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Prezidentas Siūlo 85 Su Puse 
Bilionų Dolerių Biudžetų

Trys Ketvirtadaliai Išlaidų Skiriami Krašto Saugumui; 
Milžiniška Atominio Ginklavimosi Penkių Metų 

Programa; Siūlo Penkius Bilionus Naujų Mo
kesčių; Biudžetas Bus su 14 Bilionų Skyle,

Jei Nebus Naujų Mokesčių 

Prezidentas Trumanas ši gįpte Nauji
iu™ateinanarie^2-53n mel ’ Kruvini Susikirtimai
tų biudžetą, kuriame numa
to padalyti per metus išlai
dų 85 su puse bilionus do
lerių. Iš tų pinigų didžiau
sioji dalis eina g 
muisi, užsieniams remti,

Egiptiečių partizanai pra
eitos savaitės gale ir šios 
savaitės pradžioje iš kelių

dalis eina ’ginkiavi- kart^ susišaudė su anglų 
kareiviais. Ši pirmadieni 4 

arba buvusiųjų karu išlai- egiptiečiai buvo nušauti, o 
doms likviduoti. ‘ vienas anglų karininkas

r>. . peršautas. Ismailia mieste
Biudžetas siūlo skuti gni- ,ajke vieno susišaudymo 

duotoms klasto pajėgoms nezįnįa kas nušovė ameri- 
ii ginklavimuisi 51 bilioną kiečių kilmės vienuolę. An- 
dolerių. Užsienių ginklą- glai iako> ka(I ja nušovę 
umui, lėmimui n užsienių egiptiečių partizanai, bet 
s^ietaimto ’eikalams apie!egjpto policija aiškina, kad 
11 biliony dolenų, vetera-,angjų kareivių kulipka nu-

....... čOvė vienuolę. Visame
Ismailia mieste anglai pa

nų pensijoms, gydymui n 
kitokiems reikalams 4 bili- 
cnus dolerių: socialiniam 
draudimui, sveikatos ir lab
daros reikalams 2,662 mi
lionus dolerių; nuošim- 
čiams už vyriausybės sko
las mokėti skiriama 6 su 
viršum bilionai dolerių. 
Vyriausybės skolos šių me
tų pradžioje siekia 260 bi
donu doleriu, arba 5 bilio- 
nai daugiau negu prieš me
tus laiko.

Pajamų vyriausybė tikisi 
gauti apie 71 bilioną dole
rių, tuo budu biudžetas bu
tų suvestas su 14 su puse 
bilionų nedateklių. Vyriau
sybė siūlo uždėti 5 bilionus 
naujų mokesčių, kad biu
džeto nedateklių sumažinti, 
bet maža vilties, kad kon
gresas rinkiminiais metais 
tokius mokesčius sutiks 
Įvesti.

Dabar siūlomas biudže
tas yra apie 14 bilionų do
lerių didesnis, negu 1951- 
52 metų, kuris siekia 71 bi
dono dolerių. Padidėju
sioj biudžeto sumoj atsi
spindi padidėjusi karo ga
myba, kuri vis labiau auga

darė kratas ir suėmė nema
žai Įtariamų partizanų ir iš 
Egipto universitetų sumobi
lizuotų “laisvės kovotojų.”

Dingo iš Sandelių 
Nemažai Javų

PAGERBIA JURŲ DIDVYRI

Danijos ambasadorius Londone (viršuje) prisega prie 
kapitono Henrik Kurt Carlsen krutinės Danijos vieną 
ordiną už kapitono pasižymėjimą gelbstint “Flying En
terprise“ laivą. Apačioje Danijos karaliaus sūnūs uždega 
Carlsenui cigaretę laike pietų danu klube I-ondone. Kapi
toną Carlsen praeitą ketvirtadienį New Yorko didmiestis 
pasitiko, kaipo nacionalinį didvyrį.

Vokiečiai Balsuos 
Armijos Kūrimą

KELEIVIS 
Lithuanian Weeldy

Represents over 75,000 Litbuaniana in 
New England and about 1,000,00* 

ln the United States 
KELEIVIS

838 Broadvzay, So. Boston 27, Mae*.

Atskiro Numerio 
Kaina 7 Centai

47 METAI

l Amerikos vyriausybė tu- 
įri sukrovusi daugybėje san
dėlių Įvairių javų už šim
tus milionų dolerių. Perei
tą savaitę paaiškėjo, kad 

i kai kuriuose sandėliuose 
yra nepriteklius javų, sako, 
net už 4 milionus dolerių 
javų esą kur tai dingę.

Vyriausybė sako, kad bus 
daromas aiškinimas ir jei 
pasirodytų, kad sandėlių 
prižiūrėtojai yra pasisavinę 
ar pardavę kam nors val
džios javus, tai kaltininkai 
bus traukiami atsakomy
bėn.

Spaudoje iškeliama, kad 
sukrovus dideles javų at
sargas i sandėlius žiurkių 
atsiradimas yra neišvengia
mas. Kai kada tos žiurkės

Maža Pagalba 
Nepatinka

Tunise Kilo
Paki,Unui Dideli Neramumai

Amerikos vyriausybė pa-i 
sižadėjo duoti Pakistanui 
“pagal 4 punktą” pagalbos 
apie 12 milionų dolerių iki 
šių metų liepos 1 d. Pakis-

Praeitą savaitę prancūzų 
policija Tuniso protektora
te areštavo kelius žymius 
arabų nacionalistų vadus ir

Vokietija dėsis prie Eu- 
įopos gynimo su 300,000 ar 
400,000 kareivių, kurie bus 
suteikti imant jaunus vyrus 
į kariuomenę. Vokiečių ar
mija turės karo aviaciją ir 
pajūrių gynimo bulius. Ši
taip pirmą kartą pranešė 
vokiečiams Vokietijos vy
riausybės atstovas Europos 
gynimo konferencijoj Pa- 
rj žiuje. Vyrų ėmimą ka 
iuomenėn dar turės nubal 
roti Vokietijos parlamen

tas.
Vokietijos socialdemo

kratų partija pasisakė prieš 
vyrų ėmimą kariuomenėn 
r prieš dėjimąsi Į Europos 
rynimą esamose sąlygose, 
tol Vokietija nėra atgavusi 
visiškos lygybės.

Siylo Ratifikuoti
Japonijos Paktą

—
Va 1 s t y b ė s sekretorius 

Dean Acheson kreipėsi Į se
natą prašydamas pagreitin
ti Japonijos taikos sutar
ties patvirtinimą. Kartu 
iis įnašo, kad butu Datvir-•r r r---- ------ 1 x---
tintos ir savitarpinės pagal
bos sutartys, pasirašytos su 
Japonija, Filipinais, Aus
tralija ir Nauja ja Zelandi
ja.

Valstybės sekretorius kal
bėjo senato užsienių reika
lų komisijoj. Toje komisi
joje liudijo ir generolas 
Bradley, jungtinių štabų 
pirmininkas, ir ambasado- 

• rius J. F. Dulles, kuris va
dovavo deryboms su Japo
nija dėl taikos sutarties pa
sirašymo.

Churchill Išvyko Namo

Korėjos Derybos Dėl Belaisvių 
Priėjo ^Principinio Užsikirtimo’
Nesutikimai dėl Pasikeitimo Belaisviais Priėjo Liepto

Galą; Kuri Pusė Kapituliuos ar Nutrauks Derybas? 
Višinskis Sako, kad “Nėra Vilties” Susitarti 

Korėjoj; Fronte Nedaug Kovų, Ore Kau
tynės Tęsiamos

Ku Klux Klanai
‘Dirba’ su Bizūnais
North Carolina valstijoj 

Columbus apielinkėj pas
kutiniu laiku maskuoti ir 
baltomis paklodėmis apsi
siautę teroristai išvilko iš

Anglijos ministerių pir
mininkas W. Churchill ši 

nakčia išvykotano vyriausybė dėl to reiš- ištrėmė juos iš didmiesčių d- .
kia ripnasitenkinimo nes 1 kaimus. Del vadų arešto dnuan e"! kia nepasitenkinimo, ne, ktorate. namo laivu Queen Mary.

Senyvas anglų vadas nega-sako, pagalba yra visai 
ubagiška, kai tuo tarpu Ira
nas ir Indija gauna daug 
didesnes sumas. Pakista
nas sako, kad jis yra

Korėjos paliaubų derybos 
tebėra užsikirtusios, tik abi 
pusės dabar yra pasisakiu
sios nedaryti jokių nuolai
dų. Užsikirtęs tebėra klau
simas dėl bolševikų reika
lavimo leisti jiems, po pa
liaubų pasirašymo, statyti 

namų šeštus žmones u juos jr taisytį aerodromus šiau- 
btzunats smarkiai primušė.
Vietinė policija sako, kad

taisyti 
rinėj Korėjoj.

Dar labiau via užsikirtęs
dabar ir policininkams bau- bela5svių klausimas. Alian- 
gu yia nakčia eiti Į kaimus, ^aį sjujo> kad visi belaisviai
nes kai kui žmonės y’^butu iškeisti Į visus belais- 
įbauginti ir pasiruošę šauti 
Į bet ką, kas tik nakčia bel
džiasi Į namus. Spėjama,
kad bizuninį terorą prakti-L^ turi gautj teisę apsi.
kuoja fašistinės Ku Klux Įgyventi kur kitur. Boise- 
Klano organizacijos nariai.

prasidėjo bruzdėjimas prieš;Senkąs anglų vartas nega- 
prancūzus, keliuose mies- leJ» , Pasakyti atsisveikini- 

Klsla tuose buvo susirėmimų su m0 ka New Yolke dėl 
į '^r policija, bet judėjimas greit P^isaldymo.

baudžiamas už tai, kad vi- bu\° užslopintas. Praneši- nušovė virėją

vius, bet turi būti išmainyti 
tik tie belaisviai, kurie nori 
grįžti. Tie, kurie nenori

, . . . . vikai gi reikalauja, kad visiPaskutinė bizunimų tero-ibe]aisviaii al. jje nori a|. ne.
ristų auka buvo tūlas Lee 
Tysson. Jis sako, kad mas
kuoti žmonės ji išvilko iš

nori, butų iškeisti. Bet bol
ševikai privertė apie 50,090 
pietinių korėjiečių dėtis Į

namų ir mušė iki jis neteko armiją ir sako,
sąmones. Teroristai mus 
darni aiškinę, kad jie ji mu
ša už

kad tie žmonės nebėra be
laisviai ir apie jų grąžinimą

tai, kad jis nevaikšto jje nenorį kalbėti. Išeina, 
reguliariškai Į bažnyčią,
nesirūpina savo seimą ir uz 
kitokius prasižengimus.

JAPONIJA DIDINA
SAVO KARIUOMENĘ

Japonija turi 75,000 “pa
galbinės policijos,” kuri 
yra ne kas kita, kaip armi
jos užuomazga. Dabar Ja
ponijos vyriausybė prane
ša, kad ta pagalbinė polici
ja bus padidinta šiais me
tais iki 110,000, o 1953 me
tais iki ^10,000 vyrų.

JIS PATS NUSTATO
SAVO GIMTADIENI

ir daugiau pinigų reikalau- pasjrodo esančios ir dviem 
Prezidentas siūlo pradėti !kojom.

naują atominio ginklavimo-' 
si programą, kuri užsitęs 
penkis ar šešis metus ir pa
reikalaus apie penkius bi
lionus dolerių išlaidų. Nau
jo atominio ginklavimosi 
programa tai bus gamini
mas “fantastiško galingu
mo“ ginklų, kuriuos pagal 
mokslininkų planus jau ga
lima pasigaminti, bet kurie 
dar nėra gaminami. Įvyk
džius atominio ginklavimo
si plačią programą, prezi
dentas sako, žymiai suma
žėtų išlaidos paprastiems 
ginklams ir galima butų ir 
pinigų sutaupyti ir krašto 
saugumą geriau užtikrinti.

Kongrese girdėti balsai 
už griežtą biudžeto “apkar
pymą,“ bet greičiausiai vis
kas pasibaigs kalbomis, nes

Netikėtai Užtiko $13,000

Sioux City, Iovva, mieste 
daktaras Frank Aliųuette 
su savo žmona valė namus 
ir nutarė sudeginti daug 
senų daiktų, dėžių ir kito
kių daiktų, likusių po jų 
motinos mirties. Bedegi
nant jie norėjo mesti Į ug
nį vieną, rodos, tuščią dė
žutę. bet žmona pažiurėjo, 
kas joje gali būti ir, urei, 
įado joje 13,000 dolerių 
šimtinėmis. Pasirodo, kad 
senoji Aliquette krovė i dė
žutę atsargai pinigus ir 
niekam nesakė ir tik pri
puolamai ne ugnis, o sūnūs 
tuos pinigus paveldėjo.

Tokie atsitikimai yra ga- 
krašto gynimo išlaidos, di- limi. kai žmonės nepasiru- 
dinant karo gamybą, vargu pina padaryti testamento ir
duosis daug sumažinamos, laiko savo turtą “paslėptą.

sada laikėsi su 
prieš Sovietus.

“Vakarais’
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mai sako, kad 13 žmonių 
esą užmušta riaušėse ir gal 
daugiau kaip 100 žmonių, 
daugumoje arabų, sužeista.

DELANEY BYLA
EINA PRIE GALO

i Massachusetts buvusio 
mokesčių inspektoriaus I). 
Delaney byla šią savaitę 
baigta svarstyti ir ši antra
dieni teisėjas prisiekusiems 
išaiškino kaltinimo punktus 
ir pavedė pasisakyti, kaltas 
ar nekaltas.

D. Delaney byla sukėlė 
didelio dėmesio visame 
krašte, nes tai viena iš pir- į

Frank lin B. Weaver. laivo 
“Flying Trader“ kapitonas, 
kaltinamas juroje nušovęs 
laivo virėją, kada laivas bu
vo tik dvejų dienų atstume 
nuo Japonijos. kapitonas 
aiškinasi, kad jis turėjęs 
pats save ginti. Dabar kapi
tonas yra teisiamas New Yor
ke, o iki nuteisimo jis yra 
laisvas po bėla.

Pakistano vienos sektos 
viršininkas, turtuolis Aga 
Khan, rengiasi minėti savo 
75 metų sukaktuves. Bet 
savo gimtadienio minėjimą 
tas turtuolis pats nustato. 
Kai kada jis mini gimtadie
nį sausio mėnesio 22 d., kai 
kada lapkričio mėnesį. 
Šiais metais jis pats pasky
rė savo gimtadieniui vieną 
lapkričio mėnesio dieną, 
kad jo pasekėjai turėtų lai
ko pasiruošti ir daugiau au
kų sukelti.

"’avogė Už $450,000 Prekių

kad bolševikai tik tuos be
laisvius nori prievarta pa
sikeisti, kurie yra Aliantu 
rankose. Aliantai sakosi 
nesutiksią, kad belaisviai 
butų prievartaujami.

Užsikirtimas gali būti pa
šalintas tiktai vienai ar ki
tai pusei padarius esminę 
nuolaidą. Višinskis Pary
žiuje pranašavo, kad “nėra 
vilties” susitarti.

Korėjos fronte pereitą 
savaitę ėjo tik patrulių su
sišaudymai ir mažesnės 
svarbos susirėmimai. Tik 
ore ėjo smarkios kautynės, 
kuriose dalyvavo po šimtą 
ir daugiau greitųjų karo 
lėktuvų. Aliantų bomberiai 
be paliovos daužo bolševi
kų susisiekimo kelius, nai
kina gelžkelius, tiltus ir ka
ras ore nesustoja nei dieną 
nei nakti.

Sumažėjo Sardinių
Kalifornijos Vandenyse

m uju bylų, kurią seks ir 
daugiau bylų mokesčių 

Egiptas prie Nilo upės, per 'Įstaigos pareigūnams už ne- 
kuno teritoriją iškastas Su- .tvarkingą ar nesąžiningą

Į ezo kanalas, dabar yra nėra- ‘ i • "k i1 .. .. • mokesčiu linkima Oe aneyj mus. Praeita savaitę susi- \ t" - j
1 - - ‘ .... buvo kaltinamas kyšius

ėmęs.

vii

šaudymas 
Port Said

su anglais 
mieste.

n vko

Conlan Electric Company 
New Yorke subankrutavo. 
Darant prekių patikrinimą 
pasirodė, kad tos kompani
jos tarnautojai per 5 metus 
pavogė iš jos visokių tele
vizijos dalių net už 450,000 į 
dolerių. Vagys tarnautojai kaiti 
Įkūrė savo televizijos biz
nius ir puikiai pelnėsi, o pa
ti kompanija nuėjo i 
krutu teismą. Dabar

Monterey, Kalifornijoj, 
skaitosi Amerikos “sardi
nių sostinė.” Ten kasmet 
būdavo jurose pagaunama 
ir dėžutėse užkonservuoja
ma iki 200,000 tonų sardi
nių. Šiais metais betgi sar
dinių derlius yra labai men
kas ir pasibaigus sezonui i 
dėžutes buvo sudėta tiktai 
24,000 tonu žuvyčių.

Irakas Pakorė Du Žydu

Irako teismas nuteisė pa
du žydu ir juos viešai 

Į pakorė buk tai už šalies iš
davimą. Izraelio atstovai 

ban-'Jungtinių Tautų seime dėl 
i rei- to žiauraus Įvykio paskelbė 

kalą Įsikišo policija ir va- vienos dienos boikotą ir i 
Igystes pradeda aiškinti. posėdžius nesilankė.
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KONCENTRUOTAS
MELAS

Buenos Aires mieste, Ar
gentinoj išeinančiame, tėvų

ir nesiskaitantis su jokiu 
begališkumu. Toks žmogus 
gali darv,ti viską ir viską
pateisins išgalvotais prasi
manymais.

šiuo tarpu ne dėl Griga-
, „ . .. - liuno-Glovackio kalbame,,-olas Gr.gal.unas-Glovack.s et marfj „

pasiaiškino, kode! jis ir pa- k leidžiamas laikrašiis 
nasųs i ji žmones prieš 25 ~ -I* > • • , . , • Grigaliuno-Glovac-kio me-metus Lietuvoje darė suk,-.,^ * Kokie žmonės h. 
hm, prieš tautos ntiktąją. - Jpolitikieviai vra tie

J tėvai marijonai, kurie to-,
perdem persunktas P^Hius Mvkšėius melus deda?

^mon.in^ me?: Deda žinodami, kad deda 
Pavyzdžiui, paimkime tok, nes^lni h. nepadorauS| 
posmeli ,s negarbingo ge- * «
nerolo straipsnio: &

Atitaisinėti Grigaliunc-

marijonų leidžiamame “Lai 
ke,” 1951 m. 57 nr., gene

HELIKOPTERIS NELAIMĖS VIETOJE
-- -

kai vienas keleivinis lėktuvas įkrito į East River prie New Yorko didmiesčio, jam 
i pagalbą pribuvo helikopteris, kuris atlėkė ir padėjo gelbėti keleivius ir įgulą iš ne
laimės ištikto lėktuvo.

‘Cincinnati” ' prarasti kapitalai užsie-
. niuose ir dabar ginklavi- yra “Cincm- .. _ .. r, i . . masis užkrauna ant Angli-nati Draugija, ’ kuriai gali 

Į priklausyti tiktai ainiai tų 
amerikiečių, kurie kovėsi 
karininkų laipsniais revo- 
liūtiniame Amerikos kare . .
pr.es Angliją Ta, amen- neį

Churchill ir

i Amerikoje
jos nepakeliamų naštą. 

Churchill padarė ir nuo
laidų. Jis pasižada remti 
Ameriką Tolimuose Rytuo-

koniškų aristokratų draugi
ja, kaip “Revoliucijos Duk
terų” ir kelios panašios. 

Praeitą trečiadieni Cin

taikos pa
liaubų ir tektų ten atnau-

[cinnati Draugija nustebino 
nearistokratiškuosius 

irikiečius tuo, kad i

“Kai liaudies fronto vyriau
sybė smarkiai pasuko Maskvos 
link: kada raudonieji liaudies 
f romiečiai laisvai pradėjo kari
nius pratimus Radviliškyje. 
Šiauliuose, Raseiniuose ir ki
tur; kada raudonosios vėliavos 
vis dažniau rodėsi Kauno gat
vėse ir akiplėšiškai raudonieji 
demonstrantai iš praeiviu rei
kalavo nusiimti kepures prieš 
raudoną Kremliaus satrapo vė
liavą; kai garbingam seneliui 
gen. Bulotai raudonieji viešai 
gatvėse numušė nuo galvos ke
purę, o Kauno policijos rezer
vas pradėjo kapoti katalikišką 
ir tautiškąją Lietuvos studen
tiją ir laužyti neliečiamą uni
versiteto autonomiją; kada 
liaudės fronto vyriausybės mi
nistrų pirmininkas p. Šleževi
čius. vos apėmęs valdžią, ne
aiškiais tikslais tuojau nusisku
bino i Maskvą gauti instrukci
jų ir kada respublikos prezi
dentas dr. K. Grinius žaliajame 
Kalne pas rusų šventiką vedė 
svetimą žmoną burlioke.—tada 
visa patriotinė visuomenė aiš
kiai pamatė, kaip pavojingose 
rankose atsidūrė jaunutės 
dar nesuspėjusios sustiprėti i vietą,
Lietuvos vairas ir likimas.“

kad M. Šleževičius važiavo mą į juos vargu gausime, galėtų papasakoti vokiečiųGlovackio melus nebūtų 
daug prasmės užteks pat,
minėjus kad haud.es, £ SIeževičiaus „asirašvta šeimininkavimui Lietuvoje, 
frontas tom jis mm., at- - o tQ> j atsiprašant, po,į.
s,rado tik 1934 ,r 193o me-Įjo Gl.igaliunCHGrovaekio tikoje ir tokie Grigaliūnai-

pastatyta A. Smetonos vy- Glovackiai jiems
įriausybė 1931 metais? naudingi. Kitaip purvino centraeijos 

Tokių klausimų galima generolo pasirodymas spau-j vykias.
(daugiau užduoti ir atsaky- doje butų nesuprantamas.

Maskvą neaiškiais tikslais Politikuojantieji 
kuomet ruošia dirva

marijonai rašytoja

tais iki 1939 metų, o iki to 
laiko, kaip ir po 1939 metų, 
bolševikams socialdemokra- Į 
kratai buvo didžiausias 
priešas. Grigaliunas-Glo 
vackis sąmoningai meluoja i 
apie X. Šleževičiaus vyki
mą i Maskvą, meluoja apie 
tuos kariškus pratimus, me
luoja apie generolo Bulotos 
kepurę, meluoja apie Dr. 
K. Griniaus vedvbas ir tt.

ispaniškam “Stalino
autorė, kuri yra buvusi 

tik Hitlerio kacetuose, 
taip pat mačiusi Kura

Lietuviai Sibire

vę j”
ne
bet

jinti karas. Jis pritaria ir 
Amerikos politikai link Ki
nijos nacionalistų.

Šiaip jau Churchill kal
ame- ba buvo anglų-amerikiečių
savo vienybės himnas, kuriam ir 

narių tarpą priėmė Angli- Amerikos žmonės, rodos, iš 
jos ministerių pirmininką, 'visos širdies pritaria. Ir 
Winston Churchill. Prie- kodėl ne?

Neumann, veikalo į mė, užkabino jam ant kak-
ir Hitlerio Belais- 1° Amerikos Arą, ir paskel- “Purvina” Kampanija 

bė, kad iš motinos pusės 
Churchill gali būti ne tik 
tikras amerikietis, bet <lar-

Perc-itą savaitę tris die
nas posėdžiavo republiko-

atrodo i gandos ir kitas Sibiro kon-lg1 būti savas tarpe tų, ,nQ partijos nacionalinis ko- 
bei darbo sto- kurie yra revoliucinės ar- minėtas. Posėdžiuose ture- 

mijos karininku palikonys. J° ^uti aptartas partijos pa- 
• Ir taip, 1776 metai nebe- Puošimas nominacinei 
•skiria anglų ir amerikiečių. konvencijai Chicagoje lie- 
' Anglų rašytojas George i P°s mėnesi. Bet neapsieita
Rernard Sbaw karta mana- be kovos tarp ivairiu kan- UTUANISTA1?L™, kad Anglija V Ame-i didatų šalininkų. _
irika susijungs, bet jis pri- Kai kurie stebėtojai sa-

ELTA.

KAS YRA TIE

(Pabaiga) si pasakotoją iš ten išvežė,
Barakai yra mediniai ir minimasis kunigas ten dar 

tušti. Baldų—jokių. Lo- pasiliko.
Melas ant melo. bet tė- vą ar. kitaip sakant, guoli Stovykloje yra ir moterų, 

vai marijonai tuos melus kiekvienas pasitaiso sau, tik jos apgyvendintos spe-- 
deda. Ir ką krikščionys i kaip kas išmano. Vieni pri-daliai pastatytuose bara- j5.1’'in. UP, „ 
demokratai mano pasiekti, sineša molio ir pasitaiso kuose maždaug už 700 met-L!e musų
dėdami tokius melus, ku- aukščiau žemės, ant viršaus rų nuo
riuos rašo neva katalikiš- pridėdami šieno, kiti ir to- rams užeiti į moterų 
kas žmogus Grigaliūnas- irių nepasidaro. Antklodžių, kus griežtai uždrausta. Vis
Glo vackis. kuris tame kurių kiekvienas tremtinys dėlto atsiranda tokių,

Pasiskaičius tokių argu
mentų norisi tvertis už gal
vos. Ir dyvas ima, kaip 
žmogus sugebėjo i tokią 
mažą vietą tiek daug melų 
surašyti. Bet atsiminus, 
kad tas pats Grigaliūnas- 
Glovackis 1926 metais sir 
pralotu Alšausku leido 
“Tautos Valią” ir toje “va
lioje” davė valią savo viso- 
kiausiems išmislams ir šlyk- 
ščiausios rūšies prasimany
mams, stebėtis labai neten
ka. Tas žmogus turi paty
rimo. Jis turi ir kitokių pa
tyrimų.

Generolas Grigaliūnas- 
Glovackis nėra Įdomus 
žmogus. Jis priklauso tai 
kategorijai žmonių, kurią 
vadiname liūdna. Susikū
rus Lietuvai jis iš Rusijos 
pargrįžęs vadovavo antra
jam pėstininkų pulkui. Jis 
mokėjo su kareiviais sugy
venti, bet jis dar geriau mo
kėjo kareivius tvirkinti. Jo 
vedami kareiviai neblogai 
kovėsi fronte, bet taip pat 
drąsiai “kovėsi” ir su žy
dais visoj eilėj pogromų, 
tame tarpe ir Šiauliuose su- 
į-uoštame ii- plačiai nuskam
bėjusiame pogrome. Gri
galiūnas-Glovackis “karia
vo” ir prieš “vidaus prie
šą,” sauvališkai areštuoda
mas ir šaudydamas žmones 
įtartus esant neva tai ko
munistais. Tokių sauvališ- 
kų žmogžudysčių, po “ka
ro lauko teismo” priedan
ga, buvo daug.

Toks žmogus, kaip Gri
galiūnas-Glovackis, esant 
tam tikroms sąlygoms, gali 
būti labai pavojingas. Pa
pingas todėl, kad jis yra 
be jokio atsakomybės jaus
mo, nedrausmingas, be 
žmoniškumo, be padorumo

nai girdime apie žmo- dėjo, kad tokiame atsitiki- ^°, kad republikonai ruo- 
iui'ie dirba “lituanis-! me Anglijos karalius gy- “purvinai’ kampani-

Dažnai
nes, kurie dirba “lituanis-Į me Anglijos 
tų” darbą. Kas jie tokie Įvens Washingtone. . . 
yra? Atsakymas yra toks:: ><

[Lituanistais vadiname ™ok-;Skaityiras Iki Penkiu 
kurie tvnnėja

Iš

jai, ir tai ne prieš demo
kratus, bet patys prieš sa
ve. Taftiniai republikonai, 
per savo kalbėtoją Mr. In- 

pranciškonų “Darbi-j galis, griežtai užsipuolė ge- 
įazaaug uz /uu tį, lietuviška‘kultūrą,‘sena- ninko” £avau pamoką, kaip nerolą Eisenhowerį, prieš 
barakų vyrams. V y- į & ir k Tokių mok-[skaityti \ki penkių. Už pa- jį, jo vardo neminėdami,
zei mo erų ara vra lietuvių ir sve- moką reikia padėkoti, dar- iškėlė visokių kaltinimų,

timtaučių. Apie juos pla- £3 jei ji duodama visai ne įtarimų ir stačiai 
čiai rašo “Keleivio” 1952
metų kalendoriuje profeso
rius V. Biržiška. Jis paduo
da virš 100 pavardžių karo 
metais mirusių ir dar gy
vų lituanistu. Verta su tuo!aP*e U LIK o sąstatą ir pen- 
straipsniu ‘susipažinti vi-[kiu tematiką yra įdomi
siems lietuviams, kurie no- Sutinkame, kad VLIK’e, - io;rintn

krikščionys demokratai ne-ivaiz^°- giabonų laidotu-

praei-

straipsnyje iškelia kunigą gauna po dvi, nėra niekas rie naktį ter. nuvyksta. Pri- 
Krupavičių į perversmo amžiais plovęs, jos visos žiūrėtojai Į Lai perdaug ne- 

ir [“vyriausio organizatoriaus” dvokia jau iš tolo. Jas iš- kreipia dėmesio. Moterys 
šalia A. Smetonos, plauti visai neįmanoma, ypatingo alkio nekenčia,1 

Dėl tos “garbės” pasiaiš-i nes, viena, nėra laiko, be nes vyrai jom suneša ir 
kins pats kun. Krupavičius, • to. nieks negauna jokių atiduoda paskutinį savo 
bet tėvai marijonai atliko priemonių švarai palaikyti, duonos davinį, o patys 
visiems lietuviams meškos Antra vertus, žmonės yra skriaudžia avis. Dėl gaba- 
patarnavimą, kai Gi igaliu-'tokie nusilpę, pasidarę ne- lėlio duonos prostitucija 
no-Glovackio raštą dėjo. paprastai flegmatiški, jog yra labai paplitusi, ten pi- 
Atliko blogą patarnavimą.'šitie reikalai jiems visai ne- nigus atstoja duona. Ka- 
nes ir vėl prikėlė po 25 me- rupi. Jų svarbiausias ru- dangi moterų skaičius 
tų tą pilietinio karo dvasią, pestis—gauti ką nors už- žymiai mažesnis, tai jom 
kurią perversmininkai 1926 i valgyti ir kuo greičiausiai duonos pakanka. Savaime 
metais taip uoliai kurstė; atsigulti. suprantama, atsiranda ir
iki paruošė dirvą pervers- Maisto davinys yra labai naujagimių. Tokios moti- 
mui. Jei Grigaliunai-Glo- menkas. Dirbantieji į die- nos gauna papildomo mais- 
vackiai reiškia katalikų nu- ną gauna tris kartus po lit- to, būtent—vieną ketvirtį 
sistatymą, tai su tokiais, rą sriubos ir 400 gramų litro pieno ir 100 gramų 
“katalikais” galima kalbė-'duonos. Sriuba—tai tik duonos. Kai vaikas sulau-.
tis negut tiktai laidant re--karštas vanduo su keliais kia vienerių metų amžiaus, [ 
volverį rankoje, o ne kaip'kopūsto lapais ar runke- tai. nuo. motinos atimamas 
kitaip. Jei Grigaliūnas- liais. Bulvių ar mėsos nie- ir išvežamas.
Glovackis tariasi galįs dik- kuomet neteko matyti. Li- Pasakotoja?- teigia, kadi 
tuoti, ką priimti į Lietuvos Įgoniai ir seni, kurie jau ne- 1947 metų spalių mėnesį į 
vadavimo vieningą akciją, begali dirbti, gauna 300 gr. Karabasą atvežė vieną 
tai toje akcijoje “tėvai”[duonos ir tą patį kiekį sriu- transportą iš 3.000 pabal-; 
marijonai nematys nė vie- bos. Kadangi to maisto tiečių: lietuvių, latvių ir 
no padoraus žmogaus, dar-į yra labai maža. tai už viską estų. Jie buvo visiškai nuo 
gi iš katalikų. Paliks keli turi nukentėti avys, nes jos kitų izoliuoti. Kiekvienas 
vienuoliai, kurie yra politi-Į šeriamos taip pat avižomis iš jų turėjo ant krutinės po
niai apuokai gyveną Ispani- ir miežiais. Nors labai

artimo meiles dvasioje, bet krūvą
su norti oponentą paskan
dinti klerikališko rašalo la
take.

“Darbininko” pamoka

pravardziOjlniu.
papylė

Mr. Ingalls sako, jei par
tija remsis “švelniais priva
lumais” kai kurių kandida
tų (Eisenhovverio), tai par
tija yra mirusi ir jai tik be
liks pasirinkti gražios iš

ri daugiau apie savo tautą
‘ turi daugumos. Jie turi ...

“Keleivio” kalendorius Fenkius narius prieš į1'1} j-eap!
1952 metams greit bus pa- = grupR „f * rimų’sen.

siems. Trupučiukas kant-i penkiais atstovais ir pen-!Tafto Pnvalumų, o didvy-
rybės ir jį gausite. Visi no-[kios kitos grupės irgi su 

penkiais atstovais! Tai ne

vems atlikti. Tas pats kal- 
kad

rintieji jį užsisakyti prašo
mi kreiptis į “Keleivio” lei
dyklą. Kaina 50 centų, 
adresas:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

South Boston 27, Mass.

dauguma, o “lygybė.” To
kia yra klerikališka mate
matika. Viena grupė pen
kiose asabose bijo netekti 
“veto” teisės ir sabotažuoja 
visą VLIK’o darbą, o ypač 

. pasižymi neįsileidimu į 
iVLIK’ą Mažosios 
; atstovo.

rių garbinimas” negalįs pa
keisti pasitikėjimo.

Tokių švelniai purvinų 
užsipuolimų taftinių repub- 
likonų žmogus prikalbėjo 
daug. Eisenhowerio šali
ninkai Taft’o nežemino, 
bet jie sakėsi susilaiką nuo 
puivų gniūžčių tik todėl,

Lietuvos kad taftinių išsišokimai iš
einą jiems į naudą.

l--------------- ----- r numerj. Vieni sakė,
jos fašizmo raugu, ir pa- griežtai draudžiama avis tai yra buvę partizanai, ki- 
liks šarlatanai, kuriems vis- tokiu budu “skriausti,” bet ti—kad tarnavę vokiečių

niekas to nepaiso, nes išba- kariuomenėj. Jie buvo iš- 
dėjusiems žmonėms svar- vežti į geležies rudos ka
biau, kaip išlaikyti savo gy- syklas. Taip bent pasako- 
vybę, negu vykdyti įsaky- jo kiti. Vienas lietuvis 
mus. Pasakotojas gyveno tremtinys, dirbęs Karabase 
viename barake su vienu paskirstymo punkte, suskai- 
kunigu iš Lietuvos. Kuni- čiavo, kad per 9 mėnesius 
gas buvo 59 metų amžiaus tik per Karabasą perėjo 
ir turėjo atlikti tą pačią 2,000 lietuvių, o jeigu prie 
darbo piievolę, kaip ir visi to skaičiaus dar pridėsime 

kitus tris paskirstymo

kad

kas yra gera. by tik ne juos 
kas persekioja, bet jie gali 
kitus persekioti.

Bendrasis įspūdis iš Gri- 
galiuno-Glovackio rašinio 
yra slegiamai liūdnas. Ar
gi tiek tepadarėme pažan
gos, po didžiųjų pasaulinių 
įvykių, kad dar tebekarto- 
jame tas pačias praloto Al- 
šausko ir jo samdinio Gri- 
galiuno-Glovackio išprakai- 
tes? Argi po 25 metų vis 
dar negalime praeiti pro 
Dr. K. Griniaus šeimos gy
venimą į jį nespiaudant? 
Ar bertainis šimtmečio ne
davė progos susekti, kad 
generolo Bulotos garsioji 
kepurė buvo numušta Gri
niaus vyriausybei visai ne
susidarius ir trečiajam sei
mui nesusirinkus? Arba į 
ką panašus yra įtarimas,

kiti. Tačiau jo Lietuvoj 
neužmiršo artimieji, kurie 
kartais pasiųsdavo jam po 
siuntinį. Todėl jam buvo 
truputį lengviau gyventi ir 
nereikėjo visų įprastiniu 
budu skriausti avių. Mini
masis dvasininkas buvo nu
baustas 20 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo už “valstv-

punktus, ta; jis padidės ke 
tveriopai. Kad pasakotojas 
butų žinojęs, jog Vokietijoj 
jam teks susidurti su lietu
viais, tai butų pasistengęs 
apie juos surinkti daugiau 
ir tikslesnių žinių. Šiaip 
jis rinko žinias apie savo 
tautiečius- vokiečius, ku-

KANADOS
GUBERNATORIUS

Kanados gubernatorius mar
šalas Alexander, sako. aplei- 
siąs savo vietą ir užims auk
štas pareigas W. Churchill 
kabinete Londone.

Kiek pranciškonų dievo- Taip prasidėjo rinkiminė 
baimingi rašeivos besibar- kampanija, kol kas pačių 

[tų, šito matematiško trikso republikonų eilėse. Demo- 
ir Mažosios Lietuvos atsto- kratai registruoja kiekvie- 
vo neįsileidimo jie nepa- ną žodį ir neabejojamai 
jėgs pateisinti jokiais pat- tais pačių republikonų ar- 

Jie gumeniais pasinaudos, ka- 
vėl da ateis laikas republiko- 

niškųjų kandidatų “švel
niuosius privalumus” pake
denti.

Iškalbingasis anglų va- Churchi„ į, Socia|isUi 
das Churchill kalbėjo kon
grese. Jau trečią kartą jis W. Churchill’iui kalbant 
pasakė kalbą prieš Ameri- su Amerikos žurnalistais, 
kos tautos atstovus. kas tai “įgnybė” anglų so-

Savo kalbą Churchill pra- Ralistus, jie esą šiokie ir 
dėjo tuo, kad jis atvykęs ne kitokie. W. Churchill tuoj

riotiškais argumentais, 
gali tik pasikolioti ii 
laikytis veto teisės.

Churchill’io Kalba

bės tvarkos ardymą.” K1- riems atvežė apie 120 ad- 
taip tarus, jis “perdaug pa- resų. Daugiau ir smulkiau 
sakė pamokslo metu.” Kai apie gyvenimą minimosiose 
1950 metų balandžio mene-stovyklose ir Karagandoje

pinigų prašyti. O sakinyje 
vėliau paaiškino, kad jis 
visgi atvyko pagalbos pra
šyti. Tiesa, jis prašė ne 
paskolos, bet plieno, maši
nų, žaliavų ir kitų ginkla
vimuisi būtinų dalykų. 
Churchill priminė, kad An
glija (valdant socialis
tams) padidino savo gamy
bą pusantro karto, palygi
nus su prieškariniais lai
kais (1938 metais). Bet 
skolos iš karo metų “ster
lingo bloko”

šoko ginti socialistų ir sakė, 
kad anglų socialistai buvo 
pirmaeiliai kovotojai sun
kiausioje Anglijos valando
je, kada anglai vieni turėjo 
kautis. Kritikas nutilo. Įdo
mus žodžiai, įsidėmėtini ki
tų tautų nesocialistams ir 
. . . socialistams.

—J. D.

Laikas užsisakyti “Kelei
kalendorių 1952 me-
Daug informacijų ir 

valstybėms, skaitymų. Kaina 50 centų.

vio

haud.es
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Kunigai Parsiklupdė 
Konsulą

gos lietuvių tarpe pasirodė 
vienas paminėtinas reiški-

“Draugas’’ sausio 9 die- ,?» 
nos laidoje įdėjo paveikslą, ,bos k‘jta
vaduojant, bažnyčioje buv0 k6ai Ruriais senai.

’a, n^n ,at-UVOs’.Jon‘siais ateiviais. Pažymėtina, 
sulą P. Dauzyardj, pniman- kad • pasirodė dido-

1 rožančių is kun. A. Lin- kas ne[)iIieiiu ir
kaus, £v. kryžiaus parapi
jos klebono. Tas 
las

paveiKs- 
nesi baigiamas 

kalbas Chicagos lietuvių 
tarpe. Tai vaizdas, kurs 
negreit teišdils iš Chicagos, 
o iš dalies ir visos Ameri
kos lietuvių tarpo. Dabar 
kalbų ir pastabų gali išgir
sti dėl šito Įvykio visokiau
sių. Ir katalikai, ir libera
lai, ir šliuptarniai pripažįs
ta, kad tai žeminantis kon
sulą aktas. Vieni sako, kad

todėl turėjo registruotis. 
Atsirado ir tokių, kurie be 
pašalinės pagalbos neįsten
gė blankas užpildyti, arba 
kurie laiku to nepadarė.
Vienos
Metinė

Parapijos
Atskaita

T *
jei rožančių butų atsiuntęs, y11*10 
sakysime, arkiv. .J. Skvirec- *a 
kas, arba kuris iš 
ar kitos tautos vyskupų ir 
konsului butų įteikęs Čhi- gu 
vagoj apsigyvenęs vyskupas 
Brizgys, arba
arba kuris iš Chicagos 
kic-iocezijos vyskupų, tai 
viskas būt tvarkoje. Bet . . 
dabartinis aktai tai niekam PliesP,aeių 
netelpa galvon. Kiti mano, 
kad ponas Daužvardis, kai
po privatus asmuo, gali im-

Naujųjų Metų pradžioje 
parapijonai gauna metinę 
savo parapijos atskaitą. 
Čia įsižiūrėsime į seniau
sios Chicagos lietuvių šv.

parapijos atskaitą. ‘
atskaita rodo, kad ta Į

lietuviu J-arapiju praėjusiais metais 
* išlaidų turėjo daugiau, ne- 

pajamų. Nepriteklių 
pi idengė balansas iš prieš-

kardinolas, Paėjusiųjų metų. Pernai 
sv. Jurgio parapija pajamų 
turėjo $62,289.96, o išlaidų 
—$65,996.50. Balanso iš 

metų turėta
$18,566.13.

Stambiausios pajamo
•_ vo šios*asmuo, gali -

bu-

lwr

KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

JIE NUŽVDfe KALĖJIMO SARGI S

Du kaliniai (priekyje), vienas su uždengtu veidu. Bur- 
weel, kitas James Rogers, nudurė du kalėjimo sargus su 
žirklėmis San Quentin kalėjime.

Worcesterio Naujienos46) išplatino drg. J. Gla-
veskas.

Lituanistinė* Paskaito* Lietuvai Remti Draugijos pirmas J. Krasinskas parei- 
Sausio 13 d. Apreiškimo 'pirmas skyrius ruošiasi prie škė, kad Amerikos lietuviai 

parapijos mokykloje Įvvko iškilmingo Vasario 16-tos turi ALT ą, visas sroves at- 
a p vaikščiojimo. Jau yra pa- stovaujančią. Ir Amerikos 
kviestas kongresmenas Ha-Į valdžia skaitosi su ALT’a, 
rold D. Donohue, adv. M. (Kaip bendra visų lietuvių 
Mileris, agronomas Jonas organizacija. J. Šalaviejus 
Bartašius ir adv. Petras sakė, kad jau apie 70 metų

Lituanistikos Instituto pa
skaitos. Pirmas prelegen
tas buvo A. Mažilis, kuris 
davė tąsą iš paruoštų pa
skaitų “Senojo Lietuvių Ti
kėjimo Metmenys,” ir L. 
L. Bambriunas apie bendri
nės lietuvių kalbos sudary
mą.

P-s A. Mažilis labai gy
vai pavaizdavo senovės lie
tuvių tikėjimą ir jų dievus, 
pasiremdamas įvairių mok
slininkų šiuo klausimu isto
riniais daviniais.

L. Dambriunas skaitė 
apie bendrinės lietuvių kai 
bos susidarymą. Abi pa

Viščinis iš Brockton, Mass. jokios ‘‘bendruomenės,
Dalyvaus Meno Ratelio 

Choras, vedamas Snarskio, 
ir Moterų Klubo Choras, sĮq1o 
vedamas M. Meškienės.

Tos dienos aukos ir pel
nas nutarta pasiųsti Ameri

J

kos Lietuvių Tarybai.
Apvaikščiojimas įvyks

vasario 17 dieną, 2 vai. po 
pietų, L. P. Klubo salėje,'Įsakyti. 

J12 Vernon St.

su
sivienijimai kūrėsi, bet vė
liau seimuose vieni buvo rū
tom apkaišyti, kiti ne, ir 

Ar taip nebus ir su 
bendruomene?

P. Aukštuolis klausė ko- 
’kia bus mokestis, nes tas

oofc aui pa-. žinomy vįetog veikėjų J.
skaitos buvo labai įdomios,1* dnk.rpU Rirnf3 >

ienos parapijos žmonės, tie paiapijonai sudėjo tam nebuvo tiek,
uždegiodami žvakes ir lem- darbui, už kurį Kristus ža- 
putes bažnyčioje, suaukojo dėjo dangų? Ką sudėjo ba- 
net $3,846.50. O tai daly- daužantiems ir tautai gel- 
kas, kurio Kristus nei įsa- bėti iš didžiausių bedievių 
kė, nei patarė. Tai grynas našių?
dvasininkų išmislas. O ką Laisvamanis.

Kas Naujo Brooklyne
ti rožančių iš ko jis 
kaip nori, bet kaipo
las jis negali savo to kon- Metiniai mokesčiai..
suliškumo rišti nei su ro- L’ž žvakutes ir lem- _ ____ ___
žančiu nei su kokiomis nors ■ • •• •••....... rtrauįų

svarbu ir žinotina visiems. 
Pirm. kun. Dambrauskas 
pakvietė P. Pauliukonį at- 

Tačiau tik tiek at
sakė, kad mokestis gal bus 
kiekvienam 6 doleriai į me
tus. Bandė pagelbėti Viz-

'bet gaila, kad Ulausytojųll^a  ̂ ' Budr>5’ **
kiek tokiose su'aiškiai. Klausima dar

nenuvo uen nien (okupacine valdžia, prisiun- tė V Mitrikaspaskaitose galėtų ir turėtų t4 ^vo tėveliams graži te v'MltnKas'
buti. —V. G.

PROV1DENCE, R. I.

sta-

gražių
Kalėdoms dovanų, motinai 
gražų gegutės laikrodį, tė-

Paėmė balsą 
Vembrė. Karštai 

i kad bendruomenė

kun. S. 
kalbėjo, 

turi Luti 
Lietuvosvui šiltas, gražias pirštines,(katalikiška, virš 

mažai sesutei gražią lėlę. trispalvės vėliavos turi būti 
karštaikas metai taip ir Rašo, jeigu kas turi pazjs 

Amerikos Lietuvių tarnų ar savųjų, gali kreip- 
Piliečių Pašalpinis Klubas, tis pas jąją, jie mielai ap- 
savo patalpose 475 Smith' lankys ir parašys apie jų 
St., buvo surengęs linksmą gyvenimą. Jos antrašą su- 
Naujų Metų pasitikimą, teiks tėvai.

Kaip 
(šiemet

iš LDD 7 Kp. Susirinkimo* Drg. A. Šulaitis pakėlė
o • , o j v t tata ' klausimą, kaip nariais pa-Sausio 13 d. buvo LDD +1- 2,’ „ i nn -

nori ir Sekmadienių ir šven-
konsu- čių kolekta .......... $16,764.76, u. uuvu uuu •

7.075.50 Į 7 kuopos metinis susirinki- intl 
Imas. Dalyvavo apstus bu

kryžius. Moterėlės 
plojo. Dar pridūrė, kad į 
bendruomenę turi būti pa
kviestos tik parapijinės 
draugijos. Tuomi viskas ir 
baigėsi.

P-s Pauliukonis paskaitė, 
kas yra pakviestas Į organi
zacinį komitetą. Reiškia, 
nerinko tik paskyrė savuo
sius.

Kore*p.

BUFFALO, N. Y.

Susirinko gražus šeimyniš
kas būrelis klubo narių ir 
svečių. Visi maloniai ir 
linksmai laiką praleido 
prie užkandžių ir gėrimų. 
Prie progos buvo pasakyti 
keli sveikinimai su naujais 
1952 metais, o gerbiamas 
kalbėtojas, klubo naiys 
Dr. B. Matulionis, pasakė 
gražią kalbą ir priminė:

džiaugiamės ir 
vieni kitus su-

Worcestere randas dar 
skulptoriaus Petro Rimšos 
fondas—banke yra pinigų. 
To fondo pirm. Antanas 
Dailyda ir sekr. K. Zurlis 
rūpinasi sušaukti susirinki
mą pabaigoje vasario, ypa
tingai bus kviesti atstovai 
tų organizacijų, kurios su
teikė auką tam fondui. Vė
liau bus paskelbta diena ir 
valanda. Tame susirinki
me fondas bus likviduotas, 
pinigai bus paskirti kam 
nutars. Gal kas žino kur 
randasi skultorius P. Rim
ša, praneškit sekr. K. Zur- 
liui, 25 Dalias St., Worces- 
ter, Mass.

niušų LDD < Kuopą 
manymu, musų kuopa 

perdaug politiška, o ji tu- 
apšvietos ii kul- 

organižacija, tada ji 
galėtų išeiti į plačiąją vi
suomenę. Vien žurnalo lei
dimo, negana. Drg. A. 
Šulaitis mano, kad LDD 
turėtų rūpintis knygų leidi-

„ ,. Jrėtų būtiSpudiene . . , 
padarė valdybos vardu pra-

Velykų kolekta 
Kalėdų kolekta 

Išlaidu

tikybinėmis 
Bet Chicagoje ir 

Chicagos konsulo suprati
mu valstybė ir bažnyčia nė- šios: 
ra du skirtingi dalykai. Gaspadinei ir tarnai-

Kai kurie čia kaltina vien tei .............
kunigus. Kam, girdi, jie Klebonijos išlaikymas 
parsiklupdė konsulą. Kiti ?fstines akmenys, 
eta daro pastabą ir sako, ir ....
kad be konsulo pilno suti- ganyčio* reikmenys 
kimo ii pritarimo t.oks ak- jr pataisymai ....
tas nebuvo padalytas. Ki- žvakės, lemputės, gė
li vėl nurodinėja, kad čia lės .....................
rišasi du asmeniu—Dauž- Arkid. labdarybei ..
vardis ir konsulas. Dauž- Popiežiui ................
vardis gali rožančių priimti Vyskupų pašalpos 
ir nuo amžinojo arba gyvo
jo rožančiaus draugijos pir
mininkės. Bet konsului— 
netinka. Ta proga prisi-

mvviiu ~
gomis.

nnei-— i— 3,781.53
3,574.77 PiiTn. d re .■ O’ B.

tarpe paminėtos j negjmąy kas
1951 metus.

nuveikta per 
Buvo suruoš

$2.560.00
4.385.03
1.330.35

tos vienos prakalbos, ku
riose kalbėjo Dr. P. Dagys 
ir J. Buivydas. Apart pra
kalbų, buvo paminėta Ge

i n- gūžės Primoj i.
’ ' ° mėjime kalbėjo draugai

Šulaitis, V. 
Buivydas. 

2043.70 užsiėmė ir

3.127.21

“Mes čia 
sveikinamemu, paskaitų ir referatų

Tarne"a^v- Pe,' 'T?"“ **?“: laukę" Naujų Metų,“ bet pa-
draugai A.l1* Jal platl dlm’ kun ntiršLme, kad kas metai 

* nejudinama.Gervickas ir J. 1 
LDD 7 kuopa Dėl to kilo rimtos dis

mes einame senyn, o ant 
pakaušio plikė vis eina di-

literatūros pla- kusijos. Visi sutiko su drg. dyn, tai nėra ko perdaug

fondui ..................
Katalikų un. koplyčiai 
Katedros mokesčiai .
Seminarijai ..............
Katalikų akcijai....

1.000.00
546.75

750.00
275.00
431.00

1.723.00
225.00

mintas n kita> kunigų pa- Sergančiu
sielgimas, kuriuo jie panie- fondui ........
kino konsulą. Tai buvo Loyolos medic.
praėjusią vasarą per kaži- kvklai ...........
mieriečių naujo pastato
kertinio akmens šventini- _ .. 4 ,
mą. Ceremonijų štabo bu- 13 hetuvl« surenkamų, grj-
ryje tada matėsi keletas

kunigų
160.00

mo-
100.00

Iš tokių stambių pajamų,

tinimu. Tą darbą dirbo j šulaičio nuomone, tik pa- 
draugės Spudienė ir Buivv- sigedo tų prelegentu. Kurių
dienė.

Apart prakalbų.

džiaugtis.

lietuvių pasauliečių, o kon
sulas su ponia konsuliene 
sukiojosi minioje.
Nepiliečių Surašymas

Nesenai pravestoje nepi- 
liečių registracijoje Chica-

nai lietuvių tautos reika
lams nei cento. Nei cento 
BALF’ui, nei cento ALT’ai, 
nei cento VLIK’ui. O sve
timiesiems šimtai ir tūks
tančiai. Panašiai visose pa
rapijose.

Ypatingiausia tas, kad

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 Daktarų 
Receptais irgi kreipkitės ypa- 
tiškai ar per laišką pas (7) 
Vytautą Skrinską, Reg. Ph.

IDEAL PHARMACY 
29 Kelly Square 
Worcester, Mass.V. Skrinską

Pas mus gaunamas ir “Keleivis.

refera
tų ir literatūros, mes perei- padės 
tais metais turėjome du pa- dirbti, 
rengimus, tai margučių va
karėlį ir rudeniop stambią 
vakarienę.

Musų LDD 7 kuopa daly
vauja BALF’e ir ALT’oj ir 
Dariaus-Girėno paminklo 
statymo komitete. Mes ne- 
atsilikome ir aukomis, au
kojome BALF’ui, ALT ir 
rėmėme ištiktus nelaimės 
pavienius draugus. Iš pir
mininkės raporto žymėtina, 
kad kada tik valdyba atsi
kreipė į narius pagalbos, 
ios gavo. L’žtad ir džiugu 
žymėti, kad LDD 7 kuopoj 
visi nariai glaudžiai koope
ravo.

Ižd. drg. F. S pūdys pra
nešė, kad kuopa turi ižde 
apie tris šimtus dolerių.
Bet jis tuo nepatenkintas.
Jo nuomone, šiais metais 
Įvyksta musų LSS ir LDD 
suvažiavimai, juose turime 
dalyvauti ne tik atstovais, 
bet ir su pinigu. Jis mano,
'kad drg. N. jonuška, “Dar
bo” administratorius ir 
LDD centro sekretorius, 
neša perdaug didelę naštą.
Mes turime “Darbo” išlei
dimą daugiau finansuoti. 
Užtad kiekvienas LDD 7 
kp. naiys turi sukrusti, kad 
musų iždas dar padidėtų.
Visi drg. Spūdžiui už tokį 
raportą karštai paplojo.

buvo daug tikėtasi iš trem
ties. Manėm, atvyk?, tai 

tą kultūrišką darbą 
Bet apsirikta. Vi

suomeninį darbą kaip ne
šė, taip ir neša senoji kar-

Vakaras baigėsi gražioj 
nuotaikoj ir visi anksti ry
tą linksmai skirstėsi namu
čių.

progos reikia tarti 
padėkos žodį musų 
gaspadinėm, kurios

Prie
didelį
geromta. Pastebima ne tik m-no gardžių

musų tarpe, bet ,rJutose? įgj Nauju Metu tiki. 
srovėse. Po diskusiją ap- ra03vakariene;. Tai ponioms 
svretos komitetas pabrėžė, P).anpi Urbonienei> Ado.

Deltuvienei ir Jur- 
didelis ačiū.

kad imsis energingiau dar
bo.

Baigiant, vienbalsiai bu-i 
vo užgirta senoji vaidyba: |
B. Spudienė pirm.. 
Kriaučiukas prot. sekr., 
Spudys finansų sekr.,
Suingle ižd., J. Rimavičius! 
vice-pirm.

Kuopos Narys.

Iš LSS Susirinkimo

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 19 kuopom na
rių susirinkimas Įvvko sau
sio 11 d. Dalyvavo daug 
narių. Išrinkta nauja val
dyba iš šių draugų: pirm. J.

Pranei 
mienei, 
gelevičienei

Amerikos Lietuviu Pilie-
P-į čių Pašalpinio Klubo meti- 
F. J niame susirinkime sausio 
A J15 d. buvo įvesdinta nauja

klubo valdyba: pirm. Bro
nius Simonavičius, vice- 
pirm. Zigmas Lukšys, užra
šų rašt. Vincas Bankaus- 
kas, finansų rašt. Bemasius 
Stražnickas, ižd. Stasys Ru
sas, globėjai—Pranas Kar
pavičius ir Juknevičius, du- 
į-ų sargas Jokūbas Rusas; 
klubo direktoriai—Vikto
ras Balkus, Adolfas Ada- 
monis ir Stasys Rusas; klu

Gruodžio 30 d. buvo su
šauktas susirinkimas Auš
ros Vartų parapijos salėje 
P. L. Bendruomenės sky
riaus organizavimui Wor- 
cestere. Atsilankė apie 15 
naujakurių, apie tiek pat 
senųjų ateivių. Prie to se
nyvo amžiaus moterėlių 
prigužėjo nemažai po pa
maldų. Buvo skelbiama, 
kad bus Mindaugo krikšto 
minėjimas. P. Pauliukonis 
po krikštynų referavo apie 
bendruomenę.

Sakė, kad lietuviai Ame
rikoje neturi kas gintų lie
tuvių ir Lietuvos reikalus. 
Pirmininkaujantis kunigas 
Dambrauskas kreipėsi į su
sirinkusius kviesdamas dis- 
kusuoti. Po geros

įsikūrė Klubą*

Buffalo įsikūrė lietuvių 
klubas vardu Lithuanian 
Club of Buffalo. Tas klu
bas labai smarkiai dirba, 
nors dar jaunas būdamas. 
Jau turi virš 40 narių, o 
pats klubas dar tik dviejų 
mėnesių amžiaus. Sausio 
12 d. parengė šokius ir pri
traukė publikos virš 150 
žmonių. Labai gražu, kad 
taip visi Buffalo lietuviai 
iš vieno darbuojasi.

Jau girdėjau, kad rengia
masi prie Vasario 16 minė
jimo. Yra pakviesti solis
tai ne tik vietiniai, bet ir iš 
kitų miestų. Gerai darbuo
jasi musų jaunimas, kaip 
ponia H. Sakevičienė ir Vy
tautas Žmuidzinas. Su jais 
ir visi kiti. Gera pradžia, 
tegu sekasi ir toliau.

V. Jasaitienė.

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuviu Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremkj.

tylos, tautieti, tad ios darbus’

(riaveskas, vice-pimi. J- R’"ibo gaspadorius Jonas Ada- 
mavicius. nrnt v. • - __ ____  t»-mavicius,
Gervickas,

prot.
ižd.

monis, antras Pranas Pa- 
p Rriau- iacua<; 

čiukas, iždo sekr. J. Valai
tis, ir naujai darinku? (iki Naujai valdybai linkėti- 
šiol to nebuvo) knvgius. A. na gero pasisekimo savo 
Swingle. darbe, lankyti susirinkimus

Susirinkime pim.ininka- ir raginti, kad kiekvienas 
vo drg. Spudienė. Buvo narys lankytų ir dirbtų 
apsvarstyta daug kiau?imų. klubo naudai, o dirbdamas 

Pranešimas iš vakarienės klubo naudai, dirbsi savo 
parodė, kad ji geraj nurise- ir lietuvybės išlaikymo nau-

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

kuriame aprašoma viena Amerikos lietuviu šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydj-toju širdies rūmuose. 
Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspaus
dinta: kaina 1 doleriai.

šLIVPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira, 
įdomi ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos 
lietuvių tautini ir kultūrinį atgimimą* apie jų sunkumus, 
vargus, kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, švie
sesnio rytojaus. 652 puslapiai, kieti drobės viršeliai, laba: 
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., Chieago 8. III.

kė, daugiausia tikietų (net(dai. —B. S.
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Iš Amerikos Unijų Veiklos deracijų) kūrimasis. 1864

Maikio su Toto
(Tęsinys)

‘‘Utopijų” Era 
Unijiniame Judėjime

metais buvo daromas pir- 
bėlininkai, formų liejikai, nias bandymas sujungti vi- 
mašinistai, iokomotyvų in- krašto unijas Į vieną cen- 
žinieriai jau turėjo savo na- 0*3- Tada visa eilė miestų 
cionalines unijas. Tame de- loKalinių federacijų įkūrė 
šimtmetyje buvo daug strei- “International industrialPo 1837 metų depresija _. (

kai nemažai vietinių ir na-kų, kurie vienu ar kitu lai- Assembly of North Ameri- 
cionalinių unijų susmukojku daugumoje Amerikos ca. ' Nacionalinės ir in- 
aarbininkai daugelyje vie- miestų palietė visas žino- tei nacionalines unijos ku- 

akas.tų pradėjo kreipti savo dė- mas pramonės šakas. Ko- vėsi iš lėto. (Internaciona- 
mesi i kūrimą gamintojų ir lektyvinės derybos tame de- linėmis unijomis vadinama 

Ki- šimtmetyje pasidarė pla- tokias, kurios turi savo sky- 
čiau žinomos ir praktikuo- 4ių ir už J. A. Valstybių ri
jamos svarbesnėse pramo
nės šakose.

Į vartotojų kooperatyvų 
ti vėl pradėjo žavėtis Įvai
riomis kooperatyvinės . ar 
socialistinės bendruomenės 
idėjomis. Tokias “utopiš
kas' idėjas skleidė šalinin
kai prancūzų socialisto 

i Charles Fourrier ir anglų 
reformatoriaus R o b e r t 
0wen.
tų tais laikais skleidė pana
šias idėjas.

i Bendra žemės ir gamy
bos priemonių nuosavybė,

Apie 186o metus jau bu
vo aiškiai pastebima ten
dencija piamonėje link 
aukštesnių uždarbių ir 

, .trumpesnio darbo laiko dar-
Daiigete bininktt»g. Negalima jro-

bų, kaip, pavyzdžiui, Kana
doje. ) Bet centralizacija 
vyko, ir laikotarpyje tarp 
1861 ir 1865 metų tokių na
cionalinių ir internacionali
nių unijų įsikūrė 13. Tame 
iaiKotarpje įkurtos unijos 
pasirodė stiprios ir pasto
vios organizacijos, o kai

BUVĘ BOLŠEVIKAI STAIGA PAGARSĖJO

Du buvę komunistai, Miss Elizabeth Bentiey ir buvęs 
“Daily Worker” redaktorius Louis Budenz dabar yra gar 
sus žmonės tik todėl, kad jie išvelka viešumon visokias 
bolševikų paslaptis. Tie žmonės dažnai kalba mitinguo
se, liudija kongreso komisijose ir bendrai yra traktuoja
mi, kaip specialistai bolševizmo klausimu.

;d>ti, kad užuaibių kėlimas .kurios unijos iš tų laikų, 
daibo lai u> trumpinimas į mūrininkų, plvtinin-

kų, tinkuotojų, cigarų dir- 
ęibėjų, išsilaikė ir iki musų

ir
buvo betarpė unijinės ko-i 
vos išdava. Bet kai kurie!

kaip tai buvo bandyta žino- daviniai rodo, kad 
moj Brook Farmoj. Massa- veikla ir darbininkų 
chusetts valstijoj, ir New tinės pastangos bent iš da-

unijmeidienų.
Penkiolika metų po pilie

tinio karo buvo svarbus lai-
jung-

vomis sąlygomis pramonės skurdo ir neturto produk- 
Įmonėms kurti. (tas, ji vartojo teroristines

1872 metais National La- priemones prieš darbdavius 
bor Union žlugo po trum- ir streiklaužius. Ta tero- 
pos evoliuciojs iš unijinio rištinė grupė buvo užslopin- 
veikimo Į organizaciją, kurijta valstijos pastangomis, 

gamybos kooperaty-Jjos vadai buvo areštuoti ir 
nuteisti už papildytą eilę 
žmogžudysčių.

ma‘ * ~ • - --

Harmony kolonijoj, India- lies prisidėjo prie darbinin-Ikotarni< uniiiniame darbi-:iem* ,^am-vbos kooperaty- j. 
nos valstijoj, buvo siūloma, kų būvio pagerinimo. Pa- „X7ud"im”‘ Per tų lai-P"8 " "
kaipo priemonė panaikinu vyzdžiui, viename pohtinia- ka unijos ięavo šiandienine ,P 5 • ^aci™a“ne
skurdą, nedarbą ir kitas so- me laiške piezidentas Mar-

kurioscialines negeroves 
'(slėgė darbininkus. ------- --------

—Sveikas gyvas, tėve! si. Kaip manęs ilgesni lai- idėjos buvo plačiai disku-(darbo dien 
—Alo, alo, Maikuti! Jau ką nematai, pradedi ilgėtis, suojamos darbininkų tarpe, 

kelias dienas tavęs nema- —Maike.aš mislinu, kad bet patys darbininkai retai j darbininkų 
čiau. aš jaučiu prie tavęs patrau- kur jas tiesioginiai rėmė

tin Van Buren 1840 metais

Ką unijos įgavo šiandieninę 
savo formą. Tame laiko-

—Ar išsiilgai? 
—Jes, vaike.

ir Darbo Partija, ku-| Nors darbininkams nepa- 
1872 metais National sisekė tada pasiekti jų už- 

nepajė-sibrėžtų tikslų, tas audrin- 
ge pasirodyti nė vienuose'gas laikotarpis paliko savo 
rinkimuose, o septyniasde-! pėdsakus ir privertė visuo- 
imtųjų metų gale mažai;menę skaitytis su darbinin

kas beliko ir iš įkurtųjų ga-kų judėjimu ir su socialinė- 
mybos kooperatyvų. mis bei ekonominėmis ne-

Bet visgi, National Labor$ST dar'
Tame laiko-lb'nion padarė savo itaką. R n n * k°V-°b°'
daromi trys Jos keltieji reikalavimai dėl Bu.vo.. *UP t darblnlnk« 

darbininkams prielankios JudeJimo Svarba tautos gy

rias„ ... , tarpyje iš dvejų kartų buvo L į v
Tokios:sako. Dešimties. valandų pergyventa depresija ’

kimą ne dėl tavo didesnio Bet tokių idėjų pasirody- 
išsiilgau. žinojimo, bet visai dėl ko mas ir svarstymas nukreipė

—Paaiškink, tėve.
—Tu, Maike, velnią 

su savim.
—O kas tai
—Ar velnias?
—Taip.

vra?

Na, ir pasakyk man. ką tai kito 
reiškia, kad tu turi toki pa
traukimą?

—Prie ko?
—Prie savęs. Kiek sy

kių tu užgauni mano gene
rolišką stoną ir, rodos, jau
niekad su tavim daugiau —Tai pikta dvasia,
nekalbėsiu, bet kaip tik ke- ke: arba. kaip dzūkai 
lėtą dienų tavęs nematau, 
tai taip išsiilgstu, kad ir 
miegodamas apie tave sap
nuoju.

—Ar žinai, tėve, ką tai 
reiškia?

ako
—zlydukas.

—O kaip jis išrodo?
—Aš negaliu pasakyt.
—Kodėl?

darbininkų dėmesį nuo uni
jinio veikimo į politinių ir 

turi socialinių teorijų svarsty
mą.

Tame laikotarpy j
rado ir “homestead" judė
jimas. Trumpai išreiškus, 

vai--tai buvo reikalavimas, kad 
vyriausybė duotų iš savo tu
rimų neapgyventų plotų

ir
a. pirmiausiai iš- ukįo pakilimas ir per tą lai- 1 

pac ų mechanikų ir ką įsikūrė 14 nacionalinių !- 
iMtva?. unijų (federacijų). 1872* 

metais unijos turėjo 300,000! 
narių, o apie 1878 metus 
narių skaičius buvo nukri- 

iki 50,000.
tarpyje buvo
bandymai sujungti įvairias 
amatų unijas ir nacionali
nes unijų organizacijas Į j

mano patvar
kymu buvo įvesta visose 
viešosios tarnybos šakose.” 
Vienas Massachusetts sei
melio raportas iš 1850 metųję 
irgi sako: "Mechanikai ir 
darbo žmonės . . . susitari

amu su darbdaviais ivedė : * 
atsi-i‘dešimties valandų darbo 

dieną’.”"-
Ypatingai svarbu pabrėž 

ti, kad tame

venime. Profesorius Seiig 
Perlman sako, kad audrin
gasis judėjimo laikotarpis 
nacionalizavo” darbinin-

įstatymdavystės davė kai 
kurių vaisių. 1868 metais; 

vieną, visą kraštą apiman-i kongresas jau išleido įsta- 
arbu pabrėž- čią federaciją. Tame laiko-tymą apie ivedima 8 valan- U*1*?1““!"
laikotarpyje tarpyje buvo iškeltas reika- du darbo dienos federali-. jut ėjimą, i>ug( e ai į-

= = = ■= į i.j . y ininknnsp iiauintima iii šo
va- nes valdžios tarnautojams,t,-, ~ ;. ’nidarumo ir jųjų bendrųjų 

Tame laikotarpyje 
v j pirmą kartą suvaidino ne-

darbo laikas, kuris būdavo davimas Įvesti aštuonių
nuo saulė; tekėjimo iki sau-Įlandų darbo dieną ir prasi- nors pramonėje kova dėl to'dkdu' 

idimo, buvo su-j dėjo uniju griežta ir neat- įeikaiavimo igvvendinimoi •lės nušilęsklypus žemės visiems no-
' pintiems apsigyventi kaime Į trumpinta?
ir dirbti žemę. Tas judėji-[daugumai lavintų amatinin- ,imų 

—Todėl. Maike. kad vėl- mas, pagal darbininkų ju-!kų didesniuose miestuose.j jnijų pripažinimą, 
nematė'dėjimo istoriką Selig Perl-’

!man jo knygoje “A History

iki 10 valandų daidi kova už savo reikalą- dar ilgai tęsėsi. Vyriausy-
mažą vaidmenį kovose ir

nio 
ir nežino

niekas
—Nu, o ką?
—Ištiesk savo pypkę ir 

paleisk ją iš rankos.
—O kam tokie burtai?
—Tai ne burtai, tėve, bet jale daugiau 

aš noriu, kad tėvas pama- ba su ragai;

niekad
kaip jis išrodo.

—Tai reiškia, kad 
paukščio visai nėra.

tokio of Trade Unionism in the
[United States,“

—Maike, tai ne paukštis.[kad vyriausybė

Tame laike dirbtuvių darbi-L
ninkai pradėjo dirbti ---- ’
11 iki 12 valandų pei

tytum, kas iš to atsitik;
—Žinoma, kas atsitiks: 

pypkė nukris žemėn ir ga
lės dar subirėti.

—Tiesa, tėve, kad pypkė 
nukris žemėns, bet ar žinai, 
kodėl ji nukris?

—Tfu, su tokiu klausi-

panasus į ožį 
ir turi perskel

įgyvendinimą ir uzbes biuras (departamen- , i, ., * XT inelavinti darbininkai gelz-tas), kūno reikalavo Na-h ,• , ,, -r,, . _.ir i T u t- • u keliuose, kasyklose ir teks-Ba timorej tional Labor Union buvo ,-,- - - u- • iv- • , uaimiiuicj tlj€S imonese Darbininkų
nuoiisikurė National Labor U n-'įkurtas 1884 metais. Pra- • , -iL, . , vii judėjimas nuo to laiko ne(lie- mn. Tai buvo pasekme di- dzioje ta Įstaiga buvo pa-

1866 metais

bebuvo skaitomas tiktai la
vintų darbininkų judėjimu.reikalavo, (ną. Apie 1860 metus vidu- 

“duotų pro-,tinis darbo laikas pramonė
je, išskyrų' žemės ūkį, sie
kė apie 11 valandų per die
ną, o statyboje jis siekė 10 
valandų. Uždarbiai 1820 
metais siekė nuo 75 centų 
iki $1.25 per dieną papras
tiems darbininkams pri
klausomai nuo vietos ir se
zono, o l>50 metais tie

dėjančio darbininkų tarpe vadinta United States Bu-
reau of Labor. o vėliau iš 
jos išėjo šiandieniniai Bu- 
reau of Labor Statistics ir 
United States Department 
of Labor.

apjungti viso
darbininkams pabėgti 

darbininkų bū
klės į nepriklausomą uki- 
jninko gyvenimą, teikdama 
:laisvai žemę.” Tas judėji
mas vyravo Amerikos poli
tikoj penkiasdešimtais ir 
šešiasdešimtais metais.

..gos
' iš samdomų

ir

mu! Juk visi žino, __ _
kožnas daiktas turi nukris- xe ni°
ti ant žemės, jeigu tu jį pa
kėlęs nelaikysi.

—Tėve, mes visi žinom, 
kad daiktai krinta žemėn, 
het ne visi žinom, kodėl jie 
krinta.

—Todėl, kad sunkus.
—Ne. tėve; daiktai krin

ta žemėn todėl, kad žemėje 
yra didelė traukos jėga.

—Bet kodėl tu šiandien 
pradėjai man kalbėti apie 
žmę? Kodėl tu neatsakai, 
ko aš tavęs klausiau?

—Apie tai mes ir kal
bam, tėve. Kaip žemė pri
traukia prie savęs lengves
nius daiktus, taip ir žmo
gaus protas pritraukia prie 
savęs menkesnius protus.

—Tai tu rokuoji. kad aš 
tavęs išsiilgstu dėlto, kad 
mano razumas prastesnis 
už tavąjį?

—Taip, tėve. Didesnė
jėga,
nė ar protinė, visuomet nu 
sveria silpnesnę jėgą. Toks;saPnV5jt,\' . 
jau gamtos įstatymas

—Maike, aš tokio durno 
Įstat.mo visai nepripažįstu.

—Vistiek, tėve, ar jį pri-j 
pažįsti ar ne, bet taip vra, 
k prieš tai nepadary-j

j‘as kojas.
—Sakai, ir su ragai 

į su perskeltom kojom?
—Jes, Maike.
—Tėve, įgnybk sau į no

sį.
—Kam?
—Man išrodo, kad sap-j 

kadinuoji. čia tik sakei, kad1 
niekas nėra matęs, 

o čia vėl tvirtini, kad jis su 
ragais ir ožio kojomis. Jei-

Nenusistovėjęs Dešimtmetis

Baigiantis 1840 metam; 
pramonė vėl pakilo. Dar
bininkų pareikalavimas pa
didėjo, pragyvenimo kai-

už-i

reikalavimo
krašto unijas į vieną centrą.
Esmėje ta nauja organiza
cija buvo gana palaida 
miestų federacijų sąjunga,
kuri jungė įvairias naciona-; ,ndusWnį Kova 
hnes ir lokalines orgamza-| 

i ei jas, o taip pat ji jungė 
ir įvairias socialinių refor
mų organizacijas. Pradžio-

gu jis nematomas, tai ko-1 nos pradėjo kilti. Tada ir 
<iu budu tėvas gali žinot, į vėl unijinis judėjimas pra- 

įdėjo rodyti daugiau gyvu-kad jis raguotas? įdėjo rodyti
—Maike. aš negaliu tau mo. Darbininkai vėl pra-

išvirozyt. kaip aletas yra, 
aš galiu tau parodyt abroz- 
dą, kur tavo vienvaldis, 
šventas Mykolas, laiko vel
nią primynęs po savo koja. 
Tenai jis yra numalevotas 
su ragais, su uodega ir turi 
perskeltas ožio kojas, ir tu 
negali to sukritikuoti, ba 
tas abrozdas yra šventas 
daiktas ir kabo bažnyčioje 
ant altoriaus. Sy!?

—Aš ir nemanau jį kriti
kuoti, tėve, bet turiu pasa-

dėjo įdomautis amatų prie
auglio tvarkymu, minimum 
uždarbiais, uždarbių išmo
kėjimų sutvarkymu, įstoja
maisiais mokesniais į uni
jas, unijinėmis duoklėmis, 
streiku fondais, darbininku

kyti, kad remtis tuo, 
ant altoriaus yra kažin 
no nupaišyta, yra labai 
lietinga. Juk popierius 

kantrus dalykas, ant jo

kas
ke-
ne-
yra
ga-

vistiek ar ji bus fizi.! [ima piešti ir spausdinti vis 
_ ką, kas tik gali tau pnsi

r’ac

Kalbėk 
te, het 
oi.

kaip sau nori, 
velnias yra, ir

Kai ekonominė būklė pa
gerėjo, tada ir vėl padau
gėjo amatų unijų skaičius 
ir kūrėsi daugiau miestų 
federacijų, o kai kurios 
miestų federacijos ir iš se
niau susikurusių išsilaikė 
per depresijos laiką. Apie 
18 nacionalinių unijų per
gyveno depresiją; buvo 
'įkurtos 9 naujos. 1885 me
tais bendras unijų narių 
skaičius pasiekė 300,006, 
nežiūrint kad 1883 metais 
prasidėjusi nauja depresija 
vėl privertė darbininkus iš
eiti į visą eilę streikų prieš 
uždarbių mažinimą.

To laikotarpio darbdavių 
ir darbininkų kovos prisidė
jo prie galutino unijų susi
formavimo ir prie jų vėles
nės struktūros nustatymo. 
Klausimas ėjo apie tai, ar 
visą kraštą apjungianti or
ganizacija turi būti sudaly
ta iš lokalinių unijų ir mie
stų federacijų, peršokant 
atskilų amatų ribas, arba 
tokia centrinė organizacija 
turėtų remtis nacionalinė
mis atskilų amatų unijomis. 
Piimąją pažiūrą, dėl lokali
nių ir miestų unijų jungimo 
i vieną centrą, rėmė “Darbo 

La-

1873 ir vėliau 1876 me
tais kai kurios didesnės 
unijos darė bandymus su
įdominti darbininkus vie
nos grynai unijinės ir visą 
kraštą apimančios federaci- 

tyvines derybas, bet jis įjos įkūrimu. Užėjusi nauja 
greit nusisuko nuo grynai [depresija tuo metu žymiai

darbiai jau siekė nuo $1 iki[je tas naujasis unijų cent- 
$1.25 per dieną. Lavintų |,.as statė sau tikslu skatinti
amatininkų 
pakilo nu< $1.25 ar $1.50 
per dieną 1820 metais iki 
81.50 ar $2 1860 metais.

uždarbiai irgi įtaiką pramonėje per kolek-

Nacionalinių Unijų 
Iškilimas

Karas tarp pietinių ii 
šiaurinių valstijų (1861- 
1865 metais) reikalavo 
daug amunicijos ir kitokiu 
reikmenų. Kainos kilo, 
pelnai buv< dideli ir pilie
tinio karo metu atsirado vi-

samdymo tvarkymu, uždą-Įsai naujos pramonės šakos 
romis šapomis ir neįsileidi- ir daug naujų Įmonių. Nau- 
mu į unijas žmonių nedir
bančių toje verslo šakoje.
Kjlant pramonei kūrėsi 
nauji vietiniai unijų skyriai

ji gelžkeiiai >ujungė įvai-

unijines veiklos. Po pirmo 
bandymo suinteresuoti dar
bininkus aštuonių valandų 
darbo dienos reikalavimu 
Nacionalinė Darbo Unija 
greit pradėjo varyti propa
gandą darbininkų tarpe už

sumažino unijų narių skai
čių. Pramonės darbininkai 
[tada- buvo įsitraukę į visą 
eilę streikų, bet organizaci
jų nusilpnėję iždai nepajė
gė tų kovų tinkamai palai
kyti. Cigaru dirbėjai, tek-

gamybos kooperatyvų orga- stilės darbininkai, geležies 
įmonių darbininkai, anglia
kasiai ir kitų pramonės ša
kų darbininkai tada kovo-

nizavimą.
Žymiausia

tional Labor
asmenybė Na- 
Union judėji

me buvo William H. Silvis, jo griežtas kovas prieš už-
:š formų liejyklų unijos, ku
ris tikėjo, kad kooperacija

darbių mažinimą.
1877 metais Pittsburghe

kilo gelžkeliečių streikas, 
kuris išsiplėtė po visą kraš
tą. To streiko pasekmėje 
įvyko kruvini susirėmimai,

rias šalies lalis. Fabrikų yra tinkamiausia priemonė 
išlaisvinti darbininkus iš 
kapitalizmo “kontrolės.” 
Silvis’o vedama unija pati

išdirbiniai i- 
Nevv Yorko

Massachusetts, 
:r kitų rytinių

(lokalai) ir 1854 metais di- valstijų buvo gabenami
tas dėsniuose miestuose svar

besnės pramonės šakos jau 
rodė nemažai organizuotu
mo. Daugelis to laiko uni
jų greit susmuko, vėl atgijo 
ir vėl susmuko po 1857 me
tų, kai ir vėl pasirodė dep
resija.

1850 metais Įsikūrė visa 
eilė nacionalinių unijų.

gelžkeliais i Vakartis. Dau- organizavo gamybos koope- dėl jo buvo įvestas karo 
gelis dirbtuvių buvo įkurta ratyvus, o tuo 
miestuose pa'.ei Didžiuosius bandė sekti ir kitos unijos,
Ežerus ir M: sissippi slėny- kaip kepėjai, mašinistai, 
je. siuvėjai, spaustuvininkai ir

Unijos siekė suorganizuo- laivų statytojai. Kadangi ninku tarpe kai kur įgavo 
ti lavintus darbininkus tose gamybos kooperatyvų kuri- 
naujose pramonės įmonėse, mas reikalavo nemažai ka- 
1863 metais dvidešimtyje pitalų, tai National Labor 
šiaurinių valstijų buvo maž- Union linko remti visokias

Biznieriams geziausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Spaustuvininkų unija laikė daug 80 lokalinių unijų, o grupes, kurios “Greenback” 
savo nacionalinę konvenci- jau 1864 metais tose valsti- judėjimo laikotarpyje siūlė 
ją 1850 metais. 1859 me- jose buvo apie 300 lokali- išleisti daug popierinių pi- 
tais akmenų tašytojai, skry- nių unijų. Tuoj sekė ir nigų ir duoti kreditus leng-

pavyzdžiu (stovis ir į jį įsikišo valstijų 
ir federalinė kariuomenė.
Susirėmimuose buvo ir žmo- a .
niuauku. Tuo raetu darbi-'^131 (Kn.ghU of

bor), o nacionalinių uniju
pagarsėjus, slapu \880

organiaacijl “Molly Ma- ta,s ’s,kuruf' Amenkos
guires,” kuri pagavo kon
trolę Ancient Order of!_______________________
Hibernians skyriuose Penn-
sylvanijoj, antracito kasyk- Pakalbinkime kaimynus ir 
lų rajone. “Molly Ma- <?raugu« užsisakvti “Kelei- 

buvo vį”« Kaina metams $3.

itakos

guires organizacija

Darbo Federacija.
(Bus daugiau)
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Apmąstymai apie Lietuvišką 
Raštą

Pasakojama, kaitą arabų dėlė knygos meilė, jei prie 
valdovas pirkęs gražų, bal- jos išleidimo jungėsi beveik 
tą žirgą, bet gyvulys buvęs visi ano meto Amerikos lie- 
visada nelinksmas. Ir klau- tuviai.
šia kaitą valdovas:

—Kodėl tu toks liūdnas?
—Kur aš nebusiu liūd

nas, nes neturiu knygų.
—Kam gi tau tos kny

gos, puikusis žirge?
—Tau tai bepigu, valdo

ve, tau kiti paskaito, bet aš 
turiu pats skaityti, nes turiu tingu žirgu, o ne kvaliu val- 
buti išmintingas. dovu.

Bet karalius atsakęs, kad Rusijos caras, kaip ir da- 
jis knygų neskaitąs, Į ką bar Kaukazo razbaininkas, 
žirgas pastebėjęs: j norėjo Lietuvą užgniaužti

—Jums, valdove, neįeik tamsoje. Atvykę į laisvą 
išminties, nes jus valdovas, įr nuostabiu greičiu šviesė- 
o as vargšas žirgas turiu jančią Ameriką senieji lie-

Kaip ir dabar, buvo ir ta
da, gal dar aštresnis, srovi
nis pasiskirstymas, taip pat 
ir srovių raštai, bet knyga, 
spauda buvo kur kas labiau 
gerbiama ir laukiama. O 
per knygą buvo veržiamasi 
Į šviesą, buvo noro būti pro-

KELEIVIS, SO. BOSTON
SVARBUS LIUDININKŲ PAKOPTAI

Atstovų rūmų karo pajėgų komisija vėl svarsto Įvedimą 
priverstino kariško jaunuomenės apmokymo. Paveiksle 
matytis trys svarbus liudininkai, kurie pasisako už ka
rišką jaunuomenės apmokinimą. Iš kairės į dešinę yra: 
James VVadsvvorth. gen. R. S. McClain ir komisijos narys 
Thomas C. Rinkaid.

VLlK’o ir diplomatų susi-1 kurnu roVė j stovintį trau- 
tarimo t\ n tinimas ir eina- kinį iš užpakalio. Garve- 
mieji reikalai. žio visas priekis sulaužytas,

Kartu pranešama, kad mašinistas užmuštas ir sto-Į 
y;a gauta Lietuvos Sočiai- vėjusio traukinio 5 vago- 
•emokrat į Partijos progra- nai sutriuškinti ir išvartyti į
minės gairės, kurias mont- į šonus. Stovėjusio trauki-
realiečiai gali gauti pas so
cialdemokratų kuopos sek
retorių P. Šimelaitį, 1271 
Allard Avė., Verdun, tel. 
7 R 2859.

Pagiri*.

LONDON, ONT.

Nemalonus įvykis

į busimą laisvą, nepriklausomą 
ir demokratinę Lietuvą, nėra. 
Atvirkščiai, naiviai perduoda
mos įvairios politinės žinios ir 
savotiškai bukinama lietuvių 

.: visuomenė, tariamos “lengvos 
t pergalės” laimėjimais prieš bol-

nio iš žmonių niekas nenu
kentėjo. Ant rytojaus at
vyko gelbėtojai su dviem 
dideliais kabliais. Išvarty
tus vagonus kaip degtukų 
dėžutes surinko ir suvertė 
kitoj vietoj. Ratus atskirai 
'surinko. Garvežį visą su
daužytą kiti du garvežiai 
nuvilko, ir tokiu budu ke
lią apvalė tolimesniam ju-

buti išmintingas, o išmintis 
randama knygose.

Lietuvių eilėse, deja, pa- venimo daliai 
mažu isiveisia nemažai val
dovų, kuriem išminties ne
įeik—i knygą ranka moja.
Nors, tenka pažymėti ir ge- 

reiškinių,

tuviai griebėsi rašto, ir ne 
vienas prašvito likusiai gy-

Knygnešių tautos tradici
ja. Lietuvis atkakliai ir il
gai kovojo už knygą, raštą, 
tos kovos žymės dar ne vie-

kelius “abelnus receptus” pastogės, kur lietuvis netu- 
gydymui musų vargšės kny- retų lietuviškų knygų, laik- 
gos, kuri vis dar sunkiai raščių.
kvėpuoja: Basanavičius, Šliupas. Ku

Sausio 13 d., 11 vai. C. C. •
salėje turėjo įvykti lietuvių J ' _____
Vomos katalikų _ pamaldos. pag mus Earf Coulee 
Susu inkus nemažam hunui, ,iu k klos dil.ba ilnu 
■letuyių prie minėtos sales, 5 djenas savai.
atvykęs kun. R. pripuolęs Raj kuljose kasvklose
ne lietuvio P- h... jam,jau tl.uksta angliakasių

kehs kai- įul.iM ang,iakasi0 tam tik

(a) Atgaivinkim knygne
šių tradicijas, t. y., platin-

dirka, Bielinis. Karalius 
pirmuoju reikalu laikė lie-

Kumštimi 
.us, rėkdamas, kad p. K. 
parašęs jį Įžeidžiančius ko
kius tai laiškus. P-s K. 
prieš kunigą smurto nepa- 
zartojo.

Lietuviai pasipiktinę to

smoge li

ras popieras darbas visai 
lengva gauti. Bet be po- 
pierų tai visgi sunkoka dar
bą gauti. Dabar pas mus 
yra angliakasių unijos pen- 
isija ir visi angliakasiai, iš-

nu reiškinių, tai kn>Ky»nam pasiliko bet jaunimas 
dažnesni pasirodymą. 19ol • •
metai bene bus prašokę ke-'kaj Rurie naujieji ,
lėtą liesųjų metų kūne bu-i5pulkėjęJ 3avO “moks-

uzeję Į>o e’',"CTJ'fc,iįngUmu ” dažnai numoja tautų 
5P le,d0 knreas Vokle- tankai “Ką čia ta lietuvis- ' ’ 

ka . . . aš penkiom kalbom 
skaitau ir keturis diplomus 
pasikabinau gale lovos.”

o

vo
kai DP 
tijoje.

Kolei kas naujakuriai 
Amerikoje lėtokai skaito 
lietuviškas knygas, pasitei
sindami, girdi, trūksta lėšų, 
nemažai knygų išeina—ne-

kim knygas, laikraščius vi-tuviško rašto ugdymą ir klV kunigo pasielgimu įssi- dil.bę ne mažiau 20 metų" 
sur, visuomet. platinimą. *kirst* V P3™1*10® . kasyklose Saskatcheuan, š

(b) Musų knygos, laik- Būtina įsidėmėti, kad ko- Tal °5 kalP 5lvaslskls Al bertos ar B. C. provinci- 
raščiai jokiu budu nėra ir raudonieji satrapai lietuvis- parodė artimo meilę.
nebus žemesnio lygio už ki- ko rašto ir kultūros laukuo- Iv.'kį Matęs.

ševizmą. nekreipiant rimtesnio 
dėmesio ateičiai.

Teatro, meno, poezijos bei 
pigių sensacijų atžvilgiu, laik
raštis prilygsta iki pirmos bol
ševikų okupacijos Lietuvoje 
leidžiamo “10 Centų” turinio 
(kurio redaktorium buvo bol
ševikams parsidavęs žurnalis
tas, dabartinis LTSR preziden
tas Justas Paleckis).

Demokratiniai elementai, vei
kiantieji KLCT rėmuose, turė
tų neatidėliodami imtis žygių, 
kad pašalinti “tautos vado” 
idėjomis dirvonuojantį spaudos 
lauką ir atskleisti lietuvių vi
suomenei platesnius demokrati
nio lavinimosi horizontus.

“Nepriklausoma Lietuva” gi
mė sunkiais laikais (1940 m.), 
kuomet gimtąjį musų kraštą 
mindžiojo žiauraus bolševikinio 
okupanto batai, todėl ji turi ir 
būti ištikima tai sunkiai ir le
miamai kovai, kuri musų laukia 
bei jos pelnytų vaisių atsista
tydinimui, o ne tuščių, senti
mentalių buvusių činauninkų 
šukavimams.įose

Albertus ar 
jose ir sulaukę 62 metų am
žiaus gauna pensiją. Pen
siją moka unijos centras, 
po 75 dolerius mėnesiui, 
iš tam tikro fondo. Į tą.

Liaudies Sūnūs.
Hamilton, Ont.

Tėvo ir Maikio KraičiuiIr nuo mus pri- se tik propagandines, sovie- 
klauso jųjų lygis. tinęs dirses, piktžoles sėja

(c) Draugijos, klubai ir ir augina. Kelių metų kny- 
pavieniai asmenys turi su- gos nederlių Lietuvoje mes 
rasti lėšų vertingų knygų turėsime padengti tuo. ką 

ir visam pasaulyje lie
tuvis rašys ir skaitys.

leidimui, kūrybinio 
paskatinimui.Dera pastebėti, kad tas 

lietuvis, kuris savo rašto ne
spėji pirkti. Šie pasiteisi-‘ gerbia ir mano, jog iš jo 
nimai vargu ar turi pagrin- nieko negalima pasisemti, 
do. Man teko aplankyti vargu iš svetimų knygų ką 
keletą lietuviškų kolonijų gero pasisavins.
Pennsylvanijoj. Retai ra- T, * -1 n -, v * --i 1 Kartą Amerikos pulki-dau lietuviška namą, kur . . ’ , , .1.

UolJn Ii.,„visk,, nlnkas Augsburge latviams
laikū7"xe (DP» "asakė: “Amerikoje 

sunku rasti minti, kuri ne-
mų įkando, net buvo gar- xert*ntų žmogaus, turinčio
1 - isavo tėvu kultūra ir mokan-bes reikalas turėti namuose .. .* • 4- • * -i
lietuvišką knvga. f10. Pasisaiy1 1 11 me s.pine A\e. salė

Buvo gyva mada parda- Kulturą' ,Da!' dagiau mes vyko generalinis
. -4. , . [ manome, kad tik per tikslu konsulas \ew lorvineti knvgas einant nuo . ’* . , , - ir gera savo tėvuprie slenksčio., & 4“ , -* t Slir'l'CT 1 O

darbo čia

(e) Tegu nebus nė vienos Simas Pavaža.

Naujienos iš Kanados
MONTREAL, QUE. Jungtinėms Tautoms.

IIV vw vvs

knygų iš senų 
vienas ir skaityti tuometi- 

įkando, bet buvo gar-

slenksčio
Vestuvėse, baliuose, pikni- ;upratimą

Klaipėdos Paminėjimas
k7V«oii mnucivjif. J -jai pritarė. 
Girdėti,

HAM1LTON, ONT.

Įsisteigė ALOK’as

Trečioj savo didumu lie- .. 1 _ ... , ,
tuviu kolonijoj, Hamiltone, aR« !e? tonos- T«de* dabai 
ligšiol nebuvo sudarytas ;anSllaka?>s’ . suIauk.«s 62

.Apylinkės Laikinas Organi- met«į e,na l ^nsl«- nes 
zacinis Komitetas, kurio _ 7 . ,
kompetencijoj vra busimie- do?-vbe darbo neno“
ji Kanados Lietuvių Bend- lalk-XtL Jų vlet« uz,ma JaU' 
ruomenės rinkimai. Mat, nesm-
tūlų asmenų pakurstomos 

kuriosxai

kad

garbingieji platino

Musų skaitytojai, atsinaujin-
fondą kasyklų savininkai ir
moka po 15c nuo iškastos

organizacijos vi-_ i _ _ : _,-ats įmanomais ouurns pr.e-
žinosi, kad Į tokį komitetą 

šlontreaho ne5UĮU įsileistas socialde-

A. Vaisnis.

Keleivio” kalendorių 1952 me
tams. prisiuntė ir Maikio su 
Tėvu paramai aukų. Prisiuntė:

Mrs. A. Lauzim iš Paterson, 
N. J.—$3; K. Stankevičius iš 
Tremeskyn, Pa.—$2.

Po $1.50 prisiuntė: Joseph 
Pranskus iš Chicago, III.,. H. G. 
Chipokas iš East Haven, Conn., 
A. Deldon iš Greenport. L. I., 

i N. Y.. J. Dailyda iš Paterson. 
i N. J., Mrs. M. Evoskus iš Den- 

is.VUIU.. PtiivrincbiK

Kuose 
knygą.

Knyga buvo brolis ir se
suo. Wilkes-Barre, Pa., su- 
tikau seną lietuvį Rasiulį,

kelias ir7?

kultuvo- 
randas tiesusis 
i amerikoniška

kultūrą.'
Vargu ar rasime kitą tau

tą pasaulyje, tiek daug ken
tėjusią ir kenčiančią dėl sa
vo kalbos, rašto. Šitas ken-

, ver.
Chicago, Ilk, ir Mrs. Stankus 
iš Linden, N. J.

Po $1 prisiuntė: J. Miliūnas 
iš Hamilton, Ont., J. Bush iš 
Chicago. Ilk, S. Grabas iš Chi
cago, Ilk. ir Mr. Luzaitis iš 
Cambridge, Mass.

Po 50 centų prisiuntė: Mrs. 
B. Matas iš Amsterdam. N. Y., 
J. Pocius iš Chicago, Ilk, P. 
Kavaliauskas iš Cicero, Ilk, J. 
Bumbulis iš Chicago. Ilk, R.

Iš nekaltos reklamos, kuria (Rįmkus iš Simcoe. Ont., S.
leidėjai. Ka-'Thomas iš Chicago, Ilk, A. Le-

Sausio 13 d., 3 vai. po ------ , t---------
pietų jau buvo pilna 220 nkes. L^Ka? netoli- mokratų atstovas. Mat, so- 

žmonių. At-,710^ a^enyje rengiasi^ su- cįai(ifcmokratai eina aiškiu 
Lietuvos ,£auk^1 kR? masini tautiečių demokratišku keliu, tai toks 
ke p. J. mitingą aptarimui Kairių -u nusistatymas daug kam 

Budiys. Klausimų, o ypač bendruo-
Minėjimą atidarė ir jį menčs reikalu.

vedė Mažosios Lietuvos BKi Deportuojamas Lietuvis 
ciulių. Draugijos pirminm-*
kas Vilius Peteraitis. Išsa- “T. Ž.” praneša. Kad To- 
mią kalbą — atsiminimus ronte gyvenantis Bakutis 
Klaipėdą vaduojant—paša- Kanados valdžios via nu- 

konsulas Budrys. Baig- matytas išdeportuoti. 
savo kalbą, gerb.

‘Nepaprastas Savaitraštis’

kė
kuns buvęs uolus knygų atnešė jr savQ vaj. dama
platintojas. Ypač Kė'et-i^ nes mes išmokome vel- konsulas pasakė: . . va-

tinti kultūros ir civilizacijos' doyaujantteji va d avi m o 
. , -4„ veiksniai neturi įsileisti

pagrmdą-rastą. Mažosios Lietuve
Šiandien, i prieš vl- —tučtuojau pa

kam grūmojantį komuniz- kviesti jj pilnateisiu nariu.” 
Dažnam lietuvių name mą kovojama ligi peilio, gusi} inkusieji griausmingo-

vio ir '‘Naujienų” leidinius 
jis mėgęs platinti, nes, gir
di, tai buvo ne knygos, bet 
musu broliai ir seservs.

rasite visus Kudirkos ras- knyga, laikraštis turi buri mjs ovacijomis tam pritarė.

Montrealyje, Kanados Lietu
vių Centro Taryba leidžia sa
vaitraštį “Nepriklausomą Lie- 

is buvusiųjų vadų nepatin- Ituvąlaikraštį redaguoja 
ria. I ačiau visiems buvo buvęs “Lietuvos žinių” redak- 
aišku, kad socialdemokratų torius žurnalistas J. Kardelis, 
neįsileidimas į paruošia- bendradarbiaujant redakcinei 
iriuosius Bendruomenės or- kolegijai.
ganizavimo organus, yra 
lvgus sabotažui, kurio pa- aflsu°jasi L- 

Mi- teisinti negalima nei patrio- lrVa pat! ėtl' 1 
nėtas laikraštis deportavi- tįzmo, nei demokratinio tei- Dėia.to
mo priežastį nurodo nega-sėtumo, nei teisingumo nėra objektyviai pavarčius 

-juttcti ėjimą apmokėk, ligoninės principais. Pasėkoje, ga- ^jo laikraščio puslapus, galima 
atstovą Sukaltų. iingojl bendruomenės oi-iajškia.i nustatyti jo tendenciją.

1 Montrealyje kursuoja ki- ganizacija su savo sateli- Pav. dažnai spausdinami S. Lo- 
tokios žinios. Čia kalbama, tais neatsilaikė ir buvo pri- zoraičio pareiškimai, Rezisten- 
kad p. Bakutis suteikęs ne- versta kviesti socialdemo- cinės Santarvės vardu kalba p.

laikraštyje 
ir neparti

tus, ta nuostabų senosios pirmieji ginklai. Rusijos
kartos Amerikos lietuvių Kremliaus viduramžinė tam-; - leninę dalį išpildė

Kudirkos raštų sa, inkvizicija nieko taip ninkės panelės Ivaškevi- 
‘ nebijo, kaip'šviesos ir tie-Rintės, p. Gailevičiui akom- 

' Į panuojant, muz. Smilgevi-
Keli abelni receptai— jčius, p-!ė Pukelevičiutė ir

šimtis tūkstančiu dolerių, taip rašydavo Liudas Jaka- i pabaigai A. Kymantas pa- 
Musu rašto reiškiniuose nė- vičius savo mediciniškose Įskaitė savo kūrybą—klai- 
ra panašaus rašto pamink- knygelėse. Vietoj 1951 me-Įpėniecių pasnekėsys.

spaudos apžval-j po oficialiosios dalies 
Pennsvlvania viešbuty įvy
ko vakarienė konsului Bud
riui pagerbti. Vakarienėje 
dalyvavo įvairių srovių at
stovai.

Protesto Mitingas

Sausio 13 d., pasibaigus 
Mažosios Lietuvos atvada
vimo minėjimui, toje pat 
salėje įvyko trumpas masi
nis Montrealio lietuvių mi
tingas.

Mitingą atidarė Montre
alio apylinkės LOK pirm. 

ip. K. Toliušis. Trumpame 
žodyje nurodė priežastis, 
kurios privertė tautiečius 
šaukti į mitingą—tai vyk
domas genocidas musų tė-

paminklą. Kudirkos raštų 
išleidimas sujungė kelioli
ka visokių srovių draugijų 
ir organizacijų, sutelkė de-

lo, kaip Kudirkos raštų iš- tų knygų, 
leidimas. Turėjo būti di- gos, mes norėtum paduoti

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”
696 East Broadway, South Boston 27, Mass.

dai-

teisingas žinias apie savo kratus sudarant ALOK’ą.
finansinį stovį ir tuom pa- Prieš Kalėdų šventes įvy-
sinaudojo savivaldybės lė- kusiame visų organizacijų
šomis apmokėti ligoninės posėdyje, iš Bendruomenės
sąskaitas. >r socialdemokratų organi-

r> , , . , . zaciju pusės buvo prieitaPro Si klausima tylomis prjcJ - 5<urim0 ALOK-o
piaeit nereikėtų. _ sudarymo reikale. I ALOK

Jeigu p. Bak«o tikrai s<((,.af(|cmokl.atai siunfia
deportavimo priežastimi a t _ 5 . . atstovus.

Kuzminskas. nukopijuojami, 
kraštutinių tautininkų (perver
smininkų 1926 m. gruodžio 17 

Toronte leidžiamos “Lais-| 
os Lietuvos” aplinkraščiai ir 

prieš demokratinius elementus 
nukreipti straipsniai. YLIK’o 
su S. Lozoraičiu nesutikime, vi
sur atrandama, kad pastarasis 

2 “teisus” ir tuom mulkinama 
lietuviu visuomenė. Prie to

vulis iš Detroit. Mich.. P. Kaz
lauskas iš Detroit, Mich., John 
Passick iš Hoqiam. Wash.. N. 
Dumša iš Los Angeles. Calif.. 
A. Rupšis iš Philadelphia. Pa.. 
Joe Zavadski iš Wavne. Mich., 
K. Gudauskas iš E. Chicago. 
Ind., M. Makarski iš Brooklyn. 
N. Y.. Mrs. T. Tipšienė iš Chi
cago. Ilk, John Burch iš Cleve- 
land. Ohio. ir V. Martinaitis iš 
Manistee. Mich.

A. P. Grigaliūnas iš Brigli- 
ton. Mass.. prisiuntė 25c.

Visiems laikraščio rėmėjams 
tariame širdingą ačiū.

yra “T. Ž.” nurodyta—rei
kia tautiečiams skubiai pa
dėti sąskaitas apmokėti. 
Pasitvirtinus Montrealyje 
kursuojantiems gandams— 
apie tai viešai paskelbti lie
tuviškoje spaudoje, kad už
kirtus kelią panašiems atsi
tikimams.

Sūnų ir Dukterų Draugi
jos susirinkimas. Įvykęs 
sausio 13 d., išrinko valdy
bą 1952 metams. 1> !><> 
rinkimų valdyba paliko tos 
pat “Liaudies Balso" lini
jos.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė-

Taigi, pati paskutinė ko- Jar garbinamas smurto keliu 
Jonija. Hamiltonas, pasu- ? P^zidento sostą užkeltas A.

j.v T Smetona. Tokiu budu. tenden-Ko demoKi atine iv. 1~j. Kcn*, .. izincro nriiinA. Ame*, . • • cija darosi aiški be didesniu Kingą. AUKas priima zmiicd ruomenes organizavimo
kryptm ir te proga, norisi, ^oakratini„ auk|4jimo. k„. rikos Lietuvių Taryba ir joi
jai palinkėti giazaus pasi- rjs Įurėtų mums būti kelrodžiu qkvriai 
sekimo. ____________________

J. Lankelis.

EAST COULEE, ALTA

Traukinių Susidūrimas

Čia Įvyko dviejų trauki
nių susidūrimas. Sausio 4 
d. vakare East Coulee mie
stely vienas prekinis ang-

iz-ii Hu traukinys manevravo. I. L. D. Draugijos Ve,klos NįIaimfc metu manevru0.
LDD 35 kuoĮHb- eilinis jautis traukinys stovėjo ant 

susirinkimas įvyko *ausio 8 kelio su 12 vagonų tuoj už 
d. Svarstyta prnf. kamin- East Coulee stoties. Kitas 

vynčje. Susirinkusiems pa- sko priėmimas, VLIK 'o lai- prekinis anglių traukinys 
siūlė atatinkamą rezoliuci- kysena Mažosio- Lietuvos atvažiavo nuo vakarų, isĮ 
ją priimti pasiuntimui atstovo įsileidimu Mausime, Drumheller, ir visu smar-Į

LENGVAS RUDAS . . .
IŠMOKT! 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 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Rroadway So. Boston 27, Mas*.



>is Šeštas meras, sr, poston Nr. 4, Sausio 23, 1952
yra su musų 

jaunaisiais? Tenka susitik
ti ne tik su musų choro da
lyviais. bet ir su kitu cho- 

[rų žmonėmis, pasikalbame 
i ir visi man sako. kad jau
nieji. ypač čia augusieji, di
delio prisirišmo prie dainos 
neberodo. Sunku jaunuo-| 
sius privilioti i chorą, o ku
riuos ir galima privilioti, 

Bendrasis Amerikos Lie- gus tremtiniams Europoje!tai sunku priprašyti, kad 
tuvių Šalpos Fondas per BALE ą. kuris visa tai! lankytųsi i pamokas, kad 
(BALF) iki šiol buvo Inter- atliks ekonomiškai ir. žino- reguliariai ir laiku ateitų, 
national Rcfugee Organiza- ma. išpildys donatorių pa- \ ra ir visokių kitokių ne- 
tion (IRO) nariu ir yra geidavimus. pavyzdžiui, jei sklandumų. Kada mes ei- 
Jungtinių Amerikos Valsty- teisininkai, gydytojai ar ki- davom i choro pamokas, 
bių federalinės valdžios ži- tos grupės siunčia savie- mes manėme, kad tai yra 
nioje ir globoje; todėl ši siems kolegoms sušelpti, tas musų naudai, o kada jau- 
musų organizacija naudo- bus padaryta. Siuntėjai vi- nieji teikiasi i chorą isira- 
jasi sekančiomis privilegi- suomet gali nurodyti savo syti ir i pamokas lankytis, 
jomis ir lengvatomis

(1) Esame
nuo įvairiu federalinių .., invalidami. 
vabtjbes mokeseių, todėl |jeimoms al. 
visi musų užpirkimai—
maistas, vaistai ir kitos ge
rybės—atsieina žymiai {il
giau, pa v., gavus leidimą, 
siunčiant cigaretes, karto- 
—10 pakelių—mums atsi
eina tiktai apie SI. Vais
tai, riebalai, cukrus ir kitos N 
gerybės gaunamos urmo

V _
Apie Šalpos Darbą

pageidavimus tuo 
j pavyzdžiui: ligoniams, se-j 

pal‘UTUO'‘neliams. vaikams, našlėms.!

:eimoms
visuomet

Bei kaip
9

KARsT \ meilė virto šaltu divorsu

karštoji Ta>'i*uia. Kretos salos gražuolė, dėl kurios ve
dybų su Kostu Kefaloyaniu beveik neiškilo pi liet n Ls karas 
Kretoje, dabar užbaigė karštą romansą ir grįžo pas savo 
tėvus. Persi-ktrimą seks divorsas. Paveiksle matytis 
ta gražuolė su 'imu palydovu.

J. BILIŪNAS:

Joniukas
(Pabaiga) 

Joniuką 
tos, kaip

drjsdamas toliau eiti. Bet 
vyniojas ir rai- pastovėjęs kiek, bailiai ap
deginamas, bet daro trobelės duris ir įeina

negali ištrukti iš jos stiprių vidun. Pirmas, kas puola 
lankų. Nuo išgąsčio ir aša-Joniukui akin, yra maišelis,
rų jam kvapą 
O ji numeta jį
primyga
duoda.

užgniaužia, tas pats maišelis, kurį tė- 
ant žemės, velis, išeidamas iš namų, 

koja ir duoda, kadaise ant pečių išsinešė. 
Kai pati priilsusi Maišelis padėtas ant suolo,

paleidžia Joniuką, jis nebe- netoli durų, tik dabar jis 
gali nuo žemės atsikelti— supurvintas ir tarsi nelai- 

! taip
i pa, 
verkia.

jam visus sąnarius so- mingas. Joniukas žvilgteri 
ir tik kniupčiodamas į visas puses, ar nepamatys 

Tik tik užsirita ant tėvelio. Bet tėvelio nėra.
Tik mato Joniukas ant suo-nemiega. Pir-

tai atrodo, jog tai jie kam 
tai kokią malonę daro. ......

Visuomet choruose Ouda- 
daugiavaikėms vo visokių ambicijų ir “aš" 
kitiems. BALF kabliukų, bet seniau tokios 

ambicijos, asmeniški nesu-

reikalu.

maloniai tuos pa
geidavimus išpildys. BALF tikimai, mažai pakenkdavo
uždaviys buvo ir te nėra ru- 

' pintis, kad visi likę Euro
poje tremtyje

chorams, o dabar dėl nesu 
gyvenimų, dėl vieno kito • 

lietuviai! kartais ištarto žodžio daž-i

ilovos ir ilgai
Imą kartą jo mažoj galvelėj lo sėdinčią motutę su bro- 
pradeda gimti karčios min- liuku ir tetulę Uršulią. Mo-

taip tutė rauda.
Joniukas nustebęs žiuri 

į jas ir girdi:
—Tai tamstai iš vals-

tvs. O, jo niekados 
skaudžiai niekas nebaudė: 
nė motutė, o tuo labiau tė
velis. Ir jam taip sunku 
randas, kad jis ne namie, čiaus maišelį atnešė? 
ne su tėveliu kartu. Bet klausia tetulė Uršulia. 
miegas visa nuramina, ii 
Joniukas užmiega.

Tačiau kitą dieną, ank-

Sudiev, Kvietkeli!
Sudie., kvietkeli tu brangiausias, 
Sudiev ir laimė man biednam!
Matau—paskyrė taip Aukščiausias,
Kad vargt ant svieto reik vienam. . . .

štai diena jau ir ta adyna,
Kurioj man reikia atsiskirt—
Oi. širdis alpsta . . . Dievas žino, 
Kaip reiks gyvent ir kur numirt!

Ir dilgė ne visur žaliuoja,
Šaka be rasos neprigys,
Ir rr.ediš pakirstas svyruoja—
Kaij mano širdis bepagys!

Aušra man nepriduos skaistumo, 
Nė ramus vėjas nenuramins.
Nė saulė neatneš linksmumo,
Nei tamsi naktis neužmigdys.

Kai; gaili rasi skalsiai krinta,
Taip mano ašaros riedės,
Jau gailestis man širdį kremta,
O, kas kentėti man padės!

Gal tik berželis svyruonėlis 
/ Per amžius verkdams mane supras,

Gal tik prakalbins tas paukštelis, 
Kurs savo lizdo neb’atras.

Kascieną man ašarų pietus 
Atr.e- nelaimių debesis. . . .
Nors kryžiai kris kaip smarkus lietus. 
Bet meilės jie neužgęsys.

Mylėjau tave ir mylėsiu,
Kol mane žemėm neužkas, 
Sparnuotom mintimis atlėksiu, 
u krašte svieto širdis ras.

tavęs niekur neužmiršiu, 
mano širdis čia paliks,

Tegu. iš meilės ir numirsiu,—
Mirt - dėl meilės Dievui tiks!

ANTANAS VIENOŽINSKIS.

—Iš valsčiaus, kumyt, iš 
valsčiaus, — atsako kniuk- 
čiodama motutė ir apsiaša-

tremtiniai butų aprūpinti j nai pasitaiko, kad jauna 
Amerikos lietuvių pagalba mergaitė jau ir nebepasitai- 

jko choro pamokose.
Nežinau, kuo tą išaiškin

ti, bet man atrodo, kad 
mes nemokėjome įkvėpti 
jauniesiems meilę prie dai
nos. Tiesa, kiek stebiu 

Visos (jaunus žmones, jie mėgsta 
kiek- Į klausytis dainavimo ir pui

kiai atskiria gerą dainavi-

. ir
eksporto rinkos kainomri 1i*.
be jokių mokesčių, kas daž- . 
nai sudaro apie 40-50', pi
giau.

parama.
šalia to Amerikos val

džia pageidauja, kad visas 
šal«x>s darbas, ypač dabar, 

į butų centralizuojamas, nes 
;tokiu budu lengviau jį sek
ti ir kontroliuoti.

organizacijos 
vieną mėnesį privalo teikti

(2) Visų gerybių persiun
timas, kaip drabužių, ava- . 
lynės, maisto ir kitų reik- Į . 
menų, iš New Yorko i Eu
ropą mums nieko nekainuo
ja, nes transportacijos iš-Į 
laidas apmoka federalinė 
valdžia.

(3) Pasiųstos musų gery
bės tremtiniams sušelpti .
Europoje, vietos valdžių Ar Jau Nebeverti

nuo radio bliovionių. 
mius pranešimus apie savolbet patys jaunieji kažkaip 
veiklą šalpos srityje. nerodo noro būti daininin-

valdžiai smulkius ir išsa- mų

įleidžiamos be muito mo
kesčių ir kitų apsunkinimų. 

(4) Gerybių išdalinimas,

Kan. Prof. j. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

nam Dainos?
Skaičiau naudoje, kad

kais ir mokytis, dėti pa
stangas, kad gražiosios dai
nos butų gyvos.

Gal, sakau, naujose gy
venimo sąlygose musų dai
nos. sražios ir labai skam---- r cz ---
bios, nebekalba taip į jau-

.. . . . . . . . ,nųjų širdis, kaip jos kalbė-pavyzdžiu., Vokmtjoię !>;> Chicagojc non,k dar kalba į mu.
ų senųjų širdis? Rodos,stovyklas ir kituose kraš-ivo gyvavimą du seni lietu-y.

tuose dažniausiai nieko ne- viu chorai. Gal tos žinios 
kainuoja, nes atliekama ki- dar nepasitvirtins ir chorai
tų šalpos organizacijų ko- 
operavimu ir priemonėmis.

(5) Maisto ir kitų daiktų 
supakavimas eksportui, be
veik nieko nekainuoja, tą 
atlikea urmo pardavėjai, iš

gyVUOS
keti.

;ti rytą žąsis laukan vary- rojusi gailestingu balsu
damas, jis aiškiai atsimena, skundžias:—Jau nebegrįš

visam mano balandėlis vargdienė- >•US,
kas atsitiko ir dar 
kūne jaučia sopę. pusta jo kaulai tolimoj, 

nebėr
.... . x . mano darbininkėlio, kur ašvidudien, ate.- džsiu0? varguolž

—O tu, mano našlaitėli, 
x _ .. nebėr tavo tėvelio,—kalba

:aU:.,'t;.."UtVel;ęAž!’ tetule Uršulia, žiūrėdama į 
Joniuką.

—Girdi tai Joniukas ir 
visas nutirpsta; akys pra-

~ , ... , , „ nežinomoj šalelėj;Gal greitai visa butų uz 
[įniršęs, liet
na laukan dėdė, randa jį su 

Į kitais vaikais žaidžiant, o
Įžąsi
skaudžiai primuša. Joniu 
kas ištrukęs lekia į žąsis ir, 
susirietęs ant ežios, skur-
džiai rauda. Ne pas tėvelį ££ jam ‘ mirkStY,
niekados to butu neatsiti
kę. Ir Joniukas vėl atsi
mena namus, motutę. Jam 
dilgteli galvoje, kad jau 
tėvelis gal sugrįžo. Ir toks
noras jį paima nulėkti mie- raotut6 
stenn savo trooeies pasi
žiūrėti. Pats nejusdamas

ir didelės asaros, Šviesios, 
kaip krištolas, rieda jam 
per veidelį.

—Kur aš dabar dėsiuos, 
kaip gyvensiu! — dejuoja

Staiga, tarsi tik dabar 
pamačiusi Joniuką, žiuri

. - motutė i ji išsigandusiomt miesteli: štai jau visas nuo akim įr • -aukti.
.kalnelio matyti—ir bažny
čia, ir namai; tuojau už 
upės ir jo tėvelio trobelė. Ir 
Joniukas jau greitais,
tais žingsniais skuba mies- w .
telin, kone tekinas. Jis nie- ma^as vaikas, non užsto- 

iko kita nenori,

pradeda tolintis nuo žąsų

lietuvis su daina kelia ir 
~ x x . . gula, su daina dirba ir po-
Bent taip nonų t1-■ i{siauja, su daina liūdi ir 

girtauja, bet jaunieji kai 
kur dainą išmainė į muzi- 

ma-
limalienę, arba jei ir turi 
noro dainuoti, tai kažkaip 
į musų choius nebeįtelpa. 

Amerikos gyvenimo dėl

Ta proga man ateina 
galvą gana liūdnos mintys į“ ..bak .. , R 
dėl musų dainos meno atei
ties. Dalyvavau visa savo

1

kurtų produktai perkami gyvenimą įvairiuose cho-
didesniais kiekiais.

Atsižvelgiant į tai, nori-
ruose ir atsimenu, kiek mes 
kadaise įdėdavom darbo,

me atkreipti jūsų dėmesį, kad tik geriau išsimokytu- • ™enau Wisconsin val- 
kad siuntimas bet kokių me dainuoti ir galėtume g 
gerybių į užsienį kitais bu- geriau pasirodyti publikai, 
dais ir keliais, neregistruo- Nesigailėjome triūso nei

to kaltinti negalima. Aš il-

toms ir nepripažintoms šal- laiko, nes mėgome lietuviš- 
pos organizacijoms susidu- ką dainą. Dainos meilę at
ida su sunkenybėmis ir kliu- si vežėme iš Lietuvos ir ją 
timis, o šalia to daug bran- Čia išlaikėme. Aš ir dabar, 
giau atsieina.

Todėl geriausia yra siųs
ti įvairias gerybes ir pini-

nors jau nebe jaunystę gy
venu, vis dar 
viename chore.

stijoj tarp vokiečių gyven
tojų ir pastebėjau, kad jų 
tarpe, ketvirtoj ir penktoj 
kartoj žmonės dar mėgsta 
jų tėvų atsineštines dainas 
ir chorai tarp jų yra gyvi, 
nors į amerikonišką publi
ką jie retai teišeina. Saviš

Ir
Ir

.įeiti ir pažiūrėti, kas tenai 
dedas. O ką, jeigu pas tė
veli! Ir Joniuko krutinėję

—Nu šitas ko gi čia par
ijo, dar to nebuvo! Bene 

tvir- r-tk pabėgo nuo šeimininkų?
—Sarmatykis, kurna, toks 
ažas vaikas!—nori užst 

tik trobelėn ti Joniuką tetulė Uršulia.
—Iš akių matau, kad pa

bėgo! Kur tavo žąsys?— 
šaukia ant Joniuko apsvai-

smarkiai pradeda plakti nuo neiajmė? motutė. 
! širdis. . . .
i šit ir upė ir tiltas, šitai —Lauke,—sako pabalu-
nebetoli ir tėvelio namelis, šiom lupom Joniukas.

SAUGOJA DIDELĮ PERLŲ TURTĄ

Du sargybiniai su revolveriais saugoja Miss Mary J. Con- 
nolly. kuri yra apsirengusi 100,000 perlu išsiuvinėtu rubu 
100,000 doleriu vertės. Mergaitė su tuo brangiu kos
tiumu važinėjasi po įvairius miestus ir renka aukas Da- 
mon Runyon vardo vėžio gydymo fondui.

calyvauju piknikuose ir savuose
_____ ; parengimuose jie pasirodo.

bet daugiausiai tie chorai 
dainuoja dėl paties malo
numo dainuoti ir visi klau
sytojai kartu su chorais tas 
pačias dainas niūniuoja ir 
meilė prie vokiškos dainos 
pas juos yra didelė. Ame
rika nieko nepakeitė. O 
kaip su mumis? Argi iš 
tikrųjų lietuvišką dainą iš-

crumbs)
11 į puodelio pi* 
1 svogūną
3 šaukštus sva

rino
malt*

arba marga-

’/ž malt*

. itienos mė-

( os kiaulie-

svaro 
sos

svaro 
noa

1 kiaušinį 
Šaukštelį draski

skonį)
žiupsnelį pipiru 
1 3 puodelio sherr.-

Oirba pa$ra!

Džiūvėsius pamirkyti pie-. « •r_ ■ i •mainėme į muzikos rėkian-įne, kad išmirktu. Smulkiai. • J 1 • « O 7 *■tį “baksą”?
Ona K. Savickienė.

SEIMININKĖMS
Musų šeimininkėm gerai 

yra žinomi kotletai (ame
rikonai juos vadina meat- 
balls), kuriuos paruošti nė
ra sunku. Švedai kotletus 
daro kiek kitaip, negu eu
ropiečiai ar amerikonai. Jie 
vartoja dviejų rūšių mėsą 
ir iškeptus kotletus dar pa
šutina, kad jie butų sultingi 
ir minkšti. Čia duodame 
švediškų kotletų receptą.

Swedi»h Meatballs
Reikia paimti:

’/* puodelio džiūvėsių (bread

puodelio vandens ir 13 
puodelio sherry (stipraus 
vyno), ir ant lengvos ug
nies pašutinti kotletus apie 
15 minučių, ko! skystimas 
susigers į mėsą.

BROOKLYN, N. Y.

sukapoti svogun? ir pakep
ti svieste ar margarine, kol 
šviesiai paruduos. Sudėti 
kartu mėsą, sv*<unus, kiau
šinį, prieskonius (druskos, 
pipirų) ir duonos džiūvė
sius ir viską ge;ai išmaišyti. 
Po to su šaukštu suformuo
ti mėsos rutuliukus. Kad 
mėsa lengva! įgj0 šaukšto 
slystu, prieš tai šaukštą pa
mirkyti į karatus riebalus. 
Keptuvėj (toliausiai imti 
skauradą) ^tiindyti šaukš
tą margarino ar sviesto ir 
pakepti mėsos rutuliukus. 
Keptuvę laiks nuo laiko gė
lai papurtinti, kad rutuliu
kai apkeptą is vįSų pusių. 
Po to pripilti i keptuvę lz3

Dieve ma- 
!—skun

džiasi motutė.—Išvaryt ga
li šeimininkai, kur aš jį dė
siu?

Nebesižinodama pati ką 
daranti, prilekia motutė į 
krosnį, nutveria šluotą ir 
veja Joniuką pro duris.

Išsigandęs, tik gyvas, 
sprunka Joniukas iš trobos 
ir, kiek tik galėdamas, bė
ga atgal. Dar ilgai girdi 
užpakalyje motutės balsą 
ir bijo atsigrįžti.

Parbėgęs laukan, į savo 
žąsis, vos begali kvapą at
gauti. Pailsęs puola ant 
ežios ir pradeda gailiai, 
skurdžiai raudoti.

Pirmą kartą gyvenimas 
parodė jam savo nagus, pir
mą kartą jo maža širdelė 
atjautė žmonių neteisybę ir 
sunkią nelaimę. . . .

Zakopane,
1906.1V.21.

IS DŪMINES LŪŠNELES
Gražios eilės, dainos ir 

deklamacijos
lApie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuviu nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:
K. B. Krauėiunas 

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

Prisiartinęs į namelį, Jo- —Aa, lauke!
niukas apsistoja, tarsi ne- no, Dieve mano!

Mirė Kilinskienė

Sausio 4 d. Brooklyne 
mirė Mrs. Kilinskienė, su
laukusi devynių dešimtų ir 
keturių metų. Buvo pašar
vota pas Kuodį, Flushing 
Avė.

Velionė paliko liūdesyje 
dvi dukteris ir anūkę Jani
ną Urboniutę, kuri jau yra 
baigusi Columbia Univer
sitetą ir yra mokytoja. Jau
na mokytoja jau yra antros į 
kartos amerikietė, bet kai-; 
ba lietuviškai ir visiškai ne- 
sišalina nuo lietuvių.

Reiškiu gilios užuojautos 
Janinai Urboniutei, mano 
giminaitei, dėl jos gerosios 
senelės mirties, o velionei 
Kilinskienei tebūnie lengva 
ilsėtis po ilgos žemės kelio
nės.

B. Pugžlienė.

ŠLAPI. BET SAUGI

Lėktuvo įkritusio į East Ri- 
ver tarnautoja iš vandens iš
truko sušlapusi, bet nesužei
sta. Visi keleiviai ir lėktuvo 
įgula išsigelbėjo dėka tam, 
kad lėktuvas įkrito į seklią 
upės vietą.
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Didžiosios Kasyklų 
Nelaimės

Nelaimės anglių kasykLo-, (bituminous coal). Kietų- 
se yra neretas atsitikimas.'jų anglių, antracito kasyk- 
Paskutinė nelaimė West'lose tokių baisių sprogimo 
Frankfort, III., kasykloj, nelaimių nėra pasitaikę, 
kur dirba nemažai lietuvių, Mat, kietųjų anglių kasyk- 
priminė visuomenei, kad'lose pavojus gresia tiktai iš 
mainų darbininkai dirba,įdujų, o minkštųjų anglių

KLLĖCTS, SO. W0N

Stonaičiusipranta 
kreipia 
i
laimę

Angliakasiai, kurie statoj

reipia dėmesio" i galimą mybai, ir namų šildymui, stinas, Povilas Milutis, Jo-^uo Mitkeviaute w gonaičių 
stikti juos ir ju šeimas ne- dirba, kaip fronte, jie neži-nas Jurkštas, Anupras 0^-į^į^^^vųn ’̂peėkvs 
nmę. i no nei dienos nei valandos, cius, Baltrus Baleviėius, ir,, 5 U

j. V. Stanislovaitis. bendru šios grupės tarimu, Mariampolės apskr
jūsų reporteris čia dalvva-l Kastė Liuba ir Vera Razmai-

KorespondencijoSėia1
WILKES-BARRE, PA.

kaip fronte, jie nežino nei 
dienos nei valandos, kada

kasyklose ir dujos ir ang 
lių dulkės gali išsprogti, 

nelaimė juos ištiks, užmuš Kietos anglys mažiau dul- 
ar sužalos. Ika ir tos dulkės nėra tokios

Nuo sprogimo mainose, pavojingos. Minkštųjų ang- 
imant tiktai didžiąsias ne- lių kasyklose dulkių paši
lai mes, kuriose žuvo virš daro daug ne tik anglis ka- 
100 darbininkų, yra žuvę sant, bet jas gabenant. To- 
daug angliakasių. Pagal dėl minkštųjų anglių ka- 
mainierių žurnalą “U. M.Jsyklose yra įsakyta kelius,
W. ^Journal” didžiosios ne-kuriais anglys po žeme ga- 
laimės kasyklose buvo to-.benamos, barstyti akmens ne 
kios: (dulkėmis ir laistyti vande-

1907 metais gruodžio 6 niu. Bet ne visi ir ne visa- 
d. Manangah, W. Va., ka-Įda kasyklų vedėjai patvar- 
sykloję žuvo 361 darbinin- kymus dėl kasyklų saugu-

čia buvo be mieros ir cie- 
nios valgyta, gerta ir klubo 

Amerikos žemelė, kuri ir turtas pustyta. Tokis ma- 
'mus visus priglaus. nymas butų labai klaidin-

SLA 115 kuopos metinis —•— gas, nes, iš tikrųjų, čia bu-
susirinkimas sausio 13 d. Po laidotuvių draugo An- vo gana kukliai viskas at- 
užtvirtino šią valdybą: pir-tano Norkaus apsilankiau likta.
mininku A. Ambrazaitis, pas velionio žmoną Oną Budinga tas, kad užkan- 
vice-pirm. B. Magdolins- pareikšti mano užuojautą, džiaujant buvo duota pro- 
kas, užrašų rast. O. Miliau- jj man gakė, kad jos miręs ga kiekvienam išsireikšti 
skienė, fin. rast. A. Miliau-

tės. dukterys Jono Razmos, iš 
Gali kas pamanyti, kadi Kartenos vals., Kretingos ap.

Kazimieras. Mykolas, Petro
nėlė ir Stasė Putras, gyvenę
Gargžduose.

Ignotas Radašauskas iš Viš
tyčio.

Leonas ir Stanislovas Rek-

kas. '
1907 m. gruodžio 19 d.

mo išpildo. Įstatymai, ku 
rie reguliuoja kasyklų sau-

Darr kasykloje, J a c o b gumą, yra skirtingi kiekvie-
Creek, Pa., žuvo 239 mai 
nieriai.

1908 m. lapkričio 13 d.

noj valstijoj, o federalinė 
inspekcija tiktai praneša 
apie esamą padėti, bet ne-

Rachel antf Agnės kasyk-!turi galios ką nors įsakyti 
loj, Mariana, Pa., žuvo 154 j pakeisti ar pagerinti. At- 
mainieriai. skirų valstijų inspektoriai

1909 m. lapkričio 13 d. 
St. Paul No. 2 kasykloj, 
Cherry, III., žuvo 259 mai- 
nieriai.

1911 m. balandžio 8 d. 
Banner kasykloj, Littleton, 
Alabama, žuvo 128.

1913 m. spalių 22 d. ka
sykloj Stag Canon No. 2, 
Dawson, N. M., žuvo 263 
darbininkai.

r^iapis Septintas

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.

Ieškau Darbo ant Farmdsman.
Albinas u huivo«:iu> i geras darbininkas, moku

iš Karklupienų km., Pajevonio | namų statybą ir visokį darbą ant 
farmos. Pernai metus jau išdirbau \alb.. \llka\lsKlO apskr. i pas farmerj_ Galime dirbti abudu

____ Ona Žilinskaitė-Vaič junienė 1 su žmona. Aš esu jau 46 metų
. __ vyras labai mėgo skaityti mintis ir tuomi suvesti dar-jis Lazdunėnų km.. Vainuto v., ^;2iau'- ras-vtl SIUO

skas, turto globėjai M. Ku\ “keleivi,” skaitė ji per 30 bu rokundą. 0 tas yra la- Tauragės apskr.
pns ir M. Šarkis. Įmetu su viršum. Ir našlė bai svarbu. Čia apibudin-

Finansų raštininkas pra-'sakė, kad ji laikrašti skai-ta netikslumai ir smulkesni
___šė, kad pinigų ižde ran-tys toliau, nes jau Įprastas nedatekliai, kad ateity to 
dasi virš aštuoniolikos šim- laikraštis ir gal, sako, bus išvengus, kad kitą syk dar 
tų. Narių geram stovy 126 ramiau kai laikraštį skaity- geriau aptarnavus klubo 
ir trys suspenduotame sto- siu ir su juo nesiskirsiu, svečius ir visus musų prie- 
vyje. i Tad malonėkit laikraštį telius. Besikalbant paste-

Susirinkime skaitytas lai-Į sįuntinėti ir toliau. bėta, kad klubas savo veik-
škas nuo SLA 102 kuopos i F. Razukas. los programoj turi didelius
narės Simanavičienės pra-|________________ pasimojimus, prie ko jau
šant aukų jos dūkiai. Mat: ......... .......stropiai ruošiasi.

ir Juozas Rukštelis 1

Jonas Vaitiekonis, 
c o Steve Karzum, 

Cuttingsville, Vt.Francas špederis iš Pavasijų 
km., šakių apskr.

Pranas Urbonavičius ir Bro
nė Urbonavičiūtė iš Kuršėnų 
miestelio, Šiaulių apskr.

Orančių Ūkis Pardavimui
Texas valstijoj, Rio Grande upės 

klony, turiu orančių ir grepfrutų 
Valasinavičiutė iš Marcinko- uk» <citrus knr» parduoda

niu valsčiaus.
už nupigintą kainą, nes senatvė ir 
silpna sveikata jau neleidžia dirbti.

IlkRUkt.-, vingius lo vjn umv.v
vienk.. Žiobiškio par„ Pandė-' Pykite man žemiau paduotu adresu.

__ „i— i Aš suteiksiu visas žinias, paaiškin-llO \als., Rokiškio apskr. ‘šia viską. Mano adresas toks: (5)
Anthony J. Orlen, 
Glen Edith Hotel, 

Webster, N. Y.
1935 metų ją suparaližavo: 
dvejų metų kūdikį. Tai:

LAWRENCE, MASS.
Vasario 10 d. įvyks klubo 

viršininkų prisiekdinimas 
(įvesdinimas) ir šia proga,

motina nešiodavo į mokyk- Klabąs Pavaisino 
lą, o dabar jau suaugus ir Savo Darbininkus 
lanko kaledžių. Bet vaikš- o , . kaip kas metai, įvyks šaunus
čioti gali tik su pagalba Sausio 1- d. klubo patai- konL-ctuc Pernai

Mykolas žekas iš iš Girinkos Į 
vienk.. Žiobiškio par., Pandėlio 
vals.. Rokiškio apskr.

Paieškojimas sąryšy su pali 
kimo byla Alexander Montoft 
(Aleksandras Mon tautas).

Reikia Vyro ant Farmos
Reikalingas pavienis darbininkas 

prie žemės ūkio darbu. Dirbama 
: modemiškomis mašinomis. Turi mo-

išduoda raportus savo vir
šininkams, o tie viršininkai 
siūlo kartais esamų įstaty
mų rėmuose imtis tokių ar 
kitokių priemonių, kad ka
syklų saugumą padidinus. 
Įstatymų išleidimas pri-

----- o— — — r-c,-----  . _ metinis banketas. Pernai iiiw
kriukio ir ramsčių. Reika- pose įvyko pazmonvs, l 0 įsileista perdaug pub- Lietuvos generalinis konsulą- kėti mašinomis melžti karves ir turi
linga operacija ištaisyti vie- riame piliečių klubas vaiši-_  nor»u_ltas New Yorke paieško: darbą prie gyvulių. Geram
ną koją. Motina neturėda-'no savo
ma pinigų ir būdama SLA!bas turi ------------------- „ otinėnmu.
narė per virš 20 metų, krei-!bet tik maža dalis via ak-meun:J.. ~ no. Kavaliauskienę; Antaniną,

i piliečių klubas vaiši- ... aKid»rė nena- tas New Yorke paieško: .mylėti darbą prie gyvulių Geram1 j v • • i iz, likos, dėlto susinate nepa- » darbininkui geras atlyginimas,ivo darbininkus. Klu- ’ - , onščiai i«- Vaclovą, sūnų Jono, Man- Kreipkitės laišku: <G>
!™tU‘nari? metinėjimu. Dabar „ūma- “

klauso nuo valstijų seime-{skyrė $10.
lių.

1914 m. balandžio 28 d. 
Eccles Nr. 5 ir 6, Eccles, 
W. Va., žuvo 181 anglia-
kasis.

1915 m. kovo 2 d. Lay- 
lando kasykloj. Layland, 
W. Va., žuvo 112.

1917 m. Hastings kasyk
loj, Hastings, Colo., žuvo 
121.

1923 m. vasario 8 d. Stag 
Canon kasykloj No. 1, 
Dawson, N. M., žuvo 120.

1924 m. kovo 8 d. kasyk
loj No. 2, Castle Gate, 
Utah. žuvo 171.

1928 m. gegužės 19 d. 5 
Mather No. 1 kasykloj, 
Mather, Pa., žuvo 195.

1947 m. kovo 25 d. No.
5 kasykloj, Centralia, III., 
žuvo 111.

1951 m. gruodžio 21 d. 
Orient Mine No. 2, West 
Frankfort, III., žuvo 119 
darbininkų.

Nelaimės, kuriose žuvo 
mažiau šimto angliakasių, 
neįtrauktos į aukščiau pa
duotą didžiųjų kasyklų ne
laimiu skaičių. Visos di
džiosios nelaimės įvyko

pės į kuopas bei narius pa
galbos. Nariai suaukavo 
$11 ir iš kuopos iždo pa

Tikro saugumo, kaip ma
tome iš didžiųjų nelaimių 
skaičiaus, kasyklose nėra. 
Bet reikia pripažinti, kad 
didelių nelaimių skaičius i 
visgi eina mažyn. Nuo

J. V. Stanislovaitis.

PORTAGE, PA.

Retėja Musų Eilės

Šioje apielinkėje dar prieš 
M? ikiAsif-mėtu velk■,keIe‘» buv0 Pu^ti?a.s

- - mirplic lietuviu tini o lOkasmet ar du kanu per me- i »urelis lietuvių, apie 40 šei
tus įvykdavo baisios nelai- W Vėliau kai kūne per- 

* sikele gyventi kitur, i did
miesčius. o likusieji yra jaumės, o kiek mažesnių, ku

rios nunešė šimtus ir tuks-

tingi ir tik maža grupelė ir tomą to išvengti. dukterį Antano, Bugavičienę.
vis"tie patys nuolat® dirba Vasario 17 d. įvyks Lie- VW kilę iŠ žaslių-KaiSiadorią. 
visokius orgamzacij® dar- tUvos nepnklausomybes nu- nantie.. ma|onja. a(s.

liepti Į:bus. nėjimas, bus puiki progia-
Daug kas mano. kad or- ma įr geri kalbėtojai, šia 

ganizacijos pažiba yra tie prOga yra užkviestas ir da- 
žmonės, kurie sėdi prie sve- jyvaus “Keleivio” redakto- 
čių stalo, dažnai uaūg kai-irius gčrb. Jonas Janu^Ai^. 
ba ir tt. Tokis manymas Numatoma ir čia keisti 
yra klaidingas. Nuo orga-: tvarką, nes praeity pasiro- 
nizacijos sumanaus pirmi-^ė, kad perilgos programos 
ninko ir geros valdybos nuvargina publiką ir vy- 
daug kas priklauso. Bet Gausiam svečiui kalbėtojui 
vien to nepakanka, visuo- sunku kalbėti ir nuvargintai 
met turi būt ir yra grupė publikai netenka tinkamai 
aktingų žmonių, vyrų ir Į išklausyti jo kalbos. Kiek- 
moterų, kurie taip jau yra {vienas parengimas neturėtų

Uonsulate General of Lithuania 
41 West S2nd Street 
New York 24. N. Y.

Bideford, Me.

PARDAVIMUI
Visokiu Karveliu-Balandžių
Kokie tik kam patinka, viso

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

Peter D. Andrekus,

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

< i ov. .nujui,
Oak Lawn, Illinois.

(4)

PAIEŠKOJIMAI
Sausio 20 d. laivu “General

Blatehford” išplaukė iš Bre- Paieškau pažįstamų nuo Kalvari- 
merhaven. Vokietijoj. į Newljos ir Liubavo. Aš iš Brazavo kai- 

— Mano adresas: (5/

tančius gyvybių! Pastarai- seResni° amžiaus žmones
siais metais tokių nelaimių R ls,I?.aiJ!1^nŲ. ^”7 svarbus, tik apie juos ma-1 užsivilkti ilgiau, kaip dvi
rečiau bepasitaiko. Jei prie-i51^;. 1 x - • 1 uviai ,lsjžai kalbama ir nedaug kas į valandas — kiekviena
žiūra butu griežtesnė. ne-lsen.«« ate‘v,« dar. d,rba 
laimių skaičius dar labiau mamose. Mums seniesiems
sumažėtų, nors gal visai aaba>' Jau ,r bau?u darosl- 
nuo ju ir nepasiseks apsi- n<* dau8, musų vis pakerta
augoti, nes pačios darbo I™!1?3- „štal Pe™ai m?1313

mirė net trys lietuviai, J.

Yorką šie lietuviai:
Adolfas Aidukas. Bronė Ku-

čiauskas. Juozas Brazaitis, Ma-

J. K.,
27520 Joy Road, Garden City, Midi.

Paieškau Martino ir Onos Zovads- 
kų, kurie jryvena Kanadoj. Jie bu. 

ivjc nun »mum mvn ■',o m2no artimi kaimynai kai sryve-krivčloiUo minutė duoda mi-lT?7’ nu“/ . izainy.-,. ,»uvz.es.3; rau pirmoj pašėtėj. Norėčiau su
vilJaiKlO minute IGencevicius, Bronius Girniu-!jais susižinoti, ir kas prjuos Įvertina.

Pavyzdžiui, įvyksta ban- 11
ketas. Bet kaip tie puoš-į .... 
nųs stalai ten atsirado, kas. Taigi, kaip matome, čia 
tuos skanumynus paganu-1 buvo ne papiastos vaisęs,

t^irija Česnauskas, Juozas Daily- 
!dė, kun. Vincas Dainys, Juozas

būtinai to reiki praneš man
kaltis. Andrius Hermanas. Ma-ljų adresą, busiu labai dėkinga Aš ’ esu Antanina Blusaite. Dabartinis
rija Jurkšas, Veronika Karpa-'mano vardas ir adresas toks:

Antanina Visackas,
83 Gardner St.,
Allston, Mass.

maža^ neat^i^mT^^a^ Lukasavičius’ K- J- Kala-no, kas plakatus paiašė, at-, bet metine darbų rokunda 
mažas neaisai gumas ga.. ___ ___ _____J;_. __ i i fintamas nasirnosimasga
iššaukti didelę nelaimę.
Angliakasių dalbas yra pa- «aIa- P'uoda10,.24 d”, m>re 
vėjingas. Tų pavojų kar-j^'f* Ęorlis, sulaukęs 
tais didina apsileidimas po- 69 met« amzmns. 
litikierių. kurie nenori “ap- Velionis M. Borlis pri- 
sunkinti” kasyklų savinin- klausė prie vietinės Lietu
kų ir neišleidžia saugumui i vių Tautos Draugijos ir

isauckas ir pačiame metų spausdino, paskleidė, pub- ir tinkamas pacituosimas 
liką sukvietė, vakarienės ti- ateities darbams.

būtinų įstatymų. Pavojų 
didina ir neužtenkama

prie SLA 48 kuopos. Jis 
paliko dideliame nubudime

priežiūra, kuri neverčia sa- moterį Katherine, 5 sūnūs, 
vininkų ir pačių darbininkų 3 dukteris ir 5 anukus. Vai-
butinai laikytis įstatymų 
numatytų saugumo prie-

kai visi jau suaugę.

ketus išplatino ir ų gerbia
mąją ten susodino, aptar
navo ir po viskam lėkštes 
sumazgojo—apie tuos žmo
nes neprisimenama ii' jų 
niekas nežino. 0 be šių 
žmonių grupės tas banketas 
neįmanomas.

Musų kolonijoj 
užmiršti” žmonės buvo pa-

Reporteris.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

minkštųjų anglių kasyklose momų. I avojų gali suda

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 28 cent. Gaunama “Ke
leivio”

KELEIVIS

L
V,

vičius, Zigmas Kontautas. Liu
da Mockus. Emilija Miuler. Le
onas Niuniava, Edvinas Plie- 
nius. Aleksis Hennit. Adelė 
Sakalytė. Henrikas Songinas, 
Pranciška VVagner ir Vaclovas 
Zlotoravičius.

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

1952 m. sausio 4 d. mirė 
Antanas Norkus, sulaukęs 
73 metų amžiaus, 
paliko dideliame liūdesyje 
moterį Oną, du sunu, dvi 
dukteris ir tris anukus. Abu 
vėliausiai mirusieji draugai 
buvo seni

.Jonas Artungas (Hartungas)
Į iš Jurbarko parapijos, 

tokie i Ignotas ir Jonas Bakanas iš 
a_ 'šilų vienk., žiobiškio par., Pan-

. v-*..................... dėlio vals.. Rokiškio apskr.stebėti ir šauniai pavaisinti. | Wa)Ur ir John BMŽiunns. 
Metinių švenčių proga pas; justinas ir Vladas Brazaus- 
mus įvyko visa eilė Paiei}”:kas iš Drutunu km., Kaltinėnų 

Velionis girnų, kuriuose darbavosi ir vajs^ Švenčionių apskr.

Sausio 11 d. laivu “General 
Muir” i New Yorką atvyko šie 
lietuviai:

Vytautas Bendoraitis, Emilis!
Bertulis. Vvtautas Brazys, An- ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 

*. , * r, . • istverminer&s maistas ir stimuhuo-tanas Burakauskas. Elena !* n- jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga
drikis, Antanas Grigonis. Jonas ^nrtumet, šitame mišiny yra pa- 
T , . ... ~ » stiprinimu. Vartojama arbatos for-Jurksaitis. Stasys Klepeckas. moję. Svaras $8.000. pusė svaro
Antanas Leskvs, Jonas Lokei- !4 00' ,»<voteris svaro ?2-n°- Prision- . . • ciam | namus,kas. Bronius Mandčukas. Al
fredas Tareilius, Jurgis 
džius ir Antanas Žakys.

Val- ALEXANDER’S CO
4,4 West Brnada’ry 

Soath Boston 27. Mass.

į Šį pažmonį buvo pakviesti Petras Duonelaitis iš Joniš- 
ir dalyvavo: Juozas ii' Ma- kio.

Kazys Gumalskis iš Kvėdar
nos miestelio.

Otto ir Richardas Hermanas

rijona Lapinskai, Ona ir 
Augustas Večkiai. Baltrus

Keleivio” skai-'ir Tapilia Šimkoniai. Stasė, . .
tytojai, Maikis su Tėvu juo-'ir Jonas Urbonai, Ievutė ir ,ž J m” s5lriH- f' 
du lanke iki mirties dienos. Povilas Aleksai, Ona Milie-

Mes likusieji draugai lin- ne, Natalija Penbuskiene, | Jonas ir Kazys Jakštas 
kime jums, Mateušai ir An- Marijona Petrukevičienė,'Latvelių km., Panemunio par.. 
tanai, tebūnie jums lengva Stepanė Brazauskienė. An-įpandėlio vals.. Rokiškio apskr.
. j Mikas Jeskovikas iš Seme-

itliškių miestelio.
t Gabrys Juonys iš Salos, Dau
gų vals., Alytaus apskr.A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuvisk&i-Angliik&s ir Angliakai-Lietuviikas 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, BoUon 27, M*»-

Marijona ir Ona Koliavaitės 
iš Kuprių km.. Antrųjų Gude 
lių vals.. Mariampolės apskr.

Aleksandras. Ignacas ir Pet
ras Kropas ir sesuo Elzbieta 
Kropaitė iš Kampų km.. Kėdai
nių apskr.

Teklė Sulcaitė-Kulikowska ir!j 
broliai Jonas ir Marcizas šul- I 
cas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

Įkurta 1886 Metais 
TURTAS VIRŠIJA $2.120.359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.,8)0.00 

Nariais priimami abieju lyčių 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
rais. 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.



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, M>- BOSTON Nr. 4, Sausio 23, 1952
Sveikinimai ir Aukos DĖDĖS ŠAMO .LDD 21 KUOPOS

LSS Konferencijai KARIAI VAKARIENĖJ MITINGAS VASARIO 3

Rajoninės Lietuvių So- Du jauni kareiviai, mari- Metinis Lietuvių Darbi- 
cialdemokratų Sąjungos nas

LSS KONFERENCIJA IR Inžinieriai Pagerbė 
VAKARIENĖ PRAĖJO Profesorių Kaminską

SĖKMINGAI j ----------
--------  i Lietuvių Inžinierių Drau

gija Bostone sausio 19 d., 
atsilankius i Bostoną inži
nieriui J. Kaminskui, ji iš
rinko savo garbės nariu ir

konferencijos proga susi
laukta nemažai sveikinimų 

i laiškais, telegramomis, o 
i kai kurie sveikinimai kuvo 
lydimi ir piniginių aukų, 

.kad parėmus organizacijos 
įveikia. Pinigų konferenci
jos proga gauta $92.50. Au- 
ku atsiuntė:

nas ir jurininkas, praeitą i ninku Draugijos 21 kuopos 
sekmadienj atėjo i socialia- narių susirinkimas Įvyks 

vasario 3, sekmedianį, 3 v. 
po pietų, Lietuvių Piliečių

Praeitą sekmadieni So.
Bostone posėdžiavo Lietu
viu Socialdemokratu Są- 
jungos rajoninė konferen
cija, kurioje dalyvavo Nau
josios Anglijos LSS ir LDD mintą
organizacijų atstovai ir eilė'mą su 20 nanų paiasais.į. j perduoti ___________
pavienių draugų iš tų vietų. Inžinierių draugijos Bosto- kuopa Cambridge—
kur organizacijų nėra. Pir-Ine daugumas narių yra bu- S1(). L$g 133 kuopa Nor- 
mame posėdyje buvo užsi-vę prof. J. Kaminsko mo-!woode_$10: Senas gocia- 
registravusių 40 dalyvių, o kiniai Vytauto Didžiojo p y|olįeėiUs iš
popietiniame posėdyje dar.Universitete Kaune Waterburv. Conn. — $10:
pribuvo apie dešimti daly- —J* G- dr? Virbalas iš Dorches-
vių. Apie konferenciją pla- Juozas Arlauskas Mass.—$10 (perpus

Atsiima Kandidatūrą)organizacjjos veik
lai) : J. Jankauskas South 
Bostone—$5: A. Jenkins iš

. . įMethuen, Mass.—$5: S. Ci-
įr SLA daibuotojas mu> in-;kiil;sV5c ič Stamford, Conn. .'sakė

. ... x • ot * —v-. — Michelson. South isavo kandidatūros i SLA Bostone_S5; A iv B. Viz- 
iždo globėjo vietą ir prašo
už ji nominacijose baisa-)

. . . .stone, Mass., iš čekio 20Įteikė jam skoningai paga- , , ; atskaiiius kitiem5 
diplogarbės

čiau bus parašyta sekančią 
savaitę ir bus paduoti kon
ferencijos tarimai.

Po konferencijos toj pa-

VALDŽ1A SKOLINGA ; RAD1O PROGRAMA 
LIETUVIAMS PINIGŲ j Lietuvių Radio Korp. pro-

—----- 1 grama per buvusią stotį
Kitą savaitę “Keleivyje" WBMS, kuri dabar vadina

si stotis WHEE, 1090 kilo- 
cycles, 9:30 iki 10:30 vaL 
ryte sekmadienį, bus se
kanti :

1— Falcons Radio Orkes
trą.

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. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

paskelbsime ilgą sąrašą lie
tuvių, kuriems valdžia yra 
skolinga pinigų iš permokė
tų mokesčių.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

409 W. Broadway, So. Boston
Arba telefonuokit: SO 8-0520 

PARDAVIMUI
Visai geri koutai, dresės ir 

čevervkai nuo 50c iki §4. Dai
lus aksominis koutas, apsiuvi
nėtas lapių kailiukais, kainavo 
$85. dabar tik $9. Kai kurie 
daiktai visai nedėvėti. Telefo- 
nuot prieš B vai. vakare. Xe- 
telefonuokit šeštadieniais ir 
šeštadieniais etaoihrdl hrdlun 
sekmadieniais. Telefonas AR 
5-3372-W. Klaust Mrs. Cooks.

_ _______ r__ MODERNUS NAMAS”

rilamaciją Lietuvos Nepii- Dorchester, Uphams Cornt-r, Sum-
klausomvbės dienai atžy- ?e*; St. section. 3 šeimų namas. 5-5- 

_ . * . . ...» kambariai, vonios, centralims apmeti. Ponia Ivaskienė itei- šildymas anglimis ir aliejum, kieto
i K a __ x medžio jrrindys, 6 niazai, viskas tre-1 ke gubei natOl 1U1 giazių ge- raln stovy, pirkėjui laisvas antra-

vyrės- lių pokštę. Gubernatorius 
tęsia, su delegacija nusifotogra

favo ir pasižadėjo prieš 
Vasario 16 išleisti prokla-: 
maciją, kaip tai daroma!

tų metinę vakarienę. Teko 
pasikalbėti su jais. Mari
nas pasirodo vsąs southbos- Draugijos patalpose, 
toniškis Johnny Dapkas, Broadtvay, So. Bostone, 
vriš metų laik< > kariavęs Dienotvarkėje numatoma 
Korėjoj ir tik šiomis dieno- pasiruošimas prie paminėji- 
mis grižęs iš tronto poil-'mo 20 metų organizacijos 
siui. Jurininką- Grigalius.sukaktuvių, naujos valdy- 

Povilas Maukus iš Black- Adomavičius, nesenai* mi-įbos rinkimas ir kitkas. Visi 
rūsio South Batono lietu-121 kuopos nariai šiuo ragi- 
vių darbuoto. -Jono Ado- narni dalyvauti susirinkime, 
mavičiaus sumi~. Abu jau-) Valdyba.
ni kariai sak- su dideliu) ——-----------------------
susidomėjimu .-Klausę pro- Lankėsi pas Gubernatorių
fesoriaus J. Kaminsko kai-i ---------
bos po vaka ’:enės ir abu Praeitą trečiadienį Ame- 
klausinėjo apk kalbėto ją ir 
jo veiklą Europoje.

Jurininkas G. Adomavi
čius visai lai.- š kalba lie
tuviškai, o J. Dapkas kiek 
sunkiau. Jau: : kariai, ypač 
daug vargo matęs Korėjos

nario tupio- ireikaiams, liko konferenci 
nanų parašais.)-.j5 $13.i0: LSS

Juozas Arlauskas, žino
mas Sb. Bostono biznierius 

mus in-
fronte marinas J. Dapkas,

368

---------  trečiadienį
likos Lietuvių Tarybos Bos- 

skyriaustono skyriaus delegacija iš 
keturių asmenų lankėsi pas 
musų valstijos gubernatorių 
Paul A. Dever. Delegaci
joj buvo ponia O. Ivaškie- 
nė, ALT skyriaus pirminin-
Kas A. Chaplikas ir advo-

CIOJ L. P. Draugijos svetai- folTOUoja/’ka’d'jis nestato Šulskis Is Stamford,
nej Įvyko metinė socialistų 
vakarienė, kurioje dalyva
vo ir musų svečiai, drg. J. 
Kaminskas iš Europos ir 
drg. K. Bielinis iš Nevv Yor- 
ko.

SLA narius remti

—$5: S 
Bostone- 
niai iš Bridgeport, Conn.— Ine 
$5: P. Sank iš So. Bostono

esą patenkinti, kad katai J. J. Grigalus ir K. 
gali būti savK..‘.ų tarpe sa- Kalinauskas. Delegatai pra
to gimtajami ' >uth Busto- šė gubernatorių išleisti pro-

Rep.

VUS1U;
ponios Elenos 
kandidatūrą.

Vakarienės programėlę)
atidarė drg. V. Anesta, o Sandariečiai Rems ____________________
jai pirmininkavo drg. S. į Šeštadienines Mokyklas Bostone Dainuos 
Michelsonas. Profesorius J. į ---------- B Darlys ir I. Nauragis

Devenienės1 $2 ir Mrs. S. Paulauskienė Iš Skaučių Veiklos
_ «2.

Visos aukos 
'LSS centrui.

persiųsto;

Kaminskas plačiau nušvie- Sandaros I apskrities šu
tė dabartinę Lietuvos va-!važiavimo priimtųjų rezo- 
davimo padėti ir ypač iš-:liucijų tarpe yra nutarimas 
ryškino pačių lietuvių san- morališkai ir materiališkai 
tykius kovoje už Lietuvos!remti lietuviškąsias šesta- 
laisvę. Svečiai išgirdo iš'dienio mokyklas, kurių da- 
pirmų lupų apie “vadovau-jbar yra daugelyje lietuvių

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

Šatrijos Realios 
niųjų skaučių skiltis 
toliau paskaitų ciklą “Plės- 
kime Akirati ir sausio 11 
d. išklausė g; s ir Įdomios 
Dr. B. Kalvaičio paskaitos kasmet.
tema “pareiga tautai ir tė- ----------------------------
vynei.” Drg. Kaminsko Pasitikimas

Sausio 25 d.. 7:30 vai. Į -----------
vakare Lieti ių Ramovėj, Praeitą šeštadienį, “Ke- 
484 Fourth S .. So. Bostone leivio’’ patalpose įvyko 
įvyks Bostor. gyvenančio draugų pobūvis ir susipaži- 

Faustc Kiršos pašne-nimas su musų svečiu drg. v 
apie “rietuvių litera-1 profesorių J. Kaminsku, 

bruo

aukštas. Kaina $13.500. 
$3.OOO-$3,5O0. Kreiptis:

B. Mikonis.
545 Broadvvay, So. Boston. 

Telefonas SO 8-0605.

J mokėt i

Mas:

TAX SERVICE
Visais lncome Tax formų išpildy

mo reikalais suinteresuotieji prašo
mi kreiptis šiuo adresu: (11)

B. Mikonis.
545 Broadvvay. So. Boston.

Phone: ŠO 8-0005.

Kovo 9 d. Bostone. High 
School auditorijoj dainuos 
plačiai žinomas lietuvių 
dainininkas, buvęs Lietu
vos valstybinės operos so
listas Ipolitas Nauragis. Su 

dainuos Lietuvos ope- 
Įros dainininkė Barbara kėsys 
į Drangelienė - D a r 1 y s į§'juros 
Brooklyno. pus.

Minėtieji dainininkai dai- Pašnekesyje

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: aso S U 4 

tr iw7 IU I
546 BROADWAY 

■O. BOSTON. MASS. 
Talofonas: SOUth Boston 1SM

IŠPILDO INCOME TAX 
BLANKAS

Lietuvis baigęs kaledžių padeda 
užpildyti taksų blankas, ateina i 

namus. Telefonuokit Stanley 
Ikasala. CO 7-3929. (5)

BUTAS NEMOKAMAI
Butelis nemokamai

Ir ti r]
G“k-IJU0jančių veiksnių" tarpe vyk-! kolonijų 

stančius nesusipratimus,! tasai nutarimas butų 
‘‘Lozoraičio klausima" ir domas. —jg.
ypač įsitėmijo kalbėtojo iš-. --------------------------
keltą būtiną reikalą šiuo j
metu burti jėgas, kad ir j 
Lietuvos valstybės aparato 
likučiai užsieniuose (diplo
matai ) ir tautos atstovybė 
(VLIK’as), galėtų neeikvo
dami jėgų vidaus nesusi
pratimams derintai 
vauti Lietuvos laisvės
kalą. iviv- v.eu cMcpaM jjusiaig metais surinkt $900 
mas yra būtinas ir jokie ,.„ikaiams >

i—iiirv^Liiia,

pagn ;:mu;

Iš Kultūrininkų Veiklos kviečiami

Nepaprastas Lietuvi ų ,mame 
Kultūros Rėmėjų susirinki- į tintame radio korporacijos 
mas įvyks vasario 9 d., šeš- j koncerte, kuriame bus ir 
tadienį, 7:30 vai. vakare, j daugiau Įdomumų.

atsto (Lietuvių Piliečių Klubo'po- --------------------------
• 'sėdžiu kambary. Valdvba Šeštadieni Dorchesterio

„ , . ... paaiškins kur išleisti praė- Klubo ParengimasToks visų susiprati-j" . . - - ~ ‘
yra būtinas ii i kultūriniams reikalams ir,

as ne un pa; oi ei^:kaip baigusi savo metus, J d. Dorchesterio Lietuviuvieningam darbui. K &

nuos ponų Minkų rengia- dalyvauti skautės ir skautai Per
aštuonioliktame me-1 akademikai, Bostono skau- buvo

Draugė Andriukaitienė pa- 
' rūpino gardžių užkandžių 
ir kavos.

porą valandą svečias 
apipiltas įvairiais

Ši šeštadieni, sausio 26

Svečiai su nepaprastu su
sidomėjimu išklausė išsa
maus drg. Kaminsko prane
šimo. Apie tą pranešimą 
parašysime vėliau. Vaka
rienėje po kelis žodžius pa
sakė drg. K. Bielinis, ponia 
E. Devenienė ir Dr. Deve- 
nis.

turės būti pakeista naujai i Piliečių Klubas savo patai-! kini- 
išrinkta valdyba. Kviečia-(pose 1810 Dorchester Avė.

rengia “šunim burum.” Bus 
muzikos ir visoko kito. Į 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga laisva. Kviečiame 
visus atsilankyti.

Rengėjai.

mi visi lietuvių kultūros re 
mėjai ir bičiuliai atvykti.

Valdyba.

A .

Gabijos Choras Rengia
Vakarienę ir Koncertą

Paskui pirmininkas per
statė svečiams delegatus iš 
Noivood P. Kručą. M. Dul
kę ir F. Ramaną: P. Pau- karienę 
lauską iš Lowellio, A. Jen-jnomis. Rer 
kinsą iš Lacvrence, Mrs. S. (svečių iš ank 
Paplauskienę iš Haverhillio kietų, 
ii- vietinius svečius pp. S.
Jokubauską, adv. K. Kali
nauską. J. Arlauską, inž.
A. Chapliką, Dr. D. Pilką,
A. ir K. Namaksius, P. Ket
virtį ir k.

Nebedaug laiko iki Gabi-
VAŽIUOJU Į FLORIDĄ

jos Choro metinio pašil o- Apie sausio *30 d. išvažiuoju 
dymo, vasario 3 d., sekma- i Floridą. Jei kas norėtų kartu 
dieni. Choras ruošia va- važiuoti, skambinkit BI. 8-3846

su gražiomis dai- 
Rengėjai prašo 

to įsigyti ti- 
Vakarienė bus L. P. 

Draugijos didžiojoj svetai
nėj, 368 Broadvvay.

(17 Woodale Avė.. Mattapan. 
Mass.).

(h. Savickas.

PEABODY DRAUGIJA

tų vietinir. ijos vadija, klausimais apie Lietuvos 
“Lapinų” skyrius ir pavie- vadavimo sąlygas, VLIK’o 
niai skautai vyčiai, gyve- darbą, grupių santykius, 
nantieji Bos: ne ir apielin- “diplomatų klausimą" ir k. 
kėse. Deja, svečią po poros va-

Vyr. skautės renkasi ten,landų “kidnapino" inžinie- 
pat 6:30 vai. vakare aptar- riai, kurių tarpe profesorius 
ti savųjų reikalų. Po pa- turi savo buvusių mokinių 
šnekesio bu; iainos ir šo- ir prietelių.

—V. B.

įsnuo-
muojama* tam. kuris bus dalį 
ar visą popietinį laiką namie. 
Butelis yra su reikalingais bal-
dais. virimui pečiumi ir dušu.)

Užgavėinių Balius 
International

Metinis Ir/.-rnational In
stitute užgaėnių balius. 
“Mardi Gra- Bali," įvyks 
vasario 15 c penktadienį,) 
Statler vieši įe. Imperini 
Ballroom salėj

Kaip kas::-: balius bus 
“senojo pas lio atmosfe
roje
kuriame du. -.aus įvairių

Į Baigiant pobūvį drg. K. 
------ 1 Bielinis paaiškino, kaip vei

kia Laisvosios Europos tau- 
Institute; tinęs grupės ir kokius užda

vinius jos sau stato.

Ačiū Darbininkėms

LSS 60 kuopos valdyba 
taria širdingą ačiū musų 
vakarienės šeimininkėms, 
draugėms Andriukaitienei, 

... , . Anestienei, Brazaitienei,
linksma- subuvimas, chirunienei, Gegužienei,

. . *! Jonuškienei, Simonienei ir

.tautinių žmonių. Valantiejienei, o taip pat
, Lietuvių c .ės atstovai lėms Anestaitei, Bra- 
!baliaus ruoš komitete šiškaitei ir Garlauskaitei 
'yra: pp. A M.allnos, po- už nuogirdų pasidarbavimą

RENGIA PIKNIKĄ nios D. Ba: i-:.ė. O. Ivas- vakarienėje ruošiant stalus
kienė, F- U’ ertienė, K. ir

A. J. NAMAKSY
BSAL SSTATE * IN8UBANCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office TeL SOboston 8-0948(Telefonu ir vonia leidžiamai 

pasinaudoti atskirai.) Dėl są-'i 
lygu kreiptis nuo 5-7 v. vak.' 
592 E. 6th St.. trečias aukštas, 
So. Boston, Mass. Tel. SO 8- 
2814. (4)

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. i 
Mass. Tel. CO 5-8645. (4)

SVARBI NAUJIENA
Mes gavome didelį siuntinį 

Cubos Medaus. Cubos Medus 
skiriasi nuo visų kitų medų. 
Cubos Medus turi kitokį skoni, 
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
bos Medus yra užpečėtvtoj 22 
uncijų bonkoje ir kainuoja 
$2.00. Per paštą medaus ne- 
siunčiam. (4)

ALEXANDER’S 
414 W. Broadwav 

South Boston. Mass.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

S7 ORIOLB 
Wwt Reibvry, M—

Tel. PArkway 7-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadvvay 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malė vos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Ar Žinot Kur K< Gunti!
Mea praneSam, kad tarime 

sų krautuvėj visokių maton 
randavojimui, kaip tai Floor aen- 
ders, Wall Paper Removenų Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, aięnoMe 
pierių, plumbing, elektros reikme- 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkime

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

628 E. Broadvay, So.
Tel. SO 8-4148

aptarnaujant svečius.
Valdyba.Peabody. Mass., Lietuvių Namaksienė. s. Mockienė,

Pašalpinė Draugija rengia J. Tumavičier.ė. panelės B.!
Skyriaus Parengimas Įgavo pikniką 1952 m. birže- Danerytė, L. riudaitė, A.

slio 22 d. Haverhill Lietuvių Girulytė, J. 1. vičiutė, O. 
vietinis (Gedimino Klubo parke, Kulbytė, 31. Martinkiutė,

BALF’o skyrius turės ne-; Bradford. Mass. Prašome D. Skudzin-kaitė, D. Rud
paprastą parengimą, kuria- kitų musų apielinkės drau-|žiunaitė, P B ndelytė ir vęs komandierius ir vienas 

Bostono ligoninėj, Long me bus ir koncertas, ir tau- gijų tą dieną nieko nereng- pp. A. Mitku>. R. Ivaška,lis posto kūrėjų, James 
Island Hospital, prieš patitiniai šokiai, gardus užkan-,ti. Piknike lauksime sve-jR. Bričkus, A. Brazdžionis, Smigias, pirmojo karo in-
Kalėdas mirė senas musų džiai. orkestrą ir kiti sma- čių iš Haverhill. Lawrence. R. Leimona . V Lembertas, validas veteranas. Velionis
laikraščio skaitytojas Vin- gumai. Parengimas bus L. Methuen. Lowell, Lynn. A. Rudžiu: a-. Simon, pašarvotas Zaletsko koply-
cas Stanislovaitis. Velionis P. Draugijos svetainėj. Bostono ir kitų vietų. V. Vaitkevičių- jr Dr. Va- čioje. laidotuvės šį trečia-
buvo apie 80 metų amžiaus. Įžanga tik $1. Valdyba. lerija Norvaišienė. dieni 9 vai. ryto.

Mirė Vincas Stanislovaitis

Nepaprastas BALF’o

Vasario 10 d.
Mirė James Smigias

Sekmadienį, sausio 20 d. 
mirė S. Dariaus posto bu-

GABIJOS CHORO METINIS BANKETAS
Įvyks Vasario (Feb.) 3 dieną, 6 vai. vakare, South Bostono L. P. Draugija Auditorijoj. Bus lietuviškų 
dainų, geros vaišės ir muzika. Visi lietuvišką dainą mylintieji kviečiami ateiti praleisti malonų vakarą.

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Se rėdo mis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadw*y
SO. BOSTON, MASS.

vakaro

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargae
Vartoja vėliausios konstrukieijoe 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAT.

SO. BOSTON, MASS.




