mike Pauliukaitis ant muši 
cigaretės ne toj kišenėj at- locno fortepiano, kad už-'•1— ' . I-1!!*!**! 1 •

A. Jenkins.

LEWISTON, ME.
Sektinas Pavyzdys

sidurė.
Šis nedidelis miestelis, 

traukė, brol, lietuvišką pol- esąs pačiame šiauriniame
Prie didžiojo stalo sėdi ką, tai net stalai pradėjo 

visa načalstva: Milius, La- krutėt, ir visi tik poruojas,

do linksmintis, nes iš dirb- darželių ir vasarą negali 
ituvės 80 darbininkų tapo medžių pavėsyje pasivėdin- 
atleista iš darbo. Mat. ap- ti. Mes čia gyvename pu- 
draudos kompanija uždrau- ?iau kaimiškai, turime savo 
dė gaminti degtukus ir dan- daržus, užsiauginame savo 
tų krapštukus (tutpikius), j daržovių. Turime žmonių, 
papsikol stikučius ir k. toje kurie yra gyvenę didmies- 
pačioje dirbtuvėje, kur ga-čiuose, bet jie nenori grįžti

plačiosios Amerikos pa- minami degtukai. Darbas i j didelius miestus, sako čia 
kraštyje, glaudžia savyje toje dirbtuvėje nėra sun- sveikiau ir ramiau.

pinskas, Matačiunas, Skruo-;tik sukas, tik trepsi, kad'nedaug lietuvių. Ir tie pa-;kus, bet reikia labai skubė
tas, Kieva, Zuisa, Šlekys ir net man užėjo noras ir nei 
retkarčiais Baltausis su Ta-;nejutau, kaip pačiupau Į 

glėbi baltaplaukę, it obelė
lę pražydusią, ir jau trep
siu. O jinai man tik lipa,

tarunu prisėda—jie nuola
tos akis Įtempę žiuri Į abro- 
zėiius ir studijuoja apašta- 
logiją: nuolatos laukia čir-j kopia ant batų, kad mano 
vų tūzo, bet niekad nesu- komai net spiegia ir kai be

matant išgijo. Geriausias 
vaistas.

Tiek priėjo, prisirinko 
šokikų, kad jau nėr vietos 
nė sta tiems, ką bepasakyt 

Laimei, atėjo

tys beveik visi senieji atei-įti, reikia patyrimo iki gali 
viai. Naujųjų vos keletas. į dirbti reikalaujamu ‘greitu- 
Bet kas charakteringa, kad mu, kad mašinų nereikėtų

Klubo N*ry».

MANCHESTER, CONN.
Manchesterio Lietuvių 

čia visi senieji ateiviai lie-'stabdyti. Darbininkai turi:Bendrovės metinis dalinin
kų susirinkimas Įvyko sau
sio 6 d., sekmadienį. Buvo 
supažindinti nauji šėrinin-

laukia, nes tas tūzas visuo
met tupi Vydūno rankovė
je. Jei šio mokslo nesu
pranti, prie to stalo nesėsk, 
jų nebaderiok, nes kai ma
tai busi išpraustas ir dar ge
riau negu lietuviškoj pirty. į klubo prezidentas ir visus, 
Jei netiki, paklausk Karlo- dudorius ir šokikus, nuvarė 
no.

apie šokimą

tuviai labai myli savo tėvy- uniją, bet i ją priklauso kas 
nę Lietuvą ir dėl jos sielo- nori. Unija yra AFL sky- 
jasi net daugiau už dabar rius, organizuoti darbinin- 
atvykusiuosius. Jie tai da- kai neturi jokios apdrau- kai su senaisiais: Juozas 
ro siaumose rateliuose bei dos, nei pašalpų ligoje ar Sadonis, Jonas Vildžius, 
giminių vaišėse. Štai man Į po mirties. Alice Šimanskienė, Helen
teko garbė dalyvauti tokio- Kitas fabrikas, popierinė, 
se giminių vaišėse—naujų- kur dirba apie 3,000 darbi- 
jų 1952 metų sutikime.. Ne- ninku, irgi dirba šlubuoda-

Brazauskienė ir Kazimieras 
Kazevich (Kazevičius). Su
sirinkimas buvo skaitlin-

Dažnai prie mažo staliu
ko Jurčikonis su Jenkinsu 
stumdo čekerius, o Paul 
Alex atitrukęs nuo baro 
juodu mokina, bet kai pri
sėda lošt, tai pats gauna i 
kaili.

Baltrus girkšnoja “apy

i viršų, i didžiąją salę, o 
kitaip, tai kažin kas čia būt 
buvę

žiurint, kad ponių Baniulie- 
nės, Eismontienės, Narbu
tienės ir kitų pagaminti lie
tuviški valgiai ir gėrimai 
buvo gerokai Įkaitinę daly-

Laikas taip greit prabė- vių nuotaikas, vis dėlto ne-
go, kad r.ė nematėm, kai 
jau tik 5 minutės ligi 12-tos 
ir Nauji Metai čia pat. Žiū
riu mano visi frentai lyg 
kareiviai stovi, kiekvienas

utrukdė susikaupti ir pri
siminti musu brolius nešan-

apy” ir dainuoja “Anta prie savo prisiegos, o sen-

Worcesterio Lietuviams Svarbus 
Pranešimas!

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

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

IDEAL PHARMACY 
29 Kelly Sqoare 

Worccster, Mass.V. Skrinską
Pas mus gaunamas ir “Keleivis.

mas. Dalis tos dirbtuvės gas. Finansų atskaita ir iš 
jau keli mėnesiai dirba tik- metinio veikimo valdybos 
tai po 3 dienas per savaitę, pranešimai buvo priimti. 
Sako, nėra kur dėti jos pa- Bendrovė gerai gyvuoja ir 
gaminamos popiet os. darbuojasi. Valdyba išrink-

Grįžtant prie musų pačių 
reikalų, reikia pasakyti, 
kad pasenome, jokių puren

ta 1952 metams: pirm. A. 
Bujavičius, vice-pirm. J 
Simanski, rast. A. Biretta,

sirupina žodį tarti biogra
fijos komisija, o mes eili
niai tautiečiai papildykime 
komisijos iždą aukomis.

Vasario šešioliktosios mi
nėjimas Chicagoj Įvyks pa
gal tradiciją. Bus du mi
nėjimai. Vasario 10 d. 
Ashland auditorijoj minėji
mą rengia Chicagos Lietu
vių Taryba, o “Margutis” 
rengia vasario 17 d. Morri- 
son hotelyje.
Iš Korėjos Fronto

Kai kuriems chicagie- 
čiams teko pasimatyti su 
grąžintais iš Korėjos lietu
viais kariais invalidais. Jų 
tarpe yra ir dipukinių jau
nų lietuvių. Girdėjom tų 
karių pasakojimus apie Ko
rėjos fronto baisumus. O 
tie baisumai iš tikrųjų bai
sus. Mes visi lietuviai ži
nome, kad Europoj per abu 
pasaulinius karus rytinia
me fronte buvo daug bai
siau, negu vakariniame. Bet 
iš Korėjos grįžusių karių 
pasakojimų pasirodo, kad 
ten daug baisiau, negu Eu
ropos rytiniame fronte kad 
būdavo.

čius žiaurų rusiškojo oku-į girnų neberengiame, o jei fin. sekr. A. Žilinskas, ižd.
panto jungą tėvynėje, mirs-į ką ir surengiame, tai mažai 
tančius Sibiro taigose ir te-įkas atsilanko, tai nė išlaidų 
be vargstančius tr e m t y j e negalima padengti.
Vokietijoje. Tie, kuriuos 
negalime net laišku pasiek
ti, buvo prisiminti su skaus
mu širdyje ir ašara akyse. 
O Vokietijoje likusiems bei 
sergantiems sanatorijose, p. 
Eismantui apie tai primi-

Musų klubas turėjo rude
niop pikniką. Tame pikni-

J. Sadonis, iždo glob. L. 
Brazauskas, K. Bocys, di-

paprastą pasisekimą. “Drau
gas” šiemet ėjo margutie- 
čių pramintu keliu, pasi
kvietė minėtus aktorius ir 
laimėjo.

Laisvamanis.

AKRON, OHIO

ALi sitynuš rengiasi mi
nėti Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį. Minėjimas 
Įvyks sekmadienį, vasario 
3 d., prasidės 1 vai. po pie
tų, šv. Petro parapijos sve
tainėj.

Bus kalbėtojai ir bus ro
domi paveikslai, taipgi bus 
kitokių pamarginimų; bus 
užkandžių ir burnai pavil- 
gyt. Taigi komisija kvie
čia visus Akrono ir apielin- 
kės lietuvius dalyvauti. 
Taipgi kviečiame ir cleve- 
landiečius, kuriem aplinky
bės pavelys, pas mus atvyk
ti.

Rengimo Komisija.

Aukos BALF ir ALT

Dovana Už Geriausią 
Romaną

Sekmadienį, sausio 6 d. 
Sokolų salėj Įvyko “Drau-

Musų laikraščio skaityto
jas John Passick iš Ho- 
ųiam, Wash., prisiuntė 
“Keleivio” administracijai 
$10 ir iš tų pinigų skyrė še- 
šius dolerius auką BALF’ui. 
Musų skaitytojas Joseph 
Johnson iš Easton, Pa., pri
siuntė $10 Amerikos Lietu
vių Tarybai.. go rengtas literatūros va-,

rektoriais B. Liemezis n jęaras> kur bUVo Įteikta $1,-! Aukos BALF’ui ir ALT’

ke nepasirodė nė vienas Krauzaitis.

J. Bujavičius, kontrolės ko- 
misijon—J. Kvetkus ir J.

000 dovana už geriausią ro- ai persiųstos i Brooklyną ii 
maną. Dovaną laimėjo Į Čhicagą.

klubo narys, bet atvyko vie
na šeima iš Kanados, kita 
iš Brooklyno ir trečia šei
ma, draugai Laučiai, iš

nūs, tuojau pat paaukojo: Į Lewiston, Me. Trys šeimos 
Kalveliai, Eismontai, Bi-įnegi gali atstoti visą pikni-
kulčiai, Narbutai ir Baniu- 
lai po $2 ir Bukys, čereš- 
kus ir Grigalauskas po po 
$1, sakydami, jeigu mes 
linksminamės, tai tegu ir 
tremtyje toks pat skaičius 
asmenų tepavalgo, kad ir 
kuklesnius pietus. Kiek 
man žinoma, tai nebe pir
mas kartas.

Ir tikrai, kaip butų gražu 
ir kilnu, kad kiekvienas iš 
musų kur ir kada besilinks-

ką. Visa laimė, kad pikni
ko komiteto nariai atidarė 
plačiai savo kišenes ir pasi- 
kaštijo, tai šiaip taip apsi
mokėjome. šiaip jau, net 
ir dėl to nepasisekusio pik
niko, santykiai tarp musų 
yra geri ir sugyvename 
draugiškai

Po apsvarstymų ir nuta
rimų buvo pagerbti miru
sieji. 1951 metais mirė 
nariai: Ona Bluževičienė, 
Vincas Štreimikis, Frank 
Točionis ir Juozas Chižius. 
Iš viso yra mirė 43 bendro
vės šėrininkai.

Po susirinkimo pirminin
kas pakvietė visus Į valgo
mąjį kambarį, kur jau sta
lai buvo paruošti ir valgių 
prikrauti. Apie 100 daly
vių vaišinosi, paskui sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos

Deja, musų jaunuoliais himnus ir tuo užbaigė ben- 
mes negalime pasigirti. Jie drovės metinę sueigą, 
nesilanko Į musų susirinki- Korespondentas 
mus, nestoja Į musų draugi- A. Biretta.

Čia Parašyta Apie Amerikos Lietuvius
ŠIRDIES RŪMAI— visa-; nepaprastas naujas romanas, 

kuriame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspaus
dinta; kaina 1 doleriai.

ŠLII PTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautinį ir kulturinį atgimimą, apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, labar. 
graži spauda; kaina 3 doleriai. (Nuo 1)

Abidvi knygos sykiu tik už 6 dolerius! Persiuntimo 
lėšas apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted St., Chicag© 8. III.
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Laiškas Redakcijai
kinąji Org; 
tetą, kuri r.

žavini Komi
kui Įeiti visų

nė, ižd. P. šimelaitis ir na
riai—pp. Lapinas ii- Ado
maitis. Sėkmės.

Pagiri*.1951 metų gruodžio 5 d.
49-me “Keleivio” numery 
buvo Įdėta p. Spaudos Se- pretenduoji: cių dalyvauti ‘Keleivis9 Brazilijoje 
kėjo korespondencija po Bendruomenėje organizaci- J
antrašte “Naujienos iš Ka- jų atstovai, 
nados,” kurioje pasakyta:

: “ ‘N. L.’ 42 nr. deda prane-
šimą iš Hamiltono, kad įvyks 

! Hamiltono Lietuviu
imenės susirinkimas 
svarstoma: naujos

' rinkimai ir išsiaiškinimas 
Hamiltono bendruomenės 
pažinimo.

Visuose pasaulio kraš-
Piasau nuošiidų ^uose tautiečių labai mėgs-

pagaibos p.. < tskimą. . tarnas “Keleivis” 1951 me-

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike ’

—Gera diena, tėve, o ko
dėl tu šiandien garbini?

—Iš džiaugsmo, vaike, 
ba tėvai pranciškonai išba
dė vienai bedieviškai ga- 
zietai akis.

—Kaip tai atsitiko, tėve?
—Well, Maike, gazieta 

pradėjo bibliją kritikuoti, 
o tėvai pranciškonai capt 
kritiką už liežuvio, prikalė 
tą liežuvį prie stalo, o pas
kui akis išdūrė. Vedlug.to. 
vaike, dabar visokie bedie
viai ir yra nebyliai ir akli.

—Bet kokia kritika ne
patiko pranciškonams?

—Nugi, apie svieto pra
džią. Gazieta rašė, kad 
pagal bibliją svietas sutver
tas prieš 5.090 metų, o 
pranciškonai davadlyvai 
priparodė, kad biblija nie
ko nesako, kada svietas su
tvertas. Vot, Maike, su ši
tokia kritika pranciškonai 
ir išbadė bedieviams akis.

—Aš, tėve, nematau jo
kio akių badymo. Dėl bib
lijos galima ginčytis ir be 
akių badymo, o šiame at
sitikime ir ginčas man at
rodo ne kažin koks svar
bus. Biblija nesako, kada 
pasaulis buvo sutvertas, 
tiktai aprašo, kaip jis buvo 
sutvertas ir paskui išskai
čiuoja, nuo Adomo prade
dant, kokių šeimų galvos 
gyveno, kas ką pagimdė ir 
tą skaičiavimą priveda prie 
istorinių laikų. Kai kurie 
biblijos aiškintojai, pagal 
bibliją ir suskaito, kad mu
sų žemė turi būti 5,700 me
tų senumo. Žydai, kurių 
knyga biblija ir yra. sako, 
kad žemė buvo sutverta 
prieš 5,712 metų. Yra bib
lijos žinovų, “fundamenta
listų,” kurie šventai tiki, 
kad musų žemė prieš tiek 
metų ir buvo sutverta. 
Pranciškonai tam netiki ir 
šiame atsitikime aš sutinku 
su pranciškonais.

—Bravo, vaike, tu jau 
atvirtai į razumą ir prade
di pripažinti pranciškonų 
mokslą. Už tai, vaike, tau 
pasakysiu ataboj ir nupirk
siu lalipap.

—Neskubėk, tėve, su do
vanomis ir pagyrimais, gali 
paskui pasigailėti.

—No, vaike, jei tu busi 
geras, aš nieko tau nesigai
lėsiu ir per galvą paglosty
siu, o dabar pasakyk, Mai-

GENEROLAS ANT KOMUNISTINIO KUINO

Amerikos marinų generolas Christian Schilt Korėjoj joja 
ant atimto iš bolševikų kuino.

- ^ardelsi, taig
“NeprkL Lietuvos” Red.
Montreal 1952.1.5.

“Keleivio” Red. Pastaba
Paskaičius p- Kardelio 

paaiškinime mums pasidarė 
visai neaiški , kaip ten yra 
su ta Harr.Lono organiza
cija. Jei į L LB LOK už
davinius neįeina kurią nors

gausiau pradėjo ke
liauti po vargingas Brazili
jos lietuvių trobeles. Kiek
vieną savaitę jis—laukia
mas svečias ir dažną šven
tadienio popietę pamatysi 
sugrubusiuose puslėtrankio: 
brolio pirštuose skaitomą 
mielą svečią—“Keleivį.”

Bet reakcija budi . . . 
Juodasis kleras greičiau 

susibroliaus su raudonuoju, 
rado tas pripažinimas,” negu bus tolerantiškas ki-i 
kuii “N. L. .-Kelbė? O jei taip galvojančiam. Jie šau- 

Kadangi pastaba padary- Hamiltono organizacija yra kiasi tolerancijos tikintie- 
ta mano. tai leiskite trum- susidariusi c pagal centro siems, kad nevalia pažeisti

Bendruo- ’ 
ir busią 
valdybos 

dėl 
pri-

"Tuoj po to pranešimo ‘N.
L.’ redakcija daro pastabą, kad 
Hamiltono bendruomenės sky
rius esąs pripažintas. Pats 
skyrius svarstys apie pripaži- organizaciją pripažinti ai
nimą. o 'N. L.' ji jau pripaži- nepripažinti, tai kaip atsi- 

■ pripažinimas,”no:

pai ją paaiškinti, rirmiau- instrukcijas. :ai kodėl nepa- jų jausmus, bet laiko natu- 
sias, Kanados Lietuvių sakytį U2u : storiams, kad raliu dalyku žeisti kitaip 
Bendruomenės Laikinajam jje susitvarkytų. Pasakyti manančio jausmus. Ir tai 
Organizaciniam Komitetui atvirai, be okių dvipras- vadinama lietuvišku sutari- 
neįeina į uždavinius kurią miš kurnu i be “pripažini- mu?
nors organizaciją pripažin-j.—----- ■. »
ti ar nepripažinti. Jis pri-j 
pažįsta visas, kurios fakti-'
nai yra ir kurios veikia, nesi _____
jis neturi teisės kurią nors i Jau if ;venčiu, 
organizaciją pripažinti ar keno pra!:^autas;

Todėl ir re- rinkos pagerėijma
pasakj- reajy nepa<Į {xlė. Bedarbiu

‘imų-nepripi: urnų šokio.

MONTREAL. QUE.

MARGUMYNAI
Nojaus Arkos Draugija

Vienas ispanų dailinin-

nors standartinis kareivių 
kostiumus šaltame klimate 
ir žiemos metu.

MISIONIERIAI INDIJOJ

Brazilijos lietuvių kleri
kalų vadai 1938 metais bu
vo sudarę “koaliciją” ir vie-jkas, pavarde Rusinol (kas 
ną organizacinį centrą, ko-Reiškia lakštingala), prieš 
vai su “netikinčiais.” Tą i 25 metus įkūrė “Nojaus Ar- 

Draugjią,’’ į kurią yra 
žmonės, 
gyvulių 

skolintas 
metais

o. kaip
centr^ sudarė kunigai ir ko-Į ko: 

s zlont- munistai Mat, komunistas i priimami visi
yra vistiek “tikintis”: jeigu žiojantieji iš

ke, ar negalime mudu abu 
du sušukti devynius kartus nepripažinti, 
ura, ba turėsime generolą dakcijos pastaboje 
prezidentu ir tada viskas ta, kad KLB LOK’as 
eis. kaip pašmeruota. Jes. žįsta 
vaike, sulauksime naujų čė- ruomenės 
sų, kada ateis nauji čėsai ir
^kas bus kitaip. i Eet KLB LOK'ui ne tas M- >1»ę «i šeimomis

_ Tėvas, rodos, labai en- rupi- ’^am ruPL kad Ha-jtls. -\ia labai bloga. LOkui —.—
tuziastiškai stovi už gene- mil-lone butų sudarytas tos reikėtų organizuoti rinklia-; Toks jau jų nuosaikumas, 
rolą Eisenhovveri. organizacijos Apylinkės Or-|v3 tokių seimų suselpimui. ;Apie tai netektu kalbėti.

—Siur, vaike, o tu ar
stovi?

Lietuvis

Ir lietuvių,i,“ H^mUtono" bent SUlri L £2 '»* i * f • • • Sta'lin^paukščh, sk

0,.'an'zal-1» lyra jų eile-e. Nedirbančių- . f ’ l1aus Arkos j

'ganizacims Komitetas 
!rin Įeitu atstovai visų 

kurios nori

ku-

ne~ dijoj, kunigas 
11 nelis,

misionierius In- 
Jonas Svir- 

rašo mums apie mi-
Pa'v1_ sionierių darbą Indijoj. Jo 
a 0-1 laiškas atsiustas iš Donirnanciu - ,. . , „ .. U AO" laiškas atsiųstas iš Don

narlė mėKėjai—priešai, kurie net jaus Arkos Draugija suren- | Bosco s<.hook Liluah, How-
I Ok“ni lietuvio vardo nevelli' gž s?vo met n* balių Barce' rah, India. Laiške tarp ki- 

lonoje ir pakvietė į svečius t daivkų 3kaitome: 
visą zoologinį sodą.

Jei mes lietuviai įkurtu-1 Kaip jau, be abejo, busi
me panašią draugiją, tai į te girdėję iš laikraščių ir 

o peršamas tik parapi-jjų dėtųsi visokie Vanagai,; kitų šaltinių, kad Indija gy- 
oficiozas “Musų Lietu-Sakalauskai, Pempės, Straz- vena didelėje valgio krizio 

va,” suprask, mūšų,tai yra dai. Žvirbliai, Gervės, Var- padėty. Ypatingai Assąmo 
katalikų, viskas buvo tvar- nos (Vainauskai ir pana- provincija, kur dirbame,

kol
buvt
jos

kiekvienam lietuviui
Cenzūruoja Popiežių

“Tėviškė.- Žiburių” nr. 52 
(105) atpasakodami (labai 

nusi- trumpai) ; piežiaus Pijaus 
vi-i XII kaiėd:

tą kalbos 
žius ragini
tis nuošalia: nuo politikos.

Juk tuo popiežius neno
rėjo bažny iai pakenkti. 
Nejaugi “T. ž.” redaktorius 
yra šventesnių ir už patį po-

orga-
dalv-—Neskubėk, tėve, gene-i”^?yųV~nj*_ 

rolas Eisenhoueris dar nė- 'aUt! n-2™™5 
ra kandidatas. Kada jis |^ena*'uorrienčje. 

s bus išstatytas, jeigu bus iš-, . , ,
statytas, tada bus laikas s,ems kanados lietuviams ir 
lapie tai pakalbėti. Bet jau vlsoms « organizacijoms, 
iir dabar, tėve, galima pa-j Redakcijos pastaba buvo 
sakyti, kad kandidatui rei-j padaryta todėl, kad tūli 
Ria ne tik vardą turėti, bet į žmonės, teigdami. kad

j reikia ir programos. Kada į KLB LOK’as nenori 
generolas Eisenhovvei is pa
skelbs savo programą, tada

Sis 
bendras

LietUVių

I bus laikas apsispręsti.
—Tau, vaike, tik progra

mos rupi, o aš stoviu už ge- 
inerolą ir dacol.

pripa
žinti esamos Hamiltono or
ganizacijos. klaidino visuo
menę ir tuo dengė savo ne
norą sudaryti ALOK’ą. ku- 
rin įeitų visos įeiti preten
duojančios organizacijos.

piezių

—Tu stovėk, tėve, o aš j Klausimas tiek aiškus, kad 
einu į socialistų vakarienę jis yra perdėm aiškus visai 
■South Bostono klube. i Kanadai, kuri susiorganiza-

—Ei, vaike, paskolink V0 KLB LOK’o aplinkraš- 
jkvoterį, eisiu ir as cicili- čių pagrindu—jis tiktai ne- 
Įkams išdrožti smarkų pa-į aiškus kai kam iš Hamilto- 
i mokslą. į no bendruomenė

Sausio G d. Montrealio 
skautai surengė vaikučiams 
eglutę. Senelis, atkeliavęs 
iš šiaurės polio, apdovano- 

• jjo vaikučiu-.
Malonus reiškinys, kad 

skautų parengimus vis di
desnis skaičius vietoje gi
musio jaunimo lanko.

akcija pradėjo griežti dan- t viiKutaiciai ir Kitokie su-,mų, uaug huaviiicju. įuns 
tį, pamiršdama visokią “to- vilkintų pavardžių žmo-'tančiai žmonių liko be pa- 
leranciją.” ** įnės), Kiškiai, Briedžiai, stogės ir saujos ryžių. To-

. . . Meškutaičiai (ir visi sumeš-jdėl galite lengvai įsivaiz-
1 įaeitą šventadieni ma-jkįnty pavardžių žmonės),įdinti kaip ir mums teko nu- 

ciau toki epizodėli: V iena TaUrinskai, Kiaulėnai, Par- i kentėti, nes visų vargšų 
sena moterėlė, nuolatinė Į x , kit U
•Keleivio” skaitytoja, prie!' ^„^05 kūrėjams bet- 

gi butų kartais nelengva

—Mokėsim kiekvienas už 
tėve, o baliavosim 

Iki pasimatymo.
save,
kartu.

Musų Kalendorių 
Greit IšsiųsimeI

Visiems užsisakiusiems 
'“Keleivio” 1952 metų ka
lendorių pranešame, kad 
šią savaitę kalendorių bai- 

■ giame spausdinti ir tuoj 
^bename į rišyklą. Kaip 
i tik bus gautas iš rišyklos, 
tuoj pradėsime siuntinėti 
kalendorių užsisakiusiems.

Kalendorius šiais metais 
išeina geroje popieroje, 
aiškiai atmuštas, su daug 
paveikslų. eilių, įdomių 
skaitymų, informacijų ir 
patarimų.

Kalendoriaus kaina yra 
tokia pat, kaip buvo, 50 
centų. Užsakymus prašo
me siųsti:

‘ “KELEIVIS”
636 Ea»t Broadway

So. Boston, Mass.

žmonelių akys ir viltys yra 
nukreiptos į mus, kurie 
taip pat esame be medžia
ginės pagalbos.

Čia žemiau paduodu ke
letą būdų mums padėti.

Pasiųsdami, sulig savo 
išgalės, kokią aukelę musų 
misijos reikalams padengti.

Pasiųsdami šv. mišių in
tencijų dėl savo brangių 
gyvų ir mirusių labo. Vie
nos šv. mišios yra atlaiko
mos už vieną dolerį.

Mes galime atlaikyti ir 
“gregorioniškas šv. mišias” 
(tai yra 30 šv. mišių už vie
nos ypatos sielos išlaisvini
mą iš čyščiaus kančių).

Pasiųsdami 5 dolerius 
galite išpirkti vieną pago- 
niuką duodami jam jus-ų 
parinktą vardą ir jo foto
grafija bus pasiųsta auko
tojui.

Paskatindami ir savo kai
mynus prisidėti prie šio kil
naus darbo.

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

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

Mr. A. Zamžickas.
26 Devonport Rd., 

London 12 W.
Priima naujus užsakymus 

ir atnaujina prenumeratą. 
Parduoda “Keleivio” visas 
knygas. “Keleivio” kaina 
Anglijoj 3 su puse dolerių.

“Keleivio” Administracija.

Vila Zelinos šventoriaus 
nusipirko “Keleivį” iš ber- 
niuko-platintojo, kai 
šalį ėjęs vietos lietuvių kle-^7 
bonas kunigas Pijus ” 
žinskas sustabdė moterė
lę, išplėšė “Keleivį” iš ran
kų, numetė jį ant žemės ir 
sumindamas pareiškė, kad 
šitas laikraštis yra komu- U' 
nistinis, kurio doras katali-l 
kas neturi nė į rankas imti. 
Šitokia “spaudos toleranci-

apsispręsti. Pavyzdžiui, ar 
I)H) .Drazdauskus galima priim- 
kk-(ti? Jie turi iš strazdo sko- 

Kaga- Įįntą paVardę, bet sulenkin
tą. Kiti vėl turi visokias 
nelietuviškas galūnes prisi
segę prie lietuviškų gyvulių 
ir paukščių vardų, tai kaip

jais dalytume? 
Daugiausiai ginčų betgi 

Kiltų dėl tokių pavardžių,
..... . .kaip Vabalas. Tai ne gy

li savo apylinkėje vyk- vuj ne paukg^s jr ko_ 
“katalikiška akcna L - __ ,_____________

orgamza- 
p. Spaudos Se- Į Aušros Vartų parapiją 

iš Prancūzijos atvyko kun. 
Pečkys, J.S.

Aiškumo dėlei dar kartą
Įteikia pasakyti: Hamilto-' Vasario Ui d. gimnazijai 
Inas. kaip ir kitos Kanados Diepholz’e. Vokietijoj rem- 
1 lietuvių kolonijos, kuriose ti komitetas, prie centrinio 
yra ne viena, bet kelios or- LOK’o, pareigomis pasi- 
ganizacijos, turi sudaryti skirstė sekančiai: pirm. Ly- 
Hamiltono Apylinkės Lai- mantas, sek r. n. Gasiunie-

cijos li
kėjui.

Žmogus gali viską pa
slėpti, išskyrus du atveju:
(1) kuomet jis pasigeria ir
(2) kuomet jis įsimyli.

Antiphanes.

SKAITO EISENHOWERIO PAREIŠKIMĄ

. Žžįg-.fc.
Brigados generolas C. T. I^nham Paryžiuje skaito gen. 
Eisenhouerio pareiškimą apie sutikimą boti kandidatu 
prezidento vietai.

doma “katalikiška akcija ,kiame pavįdale 
is padeda skleistis lietuvis-; Nojaus Arkoje? 

kam spausdintam žodžiui.
J. Vilkinskis.

Ar gali katalikas ir dar _____
kunigas viešai meluoti, ap-; VABAR Kostiumą, 
kaltindamas demokratiška, Koiejos fronte kai kurie 
laisvos minties laikrastj ko- amerjkječiai kareiviai ne-
munizinu. Matyt. šioja “bandomus kostiu-
baznycios kanonai jam tai! „ kulie vra ada ti iš 
leidžia? Melas-—pnemone ,astik
šventam tikslui siekti. Da

jis buvo

kad
panašaus 1 gu- 

jmos putas.” Tas plastikasar klebonas daboja vadinafi
ventadieniais prie bažny

čios nepasirodytų “Kelei
vio” platintojas, ne?—anot
lebono-vidurio kelio nė-,u kostiumais apsirengę 

bU- Raip

“plyvinyl - chlo
ride.” Iš jo padaryti rūbai 
labai gerai apsaugo žmogų 

i nuo šalčio ir Korėjos fron-
a: su bažnyčia ar su 

iinu. Bet jis pamiršta, kad 
vis daugiau atsiranda lie
tuvių, kurie kovodami prieš 
Kremliaus diktatūrą jau 
nesi 1 e n k i a atgyventiems 
prietarams ir žmonių mul
kinimui.

vyrai, jaučiasi Flori
doj, “šiltai ir drėgnai.” 
Kostiumas vra iš dvejų du
lk). švarkas ir kelnės, jis 
nešiojamas po lengvu ka
reivišku kostiumu. Jei jį 
užsivilkęs įkrisi į vandenį, 
tai, jei turėtum ir 50 svarų

Kas pripažįsta toleranci- naštos, vandenyje neskęsi
'a. įrodo tai ne tik tuščiais• * '
žodžiais ir atvirkščiais dar
bais.

St. Pleputis.
Sao Paulo.

ir pluduriosi paviršiuje. 
Kostiumas nekliudo kunui 
prakaituoti ir kvėpuoti per 

į odą. Sako. kad toks plas
tikinis kostiumas bus kada
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Rastu Derlius 1951 Metais
1951 metais pasirodė ne- Mačernio, H. Nagio “Že- 

mažai naujų lietuviškų dai- mė” (“Lietuvių Dienos”), 
liosios literatūros knygų Kazimiero Kraučiuno 
įvairiuose pasaulio kraštuo- (brooklyniečio) “Iš Dumi- 
se (daugiausia Jungtinėse nes Lūšnelės” (New York), 
Valstybėse, paskui Vokie-,Vinco Joniko “Brangmens”i 
tijoje). Šiame sąraše buvo (Alka), Antano Ruko į 
norėta sužymėti visas nau- “Bokštai, Meilė • ir Buitis” 
jas lietuviškas dailiosios Ii- (Jonas Kutra, Chicago), Z. 
teraturos knygas, išėjusias Ledėno “Minijanas,” poe- 
1951 metais ne okupuotoje ma (Chicago), Petronėlės 
Lietuvoje. Jį sudarant, į Orintaitės “Viligailė,” le- 

Bičkunaitė,

KAPITONAS carlsen budėjo vienas savo laive
S!

svarbiausia, pasinaudota A.'genda (Julija 
Ružancovo redaguojama ir Chicago). 
dabar VLIK’o leidžiama 
“Knygų Lentyna,” bet dar 
neturint paskutinio (10-11) 
numerio, teko pasinaudoti 
laikraščių žiniomis, kurios! land), 
galėjo būti nepilnos (vi- “Nemuno 
siems, nurodžiusiems netik 
slumus, busiu dėkingas).

Išėjo kelios naujos kny
gos atsiminimų. Balio Gai-
džiuno
Viena

‘Vieneri Metai ir 
Savaitė” (Cleve- 
Antano Garmaus 

Pakrantėmis”
(“Nemunas”), M. Gudelio 
“Lietuviai Gynė Savo Miš-

Sausio 10 d. nuskendo “Flying Enterprise’ prekybos laitas. kuris gruodžio 28 d. plaukdamas iš Hamburgo i Ameri
ką jurose bangą buvo sugadintas ir kapitonas Įsakė visiems keleiviams ir įgulai laivą apleisti. Bet pats kapitonas 
Henrik Kurt Carlsen liko laive ir per dvi savaites, kol laivas buvo bandomas gelbėti, budėjo ir neapleido laivo. Pa
veiksle matyti kapitonas pasvirusiame laive.

jiems Metams pasirodyti 
šauniau ir pavilioti daugiau 
svečių. Visur gerai vaišino 
ir maloniai priėmė.

Lietuviai čia turi pasista
tę gražią svetainę, 354 Park 
St. Ją užlaiko draugijų są
ryšis. Toje svetainėje irgi 
turėjome Naujų Metų pasi
tikimą. Susirinko apie 50 
porų, turėjome vakarienę, 
muziką ir kitokius smagu
mus. Muzika buvo p. Gm- 
želevičiaus orkestrą, kai 
kurie svečiai skundėsi, kad 
ne ikvaliai grojo. Žinoma, 
kitą. metą galėsime pasi
samdyti ir kitus muzikan
tus.

Nors naujų lietuviškų ■ kus” (Lithuanian Books), 
dailiosios literatūros knygų'kun. Stasio Ylos “Žmonės 
skaičius yra nemažas, bet ir Žvėrys Dievų Miške” 
jas skirstant rūšimis, mato-: (Putnam, Conn.).
me, kad 1951 metais išėjo 
tik vienas naujas dramos 
veikalas, tai Balio Sruogos

Tautosaka: A. Giedriaus 
“Tėvų Pasakos” (PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos

pomirtinė drama “Kazimie-jKnygų Leidykla), 
ras Sapiega,” 9 paveikslų1 Jaunimo knygos: A. Gie-
istoriška kronika 
“Terra”).

Jau daugiau yra išėję 
manų ir apysakų. Čia ran
dame 7 naujas knygas. Vy
tauto Alanto “Pragaro Po
švaistės” (“Tremtis”), Pul- 
gio Andriušio “Sudiev, 
Kvietkeli” (“Australijos 
Lietuvis”), Jono Gailiaus 
“Susitikimas” (New York), 
Juozo Kiumino “Naktis
Viršum Širdies”
Vinco Ramono “Dulkės 
Raudonam Saulėleidy” (L.
K. S. D. lietuviškų knygų (J.

Aš Daužiau Monopolius lietuviai pagal savo jėgas buvo išrinktas klubo pirmi- 
masiniai kovojo prieš Rusi- ninku. Tas nepatiko kai
jos valdžią. Bet 1907 me-į kuriems kerštinčiams ir jie 

Prieš 47 metus, kada aš tuvių tautos valią. Caro tais. kada caro valdžia su- paleido prieš ji visokių pra
buvau jaunas, aš dalyvavau monopolių patriotai, kaip stiprėjo ir pradėjo keršyti simanymų ir narių susirin- 
caro monopolių daužyme. Karpius, negali suprasti, maištininkams, da u g e 1 i šikime, dievobaimingų neiš- 
Prisipažįstu, kad tą dariau, kodėl lietuviai kovojo prieš lietuvių “suprato savo klai-'manelių padedami, Klovą

(išleido jdriaus “Lekučio Atsimini- 
jmai,” Vlado Vijeikio “Ma

ro- no Tėvynė” (“Margutis”). . , .
Nors prie kitų žanrų pri-!Polkas Lietuvoje, kurios da 

klausančios, bet vis dėlto 
pažymėtinos naujos kny
gos: Antano Maceinos “Jo
bo Drama,” IIII tomas 
(Venta), Gaidamavičiaus 
‘Išblokštasis Žmogus” (Ven
ta), Petro Babicko “Brazi-

Ir visai nesigailiu tą daręs, ^nonopolius ir prieš VISAS dą 
Jei šiandieną turėčiau pro-rusų valdžios įstaigas. Jie dėl 
gos, aš ir vėl tą dalyčiau ir "darė tą todėl, kad norėjo mų. 
ypač su dideliu malonumu: sukurti savo valstybę ir at
daužyčiau Stalino

Įbar atlieka tą pačią lietuvių 
tamsinimo ir akių užpylimo 
misiją, kokią savo laiku at
likdavo caro monopolkos.

mono- sikratyti nuo nekenčiamo perversmo, buvo 
rusiško režimo. Monopolių Lietuvą valdyti.

ir pradėjo atgailauti'suspendavo, o paskui ir vi- 
1905 metų “išsišoki-Įsai pašalino. Vėliau iš na- 

Tokie atgailaujantie-! rių buvo pašalintas ir J. 
lietuviai, po 1926 metų! Johnson buk tai už “suiru- 

paėmę ir tės kėlimą.”
Jie ir ne-; Kada pašalintieji

New Britain šv. Andrie
jaus parapija, po savo gra
žia bažnyčia apačioje įsi
taisė svetainę su dideliu ir 
gražiu baru. Svetainėje 
atsibuna visokie parengi
mai, o prie baro gali gauti 
visako: snapso, alaus ir ki
tokių gėrimų. Yra muzika. 
Prieš naujus metus klebo
nas Karkauskas išdalino 
parapijonams apgarsinimą 
ir kvietė visus ateiti po baž
nyčia pasitikti Naujus Me
tus. Porai kainavo $7.50, 
o sąryšio svetainėje ėmė tik

nariai į $3.
Kai kurie katalikai stip- 

l nai piktinasi, kad svetai-
“uždarinėjimas” buvo vie- priklausomoje Lietuvoje iškėlė bylą. klubo viršinin- 
na iš priemonių pašalinti “sarmatijosi” savo 1905 kai su savo advokatu sutiko 
į-usų valdžios įstaigas. metų praeities ir tų metų taikintis ir pasižadėjo pri-i“^*e ^įį-daug šauniai dirba

Apie tą reikalą visai ne
rašyčiau, nes tai sena isto
rija. Bet atsirado čia Ame

Kada Amerikos žmonės Lovas stengėsi perstatyti, imti pašalintuosius nanus 
pradėjo kovą prieš Angli- kaipo ‘monopolių daužyto-;atgal į klubą. Taip buvo 
jos valdžią, jie sumetė i ju- JW” judėjimą. |sutarta, bet vėliau klubo

Iš to ir gavosi, kad musų'bosai apsižiūrėjo, kad busrą anglišku akčyzu apdėtą

gražusis baras. Bet pini
gas vilioja, o baras yra ge
riausia priemonė pinigų už
dirbti. Viena lietuvė, p. 
Maksimavičienė, ir klebo
nui sakė, kad sarmata yra

oficiališkieji istori-Į negerai. Jei jie siūlys pa
metu revoliucijos i šalintuosius narius priimti

tautos 
1905lija” (Rio de Janeiro), Ka- riįoje toks caro monopolių arbat* A"g.llikl kal'',la: ” 

' • ščesnulevičiaus patrjotas ponas Karpius, .abTr“ "
Vytauto Sirvydo kuris visiems monopolių , arbatvaguus 

Bronius Kazys Balutis” daužytojams norėtų, po 47 kada J,e Pnes
metų, akis išbadyti ir gal

i net mus i koki tai savo teis-

(Gabija), Į zimiero
Varėna,”

klubas), Igno Šeiniaus Mich.).
J. Bachunas, Sodus,

Lietuviai. Įvykius traktuoja, kaipo,atgal, tai jie tuo pačiu pri-jtoks baras svetainėje, bet
menknieki. Bet kad atsi-Įsipažins, kad jie anksčiau klebonas apie ta reikalą ki. 
randa aiškiu caro monopo- melavo, kada tuos narius;

siūlė pašalinti. Todėl
darinėjo

1905 metais Lietuvoje 
tiktai tautos išgamos gyn; 
caro monopolius, o visa tau
ta buvo prieš caro valdžią 
ir prieš visas tos nekenčia
mos valdžios įstaigas. Tie-1 

valdžios valdi-J83’ b“vo žmonių, kurie mo
te pardavinėda-'n?^hus?Viauze/ net,-1UOi:

biją), Jurgio Jankaus “Pir- Vinco Pietario “Lapes Pa-ivo degtinę ir kartu atlikda-'P16,56* Gal 11 Ame,,koA- 
/KohnnėV,, looUo” /dokrtoi iv Tz,™ kįtokjas caruį įr pOliCi- '

“Kuprelis” (“Tremtis”), 
M. Vaikaus “Čiriksas Siau
bė” (“Vaga”).

Taip pat 1951 metais is-:mą patraukti, 
ėjo kelių lietuvių rašytojui ęaiO monopolio 

nauji leidimai: V.
patrio-

veikalų nauji leidimai: V-itai, tokie kaip Karpius, ne 
Novelių rinkiniai pašilo- Mykolaičio-Putino “Altorių'žino, kas buvo tie monopo- 

penki. Aloyzo Barono šešėly” (“Tremtis”), Laz-jiai ’ Monopoliai’ buvo ru- 
žvaigždės ir Vėjai” (Ven- dynų Pelėdos “Motulė Pa-!gu Vį

ta), Algirdo Lansbergio,jviliojo,” Marijos Pečkaus-!tuv^s 
Adolfo ir Jono Mekų, Jono kaitės-Šatrijos R a g a n o Sjpardaveiai.
Lėto “Antroji Proza” (Ga- “Sename Dvare” (Baltija), ninkai ’

dė
•su valdžia

masis Rūpestis” (lietuviškų saka” (Gabija) ir Jono Ba- 
knygų klubas), J. Jazmino lio “Lietuviškos Pasakos.”

Dar paminėtinos‘Moteris, nuo Kurios Pabė
gau” (Chicago), Jurgio Sa- vertimų knygos: 
vickio “Raudoni Batukai” j Twain “Princas ir

valdžią, pylė į ravus caro 
degtinę ir monopolius už- £ynėjų, kaip S. Karpius,

Monopoliu
snapso parduo- 

Jose buvo pastatyti’

žmones mete

-

tai jau 
i čiukuras.-

Pranciškus X. Juodeikis.
Philadelphia, Pa.

via neismanvmo

KorespondencijoS
EASTON, PA.

taip mano.pašalinti. lodei jie 
nuo savo susitarimo atsime
tė ir nutarė per savo advo
katą bylą vilkinti, kiek tik 
galima. Jie bandė ją vil
kinti per Northampton ap
skričio klubų draugiją, į 
kurią jie kreipėsi prašyda
mi pagalbos, bet gavo pa
tarimą laikytis taikymosi 
susitarimo. Toks patarimas 
klubo bosams nepatiko. Jie 
nutarė vėl vilkinti. Kiek 
ilgai vilkins, aš nežinau, 
bet kada nors visgi teks pa
rodyti, ar pašalintieji nariai 
tikrai tokie baisus žmonės, 
kad juos reikėjo mesti, ar

Am. Pil.

Kur Dingo $1,000?
P-s Vladas Mingėla rašo 

“Naujienose,” kad Philadelphi- 
jos lietuviai minėdami Vasario 
Šešioliktosios sukaktuves 1951 
metais surinko aukų $1,959.5€. 
Iš tų pinigų, kurie buvo įteikti 
minėjimo komiteto iždininkui 
p. Bach $979.78 buvo persiųsti 
Amerikos Lietuvių Tarybai, o 
kiti nežinia kur buvo padėti. 
Pasiteiravimas pas kasininką 
nedavęs jokių rezultatų. Pini
gai nebuvę persiųsti nė Tautos 
Fondui į Europą.

Pakėlus spaudoje tą klausi- 
mą.pinigų likimas, be abejonės, 
paaiškės. Bet Philadelphijos 
pamoka gera butų įsidėmėti ir 
visoms kitoms lietuvių koloni
joms. Jei pinigai renkami Lie
tuvos vadavimo kovai paremti, 
ju nevalia nei savo vietiniuose 
ižduose pasilaikyti, nei nukreip- 

kur kitur. Kitaip išeina sau
valiavimas. kuris negali būti 
pateisinamas jokiais gudravi
mais.

anglu 
i- 

įse-
nius. Bet kuri tauta netu-ptoma musų klubo 
ri vagišėlių? Lietuvos pat-Įeksnarių byla prieš 
riotai 1905 metais, kai mo-ldėl

!jai paslaugas. Daugumoje įarbat« » h™ * .k; 
s,tai ' buvo žandarmerijosI™ J? arbatų dejos, į kisttry

Mark agentai.
Elgeta Į Kada lietuviai 1904-1905 

(Gabija). Be to, dar ketu- (PLB Vokietijos Krašto,metais pradėjo platesnę ko- 
” Knygų Leidykla), John' prieš Ru?įj0? valdžią, jie

Steinbeck “Tarp Pelių ir vedė kovą prieš VISAS Ru- 
Vyrų (“Pradalgė ’) , Cu- sijos valdžios įstaigas, tame 
kovskio “Dr. Aiskauda ir Į?kaičiuje ir prieš valdiškas 
Jo Žvėrys” (Eglutė”)

ri kanadiškės “Rūtos” leidi
niai (maždaug vieno lan
ko): Prano Enskaičio ‘'Sva
jūnas,” Balio Gražulio “Iš
davimas,” Albino Mariaus 
Katiliškio “Paskendusi Va
sara,” Vytauto Tamulaičio 
“Raguvos Maluninkas.”

Nemažai pasirodė naujų 
poezijos knygų, daugiausia 
eilėraščių rinkinių. Jono 
Aisčio “Sesuo Buitis” (prel.
P. Juras), Alfonso Giedrai
čio “Dainos Apie Laisvę”
(Los Angeles), Juozo Kėk
što “Ramybė Man” (Gabi- Pakalbinkime kaimynu* ir 
ja), J. Kėkšto. K. Bradų- draugu* užsisakyti “Kelei- 
no, A. Nykos-Niliūno, V. vį”. Kaina metam* $3.

j degtinės krautuves. Didy-
Kaip matome, tai naujų Vilniaus Seimas, posė- 

lietuviskų knygų derlius Į^^iavęs istorinėj Lietuvos 
1951 metais buvo nemažas.

Baigiant, norėčiau padė
koti p. Ružancovui, kurio 
surinktomis žiniomis 'čia 
daug teko pasinaudoti.

—J. J.

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 Ea»t Broadway, South Boston 27, Mas*.

sostinėj 1905 metais, kuria
me dalyvavo virš 2,000 at
stovų iš visų Lietuvos vie
tų, šaukte šaukė Lietuvos 
gyventojus kovoti prieš vi
sas valdžios įstaigas ir savo 
viename nutarime stačiai 
sako:

“Kad įgyti autonomiją, 
pirmučiausiai reikalinga yra 
galutinai sugriauti dabartinę 
prispaudimo tvarką. Tam 
tikslui reikia vienyti visas 
Lietuvos politiškųjų partijų 
ir pavienių ypatų pajėgas. 
Susivienijus namie, pridera 
jungtis su visomis Rusijos 
tautomis, kurios padeda 
griauti tą tvarką, o kol kas 
reikia: nemokėti jokių mo
kesčių. uždarinėti’ mo
nopolius. neleisti vaikų į 
rusiškas pradedamąsias mo
kyklas. net į Kauno. Vil
niaus. Gardino gubernijose 
valsčius, teismus ir visas ki
tas dabartinės valdžios įstai
gas. neleisti savo brolių i ka
riuomenę. reikalui prisiėjus 
streikuoti visiems darbo žmo
nėms miestuose ir sodžiuo
se.”

Toks buvo tarimas

Klubiniai Reikalai

Sausio 18 d. čia bus svar- 
dvejų 
klubą

tų narių pašalinimo.
nopolius “daužė." jų neplė-j Klubas nutarė narius paša- 
šė, bet suleisdavo degtinę 
į ravus, arba monopolius 
aklai uždarydavo.

Caro monopolių patrio
tas Karpuis, jei jis nori 
daugiau apie ' monopolius isPr? 
sužinoti, gali kreiptis i savo 
kaimyną generolą Nagevi
čių, kuris savo laiku puikiai i 
pasižymėjo monopolių nai
kinime. Tiesa, vėliau, ka
da iš jauno medicinos stu
dento išėjo išdidus genero
las, Babtų dvaro savinin
kas, jis gal į monopolius 
pradėjo žiūrėti kitaip. Aš 
čia nekalbu už ji. Bet iš 
musų tautos praeities nie
kas, jokie šmeižikai ir ne
išmanėliai, jokie Karpiai ir

linti neprisilaikydamas klu-jgal klubo viršininkai pasi- 
bo konstitucijos. Nariai dėl 1 odys sauvaliauto jai, kurie 
to kreipėsi į teismą ir jauinesjla*ko nei klubo konsti- 
du metai, kaip tas reikalasĮtucijos ‘nei paprasto pado- 
vilkinasi. Ar šį kartą teis-irumo- Tą klausimą spręs

ar gal ją 
atidės, matysime tiktai

teismui
dar

teismas.
Gaila, kad lietuviai nemo-

pradėjus bylą svar- ka sugyventi taikiai ir kul- 
ituringai. Musu klubas,

Byla yra įdomi ir svarbi j nebūtų mažos saujelės 
visiems musų valstijos klu-Įkolselių valdomas, galėtų
,u nariams 

“Įsikišti” į 
nizacijos reikalus ir iš
spręsti, ar klubo šeiminin
kai tvarko tą organizaciją! 
pagal klubo konstituciją, ar Į 
pagal savo užgaidas.

Musų klubo nariai dau-j 
gumoje yra katalikai, bet'

Teismas turės 
privačios orga-

būti mažos Eastono koloni
jos kultūrinis centras. Ga
lėtų būti, bet nėra.

Senas Eastonietis.

NEW BRITAIN, CONN.

kitokie pavėluoti caro če- jie atrodo šiaudiniai 
bato laižytojai, neišbrauks 
1904-1$06 metų didvyriš
kos lietuvių kovos prieš ca
ro valdžią ir prieš visas tos 
valdžios įstaigas, neišski
riant nė caro monopolių.

1904-1906 metu lietuvių ■ bylos pradžia siekia senų 
kovos prieš rusus buvo vie- laikų, kada Peter Klova hu
nas iš žymiausių istoriniu'vo išmetąs iš bolševikų or- 

Įįvykių musų tautos atginti-;ganizacijos už “nesilaiky- 
įme. Bet tas laikotarpis yra Imą linijos” (priėmimą 
“užmirštas” ir musų šių Amerikos pilietybės). Tai. 
dienų “istorikai," kurie pe- buvo prieš kokius 25 metus.' 
nėjosi Smetonos dvaro at- bet bolševikai niekada ne- 
imatomis, tų metų kovų ne- užmiršta “renegatų” ir juos 
mato. “n^nrinnžista” ir po šimto metu gatavi dar

likai, nes leidžia save uz 
nosies vedžioti tokiems 
žmonėms, kaip Joe Bimba, 
šlapikų šeima, Martin Ur
ba ir kiti “parapijonys” iš 
kitokios parapijos. Klubo

Naujų Metų Pasitikimas
Daugelis lietuvių musų 

kata- mieste turi užeigas, tai visi 
savininkai stengėsi Nau-

mato. “nepripažįsta 
Di- apie jas apeina, kaip

po
katė gyvus suėsti.

džiojo Vilniaus Seimo, ku- apie pelkę. Suprantama Prieš 3 
ris tais laikais išreiškė lie- kodėl. 1904-1906 metais kokiu tai

metus P. Klova 
‘neapsižiūrėjimu” i

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 85 
ženkleliais.

CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mas*.
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J. BILIŪNAS:

Emilija Piiateraitė

EMILIJA PLIATERAITĖ 
1831 metu sukilimo kovu 

dalyvė.

Praeitų metų gruodžio 
mėnesio 22 dieną suėjo ly-

žmones, 
je buvo 
mimai 
rekrutu

O vargo Lietuvo- 
labai daug. Trė- 

i Sibirą nesiliovė, 
ėmimai versdavo

jaunuolius eiti i miškus, gi 
likusius žmones spaudė 
tamsumas, skurdas ir bau-i 
džiamieji kazokų būriai.

Kai 1831 metų kovo mė- 
nesi Emilija išgirdo apie į 
prasidėjusi sukilimą, ji vie-i 
na sekmadieni (kovo 31 d.) j 
paprašė savo draugės Juzės 
Prušinskaitės nukirpti jai 
plaukus, persirengė vyriš
kai ir kartu su ta pačia 
drauge ir keliais patikimais 
tarnais, gerai apsiginklavu
si, su tautine vėliava ran
kose atjojo ties Dusetų baž
nyčia (Dusėtai buvo Pliate-

KELEIVIS, SC BOSTON

VAIKAS BVVO 10 AlfIŲ PRIRIŠTAS

Bemiukas Kieky Hendrieksen buvo 10 sa. ..;ėių laikomas pririštas prie lovos, nuo 1951 
metu spalių 20 dienos. Ji buvo pavogęs į;- laikė pririštą bankų plėšikas John D. Bil- 
let. kurio paveikslas matosi dešinėj, kode plėšikas laikė ji nelaisvėje. Salt laike City. 
neskelbiama.

Joniukas
Iš

(Tęsinys) 
lauko matos nelabai

gyvena; aplinkui 
vijus, kur nekur 
mis ilsis arkliai, 
daiktai Joniukui 
neregėti. Mato,

toli miestelis, kur jo motutė 
gano gal- 
pakiurnė- 
Visi šitie 
nežinomi, 
kaip so

džiaus vaikai joja ant ark
lių, ir jisai labai norėtų jo-i 
dinėti; mato, kaip važinė
ja, ir jis norėtų važinėti, 
nes prie tėvelio to nebuvo1 
mėginęs, patyręs; girdi, 
kaip sodžiaus jaunimas ar- 

jba ir piemenys dainas dai

kias; visiems kažin kodėl 
tuojau patinka. Kada Jo
niukas grįžta laukan, kiek
vienas sutikęs važiuotas 
prašo jį sėstis ir liepia dai
nuoti. Po visą sodžių sklai
dės skardus mažo 
balsas:

vaiko

Ak vija, panavija.
Jau pražydo kaip lelija . ..
—Nu, čia gi ar ne šeš

kaus piemenį vežiojas?— 
sako vyras, stovėdamas vie
nam kieme.

—Nugi mat, užkankins 
žiurė-nuoja, ir jis mėgina vienas i'/^ką, gailestauja

dama į Joniuką moteriškė. 
—Nebūtų našlaitis ... kiek

gi vienas skriaudžia.
Bet Joniukas linksmas ir 

laimingas; važinėjas per 
visą dieną; per visą

(sau dainuoti: tokios tos 
dainos linksmos, malonios, 

i Klausos jų, ir jam taip ge 
ra, ramu randas. Dainuoja: 

ijis pats, ir jam taip links
ma. širdi aukštyn‘kelia.

giai 120 metu nuo Emilijos . , D u®.. _ ♦. . T . J nu nuosavvoe). PamaldosPnaterytes mirties. Lietu- , ........ kaip tik baigėsi ir Emilijavos istorijoj Emilija Pliate- > .Q minio. žmomu 
ryte yra nepaprasta n- gal K*alįuis Emj]-
vienintele savo rusies mo- , . . - • , ,
x . t- i • -ji saukė juos prie ginklo, irtens. Ji aktingai dalvvavo , . . . J. • • •* - - baigiantis dienai apie ja1831 metu sukilime prieš; . -■ QnAr . stovėjo 800 sukilėliu, vie-rusus .r kovojo su kare.- nj j Jbuvo ginkluol- žauna. 
varis petys . petį, su kardu ma£ rink)aĮ kitj tįk kir.
rankose. Ji buvo sukilėliu - • , , • ___ •. x , - viais, dalgiais, net spragi-orgamzatonus ir jų vadas , . w t? -•s lais. vos Emilija spėjo ap

tvarkyti savo buri, kaip jai
.. , .x. j. pastojo kelią iš Daugpilies

rodė kitiems pavyzdi. kareivių dalinys.
Emilija buvo turtingų ir Em^ija * d liais

Lietuvoje žinomų r,Uolė juos ir privertė bėgti.
Plmtenų vienatine duktė. *TuomeJt Daug ilio koI^n. 
•Jos motina, protinga geros dantas atsiu«^ ieš j 
sird.es ir srelnaus budo mo-s(i j dalinį jr S
teras, negalėjo apvaldyti sa- E^i)iia''5„mužė (balandžio 
vo vyro, lengvapėdiško ir 4 įj- Zarasa[s|. pa.
išlaidaus grafo Pliateno, ir , r ....r.rotivrttLry. J= ... . _ ’ . kilusiu upu Emilija su savo
galop jiedu issrskyre. Emi- kareiviai! nužvgiav0 imti 
uja. buvo 10 metų amžiaus, ilio tvin£fe bet žia
ka. giaf.ene paliko vyro .. sumuįta Emilija
namus ir su dukrele apsigy- ^ dalinio ,ikučiais 
gyveno netoli V Ūmaus k- . mi-kus h. isijun. 
(Lancinos dvare! I rfe ciobiški sukilėI;

Emilija augo kaip vis, ’0v£k| kur jį istojo j
ano meto vaikai ir n>ek” ukmergės šaulių buri. Čia 
ypatingu nesiskyrė. Jos nuo- - da!vvav0 keliuos€ mu. 
taika dennos su jos amžių-pasižymėjo ne.
nu, tik kartais z° 15 paprasta drąsa ir ukmergiš-
ar Įvykis ją paskandindavo įJ užsi turėti
i gilius apmąstymus, ir tuo- ;.adu Emili ai bu.
met negalima buvo išgauti « suteiktas kapįtOno Iaips- 
1S JOS ne žodžio, ne sypse- njs h. j{ buv0 paskirta uk.

mergės pulko vadu. Priesenes-, .. . šio dalinio vieną dieną pn-
pasakojimai sjjungė žemaitė Marija Ru- 

šanavičiutė, taigi, jame bu
vo jau trys moterys.apie žiauną rusų priespau

dą ją labai veikdavo. Ypač Neilgai džiaugėsi suki- 
ją veikė senio Brovmerio lėliai pavykusių musių ke- 
pasakojimai, kurs kovojo liais laimėjimais. Greit pra- 
Kosčiuškos pulkuose. Jau- dėjo aiškėti, kad jų pajėgos 
r.utėj Emilijoj brendo min- yra permažos kovoti su rė
tis kuo galint padėti skriau- guliaria ir nuolat iš Rusijos 
džiamai tėvynei. i Lietuvą siunčiama kariuo-

Metai slinko, ir Emilija mene. Kai generolas Gel- 
išaugo į grakščią degantis- gaudąs su savo divizija su
ką panelę. Graži ji nebu- kilėlius apgavo ir prie suki- 
vo, tik jos didelės, nepap-'limo neprisidėjo, visos vil- 
rastai žydrios akvs, kurio- tys išvyti rusus žuvo. Su
miš, rodos, kalbėjo jos šie kilėliai turėjo trauktis į 
la, labai puošė smulkų jos miškus. Besitraukiant, Emi- 
veidelį. Nors motina sten- lijai teko ginti Šiaulėnų 
gėsi įvesti dukterį draugijon, miške (netoli Šiaulių) suki- 
bet Emilija balių nemėgo ir lėlių transportą, kur ji vėl 
niekad nešoko. Jos many- pasižymėjo didele drąsa, 
mu šokti tada, kai tėvynėj Dalis sukilėlių vėliau pabė- 
siautė rusai, buvo gėda. O go į Prusus, dalis slapstėsi 
tuo metu (1823 metais) miškuose. Emilija su Ma- 
Lietuvoje kaip tik šėlo No- rija Rušanavičiute ir keliais 
vosilcevas. Net maži vai- kitais draugais per didelius 
kai būdavo kaustomi retė- pavojus pasiekė Nemuną ir 
žiais ir siunčiami į Sibirą, dasikasė iki Kapčiamiesčio. 
Vaikams rusai turėdavo nu- Jų tikslas buvo pereiti į 
kalti specialius retežius, nes Lenkiją, ten organizuoti 
paprasti nukrisdavo nuo jų pajėgas ir grįžti vaduoti 
mažų kojikių. Lietuvos. Nusivylimo ir

Kai mirė motina, Emilija vargo pribaigta Emilija su- 
pasidarė kaip vienuolė. Ji sirgo ir pasiliko vieno tos 
niekur nesilankydavo, iš- apylinkės dvarininko glo- 
skyrus ligonius ir šiaip ne- boję. Po kelių savaičių su- 
laimėn ir vargan patekusius pinojusi, kad rusai visur su-

ir musiuose su msais savo 
drąsa ir mirties nebojimu '

nos. Emilija buvo jautraus 
ir švelnaus budo. ir 
niųjų žmonių 
apie Lietuvos didingą pra
eiti, jos kovas su priešais ir

Užgęso Žiburiai
Užgeso žiburiai, nutilo musų puota. 
Nudraskė viesulai girliandų vainik;
Taurė neišgerta, daina neišdainuo: ...— 
Užgęso žiburiai per džiaugsmą ir j kus.
Užgęso žiburiai—ir vėl mes tylus, rastųs 
Ir liūdesiu nykiu ir baime nešini.
Be atbalsio dvasia ar melstųsi, ar .-r.istųs: 
Užgęso žiburiai—ir mes vieni, viei .
Užgęso žiburiai—ir paslėpto trošk vo 
Nei aš nepasakiau, nei tu nepasakai.
Laike puikių sapnų, tylaus jausmų aidimo 
Užgęso žiburiai, užgęso žiburiai.

M. Putinas.

UŽSAKĖ “KELEIVI”
ŠVENČIU DOVANU

j Švenčių 
proga šie

Kiekviena Moteris 
Gali Būti Graži!

visą dieną
Nėr žinios, kodėl Joniu-visos galios dainuoja sa- 

kui labiausiai patiko daina, vo dainą, nors ratai be per- 
kurią pirmą kartą sodžiuje ;&togės krato j’o kūną, drebi- 
išginlo. Tos dainos Joniu- na plaučius krutinėję, nors 

įkas nemoka, tik kelius žo-jjam sopa gerklę ir balsas 
i džius žino, bet jam irtų pa- užkimo. Bet dainuoja, kad 

zsa_ kanka: varinėja savo žąse-jtik jį daugiau pavažinėtų, 
savo leg p0 iauką jr šaukia, kiek nes juk niekados jis dar nėr 

galėdamas: važinėjęsis. Važinėjasi Jo-

Metu
užsa

ir Naujų 
skaitytojai 

kė “Keleivi” dovanų 
giminė ir pažįstamiem:

Mrs. Edith M. Blazis i 
Barre Plains, Mas., atnau
jino “Keleivį” Mr. J. Rau- 
linaičiui, Barre Plains, 
Mass.

Mr. L. Janulionis iš 
Brooklyn, N. Y., užsakė 
laikraštį savo draugui Mr. 
Frank Stuper, Maspeth, L. 
I., N. Y.

Mrs. A. Stankaitis iš 
Ont., Canada, užsakė 1952

Ak vija, panavija.
Jau pražydo kaip lelija!

—Ką tu čia dainuoji?— 
klausia ji kartą Morkūno 
Antanas, grįždamas iš lau
ko mėšlą nuvežęs.

Ak vija. panavija.
Jau pražydo kaip lelija!
Šaukia dar labiau Joniu- 

Įkas, ir godžiai žiuri į An
tano vežėčias.

tuo pačiu f-ri patrauklų metą kalendorių Mrs. E. —Tai kad man taip pa-i tada bus? 
verdą, nes jos išvaizda spin- ”---- ’-------  ---- 11 *Ramokienei. Otterville, On

niukas per visą mėšlavežį, 
per visą mėšlavežį dainuo
ja savo dainą—užmiršta 
savo žąsiukus ir šeiminin
kus. Tik prievakariais su
randa tuos žąsiukus ir varo 
namo.I

Varos jis vieną vakarą 
žąsis ir mato: dviejų žąsiu
kų nebėra.

—Blogai,—dilgteli jam
galvon: pamatvs tetulė, kas

sivažinėti! — pereina jam 
j per gaiva mintis.

Mr. G. Kriaučeliunas iš < Norėtu
į roters veidą,-Montreal, Canada, užsakė,}^ nedrįsta: juk nė kartą pradeda žąsiukus skaityti, 

pase \ i. ar ji yra laikrašti savo draugui p. (iar n^ra važinėjęsis. —Dviejų trūksta!—su-
ratuos, paražinė- rinka.—O tu, paišė, tai taip 

, .... _ _______  ____ daboji?
gali būti me. i akiai, bet kė “Keleivį” '

, . graži ji pasidarys maždaug Wasiliui, ClevelandJ Ohio. lniuko slaptašiaip moterys, kurių užima- p0 2S metų ;ejgu tąi .............

j j • .
; uuiiUOJa i„:_iair v. ii

T , „ , T į gyvenimo
John Robert Povvers yra pažiūrėję 

galva vienos iš didžiausių;aį

MlIIIIiĮ
'tenkinimą.

*—c^.-----tanu, vanaua.

prašyti Antaną,

—O tetulė kaip tyčia sto
vi prie vartų, laukia.

Ar visi?—klausia, ir

“modeliu
Uiti

agentui os. Pei ištekėjusi, ar ; e. Aš sutin-.Visbarui, Montreal, Can. __
JO agentūrą perejo tukstan- ku> kad 18 .,.etų mergaitė Mr. John E. Wasil užsa-\iu—sako Morkūno Anta-

Imu kXtrr°aAlS ’ir!ga‘i-.b.’,ti m-Ei akiai’ bet'k4-Keleivi” dovanu .Mr. C.inas, Urs? suprasdamas jt 
tumų n teatio artiste, n p nasifi>w« ma^Hanor GLi'n norą_ Tik

—Sėsk

JP3 v2e.^a ,^e^a!av® .at^re^P"jlaiką laiminta: ištekės ir 
ti dideli dėme&i. Šis vyras, |^ug patenkin a savo gvve- 
kurs jau 25 metai turi rei- nimU ”
kalą su moterišku grožiu,'
pareiškė tokią nuomonę:' ^as link kosmetikos, 
“Kiekviena moteris gali bu- Bobert Po\ve: pataria nau- 
ti giaži! Filmų artistės, doti & labai. dingai. Jis 
kurios mums atrodo nepa- s,ab,?’ kiekvienas geras 
siekiamai gražios, prieš pa-

Mrs. Nellie AVaiient už
sakė “Keleivi” savo moti-1 
nai Mrs. Wm. \Valent, Na-

visą laiką dainuok, 
kai tave vešiu.

Joniukas prašvinta

Ir pripuolusi i Joniuką, 
pradeda kumščiuoti:

—Greičiau eik. suieškok:

iš
nerasi, visą kailį išpersiu!

tekdamos į Hollywood<j 
daugumoje buvo negražes
nės už daugelį paprastų 
moterų. Bet ilgas trenira
vimas ir grožio higiena pa
darė jas tokiom, kokios jos 
dabar vra. O tą pasiekti 
gali kiekviena moteris.”

John Robert Power nu
rodo septynias taisykles, 
kurių turi moteiys prisilai
kyti. Būtent:

dailininkas, t: oydamas pa
veikslą, galvo kaip pavar
toti mažiau d;, ų ir padary
ti gražų pave :slą. Tą tu
rėtų atsimir/: kiekviena 
moteris, kai i: paima į ran
kas teptukus -u dažais ir 
nori padaryti save gražią, 
kaip paveiksliuką.

... x , Joniukas išlaksto vižcziaugsmo, mete savo žąsis džj ir Iauką„nėra.
, ir sėdas ratuosna. lindės prižta i

Mr. P. Lekavičius iš BaP —Nu, dainuok! — sako vi ? t neitu bet Rur 
timore, Md., užsakė laik- Antanas ir sukerta arklį. » jon;uČas nedra-'rasti Mr. P. Ribokui, Un»g-| Ratai dardėdami ir soki-!^atiLo“s d«3, 

nedarai rieda keliu, krato norf tebžtas ieiti ir
Joniuko kūną tet jis is vi- atsi „j Bet wtuįė tai 
sos galios saukia vis tą pa- pat iš]akst0 vigą ne.
- * ■ suranda žąsiukų ir, sugri-

Ak vija. panavija. Į žūsi namo, puola i lovą,
Jau pražydo kaip lelija... ;nutraukia nuo

shua, N. H.
ią so-

Nu- 
šeimininkus.

vajuje.

PAAUKOJO BALF $162

$250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei

1. Nešioti tokią Žukuose- Tu, Tautieti, į risidėsi savo 
kuri tikrai tinkaną, Kuri tiKrai tinKa veidui. »

2. Išmokti grakščiai n ;___________
lengvai judėti.
3. Gražiai vaikščioti.

4. Gražiai sėdėti.
5. Rengiantis daboti ne 

mados, bet pritaikyti mbus 
savo asmenybei.

6. Išmokti kalbėti lygiu, 
maloniu ir natūraliu balsu.

7. Išmokti kontroliuoti 
savo manieras, judesius ir 
elgesį su žmonėmis. “Be 
to,” sako Roljert Power,.
“aš norėčiau pridėti, kad 
moteris turi būti ištekėjusi.
Kodėl? Todėl, kad kiek
vieno žmogaus savijauta at
sispindi jo veide. Moteris, 
kuri yra tikrai laiminga.

kilimą užgniaužė, Emilija 
mirė 1831 metų gruodžio 
22 dieną, sulaukusi vos 26 
metų amžiaus.

Stasys Grigaravičius.

Athol, šiaurės Massachu- 
setts kalnų rajone, tarp gra
žių ežerų ir giraičių, svei
kame, kaip krištolas ore. 
gyvena gražus būrys lietu
vių, kuriems visos lietuvių 
problemos yra artimos prie

AIŠKINA TRAGEDIJĄ

Mrs. Suzanne Reid, Philadel- 
phijos ligoninėj sako, kad te
ologijos studentas Joseph 
Edwards ją peršovęs prie 
Schuylkill upės, kai ji pano
rėjusi su juo nutraukti ro
mansą. Policija ieško Ed- 
wards lavono, nes jis, spėja
ma. nusižudęs.

širdies. Ir BALF veikloje;važinėčiau, sutiko 
Athol yra vienas pirmųjų J nuoti.
Štai šventėms tremtiniams ’
Europoje BALE ui paauko
jo $162. Ir vajus tęsiamas, 
mas.

BALF skyriaus pirmi
ninkė yra Stanislova Jasin
skienė, vice-pirm. Petras 
Simanauskas, iždininku J.
Gailiunas. sekretorių Petras 
Simanauskas.

Tiek vajaus komitetas,
BALF valdyba rūpinasi, 
kad BALF vajuje Athol ir 
apylinkės lietuviai gražiai 
pasižymėtų ir ateity. Lai
mingos kloties.

1$ DŪMINĖS LŪŠNELĖS
Gražios eilės, dainos ir 

deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje.
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:
K. B. Kraučiunas

Daynard Drive, Canton, Conn.
(Nr. 12, 1952)

jos jsiKniau-
—Iš kurtu toki daininin- pusi Joniuką ir lupa jį, lu- 

ką nutvėrei?—klausia An- pa. ,
taną sodžiuj. —Tau važinėtis, važinė-

—Lauke,—atsako juok- tis!—rėkia ji nesavu balsu, 
damos Antanas:—kad pa- kirsdama jam žabine per 

man dai- pečius, per nugarą, per pa
kinkius.

Visi iš to sumanymo juo- (Bus daugiau)

PABĖGO NUO BOLŠEVIKŲ

Trys vienuolės bernardinės atvyko į San Francisco iš bol
ševikų valdomos Kinijos. Vienuolės sako, kad jos turėjo 
bėgti nuo bolševikų persekiojimų. Jos dirbo Kinijoj li
goninėse Kweichow provincijoj.

sird.es
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|lš Plataus Pasaulio
Vokietija Ratifikavo Iranas Protestuoja

\ akarinės \ okietijos par- Dr. Mossadegh vyriausv- 
lamentas praeitos savaitės bė paskelbė savo protestą 
gale ratifikavo Schumano prieš Anglijos kišimąsi i 
planą, pagal kur j šešių va- Irano vidaus reikalus. Va
karinės Europos valstybių riausybė grūmoja opozici- 
anglių ir plieno gamyba bus jos nariams kurie drįstų su
kontroliuojama tarptauti- sidėti su anglų sąmokslinin- 
nės įstaigos. Prancūzijos kais prieš savo šalies vy- 
}>arlamentas tą planą jau riausybę. Irano parlamen- 
seniau ratifikavo. te opozicija sustiprėjo, tas

--------  protestas, sako, turi tikslo
Prancūzijos Vyriausybė opozicijos narius užbaidyti.
Prancuizijos vyriausybės 

krizė vyksta “normališkai.”
Prezidentas V. Auriol šau- Kinijos komunistai buvo 
kia iš eilės partijų vadus ir nutarę nugabenti į Tibeto 
siūlo jiems bandyti sudary- sostinę Lhassa oro keliu 
ti vyriausybę. Kol kas ban- įvairių reikmenų. Bet lėk- 
dė ir atsisakė socialistų va- tuvas, kuris pakilo Cham- 
das Pinaud, golistų Sous-idoj, nepajėgė pasiekti Ti- 
telle, dešiniųjų P. Reynaudibeto sostinės dėl stiprių vė- 
ir katalikų B. Bidault. ! jų virš kalnų. Lhassoj bu-

------- - į rys žmonių 6 valandas lau-
Arabija Tarpininkaus kė dangiško svečio, bet ne-
. ... , isulaukė.Arabijos karalius Ibn ______

Tibeto “Oro Tiltas’

KELEIVIS, BOSTON 

W. CHIRCHII.I, TARIASI SI' PREZinRVTI

Pas prezidentą Trumaną lankėsi Anglijos ministeriu pir
mininkas ir tarėsi dėl dveją kraštų politikos suderinimo. 
W. (hurchill dar kalbės sausio 17 d. Amerikos kongrese.

do.” Aš turėčiau šimtinę, o jė- zuitai yra perdaug gudrus 
zuitas turėtu pamoką nemoky- šimtinės man neskolin? 
ti žmonių, kada galima meluo- Jonas Salauskas.
ti. Visas trobelis yra. kad jė- Chieago, III.

Arabai Derėsis Iš Amerikos Unijų Veiklos
(Tęsinys)

Saud pasisiūlė tarpininkau
ti Egipto ginče su Anglija
dėl Suezo kanalo gynimo ir į Arabų Lygos atstovai pa
dėt Sudano nepriklausomy-' reiškė Jungtinių Tautų or- 
bės. Kokius pasiūlymus iganizacijai, kad jie sutinka
Arabijos karalius padarė dabar derėtis su Izraelio at- Darbdavių Priešinimasis 
Egiptui viešai neskelbiama, stovais dėl sienų nustaty- Pirmoms Unijoms 
bet jo sutikimas tarpinin- mo, dėl išvietintųjų arabų 
kauti sukėlė Egipte vilčių, į grąžinimo ir dėl Jeruzalio 
kad ginčas gal išsispręs tai- miesto likimo išsprendimo, 
kiai. į Derybos eis JT atstovų

priežiūroje.
Bylos Lenkijoj

, Kylant politinėms darbi-! 
ninku organizacijoms, jos i 
greit įgavo įprastą politi
nių partijų formą, su savo; 
apielinkių (ward’ų) ir 

komitetais ir

Lietuviai Sovietų Tremtyje
(Italu Belaisvio Pasakojimas)

ap- Lietuvos pasiuntinybė metais. Ten ištremti musų 
su prie šv. Sosto yra gavusi iš tautiečiai turėdavę atlikti 

konvencijomis. Grynai uni- vieno Italijos piliečio (p. S. žemės kasimo darbus. Jo 
Įjinis (ekonominis) judėji-,R.) laišką, kuriame jis sa- teigimu maisto stoka ir la
mas dėl politinės veiklos kosi buvęs sovietų belais- bai griežtas lietuvių depor- 
sumažėjo ir daugelis ama- viu 1942-1947 metais. Jam'tuotųjų traktavimas nema- 
tų unijų visai užsidarė. tekę matyti daug koncen- ža nuvarė į kapus. Paskir- 

Kurį laiką darbininkų or- nacijos stovyklų ir būti net tas kurį laiką vienos sto- 
ganizacijos sėkmingai iš- drausmės darbo batalionų vykios viršininku, laiško 
rinkdavo savo atstovus į i viršininku. Lietuvių jis su- autorius sakosi kiek galėda- 
įvairių urėdų vietas, bet jos tikęs stovykloj Nr. 190 VIa- mas jiems padėjęs ir leng- 
jvisgi nepajėgė pasiekti sa- dimiro mieste, prie Mask- vinęs jų dalią. Jo žinio- 
įvo tikslų. Bet darbininkų vos, kur jie buvo atvaryti mis, lietuvių dar yra šiose 
politinė veikla atkreipė di- darbams motorų ir trakto- stovyklose: 1—Mizinofko, 
džiųjų politinių partijų ir irių fabrikuose. Stovyklos kur jie dirba fabrikuose ir 
visuomenės dėmesį į savo į NKVD juos persekiojusi prie žemės kasimo darbų; 
reikalavimus ir į įvairias ne-' daugiau negu kitus. Ka-2—Nr. 165, kur jie skirti 
geroves, ypač į darbiniu- dangi daugumas jų buvo i kirsti miško; 3—Gusstaline 
kams daromas skriaudas ir jau senesnio amžiaus žmo-’—dirba prie miško kirtimo 
nelygybes. Dėka tam bu- nės, tai jie buvo visiškai pa-1 ir prie žemės kasimo; 4— 

*vo padaryta didelė įtaka įįsidavę savo likimui. {Nr. 14—20 kilometrų nuo
įstatymų leidimą. Palaip-............................. j Karagandos—čia jie dirba

_ sniui įvairių valstijų seime- , Lietuvių minimasis karojajęmens kasyklose, prie na- 
liai išleido įstatymus, drau- belaisvis matęs taip pat ka-i statybos ir žemės kasi- 

ir džiančius kalinti žmones už zachstano anglių kasyklose. Imo darbu; 5—Karagando- 
Gad4L skolas, įvedė 10 valandų ^sga?an<)Jtovykloje,, 800 je_dirba‘anglies kasyklo- 

į darbo dieną moterims ir
saikams ir padėjo pagrindą sostinės 
Į Amerikos viešosioms mo 
'kykloms.

: «

Pirmosios Miestų ir 
Nacionalinės Unijos

i kilometrų nuo Kazachstano 
Karagandos, vadi

namosios Alkanosios ste-j 
pės zonoj, jis taip pat radęs! 
nemaža lietuviu dar 1947

je-
se; 6—įvairiose Kazachsta
no respublikos vietovėse.

ELTA.

dėmesį į politiką. Mary.
Beard savo knygoje “Ai p0 1330 metų darbinin-! 
>hort History oi the Amer- susidomėjimas politika 
ican Labor Movement apie'jr reformomis sumažėjo. 

Kai unijos pradėjo stip-J priežastis, kurios paskatino Kad kovojus prieš smarkiai 
rėti uždarbių klausimas pa-;unijas mestis į politinę 'kylančias kainas, laikotar- 
sidarė aštresnis ir darbda- veiklą, sako šitaip: įpyje tarp ig35 jr 1837 me-
viai pradėjo kurti savo or-Į “Pirmon galvon nuosavybės tų, darbininkai pradėjo vėl

r®7rr«7T8Trrrirovriv«vvrw

Dar b as

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki, 
tautieti, tad jos darbus!

1941 Plymouth Pardavimui
Automobilis geram stovy, turi šil

dytuvą ir radijų, prieš 5 metus buvo 
įdėtas naujas motoras. Kaina tin
kama. Kreiptis: Mrs. F. J. Bago- 
čius. 200 Edgehill Rd., E. Milton, 
Mass.

Galiu Patarnauti
Chemikas farmaceutas, nesenai at

vykęs iš Vokietijos, speč:5itstas ne
painiais įrengimais gaminti: valytų 
degtinę, spiritų, likierius, vaistus, 
ypač su spiritu, muilų, kosmetikų ir 
kitas prekes, siūlo savo patarnavi
mus. Kreiptis į: Mr. Korolkevich, 
316 Main St., Blackstone, Mass.

_________________________(3)

PARDAVIMUI
Visokiu Karveliy-Balandžių
Kokie tik kam patinka, viso

kius pristatau už mažą kainą 
j visas vietas Jungtinėse Vals
tijose. Rašykit šiuo adresu:

Peter D. Andrekus,
7719 So. Major.

Oak Lawn, Illinois.
(4)

Užsisakykit kultūros ir 
visuomenės mokslų žur
nalų “Darbų".

“Darbų” leidžia Lietu
vių Darbininkų Draugija, 
South Bostone.

Jau pasirodė “Darbo" 
naujas numeris ir gau
namas musų įstaigoje.

“Darbo" metinė prenu- 
mrrSia ¥iFit«S dCi-CTn-. 
Pavienė kopija—25 cent.

Čekius ir money orde
rius rašykit LDD iždinin
ko \Ym. V. Anesta var
du ir siųskite sekamu ad
resu:

igamzacijas, per kurias Šie- reikalavimai. Įrašyti i pirmą- 
kė priešintis darbininkų rei-'sias valstijų konstitucijas, bu- 
ikalavimams kelti UŽdar- vo panaikinti ir balsavimo tei- 

Amerika ir Ispanija apie bius. Kur sąlygos buvo pa-(cė buvo suteikta kiekvienam 
d. pasirašys sutartį, t lankios, darbdaviai stengė- darbininkui. Kita priežastis

Amerika duos!si sugriauti unijas samdy-,buvo te,smuose keliamos bylos 
- Pr’e® unijas. Tos bylos verte 

= •= ' ■ Harhininkus gintis oolitinėmis

Pagalba Ispanijai
Lenkijos bolševikų val

džia savaitės bėgyje sufab-. 
rikavo ir svarstė dvi bylas'kovo 1 
prieš “amerikoniškus šni- pagal kurią

taį atsiustus iš Ispanijai ekonominę ir ka- darnibus” neva neunijistus ir

kurti amatų sąjungas ir 
unijas. 1836 metais vien 
Philadelphijoj ir New Y01- 
ke jau veikė virš 50 vietinių 
unijų. Unijos tada jau kū
rėsi ir kituose miestuose, 
kaip Newarke, Bostone, 
Cincinnati, Pitisburghe ir i g 

jėgo- Louisville. Greit didėjantis g 
organizacijų skaičius prive- £ 
dė prie kūrimo unijų cen- £ 
trų miestų ribose. “Miestų £

Vakarų Europos šnipinėti rišką pagalbą. Derybos dėl 
Lenkijos paslaptis ir prane- sutarties vedamos ir greit
šinėti Amerikai, kas Lenki-,bus baigtos. Tikimasi, kad gališkomis. Bylos dėl pa- mis 
joje dedasi. Bylos turi “pa- Ispanija “palinks” į vidaus'skelbimo unijų nelegališko-' - 
rodomos” reikšmės antia-reformas, gavusi pagalbos
merikoniškoj propagandoj, iš Washingtono.

;New Yorko ir Pittsburgho i dirbtu vės ir pradėjo augti di- 
“ teismuose laikotarpvje tarp!delis miestai. Industrijos dar-

1806 ir 1814 metų/ Unijos i binink9 skaičius pradėjo smar-
Įbuvo persekiojamos kaipo ikkd didėti ir tarP « užs:mezge

Kada Galima Meluoti? valyti versi,." ninkų reikalus ir vedė pro-
Mes lietuviai Amerikoje bu- nu<Kjjmę o duktė, būdama tik-;1’“.®3. en? te.l5'n-1'darbo laikas butu nustatytas pagundą už unipstų gamin-

lodėme. atsa-'P,™elP?’ Ka(i darbininku'

KAS MUMS RAŠOMA

ame palikę visai neapšviesti. raJ tą n,
tėvujei čia nebūtume sulaukę 

jėzuitų. Jie tuoj ėmėsi mus ]uoja 
mokyti visokių gudrybių ir tejSgS 
duoda Įvairius patarimus. Tarp neturj 
kitokių patarimų jie moko, ka
da galima meluoti, štai:

. . niekados negalima me
luoti . . . Bet kartais yra kai-, 
bama apie ‘restrictio mentalis.' 1 oi. 2, No. 9)

ko. kad nepadariusi, ji neme-

ti

darni teismų paskelbti dar
bininkų organizacijas nele- : priemonėmis ir išeiti 1 viesąjj 

gyvenimą suderintomis
ir ne tiktai unijose. Tre

čia priežastis buvo ta. kad iri
sumis organizacijomis buvo dustrinė revoliucija su garo 

vedamos Philadelphi jos, mašina smarkiai plėtėsi, kūrėsi
• TVii 1 1 ! j* l_x — • i-' _X-

susibunmas, su tikslu kelti keliu
ne unijine kova. bet Įstatymų 

visam kraštui ir apribo-
Motina neturi jokios {uždarbius, yra sąmoksias(tas 10 valandų darbo per die-

to klausti, taigi, duktė 
jokios pareigos atsaky

prieš visuomenę.
Teismų bandymas pritai

kinti tą sąmokslo doktriną 
savo sprendimuose iššaukė

na.

centralinės” arba 
unijų sąjungos,” kaip jos i 
tada buvo vadinamos, krei
pė savo dėmesį į bendruo
sius visų organizuotų darbi

amatų

DARBAS 
636 Broadway 

So. Boston 27. Mass.
« ii

AJLBJUUUU-JUUUUUUULA1

Tokiu pavvzdžiu jėzuitai sa-, . - ,' Lietuviams” ginCU?’ kune ^SeS1 V1S^ de‘ 
duoda ir dau- v-vnioliktąjį šimtmetį. Iš 

Tai nėra melas . . . Jeigu tavo giau. Pasiskaitęs tų pavyzdžių .palengva teismų dėmesys 
draugas prašo, kad jam pasko-'aš turiu tik vieną norą—susiei- nukrypo nuo klausimo, ar 
lintumei $100. o tu. turėdamas ti tą tėvą jėzuitą, kuris tokjus
kišenėj $100. jam atsakai, kad (patarimus duoda, ir iškaulyti is 
neturi, čia nėra melas. Šaky- jo šimtinę. Jei jis man duotų, 
damas ‘neturiu’ lyg ir pasakai (aš jam šventai prižadėčiau, kad 
‘neturiu tau paskolinti pinigų.'po savaitės laiko grąžinsiu, bet 
tuos, kuriuos turiu, nenoriu ar kartu padaryčiau restrictio 
negaliu skolinti.’ Tai yra tik mentalis” ir savo dūšioje pri- 
mandagus būdas duoti neigia- dėčiau: “Tau, broli, ar tėve. po 
mą atsakymą prašančiam. . . . 'savaitės duosiu špygą, savo 

“Dar kitas pavyzdys. Jei šimtinę matysi ant švento Nig-

vo

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
27, Maaa.

unijos yra sąmokslas 
klausimą, ar unijų vartoja 
mos kovos priemonės yra 
legališkos. Tuo budu uni
jos buvo pripažintos “lega
liškos.” bet unijų skelbia
mi streikai, boikotai ir ki
tos kovos priemonės buvo 

j svarstomos teismuose per 
;eiię dešimtmečių.

Pirmųjų devynioliktojo 
šimtmečio “sąmokslų“ by
los, kartu su depresija, ku
ri sekė Napoleono karus 
Europoje, skaudžiai palietė 
unijinį judėjimą Ameriko
je. Daugelis unijų tada su
smuko ir nustojo gyvuoti. 
1820 metai buvo didžiau
sio unijinio judėjimo su
smukimo metai. Bet tuoj 
l>o tų metų vėl pradėjo kur
tis įvairios unijos dides
niuose miestuose. Kūrėsi 
skrybėlningų, siuvėjų, au
dėju. stalių ir vinių kalėjų 
unijos. Greit pasirodė ir 
dirbtuvių darbininkų pir
mosios unijos.
Pirmosios Unijos Politikoje

Darbininkii judėjimas, 
siekiantis pagerinti darbi
ninkų padėti per politinę 
akciją, pradėjo plisti svar
besniuose industrijos cent
ruose. Philadelphijoj 1827 
metais visa eilė amatų uni-

Ejų sudarė Mechanikų Uni
jos Draugiją, kuri apėmė 
visą miestą. Toji draugija 
greit pradėjo statyti kandi
datus ir juos pravesdavo į 
įvairius renkamus urėdus,
kad jie “atstovautų darbo
klasės interesus" Philadel- 
phijos miesto taryboje ir 
Pennsylvanijos seimelyje. 
Vietinės darbo partijos, dar
bininkų organizuojamos, 
pradėjo kurtis daugelyje 
valstijų.

Politinės programos, re
miamos daugiau negu 50 
laikraščių, tada iškėlė to
kius politinius darbininkų 
reikalavimus: 10 valandų 
darbo diena; apriboti vai
kų darbą; uždrausti kalinių 
konkurenciją su laisvaisiais 
darbininkais; laisvos (ne
mokamos) ir lygios visiems 
viešosios mokyklos: už- 
uždrausti imti už skolas už
darbius ir darbo Įrankius; 
užtikrinti darbininkams tei
sę per teismą paimti darb
davių nuosavybe uždar
biams išmoksti- uždrausti

tas prekes.
Pirmas bandymas sujung

ti unijas platesniu mastu 
buvo padarytas 1834 me
tais, kada septynių miestų 
unijų centrų atstovai suva
žiavo į New Yorką ir suda
rė Nacionalinę Amatų Uni
ją (National Trades’ Un
ion). Vėliau, 1835 ir 1836 
metais virvių vijėjai, spaus
tuvininkai, šukų dirbėjai, 
staliai ir rankiniai audėjai 
pradėjo kurti savo amato 
unijų nacionalinius, visą 
kraštą apimančius centrus. 
Tas pirmas bandymas susi
mesti į federacijas neišlai
kė betgi 1837 metų finansi
nio kracho. Po to kracho 
sekusi depresija ir nedar
bas nuslopino tą judėjimą.

(Bus daugiau)

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatižkų Skausmų 
Arthriti*

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums siutini 21 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite naten- 
kinta« sraunama pajra'ba. jrrųžin- 
kite likusių dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardų ir ad
resų greitai į:
Rosse Products Co_ Dcpt. g-9 
2708 Farwell Avė., Chieago 45, III.

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s N a u 
Maistinga G y d 
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— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras SS.bOo, pusė svaro 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawy 

South Boston 27, Mass.

a u j a 
u o 1 ė

PAIEŠKOJIMAI

Paieškau Jono Blauzdžio. kilusio i- 
Usnavedžių kaimo, Kauno rė<lybos. 
gyvena Clevelande. Mano adretur : 

F. M..
630 Broadway. So. Boston, Va -.

APSIVEDIMAI
Vedybų tikslu paieškau draugo, 

ne jaunesnio kaip 50 metų. Aš esu ' 
našlė, rimta bet linksma moteris, ne- , 
rukau, negeriu, dirbu kasdien, bet 
vienai sunkus gyvenimas. Platesnių ' 
žinių suteiksiu laišku. Rašykit man 
taip:

Mrs. J. S..
636 Broadwav. So. Boston, Mass.

pnains išmokėti; u 
Tarp 1827 ir 1832 metų namų darbą ir , 

darbininkų unijos iš palen- sunkimo (sweatshop) sis- pr”*au 
Igva pradėjo kreipti savo temą.

Esu singelis. rimtas, pasiturintis, 
43 metų amžiaus vaikinas, ir norė
čiau susipažinti su rimta mergina 

,arba našle be vaikų, nuo 28 iki 10 
Dl’akaitO metŲ amžiaus. Su pirmu laišku 
* nrašau foto.

C. E. Davis,
108 Sigel St.. Apt. 16. 

Brooklyn 6, N. Y.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Eraternalė Organizacija 

(kurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2.120.359.00

Kuopos Įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybes apdrauda nariams nuo §100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų Ivėių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

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

t
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Šį Sekmadienį Rajoninė LSS Konferencija
Vakare Socialistų Vakarienė

Ši sekmadienį, sausio 20 bet drg. J. Kaminskas busi 
d. So. Bostone Įvyks Lietu- prašomas padaryti platesnį! 
vių Socialdemokratų Są- pranešimą apie Lietuvos! 
jungos ir prijaučiančiųjų vadavimą iš bolševikų mas- 
rajoninė konferencija, ku- koliškos vergijos.
rioje laukiame delegatų iš j ------------------
Naujosios Anglijos lietuvis- Šaukiama* L. Draugijų 
kų kolonijų.

Konferencija prasidės 11 
vai. iš ryto Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėje, 368 
W. Broadivay, So. Bostone.

Delegatų Susirinkimas

Konferencijoj dalyvaus iš 
Europos nesenai

—
ALT Bostono skilius sa

vo posėdyje praeitą penk-' 
tadienį nutarė šaukti visų 
lietuviškų organizacijų at-' 
stovu susirinkimą Vasario

atlikęs ge^ojjj.tosįos minėjimui ap-!
T . ..... Įtarti,

sias Lietuvos socialistinio, Draugijų atstOvų susirin-Į _______ ■
judėjimo vadas, jau virs oO į kjmas šaukiamas sausio 24 BOSTONO UOSTAS 
metų stovintis Lietuvos dar-|d ketvilladieni, 7:30 vai. 
bininkų judėjimo priešakį- vaRare Lietuvįy piliečių

KELEIVIS, ?D- BOSTON
GAISRE ŽUVO A'Tl ONI ŽMONĖS

Hestfield. Mass.. sudegė “profesionalu na kurio liepsnose sudegė astuoni žmo
nės. Gaisre 17 žmonių buvo sužeista. Vi- penki namo aukštai dėl gaisro Įgriuvo.

PASVEIKINO LSS
KONFERENCIJĄ

RAD1O PROGRAMA

Lietuvių Radio Korp. pro- 
Dorchesterietis draugas SI1??, Per buvusi» stot>

Virbalas šį antradienį užėjo 
į musų ofisą ir įteikė 10 do
lerių auką, penkis dolerius 
LSS rajoninei konferenci
jai pasveikinti ir 5 dolerius 
šalpos reikalams. Drg. Vir
balas sakė, kad dėl darbo 
negalėsiąs dalyvauti konfe
rencijoj ir socialistų meti
nėj vakarienėj, todėl prida
vė savo auką ir pasveikini
mą iš anksto.

DAR NĖRA MIESTO 
TARYBOS PIRMININKO

drg. J. Kaminskas, žymiau-;
socialistinio;

APIPLĖŠĖ STRAND 
DAR NESUSITVARKO TEATRĄ SO BOSTONE

BOSTONO LĖKTUVAS 
ĮKRITO I EAST RIVER

nėse eilėse. Draugas J.
Kaminskas atstovavo so
cialdemokratus Didžiajame 
Vilniaus Seime 1905 me
tais, jo parašyta yra ir Va
sario Šešioliktosios Lietu
vos Nepriklausomybės Dek
laracija. Vokiečių areštuo
tas per antrąjį pasaulinį ka
rą drg. Kaminskas nacių 
buvo kalinamas Rvgos ka- 
Įėjime, o paskui išvežtas į 
Vokietijos kalėjimą, kur jį 
išvadavo Aliantų armijos.
Ir dabar drg. Kaminskas 
atstovauja Lietuvos darbi
ninkus VLIK'e, Vyriausia
me Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitete.

Drff. J. Kaminskas Dada-O-- ------------------- X------ '
rys pranešimą apie Lietu
vos vadavimo sąlygas ir 
perspektyvas.

Drg. K. Bielinis irgi pa
darys porą pranešimų apie žmoną, viena sunu 
pažangiosios visuomenės įmierą, ir dukterį Mrs. Alice

Draugijos svetainėje.
Draugijoms siuntinėjami 

pakvietimai, bet jei kuri 
draugija dėl netikslaus ad
reso ar dėl kitos priežasties 
pakvietimo ir negautų, tai 

ivisvien prašome prisiųsti 
savo atstovus į tą bendrą ginčo, 
visų lietuviškų organizacijų 
pasitarimą.

Susirinkime bus galuti
nai aptarta ir patvirtinta 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo programa.

Rep.

Cambridge Mirė L. Smith

Sausio 2 d. Cambridge li- 
irė senas “Kelei- 

skaitytojas, Leonas 
Šiušė (Smith), sulaukęs 70 
metų amžiaus. Velionis pa
liko dideliame

nrnmnm“VIIIIIV J
vi o

;kai šiDvejų unijų jurisdikcinis Du jauni v 
ginčas vis dar trukdo Bos- madienį, prie- 
tono uosto darbą. Jau apie mą Strand r 
70 laivų su kroviniais nu- ant Broadua; 
plaukė r kitus uostus iškrau- leivio,” užpu
ti savo prekes dėl Bostono vedėją James min, kada aparato blogo veikimo įkri-l 
laivų krovėjų ir jurininkų tas rengėsi r pinigus į to į East River tarp Man- 

Laivas "Steel Fly- banką. Plėš: ! >u revol- hattan ir Bronx. Lėktuvas! 
er” stovi armijos bazėje So. verio buože ii šiuotkočiu pataikė nukristi į seklią 
Bostone nuo gruodžio 3 d. pridaužė J. C .ir. ir atėmė vietą ir todėl keleiviai ne- 
ir laivų krovėjai vis dar ne- iš jo septynių- aišiukus su nuskendo, bet keli žmonės! 
gali susitarti, ką su tuo lai- pinigais, viso ie 1.200 do- iš keleivių buvo smarkiai 
vu daryti. jerių. Atėmę /ingius ban-į sukrėsti. Greit pribuvusi

’ Sako, kad ši antradieni ditai išbėgo teatro pro pagalba keleivius ir Įgulą 
unijos nariai visgi tą už- stovinčias prie .angelio» mo- išgelbėjo.

i kliuvusį laivą iškrausią ir teri§, įsėdo į automobili K ---------------------------
ateičiai susitarsią, kad lai-jSatvėje ir din. 
vai nebevengtų musų uosto. Greit betgi

_______ " ____ * : plėšikus sugai
•žtiL-tac. it t

.e

pir- 
at atidary- 
vių teatro, 
netoli “Ke

to teatro

.įcija aou 
Vienas bu-
..-liiKo Trp.

reikalus ir 
naujai besi

organizacinius 
nušvies dabai 
kuriančios lietuvių bend
ruomenės klausimą.

Konferencijoj kviečiami 
dalyvauti ir pavieniai drau
gai iš tų vietų, kur nėra nei 
LSS nei Lietuvių Darbinin
kų Draugijos skyrių. LDD 
nariai kviečiami dalyvauti, 
kaip ir LSS organizacijos 
nariai.

Konferencijoj bus aptar-j 
ti organizacijos ir spaudos’ 
klausimai ir bus tariamasi

šį pirmadienį keleivinis! 
lėktuvas su 33 keleiviais iri 
3 žmonėmis įgulos lėkda
mas iš Bostono į New Yor-j 
ką, dėl miglų ir RADARj

Devynių žmonių Bostono 
naujoji miesto taryba ir šią 
savaitę dar nepajėgė išsi
rinkti sau pirmininką. At
einantį pirmadienį miesto 
tėvai vėl bandys išrinkti 
vieną iš savo tarpo būti 
miesto tėvų pirmininku.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

409 W. Broad»ay, So. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

WBMS, kuri dabar vadina
si stotis WHEE, 1090 kilo- 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai.' 
ryte sekmadienį, bus se
kanti :

1— Falcons Orkestrą.
2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

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

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
825 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n36)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Delaney Byla Tęsiama

Buvusio
--

Sveikinimai iš Kalifornijos cioj gatvėj bt.-fiąs alų, o nis Delaney byla dėl

IŠPILDO INCOME 
BLANKAS

TAX

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dr-che*ter Street
SOUTH BOSTON 

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

musų valstijos muojamas 
•;iu>ktnrijiii_ą De-!_L *’

Lietuvis baigęs kaledžių padeda 
užpildyti taksų blankas, ateina į 
ju#ų namus. Telefonuokit Stanley 
Ikasala. CO 7-3929. (5)

BITAS NEMOKAMAI
Butelis nemokamai išnuo- 

tam. kuris bus dali
;ar visa im 1 i L* oics i c*

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aao t iki 4 

tr am T (U •

546 BROADWAY 
•O. BOSTON. MA88. 

Tąlafonaa: SOUth Boaton 1830
kyšių. Butelis yra su reikalingais bal-

—-----  šalia jo ant kėdės buvo pa- , ėmimo svarstoma federali- dais. virimui pečiumi ir dušu.
Musų bendradarbis Juo-Įdėtas maišiu su pini- niame prisiekusiųjų teismej (Telefonu ir vonia leidžiama

Pagauta- pirmininkaujant te i s ė j u i .pasinaudoti atskirai.) Dėl są-
\ngelo Di Charles Wizanski. kreiptis nuo 5-7 v. vak.

iš East Į Praeita savaite visa eilė jo92 E- 6th s^’ trec1^
So. Boston, Mass. Tel. SO 8-

liūdesyje zas Degutis iš Kalifornijos, gaiš. apie $2" 
ų, Kaži- -‘šalies gražių gėlių, kurios!Sis pasirodė e

Sharis.
Iš Lietuvos velionis pa

ėjo iš Narindaičių, Žemai
tijoj. I šį kraštą atvyko 
1909 metais. Velionis gy
veno Cambridge 86 Pine 
St. Tebūnie jam lengva 
Amerikos žemelė.

Koresp.

čia žydi žiemą ir vasarėlę,’’ Francesco, 27 retų, iš East Praeitą savaitę visa 
prisiuntė šiltų linkėjimų. Bostono. Jį nardžius pa- liudininkų parodė, kad tak- 

aiškėjo ir antra.' - banditas,įsų kolektorius už gerą atly- 
kuris pasirodė -sąs Eduard ginimą tarpininkams suma- 
T. Codero, 11* metų, gyve- žindavo taksų mokėtojams 
nantis K gatve • So. Bosto- jų mokesčius ir išduodavo 
ne. netoli ap. ėstojo teat- pažymėjimus, kad “taksai 

Iro. Šį antra ienį teismasjsumokėti.”
tų ;nų vyrukų šią savaitę liudija mo-

Vasario 3 Gabijos Banketas

Sekmadienį, vasario 3 d.
Gabijos Choras mosią savo 
banketą, i kuri kviečia vi-,

dainos mėgėjus ir ch„-l5l>ren,lzla

Šeštadienį Dorchestere
įvyks Šauni Whist Partė1 _ Broadivay

Dorchesterio Lietuvių Pi- Valgius 
liečiu Klubas ši šeštadieni, sios

Šį

2814. (4)

statvs savo

A. J. NAMAKSY
REAL ĮSTATE A INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bee. 87 ORIOLE STEEMT 

West Roibury, Mim.
Tel. PArkway 7-0402-M.PARSIDUODA PEČIUS

Kam reikalingas pečius, be
veik naujas, palivotas, galima 
kūrenti anglimis ar aliejumi. 
Kaina $75. Kreiptis Į A. Pas- 
telis, 2 Bay St.. Dorchester, 
Mass. Tel. CO 5-8645. (4)

SVARBI NAUJIENA
Mes gavome didelį siuntinį 

Cubos Medaus. Cubos Medus 
skiriasi nuo visu kitu medų. 
Cubos Medus turi kitokį skonį, 
kitokią išžiūrą ir kitokį kvepė
jimą. Cubos Medus yra surink
tas iš ramunių ir kitų žiedų. 
Cubos Medus yra geras vai
kams, suaugusiems ir seniems. 
Jums reikalingas Cubos Medus, 
o mums reikalingi pinigai. Cu-į

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniai*:

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham's Corner
DORCHESTER, MASS.

ro savinmKas. >uvo nuga-.masis 
patvru- benta? i Caney Hgoninę, Į kus.
choras itUr aptv <vta galya- ------------------------

••.uri polici- Syncopaters Orkestrą
vado-P08 rek°rdy i> -ial būt. pir

mą kartą bau 
pelnyti.

So. Bostone, 
gamins

šeimininkės, o ... ,
to pavaišins svečius !Bandltal dalapie musų visuomenės įvai- sausio 19 d. rengia šaunią virs 

rių srovių ir organizacijų ivhist party savo patalpose, gražiomis dainomis, 
bendradarbiavimą. į 1810 Dorchester Avė. liaujant muz. J. Dirveliui.

Po konferencijos, vaka- Whist party prasidės, Grieš Al Stevens orkestrą, 
šeštą valandą vakaro, to- 7:30 vai. vakare. -Joje bus Banketo rengėjai prašo sve- 
je pačioje Lietuvių Piliečiu išdalinta dovanų ir bus gar- čius tikietus įsigyti iš ank- 
Draugijos svetainėje įvyks džių užkandžių. Visi ma- sto, kad seimininkės galė- 
socialistų metinė vakarienė, loniai kviečiami atsilankyti, tų visiems parūpinti vaisių, 
kurioje kalbų bus mažai, Rengėjai. Rengėjai.

pigiai pasi-i

Literatūros Vakaras

Socialistų Vakarienėj

Šį sekmadienį, sausio 20
'd. socialistų metinėj vaka
rienėj grieš gera lietuviška
svncopatei-s orksetra, kuriai* . 1 , j ;bos Medusseniau vadovavo Edmundas, _ . yra užpečėtytoj 22

nantieji lie-į seniau vadovavo tsomunaasi.ju ^„5^ ir kainuoja 
o ja i kovo Brazaitis, o dabar \,adovau- 99 per paštą medaus ne- 

siunčiam.

ši SEKMADIENĮ, SAUSIO 20 DIENA SOCIALISTŲ

METINIS BANKETAS

Bostone gy 
[tuviai rašy 
' i March) 2 d. engia 
: literatūros va ::a.i
Į Tokių vakarų iki šiol
j daug buvo rengta-ivairiuo-! --------
se Amerikos ir Kanados SPRENDiMAs KELLY 
miestuose ir J. kai kur su
traukė net tuk'tančius klau-Į 
sytojų.

Apie Bosto o literatūros 
vakaro vietą ir dalyvius 

{bus pranešta vėliau.

dideli ja Al Wallan (Volungevi
čius). Vakarienės • vadžia 
6 vai. vakare.

‘KYŠIŲ” BYLOJE

Plačiai nuskambėjusiam 
Derham, Kelly ir Cenedella 
ginče dėl davimo ar neda
vimo “kyšio” musų valsti
jos prokurorui Kelly, lau
kiama aukščiausio teismo 
teisėjo Stanley E. Qua 
sprendimo. Teisėjas turi 
išspręsti, ar kuris nors iš tų 
trijų žmonių yra prasižen
gęs prieš teisininkų etiką ir, 

i jeigu taip, tai gali išnešti 
r> . , . , .. v , . sprendimą vieną ar kitą pa-
Bet per klaidą jis beldėsi ,-alinti g teisininkų organi- 
i kitos moters butą. kuri is-

Vakarienėj dalyvaus ir darys pranešimą svečias iš Europos, •Jt'evolven< -------------------------

Socialdemokratų rajoninės konferencijos proga rengiama 
socialistų vakarienė įvyks 

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGUOS SVETAINĖJE 
368 H7. Broadivay, South Bostone

ŽUVO UŽ BELDIMĄSI 
I SVETIMAS DURIS

i Juozas Ma rnovvskis, 35 
metų vyras, šį antradienį 
anksti rytą pradėjo belstis 
į savo pažįstamos moters 
Mansfield’e, Conn., namus.

Mrs.
Kalifornijos 

buvo vienas bos- 
įsiiauž-įtonietis, Peter T. Wood, 

kuris išsivadavo iš sniego

prof. J. Kaminskas, lietuvių laisvės kovų veteranas. Bus muzi- * J * ... • • 1 , ■ • V,,,,.r 7 • issigandusi n maniusi, kad traukinyje huv
ka ir kiti prašmatnumai. Pradžia 6 vai. vakare. svetimas vyras nori

jti į jos butą.

k

(4)
ALEKANDER’S 

414 W. Broadvvay 
South Boston. Mass.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mei pranešam, kad turime mu- 

sų krautuvėj visokių masinij 
randavojimui, kaip tai Floor Sen- 
ders. Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi tunme Vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikmo- 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitea

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

628 E. Broadway, So.
Tel. SO 8-4148
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TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarms
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
« Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

S» XCfi

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargas

Vartoja vėliausios konstrukicijoe 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.




