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Laukiama Anglijos Derybų 
Su Nauja Egipto Valdžia

Egipto Karalius Pavarė Senąją Valdžią dėl Nesugebėji
mo Tvarkos Palaikyti; Šeštadienio Riaušės Padarė 

Dešimtis Milionų Dolerių Nuostolių; Nukentėjo
Daud Svetimtaučių; Yra Žmonių Aukų

Egipto santykiai su Ang
lija praeitos savaitės gale 
taip Įsitempė, kad buvo 
laukiama karo. Anglų ka
riuomenė Suezo kanalo zo
nos mieste Ismailia praeitų 
l>enktadieni apsupo ir po 
smarkaus mūšio nuginkla
vo egiptiečių policiją. Virš 
1,000 policininkų buvo pa
imta i nelaisvę, o laike su
sišaudymo 42 egiptiečiai ir 
13 anglų žuvo.

Alger Hiss Prašo 
Persvarstyti Bylų

Tuoj po to, šeštadienį, 
Egipto sostinėj Kaire Įtūžu
si minia puolė daužyti ir 
deginti svetimtaučių biznio 
Įstaigas. Per vieną dieną 
su policijos pritarimu visa
me mieste išdaužyta šimtai 
svetimtaučių biznio Įstaigų, 
teatrų, klubų ir konsulatų. 
Įtūžusi minia ne tiktai vis
ką griovė ir ardė, bet sukė
lė apie 150 gaisrų ir nelei
do gaisrininkams gaisrų ge
sinti.

‘Po ištisos riaušių dienos 
Egipto vyriausybė iššaukė 
kariuomenę tvarkai atsta
tyti ir paskelbė visame kra
šte karo stovi. Kariuome-Į 
nė minias išvaikė ir atstatė 
tvarką, o vyriausybė pa
skelbė, kad “vidaus prie
šai” bandę nuversti vyriau
sybę ir padarė keletą areš
tų.

Sekmadienį Egipto kara
lius staiga atleido iš parei
gų visą buvusiąją vyriausy
bę ir pastatė prie valdžios 
vairo naują vyriausybę, ku
rios priešakyje stovi A ii 
Maher. Nauja vyriausybė 
pradėjo eiti savo pareigas 
ir žada atstatyti tvarką ir 
saugoti svetimtaučių turtą.

Šeštadienio riaušėse Kai
re buvo keliolika aukų.

Tikras šeštadienio aukų 
skaičius nėra žinomas. Spė
liojama, kad žuvę nuo 50 
iki 500 žmonių.

Ši pirmadieni Egipte te
roristai nuleido vieną ang
lų traukini nuo bėgių ir su
sišaudyme dar žuvo keli 
žmonės, o keli anglų karei
viai buvo sužeisti.

Alger Hiss, buvęs aukš
tas valstybės departamento 
pareigūnas, nuteistas kalė
ti už netiesos sakymą, krei
pėsi i teismą persvarstyti jo 
bylą. A. Hiss sako, kad jis 
gali teismui patiekti naujų 
įrodymų, kad jis sakė tiesą, 
jog nedavęs Amerikos vals
tybės paslapčių Maskvos 
agentams.

A. Hiss, prezidento Roo- 
sevelto dešinė ranka Jaltos 
konferencijoj, buvo nuteis
tas faktiškai už šnipinėji
mą Rusijos naudai, nors 
formaliai jo byla ėjo dėl 
melagingo parodymo teis
me po priesaika. Dabar A. 
Hiss sakosi turįs naujų fak
tų savo nekaltumui Įrodyti. 
Jis sako galįs Įrodyti, kad 
ji inkriminuojantieji doku
mentai parašyti jo mašinė
le buvo suklastoti. Jis ža
da sugriauti dvejų prieš ji 
liudijusių liudininkų, VVhit- 

Kariuome-ita^er Chambers ir buvusios 
W. Chambers tarnaitės pa
rodymus. Teismas A. Hiss 
prašymą svarstys vasario 4 
dieną.

Kinų Nacionalistai 
Kaltina Jaltą

Egiptiečių minia dideliu 
Įtūžimu daužė amerikiečių, 
anglų, prancūzų, švedų ir 
kitų svetimtaučių Įstaigas. 
Nuostoliai yra- labai dideli. 
Geriausieji svetimtaučių 
laikomi viešbučiai, nakti
niai klubai, mūviu teatrai ir* 
daug kitų biznio Įstaigų su
pleškėjo ugnyje. Visos sve
timos vyriausybės pareiškė 
Egiptui griežtą protestą.

Susidarius naujai Egipto 
vyriausybei laukiama, kad 
prasidės Anginos ir Egipto 
derybos dėl Suezo kanalo 
zonos gynimo ir dėl Suda
no likimo.

Kinų nacionlaistų vyriau
sybės atstovas, Dr. T. F. 
Tsiang, Jungtinių Tautų 
seime iškėlė kaltinimą prieš 
Sovietų Rusiją ir prieš Jal
tos sutarties autorius dėL 
Kinijos interesų nebojimo. 
Dr. Tsiang sako, kad Jaltos 
susitarimas (1945 metais 
tarp prezidento Roosevel- 
to, premjero Churchill’io ir 
Stalino) buvo “katastrofa- 
linė klaida” ir Roosevelto 
pozicija tame susitarime 
sunku išaiškinti ir dar sun
kiau pateisinti.

Dr. Tsiang kaltina Sovie
tų Rusiją, kad ji kišosi i 
Kinijos vidaus reikalus ir 
padėjo kinų bolševikams 
nuversti Kinijos vyriausybę 
ir ivesti savo diktatūra.

KORĖJOJ TARIAMASI
DEL BELAISVIŲ

GELBĖTOJŲ NELAIMĖ WASH1XGTONO KALNIOSE

B-17 lėktuvas su astuonių vyrų Įgula ieškojo Washingtono valstijoj kur tai dingusio 
keleivinio lėktuvo su 43 žmonėmis. Bet gelbėtoju lėktuvas atsidaužė į Tyler kalną, 
trys Įgulos nariai žuvo. o išlikusieji gyvi sniege Įrašė pagalbos šauksmą ir buvo iš
gelbėti. Viršuje matosi gelbėtojų lėktuvo nelaimės vieta, o apačioje matosi vienas 
iš gelbėtojų gabenamas iš helikopterio Į Ii goninę Port Angeles. W asb. Iš keleivinio 
lėktuvo 43 žmonių išliko gyvi nelaimėje tiktai 7. IfHB

Įspėja Maskvą dėl | Chicagoj Klausoma 250 Milionų Dolerių 
Pietryčių Azijos L. Pruseikos Byla Arabų Bėgliams

Rusai Grasina Vakarų 
Vastybems dėl Vid. Rytų
Kaltina “Vakarus” dėl Agresijos Ruošimo; Skundžiasi 

dėl “Apsupimo”; Įspėja dėl Visų Galimų Pasekmių; 
Nota Įteikta Amerikos, Anglijos, Prancūzijos ir

Turkijos Ambasadoriams

Tyrinės Kainų 
Laikymo Nuostolius

Maskvos vyriausybė pir- 
sausio 28 d., pa- 

Amerikos, Anglijos, 
j ~ . Prancūzijos ir Turkijos am-

Senato žemės ūkio komi- basadorius atsilankyti i už- 
sija rengiasi tyrinėti Com-
modity Credit Corporation, 
žemės ūkio banką, kuris

sienių reikalų ministeriją ir 
ten ministeris A. Gromiko

_ Įteikė ambasadoriams įspė-
palaiko žemės ūkio pioduk- janį.įą notą planuojamo
tų kainas. Tas bankas jau .“Viduriniuju Rvtu Gvnimo
davė vyriausybei apie vie-! Komandos‘y
ną bilioną dolerių nuosto-, Maskvos vyriausybė kal-
ln*‘ , , .. i tina Ameriką ir Angliją,

Pagal kongreso priimtą įkad jog planuojančios agre-
Įstatymą vyriausybė turi giją< norinčios “apsupti” 
palaikyti žemės ūkio pi o- j>Utdją jr “liaudies demo- 
duktų kainas. Tai dai omą kratijos kraštus” ir norin- 
tuo budu, kad vyriausybe j gavo karo

Amerikos, Anglijos ir Sausio 29 d. Chicagoje 
Prancūzijos vyriausybės JT prasidėjo apklausinėjimas 
politinėj komisijoj lsP®J°; Rūdininkų ir paties Leono 
Rusiją, kad bet koks rusų pruseįkos j0 deportacijos 
ar kiniečių bolševikų jsiyer- . i>yioje. imigi- acijos ofisas 
zimas į Indokiniją ar kitus ATa nUĮa,ęS Leoną Pruseika 
pietryčių Azijos kraštus įšdepoituoti kaipo nepilietj 
bus tuoj pat apsvarstytas komunistą. Pi-useiką gina 
•Jungtinių Tautų organiza- iadvokatas Irving Stein- 
C1J0J ir bus imamasi bendro Tarpe ;auktųjy
gynimosi. _ Į liudininkų yra ir S. Straz-

Toks Įspėjimas padarytas das< kuris iš Bostono šią 
todėl, kad siais metais laujsavaitę išvyko Į Chicagą 
kiama bolševikų veržimosi duoti savo parodf us. 
į naujas sntis Azijoj ir

dideliame pavojuje L. Pruseika nesenai buvoypac

Aliantai Įteikė bolševi
kams naują sąrašą bolševi
kų belaisvių. Iš viso sąra
šuose išvardyta 132,000 be
laisvių, tame skaičiuje 20,- 
720 kiniečių bolševikų.

Aliantai siūlo, kad visi 
belaisviai butu iškeisti, bet 
pirma jų atsiklausiant. ku
rioj fronto pusėj jie nori 
pasilikti. Atsiklausimą da-

areštuotas ir po vienos nak
ties kalėjimo buvo paleis
tas iki galutino sprendimo 
po bėla. Pruseikai gresia

______ | pavojus patekti Į Sovietų
Vokietijos vyriausybė da- rojŲ, kuiį jis atsidėję* gi 

bar kelia Saaro krašto r,a’ bet > « nen°" 
klausimą ir sako, kad kol
to krašto likimas nėra iš
spręstas vokiečiams prie
lankioje dvasioje, Vokieti- ---------
ja negalės dėtis i Europos Obio ir Wabash upės dėl 
gynimą ir nemobilizuos sa- nepaprastų liūčių išsiliejo 
vo kariuomenės. Vokiečiai ir patvinusios neša drumz- 
skaito, kad Saaro kraštas liną vandenį j Mississippi. 
vra Vokietijos dalis, bet tas Upių pakraščiuose platus 
kraštas yra jau atskirtas laukai užlieti. 8,0<»o žmo- 
nuo Vokietijos ir turi pasi- nių šios savaitės pradžioje 
rašęs 50 metų sutarti su turėjo apleisti savo namus 
Prancūzija.

yra Indokinija ir Burma.

Vokiečiai Kelia
Saaro Klausima

Jungtinių Tautų seimas 
nutarė skirti 250,000,000 
dolerių iš Palestinos išvaly
tiems ar pabėgusiems ara
bams Įkurdinti. Sovietų 
bloko valstybės balsavo 
prieš pinigų skyrimą.

Iš tų pinigų bus stengia
masi įkurdinti apie 900,- 
000 arabų netekusių pragy
venimo šaltinio. Arabai 
nuo Izraelio-Arabų karo 
gyvena laikinose stovyklo
se Įvairiuose arabų kraštuo
se ir maitinasi iš skurdžių 
pašalpų, gaunamų iš arabų 
kraštų ir Jungtinių Tautų 
fondų.

Kalbama Apie Gub.
Stevensono Kandidatūrą

8,000 ŽMONIŲ BĖGA
NUO POTVYNIO

ir bėgti ieškoti saugumo.

, , . , , ___ . savo Karo sąjungą
duoda farmenams pasko- }>raukĮį Viduriniuju Rvtu 
las už sandėliuose padėtus 'kia^us
javus ir jei ūkininkas savo,
javų neparduoda, vyriausy-1^ M krenla ant Vaka 
bė pati tun tuos javus pa- fU valstybių
imti _ į savo rankas, o jei ‘ Maskva skundžia.,; ir dėl 
ūkininkas juos parduoda,1 Atianto ga|ių Gvnimosi
jis atmoka vyriausybei pa
skolą.

Bilionas nuostolių gavosi 
iš kainų palaikymo tokių Maskvos .•js|>ėianti
produktų, _ kaip bulyfe, Vaka|.uose n a,larė ___
kiaušiniai ir pieno pioduk- : ižio p„|jtjka nesike;
tai. Tuos produktus vy-,_________________
riausybė, pagal įstatymą,1 „ • i
turi supirkinėti tvirtomis
kainomis, kad kainos ne- Bėgti iš Europos
kristų. Tyrinėjimas bus ve-Į --------
damas, kad nustačius, ar' Buvęs šalies prezidentas 
žemės ūkio kainų palaiky- Herbert Hoover praėjusį 
mo bankas savo operacijas sekmadienį atnaujino “di- 
teisingai vedė. Kai kuriuo- džiuosius debatus” ir vėl 
se sandėliuose pasirodė ne- siūlo Amerikai ištraukti sa- 
maži javų trukumai ir se-'vo karo jėgas iš Europos, 
nato komisija mano išleisti paliekant Europos tautoms 
150,000 dolerių, kad suse- statyti karius savo kraštų 
kus, kAs yra atsakomingas gynimui, o Amerika į Eu-

nMvnrl-innrn ov i ropos SaUgUmą

Maskva sako, kad 
; dėl tokios politikos visa at

rakto ir protestuoja, kad Į
' Atlantą Sąjungą įtraukia
ma Turkija ir Graikija.

nota
jokio

b.

uz netvarkingą 
ningą sandėlių

ar nesązi- 
priežiurą.

34 Žmonės Užmušti 
Tuniso Riaušėse

Nuo sausio 14 iki šios sa
vaitės pradžios Tuniso riau
šėse žuvo mažiausiai 34 
žmonės ir virš 200 žmonių 
yra sužeistų. Riaušes sukė
lė arabų nacionalistai rei
kalaudami iš prancūzų ne
priklausomybės. Prancūzai 
riaušes nuslopino kariuo
menės pagalba. Kad su 
stiprinus savo režimą pran
cūzai pasiuntė Į Tunisą 
daugiau kariuomenės ir 
žandarmerijos.

Šios savaitės pradžioje 
Tuniso miestai nusiramino, 
bet arabų nacionalistai pra
našauja, kad riaušės ir vėl 
kils, jei pracuzai nesiderės 
ir nepriims arabų reikala
vimų.

Illinois gubernatorius, Ad- 
lai E. Stevenson, dažnai mi
nimas, kaipo demokratų 
partijos kandidatas prezi
dento vietai. Gubernato-į Sukapojo Du Berniukus
rius sutiktų būti kandidatu,! —-------
jei prezidentas Trumanasi Bostonietis C. 
nebestatys savo kandidatu- j sužeidė kirviu du 
ros ir jeigu demokratų kon- Richard Phillips, 
vencijoj rastųsi nusveriama ir Louis 
dauguma be jo paties pa-1 Esą, 
stangų nominacijai

dėtųsi tik
tai savo oro ir įuną pajėgo
mis ir amunicija.

H. Hoover sako, kad Eu
ropos tautos nerodančios 
karo “isterijos” ir visai nesi
skubina ginkluotis, o Ame
rika, nešdama sunkią kariš
ką ir ūkišką naštą, negalės 
ilgai tos naštos nešti nesu
griaudama savo ūkį. In
fliacija ir aukšti mokesčiai 
veda prie “paslėpto socia
lizmo” krašto viduje, o ka
dangi tokia našta gali tekti 
nešti ilgus metus, tai ją ten
ka palengvinti.

Komunizmas yra blogas 
dalykas, sako Hooveris, to
dėl jis pats supus ir mirs 
pats nuo savo nuodų, bet 
tai gali būti dar negreit ir 
belaukiant jo galo reikia 
užsidėti tokią naštą, kuri 
butų pakeliama.
INDOKINIJA TURĖS

DIDELĘ ARMIJĄ

Iindokinijos anamitų vy
riausybė, kurios priešakyje 

Williams'stovi imperatorius P»ao Dai, 
berniuku, žada sukelti greitu laibi 
15 metų, 120.000 vyrų vietinės ka- 

Limberis, 12 metų., riuomenės. kuri kartu su 
vaikus jis užtikęs savo prancūzais kariaus už Indc- 

laimėti.lbute vagiant. įkinijos laisvę.
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LEMTINGAS
SPRENDIMAS

tekti i Rusijos ir kinų bol
ševikų nagus. Su pietryčių 

paliaubų lAzija nugarmės Į Rusijos
užsikirto !“-itakos sfer3” ir IndiJa- 

Toks Indijos likimas busi 
tik laiko klausimas, jei kiti 
Azijos kraštai pasvirs į

dėl Indoki-

Korėjoj taikos 
nėra. Derybos 
dėl principinio klausimo, 
ką daryti su karo belais
viais? Aliantai siūlo iškeis- 
ti visus belaisvius, bet prieš !^^vos Fus^e
iškeitimą duoti belaisviams Sprendimas 
teisę pasisakyti, ar jie nori!?1*’05' 11 y1505 pietryčių Azi- 
ar nenori grįžti. ^os. V21*1 . padalytas

greitai. New Yorko guber-
grizti.

Paprastai kare toks klau
simas vargu ar kiltų. Bet 
Korėjoj maišosi nepaskelb
tas karas tarp valstybių su 
pilietiniu karu. Korėjos 
žmonės, didžiųjų valstybių

natorius Thomas E. De\v- 
ey, kuris užsienių politiko
je atstovauja griežtesnę ir 
veiklesnę politiką negu da
bar administracijos veda-

,. . j , .Ima, praeita savaite vėl išsprendimu, buvo padalyti j j.-j- 1 •
dvi jtakos sferas ir to pa
dalijimo rezultate, jie šian
dien yra pikto karo sūku
ryje, kuris sugriovė jų mie
stus, išnaikino daugybę 
žmonių ir pridarė milžiniš
kų nuostolių visai tautai.
Paimti i nelaisvę korėjie
čiai turi turėti teisę pasisa-j 
kyti, ar jie nori grįžti pas 
bolševikus, o belaisviai bol
ševikų rankose turi turėti 
tokią pat teisę pasirinkti, 
kurioj pilietino karo fron
to pusėje jie nori likti. Tas 
pats taikytina ir kiniečiams 
belaisviams, kurie turi tu-. T .. 
lėti laisvę pasirinkti bolše-L-fP°P??o5 
vikus, kurie juos nuvarė 
“savanoriais” i frontą, ar 
Čankaišeko nacionalistus.

Einant antram pasauli
niam karui prie galo Jalto
je “didieji” susitarė, kad 
visi sovietų piliečiai bus 
grąžinti rusams. Tas ne
žmoniškas ir politiniai ne
išmintingas susitarimas pa
liko didelė jaltiška dėmė 
galingųjų demokratijų po
litikoje. Kai po karo de
šimtys tūkstančių rusų ban
dė ištrukti iš Stalino čekis
tų nagų, tai Aliantai tuos 
nelaimingus žmones gaudė 
ir prievarta juos grąžino 
bolševikams. Toks nežmo
niškas pasielgimas niekam 
nedarė garbės. Tokios gė
dos Aliantai nori išvengti 
Korėjoj. Atrodo, kad šita
me principiniame klausime 
Aliantai nedarys nuolaidų.

Korėjoj maža vilčių susi
tarti. Todėl kyla klausimas 
ką Amerika ir jos sąjungi
ninkai darys, jeigu nebus 
galima susitarti? Ar tęsti 
nei karo nei taikos padėti

prieš Amerikos visuo
menę Azijos kraštų likimą 
ir siūlė tuoj pat imtis prie
monių tų kraštų apsaugoji
mui nuo bolševikiško impe-| 
rializmo. Jis siūlė, kad 
Amerika sujungtų Pacifiko į 
kraštus i vieną gynimosi są- 

j jungą ir nepaliktų spragų 
bolševizmui veržtis i neap
saugotas vietas. Dabarti
niu laiku Amerika yra ga
rantavusi saugumą Japoni-

BOi.srA ŠALTA

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus atstovą.- Pr- O. Leh- 
ner (kairėj) kalbasi su šiaurinės Korėjos generolu Lee 
Sang Jo. Bolševiku generolas griežtai at-įsakė priimti 
Raudonojo Kryžiaus laišką bolševikiškos korėjos prem
jerui ir atsisakė praleisti maisto siuntinius belaisviams 
laikomiems bolševikų stovyklose. Žmoniškumas su be- 
laisviais bolševikams yra nesuprantamas dalykas.

Neramusis Tunisas

išvaryti. Prancūzai sutin
ka, kad Tunisas gautų ne-J 
priklausomybę, bet nori tą 
nepriklausomybę duoti pa
laipsniui, kad europiečiai 
gyventojai ten gautų savo 
teisių užtikrinimą ir nebū
tų nuskriausti.

Tunisas neva didelis kra
štas. Jis turi 48,313 ketvir
tainių mylių ploto ir tris su 
puse milionus gyventojų. 
Dalis Tuniso teritorijos yra 
kalnai ir retai apgyventos 
dykumos. Gyventojai gy
vena juros pakraščiuose, 
kur yra žymiausieji mies
tai ir uostai. Tuniso kli
matas yra šiltas, o juros pa
kraščiuose iškrenta nema
žai drėgmės, todėl ten pui
kiai auga šiltųjų kraštų au
galai, alyvos ir citrininiai 
medžiai, kviečiai, alfa, o 
Tuniso žemės gelmių žino- 
miausieji turtai yra fosfa
tai, iš kurių daromos trą
šos, švinas, gyvasis sidab
ras, geležies rudos ir kito
kie metalai ir mineralai.

Jei žiūrėsime i žemėlapi, 
tai pastebėsime, kad Tuni
sas išsikiša i Viduržemių 
jurą ir prieina visai arti 
prie Sicilijos salos. Italijos 
“čebato” galas, Sicilijos sa-

Kas Savaite
kompromituoti krašto aky- 

.. se? Kiek stipra bus stip-
.... ... e.iaS rioji vyriausybė?

į valdžios aukštumas eina 
per kovą “už moralybę.“ įa|in ..Donosčikai.. 
arba per kovą prieš knmi-
nalizmą, o kai kada per Prieš “donosčikus” smar- 
Įvairius plačiai nuskamban- kiai prabilo tautininkų 
čius tyrinėjimus. ‘Dirva,” kurią iki paskuti

nio lafko redagavo p. Vin- 
Prezidentas TrumanasĮcas Rastenis/ kuris per 

pirmą kartą pagarsėjo se-i “Lietuvos Aidą” rašydavo 
nato tyrinėjimuose,, ka(Įa donosus įr siundydavo sme- 
“Trumano komisija tyri- tonišką žvalgyba prieš lie- 
nėjo pirmo karo kariškus tuvius demokratus. Mat, 
užsakymus ir iškėlė viešu-įši karta Rastenis paragavo 
mon visokių suktybių. Tas;gavo vaisty ir atrado, kad 
iškėlė jo vardą į žymiųjų ;ie nėra gar{ju?.
tarpą demokratų partijoj. _

Dirva plūstasi prieš 
Panašiai iškilo i aukštą pranciškonų “Darbininką,”

vietą republikonų partijoj kad buk tai iš pranciškonų 
New Yorko gubernatorius pastogės išėjęs tas donosas, 
T. E. Devvey. Jo kelias i kuris buvo sutrukdęs p. V. 
aukštumas ėjo per prokuro- Pasienio paskyrimą prie 
ro pareigas ir kovą prieš Laisvosios Europos Komi- 
raketierius. Daug aukštų j reto. Bet “Dirva” neirodo, 
vyriausybės pareigūnų “ap- kad “Darbininko” žmonės 
sivalymo keliu” yra patekę toki skundą rašė, tik Įtaria
i aukštumas. ir piktai barasi.

!
Dabar tuo nebe nauju Žmonių skundimas yra 

keliu eina senatorius Estes [negražus dalykas. Tas ne- 
Kefauver, kuris pagarsėjo įtikęs niekšiškas paprotys

Kelias į Aukštumas

Amerikoje neretai

Tunisas Šiomis dienomis trečiame amžiuje p r i e š la ir Tunisas pergnybia Vi
jos salų, Filipinų fr Austrą- | pagarsėjo pasaulyje suiru-, Kristaus ginimą ir pasibai- duržemių jurą ir ją skiria 
lijos su Naująja Zelandija, k^mis, susišaudymais su gė antrame amžiuje. Kar-j dvi dalis. Kas kontroliuo- 

i Jis duotosioms garantijoms prancūzų ginkluotomis pa-'tagena buvo nugalėta, pats ja Tunisą, aiba Siciliją, tas 
.pritaria. Bet kraštai tarp jėgomis ir demonstracijo- Kartagenos miestas buvo gali kontroliuoti ir juros 

ir Australijos, m^s- Tuniso arabai nacio- su žeme su gintas, o gy- kelią iš vakarinės i rytinę 
-įjau minėtoji pietryčių Azi-na^stai reikalauja nepri- ventojai buv padaryti ver-Viduržemių juros dali. To- 
~ ja ir Indonezija, i saugumo kkiusomybės. Prancūzai ža-gaiš. Vėliau romėnai

tinklą nėra Įtraukti ir karo 
gaišias ten jau liepsnoja, o 
bet kurią dieną Maskva ir 
Pekinas gali i tą gaisrą, 
įpilti daugiau degamos me- ginčo esmė 
džiagos. Į Tunisas yra vienas i

nepriklausomybę, gyveno kra<ą ir iki 439 teginė,” kur atsisėdęs gali 
bet tiktai “palaipsniui,” o metų Tunisas buvo Romos kam nors padaryti blogo, 
ne iš karto, kaip arabai no- imperijos dalis. arba save apsaugoti. Ta

Pradėjus Romos imperi- strateginė Tuniso pozicija 
jai silpnėti, ą užpuolė ger- buvo Įvertinta antrame pa- 

ara- manai ir viena germanų gi- sauliniame kare, kada, iš

Ga jiem:

irėtu. Tokia vra Tuniso

metais “kriminaliz- 
ir ypač iš

pera geras dargi 
me atsitikime, kada

tokia-
palie-

perų ai
mo tyrinėjimu’
garsėjo, kai jis Įvairius ra- čiamas ir toks neskanus ti- 
ketierius Įkinkė i televizijos pas, kaip p. V. Rastenis, 
aktorių darbą ir juos paro-buvęs smetoninių tautinin- 

ap- kia pozicija vadinasi “stra-įdė kraštui prakaituojančius !kų gensekretorius.
_1‘ ir nervuotus. Pasiremda-j Bet tą pasakius mes }>a-

siliekame prie 
monės, kad p. 

turą i prezidento vietą nuojpo tyrinėjimų

mas tuo garsu senatorius 
Į dabar siūlo savo kandida-

uguiną Azi-jbų kraštų šiaurinėj Afrikoj.'minė, vandaiub per Pran- si kėlus amerikiečiams Į 
joj gub. Devvey siūlo pa- Senovėje šiandieninis Tu- cuziją ir Ispaniją nusidau- šiaurinę Afriką 1942 me- 
keisti visuotinu saugumu, nisas buvo žinomas Karta- žė Į Afriką ir ją užkariavo, tais, vokiečiai tuoj pasku- 
Įtraukiant visus tarpinius genos vardu. Jis buvo ap-šiandieniniame Tunise van- bėjo užimti Tunisą ir juos 
kraštus tarp Japonijos ir įgyv entas finikiečių pirklių, dalai šeimininkavo apie iš ten teko išmušti. Per ke- 
Australijos. Sudarius Pa-'kuris iš senovės laikų Kar- šimtą metų. Septintame lis mėnesius Tunise ėjo 
cifiko Gynimosi Sąjungą, Ragenos prekiavo Vidurže- amžiuje Tunisą užpuolė kruvini mūšiai ir nemažai
Atlanto Pakto pavyzdžiu, mių juros pakraščiuose ir arabai mahometonys ir Tu- amerikiečių, prancūzų ir
Amerika turėtu padaryti Kartageną buvo padarę niso gyventojus privertė at- anglų ten krito, iki Tunisas į P6** .
Maskvai Įspėjimą, kad bet galinga jurų pirklių ir plė-sisakyti krikščionybės ir ir visa šiaurinė Afrika bu-|Patekusi -1 didelę bedą, gra-
koks bolševizmo veržimasis j šikų respublika. priimti tikrą ją Mahometo vo išvalyta nuo nacių ir kailuomen?

oiUicuį krnitn siaunnej

Į Azijos kraštus bus pasi- Tuniso istorija yra aud- tikybą, 
tiktas ginklais. Ginklų pa-i ringą. Finikiečiai Kartage- 900 metų Tunisą ir 
sirinkimas priklausys nuoįnoj buvo geri jurininkai ir šiaurinę Afriką valdė ara- 

irtagenos jie kontro- bai, iki juos nugalėjo jų ti- 
daug kolonijų. Savo kybos žmonės, turkai. Bet X- 

kolonijų skaičiuje jie ture- turkai paliko arabams jų

musų
sako:

pačių. Gubernatorius is h
i liavo

“Mes neleisime priešui pa
sirinkti ginklus. Mes gal ne
atsakysime į Indokinijos už
puolimą siuntimu kariuome
nės i to krašto raistus-. Vie
toje to mes galime pasirinkti 
totalinę jurų blokadą. Mes 
galime atsakyti ir agreso-

toliau, derėtis be vitlies SU- riaus miestų bombardavimu.
sikalbėti ir laukti kol bol-1 
še vi kai vėl pradės pulti? 
Ar gal patiems imtis inicia
tyvos ir vyti bolševikus iš 
Korėjos, nevengiant daužy
ti ir kinų bolševikų bazių?

Prieš tokį lemtingą spren
dimą stovi dabar Amerika 
ir jos sąjungininkai. Bet 
Korėja nėra vienintelė 
skaudi vieta Rytų-Vakarų 
santykiuose. Su Naujais 
Metais Į pirmą vietą vėl iš
kilo kitas Amerikoje lyg ir 
užmirštas frontas—Indoki
nija ii- visa pietryčių Azija 
(Indokinija, Burma, Sia
mas, Malajai, o vėliau In
dija).

Tų kraštų likimas dabar 
yra svarstyklėse ir jei juos 
“užmiršti,” tai Kinijos ma
sės ir rusų ginklai tuos kra
štus neišvengiamai nutemps 
i Maskvos Įtakos sferą.

Vakarų pasaulis turi daug 
skaudulių. Visi Vidurinie
ji Rytai nuo Moroko iki 
Irano, yra vienas skaudu
lys. Bet tiesioginis pavojus 
šiuo metu gresia pirmon ei
lėn pietryčių Azijai, kuri 
labai greitu laiku gali pa*

Aš siulau, kad mes imtumės 
stiprios akcijos dabar, kad 
išlaikius visą Pacifiką ir aš 
Įspėju, kad jeigu mes tokios 
akcijos nesiimsime, tai mes 
susidursime su nauja, kata
strofiškų rezultatų Korėja."’

Gubernatorius Devvey sa
vo laiku Įspėjo Amerikos; 
visuomenę dėl pavojaus Ki
nijai. Deja, jo Įspėjimas 
nepakeitė politikos ir Kini-t 
ja atsidūrė anoj geležinės' 
uždangos pusėj. Dabar gu
bernatorius Devvey Įspėja 
dėl pietryčių Azijos ir sa-; 
ko, kad nuo tos Azijos da-J 
lies likimo priklauso jėgų 
santykis. Jei užleisime bol
ševizmui Azijos žaliavas ir 
papildomus milionus žmo
nių, jėgų santykis pasvirs 
bolševizmo naudai ir atsi
dursime prieš katastrofą.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko iai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

musų nuo- 
Rastenis ir 

paliko toks
demokratų partijos ir keta i pat “demokratas,” koks jis 
ningtynėse būti iki galo, buvo. Tai tas pats kailiu
kai nartiios konvenciia lie-ika išmainęs eksateitinin- x-----* ----- ----- v—   w
pos mėnesi Chicagoje tars kas, nuvažiavęs i vadistinę
savo galutiną žodi.

Egiptas Kariaus?

Egipto vyriausybė,

lų fašistų.
Šiaurinė afrika 

yra svarbi strateginė pozi
cija. Amerika turi pasista
čiusi galingas oro bazes 
prancūzų valdomame Mo
loko protektorate ir Libi-Sicilijos salą. Kada vidaus savialdyb

idėjo ilgi karai su Karta- si tarp kitko jurų plėšimais. Af-t._ nnn Tnnicn iki At- 
|gena. Tie karai prasidėjo Dėl plėšiKavimų jurose kils
------------------- . siaurinės Anikos arabai tu- Raras, šiaurinė Afrika bus

įėjo daug susikirtimų »u daug svarbesnė karui lai- 
Europos vals-.ybėmis ir net negu Ispanija, kurią
su Jungtinėmis Amerikos dabar kai kas perša i “de- 
Valstybėmi.-. mokratijų koaliciją” sąjun-

1881 metas prancūzai is gjninko pareigoms.
Alžiro įsiveržė i Tunisą ir-
privertė Tuniso valdovą Tuniso arabai, dėka 
pasirašyti “p otektorato su- prancūzų viešpatavimui,
tartį.

SARGYBOS PAMAINA

Vienos mieste, Austrijoj, 
“keturių didžių jų’’ valstybių 
kariškiai vis dar atlikinėja 
iškilmingas ceremonijas sar
gybas pakeičiant miesto cen
tre. Aukšti kariai ta proga 
lankstosi, sveikinasi su bal
tomis pirštinaitėmis ir vai
dina išorinį draugiškumą ir

savo
pati

neapsižiūrėjimą

; ideologiją ir braidžiojęs po 
'purviną donosų ir karo 
cenzūros balą iki savo au- 
įsikių. Dabar jis gavo “kan
kinio” vainiką ir ištyrinėto 
“demokrato” diplomą, bet 
ii su diplomu paliko tik V. 
Rastenis.

Skundų liga buvo itin 
šlykščiai pasireiškusi lietu-kovai prieš anglus. Grasi-

ir dabarai Panaiylp?, tai darLįarns Europos keliantis i 
aaoajlpamatj-sime. Jei ji savo;Ameriką. Kai kulie 

grasinimą istesės—Egiptas ,
bus okupuotas ir reikalasl 
pasibaigs greitai, bet Faru- 
kams nelabai garbingai.
Jei grasins ir nekariaus, tai 
ginčą su anglais dar labiau 
užaštrins
mas bus

Artinasi Vasario šešio
liktoji, Lietuvos nepriklau-

pazan-
jgieji lietuviai dar ir dabar 
tebevargsta Vokietijoj tik 
todėl, kad ilgaliežuviai tau- 
t i e č i a i juos neteisingai 
įskundė.

ir taikus sprendi- Vasario Šešioliktoji 
sunkiau surasti.

Su grasinimais yra tas
nepatogumas, kad kartais somybės šventė. Amerikos
. x , .. . ... ‘lietuviai jau daug metu tada pate bejėgis grasintojas (,iena mjni kai ?avo'na; 
atsiduria kvailoje padėtyje. cionalinę šventę Vasario 
Egipto vadai toje padėtyje ,šejio,iktoji mums simboli. 
jau yra ik, ausų n; nebezi- uoja ,aj ,ietuviu teut 
no, kaip ,s jos iškapstyti. ,ai nuo išorinio riešo jr 
Jei Jie galėtų _ kariauti, ,ajsva vjduje
jiems nereiktų ne ------- “

jų niekas nepabugsta ir ta-

grasinti.
Nuo to laiko pran- yra daugiausiai pribrendę įguezo kanalas butu jų glo- 

ir šeimininkauja Tu- nepriklausomamcuzai ir seimninKauja Tu- ,&yyeTn"(boje. Bet negalėdami ka-
nise, bet -to krašto arabai mui. Jie turi nemažai inte-, riauti Farukai nesigaili žo- 
turi savo valdovą ir gana limenti jos ii visais žvilgs-jdžių grasinimams. Iš to

Vasario šešioliktosios 
proga visos Amerikos lie
tuvių kolonijos turi subrus- 
ti, kad neliktų nė vienos, 
kur nebūtų paminėta lietu-’plačią autonomiją. niais daugiau pjižengę, gauna?i tikra? “konfūzas ”|vi tautog‘jJsvės diena.

Pmncuzhm< Tu- negu kitų net ir nepnklau- kuriame tik Maskvos žu-Prancūzam' užėmus Tu- negu kitų net ir nepiiklau- 
nisą ten apsigyveno nema- somų kraštų arabai.
žai europiečių. Dabartiniu _________________
laiku Tunise gyvena apie ----------------------------
150,000 prancūzų ir tiek —1951 metais Ameriko-

J. T U.

kuriame tik Maskvos zu- 
vautojai gali pagauti vieną Musų tauta dabar pa- 
kitą liesą propagandos žu- vergta pikto priešo. Daug 
vytę. , tūkstančių musų tautiečių

Aukščiau parašytos eilu- išvežta Į Rusijos vergų sto
kai vykias. Visa Lietuvapat italų. Europiečiai Tu- je pagaminta 6,765,000 au- tės jau buvo surinktos, kai vykias. visa Lietuva su- 

— - - - — taip • pančiota Rusijos diktatorių*nise vyrauja administraci- tomobilių ir sunkvežimių, 
įjos aparate, versluose ir net arba 15G mažiau, kaip 
žemės ūkyje. 300,000 eu- 1950 metais, kada buvo pa- 
ropiečių ir 3,000,000 arabų gaminta 8,003,045 mašinos.
kasdieniniame gyvenime ---------
sugyvena neblogiausiai, bet —Pagamintų automobi- 
arabai vis garsiau pradeda lių vertė 1951 metais Ame- 

; reikalauti, kad jiems be rikoje siekė 9,500,000,000 
ginčų butų užleista pirmau-' dolerių, skaitant didmenų 
•janti vieta ir krašto valdy- kainomis.
■me ir jo ūkiškame gyveni-j ---------
;me. Europiečiai bijo pa- —Automobiliai 1951 me-
silikti be globos, nes nie- tais Amerikoje suvartojo 

ga-vieningumą, kurs senai išsi- įkas nežino, ar arabai jų ne- 
dvėsė ir išnyko. j panorės nusavinti ir visai

37,500,000,000 galionų 
žolino. i

Egipte Įvyko mušis 
anglų kariuomenės ir 
tiečių policijos Ismailijoj, 
paskui Kairo kruvinos riau
šės ir vyriausybės pasikeiti
mas.

Dabar gavosi nauja situ
acija. Nauja vyriausybė 
gali pradėti iš naujo dery
bas dėl Suezo kanalo gyni
mo ir dėl Sudano. Tik klau
simas, ar “stiprioji vyriau
sybė,” išvaikiusi parlamen
tą, galės ieškoti kompromi
sų su užsieniais ir tuo save

egip- ko ir budeliško režimo pan
čiais.

Pakelkim protesto balsą 
prieš musų tautos pavergė
jus ir okupantus. Primin- 
kim pasauliui lietuvių tau
tos skriaudą. Paremkime 
gausiomis aukomis Lietu
vos laisvės kovą. Vasario 
šešioliktoji tebūnie vienin
gos musų kovos diena už 
laisvą, nepriklausomą ir 
demokratinę Lietuvą.

—J. D.



N r. o, Sausio 30, 19o2 TTZLETYIS, SO» BOSTON Puslapis Trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Mažo Būrelio
Didelis Darbas

Į Chicagos Lietuvių Lite
ratūros Draugiją yra Įsi
jungęs palyginti mažas 
šviesuolių būrelis, bet jis 
atlieka didelį ir svarbų kul
tūrinį darbą. O toki darbą

I Oficialiai programos da- reikalams. Aktyviai duba rė nuo kulipkos, iššautos iš 
liai pasibaigus bus meninė Susivienijime L i e t u v i ų jo paties padirbto revolve- 

; dalis ir vėliau šokiai. i Amerikoje, Lietuvių Pilie-rio. L. Sabitsky seniau bu-
.... | Nepamirškime savo tau- čių Klube ir Amerikos Lie-vo mašinistas ir geras meis-

i )ii\o pmigiskai ap- tjngS pareigos tą dieną Į tuvių Taryboje. Jis visa-teris, revolveri jis pasidarė
apie tai, ai via mįnėjimą atvykti ir prisi- da pabrėžia, kad dar greitu iš plieninio vamzdžio, Į ku-

-doi^u’ dėti materialiai bei moraliai laiku tikisi aplankyti laisvą rį Įdėjo patroną su kulipka,
eat> v- mug.j pavergtos Tėvynės savo tėvo tėviškę L tena. iš medinės dėžutės ir iš su-

laisvinimo darbe. Garbė Lavvrence lietu- maniai pritaisyto gaiduko.
Dalyvaukime visi. viams turint tokį patriotą PoliciJa nusprendė, kad L.
Visi Chicagos lietuvių Hetuvi kaip John Stundžia. Sabltsk-V nusižudė. Apie 

jo mjrtį policijai pranešė 
lemu. Mykolas Krunąs, iš kurio

tai,
gauti, kiek 
valgęs arklienos, 
kad valgytojai ir neatsky 
rė, ką jie valgo. . . .

Vėl Piknikų Klausimas

Parapijinių piknikų ir organizaciniai vienetai la 
bazaru klausimas katalikų bai prašomi tą dieną savovaryti šiame mieste šiais 

laikais yra geiesnės sąly- tarPe nesibaigia. Va Mar-Įsueigų nei parengimų ne
gos, negu bet kada buvoMuette Parko lietuvių para-daryti. —J. Ts.
praeity. Mat dabar čia tu- lapelis sausio 13 die-
rime ir šviesių kultūrininkų nos laidoje apie tą klausi- 
ir toki darbą įvertinančių ma vėl graudingai paiašė. 
žmonių. Minėtas mažasai unai:
bureliS sausio 20 d. Chica- “šiais metais greičiausia pik- 
gos Lietuvių Auditorijoj nikų nebus Vytauto Darže, nes

MASPETH, N. Y.

Nauja Valdyba
♦

Penktadienį, gruodžio 28

Permokėti Taksai

NE W ARK, N. J.

čia

velionis nuomavo kambarį.
Saužudystės priežastis, 

buvo l)ašal policijos spėjimą, bu-

VALDŽIA SKOLINGA t Kitą savaitę paduosime 
LIETUVIAMS PINIGŲ daugiau grynai lietuviškų

--------- pavardžių žmonių, kuriems
Valdžia paskelbė tuks- iš valdžios buvo pasiųsti če-

tančius žmonių pavardžių, kiai, bet jų nesurado, 
kuriems ji skolinga pinigų | Be da bė

;uz permokėtus taksus. Tak- vardžj J slavišk"mis į,, 
sų departamentas buvo is-.unėmi ki Bukowski Ba. 
siuntinėju tiems žmonėms'rowski Ce^k] h. kjt ku.
čekius, bet paštas jų nesū rios gali būt lietuvių ar len-rado ir grąžino čekius tok-j k(J; mes tik
sų departamentui atgal.

, , , . — ivyko Lietuvių Piliečiu .Jack^on Stbuvo suruošęs paskaitąakus žmonėms p-knikai ne-ĮK,ubo metinU susirinkį.į
apie garsųjį italų meninin- it,nka ir .ne ten nevažiuos. hnvn išrinkta Patikrinus
ką Leonardo da Vinči. Mat ir darys seimynimus j ’ valdyba- nirm —adv žasti Pasir°rič,m ... išvažiavimus, tai tik dėl malo- nauja vaiuyoa. pirm. aa\.

1 ° numo, o ne dėl biznio. Tas pa- , S. Briedis, vice-pirm.—S.
jamas, kurias duodavo piknikai'Yočis, fin. l ašt.—A. Čepu- 
ir karnivalai, reikia kitokiais .'lis, prot. l ašt—S. ŠiauČiu- 
budais sukelti, nes be tų paja-pįs, ižd.—A. Melkunas, tru
mu parapjos pradės finansiniaiistįSai—p šlapikas ir J.

dabar sueina 50o 
gimimo to menininko die
nos. Tą užduotį atsakan
čiai atliko prof. Ignas Šla
pelis, plačiai žinomas lietu
vių menininkas. I tokius skursti. Ypatingai pavojus yjockevičius 
parengimus nesitikima su- musų parapijai, nes rengiama j Svarbiausia 
traukti minias žmonių. Bet stayti naują bažnyčią,
šiuo sykiu, kaip ir kitaislba šiais laikais -vra
sykiais, atsilankė 
tautiečių skaičius.
Antras Kultūrinis 
Parengimas

gražus

Kalėdų dieną
atrastas negyvas ---- , , . ...
Leonas Sabitsky (Sabec- be darbo ir gYveno 1S mies 
kas), 60 metų amžiaus. Jis to PasalPy-
rastas savo kambaryje, 94

lietuvis vo neturtas.

mirties prie- 
kad jis mi-

Velionis buvo1 . TarP asmenų ku-

—A. B.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokiu* biznio skel-

riems valdžia yra skolinga 
pinigų, yra nemaža ir lietu
vių. Paduosime čia tiktai 
aiškiai lietuviškas pavar
des:

(tas, dėl kurių, rodos, negali 
būt abejonės, kad tai lietu
vių pavardės.

Visiems jiems buvo iš
siuntinėti valdžios čekiai 
už peimokėtus taksus, bet, 
kaip sakėm, paštas jų nesu-

1. Antanas Kupstas. Jam i rado nurodytais adresais.
biimas ir

šio susinn- 
nuta rimas buvo—pa-!

brangi. Pastatyti tinkama baž-! valdybai nuplikti,
nyčią šiais laikais, kainuoja' nuosavą namą Maspethe. 
daug šimtų tūkstančių dolerių, j —:—
o mes tik porą šimtų tukstan- i BuvuSlS klubo vice-pirm. 
čių beturime. Dauguma para-1 Jonas Norvilą SU savo ŠVO- 
pijų, po uždraudimo pardavi-1 gerju Vladu Kuliešių atida

rė garažių ir mašinų taisy-

o staty-;, . 
be galo!klm° 

tinkama baž- vefc^a

Tą pat sekmadienį Soko-.nėti stiprių gėrimų piknikuose 
lų salėj ALTS skyrius arba,‘ir karnivaluose, tuoj Įvedė mė- 
kitaip sakant, margutiečiai, nesines kolektas; Visų dirban- 
turėjo muzikos, dainos ir cia žraon!9 prašo paaukoti po
literatūros vakarą. To pa-įdc,'<!ri mžna°- 
rengimo atrakcija buvo Kitais metais parapijų!
plačiai žinoma dainininkė atskaitose, metų 
Vincė Jonuškaitė ir poetas išdalinamose, būdavo 
Santvaras. Programa buvo i skelbiami piknikai ir baza- 
atlikta taip, kad susirinku- rai. Šiemet išdalinamose 
rieji buvo patenkinti. Tą atskaitose apie piknikus ir 

bazarus nieko nesakoma. 
Netekome Sniego

jie parodė gausiais aplodis
mentais visiems programos 

rengėjaidalyviams. Bet 
vargu patenkinti 
mu, nes žmonių 
tik vidutiniškai. 

Rvšium su šiuo

mų vietą vardu “Brooklyn 
Garage,” 19 North Leonard 

ĮSt., Waterbury, Conn.
Linkime naujakuriams 

kuo geriausių pasekmių sa-vlV V71 lt! Uk. A v
pi a zioj;^ biznyje. • 

pa-i
.rulečių I71..1__ !IYIUUU f

Kai reikia kalti
... vartok plaktuką

pasiseki- Sniegas, kurio buvom 
atsilankė gausiai gavę ir kuris žmo

nes vargino ilgiau, negu 
parengi- per du mėnesiu, jau išny-

buvo tokios 
kad reikėjo poros 
šiltoko

mu kyštelėjo yla iš maišo. ko. To 
“Draugo’’ pranešimuose krūvos, 
apie šį parengimą buvo sa- savaičių šiltoko oro ir gau- 
kyta, kad parengimas įvyks saus lietaus jam sunaikinti

sniego

sausio 30 
sausio 20 
klaidingo 
girdėti

d., o turėjo būti 
d. Tai dėl šio 
pranešimo buvo

Laisvamanis.

Chicagos Lietuvių
visokių pastabų.

Arklienos Klausimas

Visuomenės Dėmesiui

ALT Chicagos skyriusChicagos
m,- • -i • vasario 10 d., 2 vai. po pie-Siuo tarpu ( hicagoi įski- . . ,, , . ,.5. • ! -

, , , • ai , tu Ashland Auditorijojelo arklienos niausimas. Mat - T. , *, . , , rengia įsnilminga Lietuvossusekta, kad per pastaruo- o.,, , - ...,. . - , nepriklausomybes mineji-sius 11 menesių Illinois vai- 1
stybėj, o žinoma daugiau-. ....
šia Chicagoj, parduota apie Sausio 16 d. įvykusiame 
du milionu svarų arklienos -Tarybos posėdyje, P”™1" 
kaip jautiena. Arkliena ninkaujant p-lei E. Miku 
pardavinėti nėra draudžia- žiutei, aptarta įy 

įvairus klausimai.
.’SVv su tuo

ma, bet nusikaltimas tame, i 
kad arkliena parduodama Numatoma kviesti žy- 
vietoj jautienos, kuri yra mius asmenis iš JAV poli- 
daug brangesnė. Dabar čia tiku ir lietuvių visuomenės 
kai kurie ne tiek šneka apie veikėjų.

Woreesterio 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.

IDE AL PHARMACY 
29 Kelly Sqoare 
Wnrcester, Mass.V. Skrinską

Pas mus gaunamas ir “Keleivis

Lietuvių 
moterų skyrius rengia čigo
nų balių šeštadienį, vasario1 
23 d., klubo salėj, 60-39— 
56th Drive, Maspethe.

Visi apylinkės lietuviai 
prašomi ateiti į balių.

Klubietis.

LAWRENCE, MASS.

\ V"—,
r-

Sausio 13 d. Lietuvių Pi
liečių Klube įvyko Ameri
kos Lietuvių Tarybos Law- 
rence skyriaus susirinki
mas, kuriame buvo perrink
ta nauja valdyba 1952 m.

Dabar ALT skyriaus val
dybą sudaro: pirm. —John 
Stundžia, vice-pirm.—Pes- 
likas, ižd.—Černiauskaitė 
ir sekr.—M. Stakionis.

Reikia tikėtis, kad šiais 
metais ALT Lawrence bus 
aktyvesnė ir daugiau pagy
vins savo veiklą, ypač kada 
stojo vadovauti čia gimęs 
jaunas ir energingas teisi
ninkas John Stundžia.

Čia noris daugiau sustoti 
prie ALT Lavvrence sky-j 
riaus valdybos pirmininko 
John Stundžia.

Lavvrence visiems lietu- i 
viams yra gerai žinomas 
teisininkas Stundžia. Kam j 
reikalingas koks teisinis pa
tarimas ar dokumentų tvar
kymo reikalai atlikti, visa
da savo tautiečiams padės 
ir patarnaus. Jis taisyklin-| 
gai ir gražiai vartoja lietu-: 
vių kalbą žodžiu ir raštu, 

•jis niekados nesigėdins pri
sipažinti kitataučiams, kad 
Įesąs lietuvis. O susitikęs 
su tokiais, kurie nenori pri
sipažinti esą lietuvių kil
mės, tokius visada kalbins 
tik lietuviškai, norėdamas 
pabrėžti jų klaidingą nusi
statymą.

Adv. John Stundžia la-; 
bai daug sielojasi pavergta 
Lietuva. Jis daug savo lai-j 
ko paskiria lietuviškiems.

Kai reikia taupyt
eik į Savings Banką

Renkanties banką, reikia rinktis kaip Įrankį 
. . . kad tiktų savo tikslui.

Pinigams taupyt nėra geresnės vietos kaip 
Savings Bankas, nes Massachusetts Savings 
Bankai yra Įsteigti tam, kad saugotų vidutiniai 
pasiturinčių žmonių sutaupąs . . . padėti jiems 
Įsigyti reikalingų dalykų ir saugoti ką jie turi.

Visi Masachusetts Savings Bankai yra- savi
tarpiniai Savings Bankai. Tai reiškia, kad 
toks bankas neturi šėrininkų ir uždirba pinigus 
ne kam kitam, bet savo depozitoriams. Atskai
čius ekspensams. taksams ir atsargai, visas 
likęs pelnas išmokamas jiems kaip dividentai. _

Savings Bankai tarnauja taupiems žmonėms 
per kelias kartas, tūli per šimtmetį su viršum 
. . . saugiai. Jūsų kaimyniškas Savings Ban
kas mielai padės jums pradėt taupymo sąskai
tą. Jus galit atidaryti sąskaitą tik su vienu 
doleriu.

Žiūrėkit, kad banko varde butų “Savings 
Bank” arba “Instituton for Savings.”

čekis buvo pasiųstas į Ware, 
’Mass., bet sugrįžo.

2. Laukaitis (pirmas 
vardas nepaduodamas). 
Jam čekis buvo nusiųstas į 
Long Island City, N. Y., bet 
sugrįžo atgal.

3. George Kakalis, Bos
ton.

4. Petras Karvelis, 58 
Torrey St., Dorchester, 
Mass. Paštas jo tenai ne
surado.

5. George Leontarskis, 
JAyer, Mass.

6. John Luliaski, 7 AUs- 
ton St., Boston.

7. Peter Martkavich, 
Lavvrence, Mass.

8. Peter Audickas, New 
Bedford, Mass.

9. Mary Bailis, New 
Bedford, Mass.

10. Anne Balkus, 28 
Rockdale Avė., Salem, 
Mass.

11. Pauline Kibilda.
12. R. Markowski.
13. Michael Masonis, 

Brockton, Mass.
14. Konstantinas Peču- 

lis, 129 Drunell St., Roslin- 
dale, Mass.

15. Anthony šurplis, Pal
mei-, Mass.

16. Mary Valatka, 631 E. 
8th St., South Boston.

17. Walter Wenckus, 9 
Peters St., So. Boston.

18. J. Viglas, Arlington, 
Mass.

19. Stanley Antonevich, 
Chicopee, Mass.

20. John Danelis, 56 
Green St., Malden, Mass.

21. A. Batakis, 6 Spy 
Pond St., Arlington, Mass.

22. Frank Beržinis, 
Bridgeport, Conn.

23. Francis Biačis, Char- 
!estown, Mass.

24. Justinas Andrišunas, 
397 W. Second St., South 
Boston.

25. Irena Bačkauskas, 
Brockton, Mass.

Taigi, jei kuris “Keleivio” 
skaitytojas atras šitame są
raše savo pavardę ir vardą, ' 
tegul kreipiasi i Bureau of 
Internal Revenue, 174 Ip- 
swich St., Boston, Mass. 

MIAMI, FLA.

Turėsime Pikniką, Balių ir 
16-tos Vasario Minėjimą

Vasario 3 d. musų BALF 
39-tas skyrius rengia pikni
ką F. Mockaus darže.

Vasario 5, 7:30 vai. va
kare, Miamės Lietuvių Klu
bas rengia balių Policijos 
Salėje, 2300 N. W. 14th St.

Vasario 15 vakarą minė
sime Lietuvos neprikulau- 
somybės paskelbimą. Pra
džia 8 valandą, Policijoj 
Salėje, 2300 N. W. 14th St. 
Programa bus įdomi, pra
šome visus dalyvauti.

Paskutinėmis dienomis 
Miamėj turim jau nemaža 
lietuvių turistų. Teko pa
stebėti ir keletą bostonie- 
čiųį jų tarpe draugus Alek
nas, p. P. Jakubėną, p. Stu- 
ką, K. Savicką, Agurkienę 
ir keletą kitų. C. K. Braze. 

ROYERSFORD, PA.

Mirė Vincas Ašmonas
Pranešame liūdną žinią, 

kad šių metų sausio 11 d. 
vakare su šiuo pasauliu 
staigiai ir netikėtai atsisky
rė Vincas Ašmonas.

Buvo kilęs iš Plutiškių 
parapijos, Mariampolės ap
skrities. I Ameriką atvy
ko 1907 metais. Buvo su
sipratęs lietuvis, kokių ne
daug bėra. Buvo nevedęs.

Ilgą laiką skaitė “Kelei
vį.” Kai kada parašydavo 
ką nors jūsų laikraščiui.

Kazys Laukaitis.

Musų tėvų klasto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame-

26. Walter Bačkus, Bos-jrikos Lietuvių Taryba ir jos
iOn- . . r* l.-27. Frank Baltrušai,' vykdomas Valus. Paremk. 
322 Broadway, So. Boston, tautieti, tad in* darbus!

A« dtpos.ts ' ’ uAder Ma^zehuietH U**

The

SAVINGS BANKS
of 24assachnsetts

T'-

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

kuriame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų 
dukrelė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose. 
Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gražiai atspaus
dinta: kaina 4 doleriai.

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

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

Dr. Alg. Margelis, 3323 So. Habted St., Chicago 8, III.
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Maikio su Totu

derlius ma
derai žemę

Dirbtinas Pūdymas

Nuo neatmenamų laikų 
žemę dirbantieji žmonės 
žino, kad dirvai reikia duo

bti poilsio. Jei laukas kas
met sėjamas, derlius suima
mas, tai po kelių metų dir
va suliesėja ir
žėja. Dargi
tręšiant. ji visvien eina lie- 
svn. Mat, trąšos atstato 
dirvos našumą, Įdeda i dir
vą augalams reikalingo 
maisto, bet visai dirvos nuo 
liesėjimo neapsaugo.

Senais laikais, "kada že
mės buvo daug. žmonės iš
plėšdavo girios plotą ir ji 
naudodavo javams auginti. 
Kai dirva nusialindavo, 
žmonės plėšdavo naują gi
rios plotą, o nualintąjį pa
likdavo ramybėje pasilsėti 
ir vėl sustiprėti.

Kai laisvų žemių plotai 
sumažėjo, žmonės kitaip 
atstatydavo žemės derlin
gumą. Jie sėdavo javus 
metus kitus, o paskui pa
likdavo žemę pudymu, kad 
ji atsigautų ir pasidarytų 
vėl derlinga. Lietuvoje tri
laukis (trys laukai, du už
sėti javais, trečias pudy-

mina vien, kompanija ir jį 
jau yra išbandžiusi.

Pranešimas apie tą nau
ją nepap astą chemikalą 
buvo padarytas American 
Associatio:. for the Ad- 
vancement of Science šuva-! 
žiavime Ne\v Yorke. Pa
gal tą panešimą naujas 
chemikala- labai greitai, i 
per kelias valandas, dirvą 
padaro puresnę, daugiau 
išlaikančią drėgmę ir nuo į 
100 iki 1. k0O kartų geriau- 
atstato dirvos pajėgumą, 
kaip kompostas ar mėšlas.

Bandyrr i su naujuoju 
chemikalu parodę, kad der
lius šakni .ių augalų, kaip

KAP1TONAS CARLSEN LIUDIJA

Kapitonas Henrik K. Carlsen. pagarsėjęs laivo “Flying 
Enterprise” gelbėtojas, duoda priesaiką jurų teisme, 
kuris tyrinėjo jo laivo nuskendimo aplinkybes. Kapitonas 
Carlsen bavo pasitiktas New Yorke. kaip nacionalinis did 
vyris už bandymą laivą išgelbėti.

Bet užprotestavo už medžio 
stovinčių gličių gyventojai, 
kurie sako, kad medis ap
saugoja jų namus nuo 
smarkiai lekiančių mašinų 
kelio pasisukime. Padary
tas kompromisas: medis 
paliktas, bet kelio pasisuki
mas aptvertas dvejų pėdų 
aukšta tvora, kad mašinos 
atsimuštų į tą tvorą ir ne- 
bekliudytų didžiojo me
džio.

Medis žmogžudys, “syca- 
more,” yra 75 pėdų aukščio 
ir turi 3 pėdų skersini prie 
žemės. Atsidaužusios ma
šinos jam nuostolių nepa- 

i darė.

—Sei, Maike, duok rodą, reik lojerio ir daugiau nie
kur rasti gerą lojali! ko. „ v

—Gera diena, tėve, kam —Kitą kartą, tėve, siųs-j šimtai metų. Devinlauki 
tau reikalingas geras advo- kitę apdraustą laišką, tai j ar kitoks laukų paskirsty- 
katas? tikrai jo niekas nepaims, mas atsirado tiktai devy-

—Į provą eisim su paštu, O jeigu eisite i teismą, tai Į nioliktojo amžiaus pabal
tai vedlug to ir ieškome ge- nieko nelaimėsite, nes pas- 
ro lojario. o ne kokio šun- tas laišką pristatė pagal ad

resą ir už to laiško likimąadvokačių.

Guzikų Paroda

New Yorke atsidarė gu-
• zikų paroda. Ji atidalyta
1680 Broaduay. Joje iš
statyta daug tūkstančių vi

sokių guzikų, surinktų gu- 
jzikų rankiotojų, ar kolek
torių.
Į Žmonės rankioja viską: 
pašto ženkliukus, guzikus, 

monetas, 
lėles ir 

Guzikų 
ir pašto

morkų, n ikelių, ridikų ir 
ki buvo p;didintas visu 100 
nuošimčių:

Naujas chemikalas pasi
rodys gre .ai rinkoje. Jis 
bus pard; -inėjamas milte
lių pavida e ir kainuos $2 
svaras, o atstatymui vieno 
akerio dir os, sako, esą rei
kalinga 6 svarų. “Krili- 
um” bus pardavinėjamas 
jau 1953 lietais.

Jei pranešimai apie nau
ją chemikdą nėra perdėti, 
tai Amerikos ir viso pasau- 

mas) yra žinomas jau keli lj0 ukinin ai susilauks nau
jo talkini iko maistui ga
minti. Kai kurie moksli
ninkai, ailtidę fantazijos 
pavadžius, jau kalba, kad 
mokslas Lis iš dykumų pa
daryti ža .lojančius laukus 
ir kur iandien žmonės 
skursta dti maisto trukumo, 
kada nor.~ viešpataus sotu
mas ir laimingesnis gyveni
mas. Tt ie pranašavimai 
apie ateilies laimingą gy
venimą re: a nauji. Jau

MARGUMYNAI
Dieviškas Tėvas ir Teismai

--------- degtukų dėžutes,
visai nežinomas kontinen- ; indus, pirštines, 
tas, i kuri jis atsirėmė ir daug kitų daiktų, 
taip atrado Ameriką, pats rankiotojai, kaip

goję, o vietomis ir dvide
šimtame amžiuje tebevyra
vo trilaukis. Toks lauku

—Gal tėvas paaiškintu- nebėra atsakomingas. Jūsų!skirstymas buvo daromas,
tam 
Kad

—Musų Ščeslyvos Smer- žUtę 
ties Susaidė mislina. kad

“frentui” patarkite, 
jis Įsitaisytų savo dė- 
laiškams ir kad ant

dėžutės užrašytų savo var- visa musų civilizacija, 
da ir na varde. Tada iisimičinvcTiį i £ z” ------j—  ------------------ —

viena gromata. pasiųsta iš .laiškus gaus tvarkingai, ir 
Sau Bostono Į Sau Bostoną, niekas jo laiškų Į Floridą, 
nuvažiavo į Plioridą. ten nei Į Kaliforniją neišveš, 
dvi nedėlias šildėsi ir pas- —Tau, vaike, lengva pa
kui parvažiavo vėl
Bostoną, ale jau taip

mei, kas nori kelti bylą paš
tui

* ziilzc i .. -.t uit L"rvvi ta. ' ra

kad žemei davus poilsio. 
Dina, keli coliai žemės

paviršiaus, kuriuo remiasi 
vra

puvėsių
akmens.
daleliu

viszvlriii ■» icvniu m nrnni nm vi paninių

ir susmulkėjusio 
Jei tų organinių 

dirvoje sumažėja. 
Dirvai at-dirva suliesėja. _______ w

i Sau mokslus sakyti, ale tu neži- statyti žmonės nuo senų lai- Todėl 
aip nu- nai, kiek trobelių tas Plio-kų vaitoja visokias trąšas!reikia

keipusi, kad jokio tolko iš'.ridos laiškas mums prida-Į (kompostą, žaliąsias trąšas.
tos gromatos niekas nebe- »ė; jis unarą užgavo, sek- 
ravo. retoriaus šlovę nuplėšė,

—Kaip tai atsitiko, tėve? ivaišes suspoilino, narius Į

—Nugi, musų sekretorius
ergeli Įvedė, nezgadą pasė
jo. Jei viską

paraše gromata, uzpecėtijo,,-aike tai pasta
paspiaudė Į stempę, ją pri
klijavo, užrašė adresą ir 
Įmetė Į baksą. Ale paštas 
gromata kažin kur nudėjo 
ir tik po trijų nedėlių gro
mata atsirado vėl musų 
sekretoriaus rankose. Iš to, 
Maike, davadlyvai 
kad paštas su gromata 
darė monkibizni.

surokuoti. 
mums tu-

retų riebiai atnagradyti.
—Atrodo, tėve, kad jūsų 

toj draugijoj visi turi kojas 
su nuospaudomis ir viens 
šitam vis ant kojų užmina. ( 
o paskui baratės, kas kai- La 
.as. Tarp mažiau jautriųaišku. ...

| menių paklydęs 
p ! -kančaio nesukelia, 

j viems užtenka ir 
ad ginčus sukėlus—O gal paštas visai ne

kaltas, tėve? i _
-O kas tų gromatų veze|kai> vaike

—Aš tėvuiPlioridą, jeigu ne paštas!
Ji kojų neturi, tai pati iki;
Plioridos nenuėjo.

—To aš nežinau, tėve, 
bet jeigu laiškas yra gerai 
adresuotas, tai paštas laiš
ką pagal adresą ir pristato. 
Galėjo būti taip, kad laiš
ką paėmė ne tas žmogus, 
kuriam jis rašytas, ir išsive
žė ta laiška i Florida, o iš 
ten grąžino jūsų draugijos 
sekretoriui.

—Well, Maike, kaip ten 
buvo ar nebuvo, bet musų 
srsaidei padarytas didelis 
zfcitkas. Mes pavadinome 
Į vaišes gerą frentą, atėjo 
vaišės, ale frento nėra. Ko
dėl? Nugi, gromatos ne
gavo, o gromata musų sek
lei orius parašė ir pasiuntė, 
t” aš pats mačiau. Frentas

! xad

daug torių pranašavimų 
esame girdėję, bet skurdo 
ir trukumų niekas pasauly
je dar nepajėgė nuveikti, 

visokias pranašystes 
im;i “su druskos 

trupiniuku. Bet niekas ne
ginčija, kad mokslas jau 
davė ūkininkams daugybę 
pagelbinir ų jų sunkiame 

Trąšos.

mėšlą ir dirbtinas trąšas).
Bet trąšomis dinos visai 
atstatyti negalima, tik pū
dymas dirvai duoda tikrą darbe, 
poilsį ir ją sustiprina. į rinktinės pagerintos sėk- 
i Šiomis dienomis Amen-Jos padalė ūkininkų darbą 
r.os farmeriai bu vo nuste-j našesni, dirvą derlingesnę, 

•kinti nepaprastu praneši-Į o musu 
mu, kad surastas 
chemikalas, kuris 
dirvos

masmos, -1

enimą sotesni.
Farmerio Vaikas.naujas j 

atstato; 
derlingumą per ke-į 

valandas. Naujas che-;
(mikalas nėra trąša, kokią 

laiškas; dedame Į žemę, kad auga- 
o jaut- lai turėtų maisto, bet tai 

žvirblio. T13 dirbtinas pūdymas, 
dirbtinas dirvožemio atsta
tymas. Naujas chemikalas Lietuvių Taryba ir i«» 
vadinasi “Krilium

Juo dio-snė
Lietuvai g-lbėti 
Tėvynė b
kinga. A . as priima Am

bus Ta v 

auka. i>» 

Tau labiau d-

JĮ ga- -kvrijsi
pasakysiu.

paklydęs laiškas kar
tais ir daugiau nemalonu
mų pridaro. Aš žinau vie
ną seną žmogų, kurs prieš 

140 metų parašė savo pane- 
ei laišką ir prašė jos ran

kos. Laiškas kur tai pa
klydo ir tik po 40 metų at-j 
sirado senoj užmirštoj pas-* 
to dėžutėj. Per tą laiką 
panelė už kito ištekėjo, o 
vyras paliko viengungis ir 
aigia savo dienas liūdnas 

ir vis tai dėl paklydusio 
laiško. Bet Į teismą jis nė
jo. Jis dabar pataria jau-! 
niems žmonėms pirštis ne 
per laiškus, bet tiesiai Į 
akis pasisiūlyti merginoms.

—Sei, Maik, ar tu nemis- 
lini ženytis, kad apie mer-

HELIKOPTERIS ATGABENO DOVANAS

dabar užsignievojo, kad jo ginas kalbi?
Į čėf’.iĮ nepavadinome, sek- —Apie tai aš nematau 
setorius vaikšto markatnas, reikalo kalbėti.

K -<^3

Egipto karalius Farukas susilaukė sun ,j. įr sosto įpėdi
nio. Ta proga jo turtingesnieji pavaldiniai jafn prisiuntė 
daug dovanų ir vienas helikopteris dovanas atgabeno prie 
karaliaus palociaus. Kairo mieste.

ba jis gromatą parašė, o 
t ūsai dė j nariai diskucijas 
veda, kas gromatą nukniau
kė. Aš . akuoju, kad čia

—Vot, Maike, ir tavo ko
jos pasirodo su Romais, uz-
kiuzmv kad užmyniau.*—Viso gero, teve.

Judrios negrų ir baltųjų

vine" seniau gyveno New Joi, "e.eskodamas ženkliukų kolektoriai, turi
Yorke. Dabai jis gyvena , Amerikos atradimas Ko- savo draugijas, daro savo 
Philadelnhiioi o x lumbui gana pigiai atsiejo, parodas, apsimaino guzi-
Yorka atvyksta tik 'sekma- f1? P>»kė j Vakarus trimis kais gaudo “retenybes 

• .. • laivais, Santa Mana, hond™ rimtai h-msudieniais. Kitomis dienomis
New i orke jo nepamatysi , . , „ . . . ,1 17 i laivuose buvo 90 junninkų

ir jiems per mėnesj Kolum
bas išmokėdavo šių dienų. .• • • o-nA - j i • Musu skaitytojai, atsmaujin-pinigais po 2,o00 doleriųl. . • • ; . . .
algos. Visa Kolumbo ke-1 kvdami ~Kelcivio„ kaiendoriu 
lionė i Ameriką, su laivais „etams. prisiuntė Mai-

. .. „ Į)asekeJj2 ir jurininkų algomis, šių kiui ir Tėvui dovanu. Prisiun-
”įpuolė į ereziją ir parei- dienu pinigais atsiėjo 36,— tė šie skaitvtojai: 
kalavo jiems grąžinti jų pi- 00O dolerių. 1 Po $2— A. Patrick iš Rum-
nigus. Bet “Dieviškasis Tuos pinigus, pagal le- ford. Me.,’ir Mrs. D. Intas iš 
Tėvas grąžinimų nepripa- genda, davusi Ispanijos ka- Mt. Vemon, N. Y.

ir štai kodėl:
Gyvendamas New Yorke 

•‘Dieviškasis Tėvas” gavo iš 
kai kurių savo pasekėjų ne
mažai dolerių. Vėliau ke
letas tu buvusiu

zisia. rs u>i\.riau>n papenė
jai kreipėsi i teismą, kad 
jiems priteistų jų pinigus 
iš to “Tėvo.”

New Yorko teismas betgi 
negali to “Tėvo” prisipra-

ir,
bendrai, rimtai triūsia dėl 
tų nelaimingų guzikų.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

___  M. Kulick.
Mich., B. Steponis.

B. Pocius, 
Jaruševičius, 
ir Mrs. J. 

Jenkins. Cleveland. Ohio.
J. Wolkus iš Paterson. N. -J., 

prisiuntė $1.25.

raiiene izaoeie. tšet tai 
yra tiktai legenda. Pini- Maremsco. 
gai buvo paimti iš Ispanijos ĮS™*. ‘" p rs 
policijos tarnautojų laMa- 
ringo fondo, vėliau Ispa
nijos valdžia tam fondui 
pinigus grąžino, bet jei Ko-syti, kad jis ateitų pasiai

kinti, kaip ten buvo su tais lumbas butų žuvęs, tai gal 
pasekėjų pinigais. Reika- Ispanijos karalienė butų

tas, kad New Yorko užmiršusi tą skolą polici— Mrs- R- Shertick. So. Boston, 
sekmadieniais ne- ninkams grąžinti. Tiesa, Alass., Pedro Sidagis. Montevi- 

pa- Izabelė žadėjo užstatyti sa- deo- T r,,<Jr,,a' ,r Rr

Po $1—A. Walauski, Berlin, 
Conn., A. Gritis. Chicasro. III.,

Ias 
valstijoj
galima Įteikti
kvietimo i teismą, o kitomis vo brangenybes, kad davus; 
dienomis “Dieviškasis Tė- Kolumbui pinigų kelionei,!

zmosrui Bruno Allen,Uruguay. ir 
Baltimore. Md.

Po 50 centų—A. Aksentis., 
Ansonia. Conn.. J. Koncz,

vas” nepasirodo, jis gyve-Įbet ji to nepadarė ir pini-Bloornfiel(t Conn\ F< shamos-
na kitoj valstijoj, Philadel-; gvs paėmė iš jau minėto

• phia. Pa. Teismo agentai policininkų labdaros fon- 
iji tyko pagauti darbo die-!do. Pats Kolumbas prie 
nomis. bet “Dieviškasis” Kelionės išlaidų prisidėjo 
'pasirodo New Yorke tik;su $2,500, kuriuos jis. sako, 
Į sekmadieniais, duoda ten pasiskolinęs.
penkių sekundžių “inter- 
vievv” ir vėl išnyksta.

Father Divine save vadi
na “Dievu Visagalinčiu.”
Yra žmonių, kurie jam tiki.

; Ypač nemažai baltų ir juo- 
Id.ų moterų visai rimtai ma
no, kad jis yra “dieviškas” 

j žmogus. Niekas joms ne- 
; kliudo taip manyti. Niekas
nedraudžia tani dieviškam j melagingu raportu pasigy- 
negrui ir pinigų duoti. Ti- Tė Ameriką lankęs 1497 
kėjimo ir aukų rezultate!metais, nors jis lankėsi tik- 

. “Dieviškasis Tėvas” turi vi- tai 1499, arba vėliau po ki- 
i sa eilę viešbučių, biznio
ištaigų, brangių automobi
lių, namų ir kitokių žemiš-j nebepakeisi, 
kų gerybių. O jei kas no-'
ri savo pinigus atgauti. Medis
Dieviškasis Tėvas moka; 
nuo teismo pasislėpti. Ga
bus advokatai “dieviška- 

•’am
nuo visokių žemiškų nema 
lonumu.

kv, Scranton. Pa.. M. Micha- 
lovich. No. Andover. Mass.. 
Mrs. A. Steponkus. New Ha- 
ven. Conn.. A. Gimbut. Chica- 
go. III.. S. Kondrat. Bayonne, 
N. J.. P. Ambrose. Neponset.

Viską sudė jus Amerikos įMass” Mrs' Radauskas.
Canton. III.. Joe Plevokas. Ci-įtradimas atsiėjo tiktai 36,-. ... . , T ... cero. III.. John Januskis. 

J^l^P'lstoughton, Mass.. Mrs. M. Yi- 
dunas, Lawrence. Mass.. J. 
Staugas. Baltimore. Md.. J. Ta- 

Visa ,mošiunas. St. Charles. III.. Mrs.

)00 dolerių. Jei 
ti. kad visa Manhattan sala 
buvo nupirkta už $24, tai
uroporcingai imant 
Amerika gal tie $36,000 ne- M 
buvo tokia pigi kaina!

Amerikai savo vardą da
vė Amerigo. Vespucci, kuris

tų tyrinėtojų. Bet vardas 
prigijo ir šiandien jo jau

Žmogžudys Užmušė 
13 Žmonių

U. S. nacionaliniame
. , . J plente Nr. 31, Michigan. apsaugot!,^lstijoj neto|j T |o^,le

stovi didelis medis, j kurį 
yra atsidaužę daug auto
mobilių ir yra užsimušę 
vietoje 13 žmonių. Tas me
dis žmogžudys stovi kelio

Kiek Kainavo Amerikos 
Atradimas

Kolumbas Ameriką atra- pasisukime ir smarkiai va- 
per klaidą 1492 metais, žiuojančios mašinos kaltais 

o šiam kraštui pavadinimas Į jį atsitrenkia, 
buvo duotas per apgaulę. šiomis dienomis kelių 
Kristupas Kolumbas ieško- prižiūrėtojai buvo nutarę 
jo Indijos, bet jis nežinojo, medį nukirsti, kad i ji dau- 
ka.l ant kelio i Indiją yra giau žmonių neužsimuštų.

d o

Sakalauskienė- Barnesville. 
Pa.. J. Rupšis. LaPorte. Ind., 
A. Peslik. Phelphs. Wis.. ir V. 
Knižinas, Chicago. III.

S. Petkunas. Philadelphia, 
Pa., prisiuntė 25c.

Visiems parėmusiems laik
raštį savo aukomis nuoširdžiai 
dėkojame.

I^aikraščio Administracija.

—1951 metais automobi
listai Amerikoje padarė 
485 bilionus mylių kelionių 
mašinomis.

1951 metų gale Ameri
koje buvo užregistruota 
52,256,000 automobilių ir 
sunkvežimių.

1$ DŪMINES LŪŠNELES
Gražios eilės, dainos ir 

deklamacijos
Apie Lietuvos gyvenimą ir lie

tuvių nuotykius Amerikoje. 
Kaina $1.00.

Užsisakykit pas autorių:
K. B. Krauėiunas 

Dayuard Drive, Canton. Conn.
(Nr. 12. 1952)
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Apie Lietuvai Remti Draugiją
(Atviro laiško ponui J. Vizbarui-Suduvui,

Worcester, Mass., vietoje)
šių metų sausio 12 d. Worces- dalis, ar dėl amžiaus, ar išsikė- 

teryje leidžiamame “Amerikos limo gyventi kitur, nebeturi 
Lietuvio Nr. 2 tilpo p. J. Viz- progos draugijoje bepasireikšti 
baro-Suduvo straipsnis “Praė- pastaruoju metu.
ivmt meU ba.'ansas “• kUrl- Kiek P- J V.-S. tremti-
žymesnių vietos organizacijų njai ..nemėgiami- L. D. Brau- 
veikloje. Kadangi šiuo savo f skaitvtoias tralės snresti rainiu P- 4- V^ras-Suduvas S'::'^,*’ J9VmeursTL. 
visą neigiamąjį lietuviškosios R Draugijos centro valdvbą
\ . °S „ orcesteno kolonijoje ųuvo išrinkta ryški dauguma 
balansą suverčia Lietuvai naujųjų ateivių. L R Drau.

® 1 raugijai, \pač Morees-gįj^ Worcesterio skyrius, vie- 
eno s >nui. ir nuo seno žino- na pirmųjų Worcesterio or- 

miems lietuvininkams sanda- ganizacijų> 1949 metais prave.
rieciams, ta aš, kaip L. R. dg specialu tremtiniu nariais 
Draugijos Morcesterio sky- j L R Draugija prįrašvmo va
rmus pirmininkas, randu reika- jų surengdamas tam tikslui
°į?ai Vlesai atsakyti. prakalbas su kukliais užkan-

Mmetame straipsnyje p. J. džiais ir pasilinksminimais; ta-
.- ., visą savo išminti ir kul- da skvriun įstojo per 45 nau- 

tunnmko gudrumą sutelkęs, jus narius. Vietinę WorCeste- 
lietuviškai visuomenei stengia- rjo skyriaus valdybą dar ir da- 
si įrodyti, jog L. R. Draugija į^j- sudaro pusė tremtinių ir 
S^?V.* P°btinio pagrindo, pusė senųjų lietuvių ateivių,
taigi, ji turinti pasaulėžiūrinį skyriaus narių tarpe ir dabar 
charakterį. siekianti vienos yra daugiau tremtinių, nei se- 
srovės dominavimo ir neigianti nųjų lietuvių. Kad šie naujieji 
kitų įsitikinimus, savo veiklos skyriaus nariai, atseit tremti-
eigoje siekusi ir siekianti remti niai, mažai ar nenoriai lankosi'yra sandarietiško nusiteikimo, 
vien sandarietiškos pakraipos į susirinkimus, negalima dėl to kaip p. J. V.-S. prikišamai

KELEIVIS, SO. BOSTON

TRIJŲ VADŲ LIUDIJIMAS

Generolas O. Bradley. valstybės sekretorius Dean Ache- 
son ir ambasadorius John Foster. Dulles liudijo senato 
užsienių reikalų komisijoj apie reikalą pagreitinti Japo
nijos taikos sutarties ratifikavimą.

nes jis, reikia pastebėti, yra ( LIETUVOS RESPUBLIKOS
sios draugi los sekretorius), ta-t

DIENA MASSACHUSETTS’Ečiau aš okiu budu negaliu su
tikti su iš šalies mums, šios 
draugijos darbuotojams .pri
metama karininkiška komanda, 
atmiešta kažkokiu “vadistiniu” 
noru įsakinėti, o ne rimtą dar
bą dirbti, nes mes. vietiniai, 
nesame prie kariškos discipli
nos pripratę nei turėję progos 
Luti jos pamankštintais.

Bebaigiant, aš vien noriu pa
brėžti, kad L. R. Draugija, ypa
tinga: ir \Vorcesterio skyrius, 
nuoširdžiai kviečia visus geros 
valios lietuvius, jokiu atveju '
neaplenkiant ir naujakuriu. at-<_, , _ _ - - , r>... .. . .. . . . ;. Black Sea. Būt, m 1939, Rus-eiti i šia draugija, įsirašyti na- . . r >.. .... . . . įsia vvrung out of Lithuania anais. rinktis pagal savo skonį . ” , • . ■ . n... . , , . secuntv treatv vvhich virtuallyir pageidavimus valdybas ir . .. I
dirbti ta šventa į neviltį ir var-!“™?! f v .^1 ‘°
ga patekusiu ' Lietuvos vaiku U S'S R “> ,make EEPUBUC OF LITHUANIA

ky, įronv complete. vvithin a year 
Lithuania was overrun by the

A PROCLAMATION, 1952
On February lGth. thirty- support tovvards their aspira- 

four years vvill have elapsed tion to be a free and indepen- 
since Lithuania regained her dent country.
independence. j On the anniversary of the

It vvas vvith great joy that founding of their Republic, I 
many of us greeted Lithuania’s join a host of my fellovv Amer- 
Declaration of Independence, i icans in extending to our fel- 
for it climaxed a long and, lovv citizens of Lithuanian de- 
painful yet distinguished strug-jscent in this Commonwealth, 
gle for freedom of a people a message of encouragement 
vvhich once ruied Eastern Eu- and admiration in eonneetion 
rope from the Batlic to the uith their patriotic endeavor in 

behalf of the people of Lithu
ania, and I do hereby proclaim 
the sixteenth day of February,

parėmimo, šalpos darbą. 
Nepriklausomybės Aušra 
nušvis Lietuvai Tėvynei!

vėl

Nejaugi man, senam Ameri-jtulu save pavadinti. . . . 
kos lietuviui, teks p. J. Vizba-i Tačiau gi- jei sandarietiškos,'
rui-Suduvui pirštu nurodyti, 
ant kiek mano išvardinti asme
nys bei organizacijos, pasinau
doję L. R. Draugijos parama.

nori
žmones, nemegusi ir nemegs- kaitinti nei valdybos, nei taip'visuomenei “įpiršti,” ir kiek 
tanti naujųjų ateivių ir t. p. jau skaudžiai p. J. V.-S. ant tremties mokyklų suole ar Vo- 
Tohau. p. J V.-S. padaro tokias “nuospaudos” užlipusių sanda--kietijos sanatorijų lovose mes 
maždaug ‘‘liūdnas išvadas”: L. riečių. . . . Šis liūdnas reiški- rasime vaikučių ar ligonių, vi- 
R;, Drayg,1Ja’., kalp .stovintl ant nys pastebimas ir kitose lietu- sad šios draugijos noriai pa- 
* blogo kelio,” silpnėjanti, trem- vjų organizacijose, visai nepai- 'gelbėtų, neklausiant jų politi- 
tiniai ją apleidę, nebesą zmo- santt kad ten, sakysime, nepa- Rės partijos bilieto, besisielo- 
nių. is kurių butų galima suda- sįrodo, tremtinius taip jau, pa-'jančiu sandariečiu srove ar tai 
ryti centro valdybą, ir iš viso gaj p. j. V.-S. “gąsdinantis,” ljos dominavimu Amerikos lie- 
centro valdybos jau nėra. neį vienas sandarietis. Ir tatai tuvių organizacijose? Į tai at- 

Kad malonus skaitytojas, mes, senieji Amerikos lietuviai, sakvma. tikiu, suras pats po- 
užkliuvęs spaudos skiltyse šį skaudžiai apgailime ir nekartą'nas‘ j y.-S., rodos, gyvenęs 
mano laišką, galėtų susidaryti apsiviliame. Į tremtyje. Vokietijoje, matęs
kiek Salint objektyvesnę nuo- Dabar noriu skaitytojui pa- įtenykščias sąlygas ir pakanka- 
monę. kiek p. J. V.-S. iš esmes tJekti ir skaičių.’mai nuvokiąs apie politines li-
tendencingas, provokuojantis, kuriuos užtinkame paskutinių ’nijas. ypač kas liečia mokiniu- 
gal asmeniškai išskaičiavimais L R Draugijos dvįejų metų kus ir ligonius, juoba, kad jis
ramstomas, pareiškimas vra iklos bėgyje, jr kurie ryškiau' sugeba ir galvoti, ir parašyti, 
teisingas ir pagristas, zvilgte-

ar kitos kurios srovės žmonės 
nori, gali ir sugeba aukoti savo 
fizines ir dvasines jėgas lietu
vių kultūrinei ar pašalpinei 
veiklai, p. J. V.-S. visiškai ne-; 
tektų dėl to rūstauti, priekaiš- 
tauti ar skelbti žemas insinua
cijas, kuo kalbamasis asmuo 
jau sugebėjo pasižymėti, o vien 
tik tuo pasidžiaugti ir net pasi
mokyti, kaip reikia dirbti vi
suomeninį darbą šiame demo- 
kraštikame krašte, nekaišant 
kitiems nei asmeniniu, nei po-j 
litinių tendencijų, kurių tams-1 
ta ieškai, berods, jau kelintoje 
Worcesterio lietuvių organiza
cijoje.

Man tikrai nemalonu užimti 
tiek vietos spaudos skiltyse, 
aiškinant apie L. R. Draugiją, 
jos paskirtį bei jos užimtą gerą 
ar blogą “liniją” (juk. mes tai 
galėtume atlikti privačiuose

MYKOLAS ŽEMAITAITIS, 
Lietuvai Remti Draugijos 

V.’orcesterio Sk. Pirmininkas.

TIKI PERGALE

Nazis. Finally in 1944 and 
1945. it again fell under Soviet 

i Russia and there it remains 
today.

\Ve note the activities of the 
:U.S.S.R. in Lithuania today

DAY
and commend the observance 
of the occasion to all citizens.

Given at the Executive 
Chamber in Boston this 16th 
day of January. in the year of 
our Lord one thousand nine 
hundred and fifty-two, and of

bvlos apie konkretu L. R. D. ir skambiu “kultūrininko” ti- pasikalbėjimuose su p. -J. V.-S.,
rėkime į pačia Lietuvai Remti /. . -• j u v : • r 1___ '__ ■ xl. , .. . , šelpiamąjį darba bei jo linkmę. 1.Draugiją ir jos atliekamąjį sal- p_ L R DrauJ- . * JL V-V T7* »» v —— —- -----=Dos darba. .. . , •‘ guos Worcesterio skyrius yra

Lietuvai Remti Draugija, re- paaukojęs sekančias sumas
gistruota-čarteriuota Mass. vai- pjnįgajs įr maisto
stijoje ir turinti savo seime sjuntįnjais šiems asmenims bei 
priimtą konstituciją, yra tauti- organizacįjoms: $150 —Diep-
niai lietuviška- kultūrinė, pa- holzo iietuvjų gimnazijai: $50 
šalpinė-karitatyvinė organiza- _vargo mokykloms Vokietijo- 
cija. Jei kalbėti apie jos poli- je. $25—lietuviams karo in va
tinį antspalvį. tai ji yra tik Hdams; $25—Dr. šliupo pa
tiek politinė, kiek jos darbas mįnkio statybai; $15—Putna- 
siejasi su kova už atgavimą mo lietuvėms seselėms vienuo- 
laisvės Lietuvai. Tiesa, ji nė- lėms; $25—filosofui Dr. Sto
ra saistoma jokiais ryšiais su rostai-Vydunui; $25—prof. V. 
bet kuria religija, konfesija. Biržiškai: $25—tautosakinin- .
Jos ilgos eilės metų (L. R. D. kui j Būgai; $15—“Amerikos 
įsikūrė 1939 metais gruodžio Lietuviui”; $10 — Amerikos 
17 d. Worcesteryje) veikloje Raudonajam Kryžiui; taip pat 
mes rasime narių, tiek eilinių išleista per $330 maisto siun- 
tiek ir vadovaujančių ar vado- ĮOms tremtiniams džiovinin- 
vavusių. įvairaus politinio nusi- kams j Vokietiją paremti. Kas- 
teikimo ar išsilavinimo, tačiau met šios draugijos skyrius pa- 
visuomet geros valios lietuvius. sįunčia po apie $400 Amerikos | 

Čia prisimintinas darbštus Lietuvių Tarybai, iš aukų bei j 
naujosios kartos ateivis inž. savo kasos, surenkamų per jos į 
Julius Kiškis, kelis metus bu- paruošiamus Vasario 16sios 
vęs centro valdybos pirminin- minėjimus musų kolonijoje. L. 
ku. žinomas kaip katalikiško- R. Draugija maisto siuntiniais 
sios srovės žmogus, betgi “ne- yra parėmusi individualiai se- 
pabugęs” dirbti šioje organiza- kančius darbuotojus (jų sumi- 
cijoje ir niekeno dėl to neva- niu tik keletą!): Dr. Storostą- 
dintas sandariečiu ar jų prote- Vydūną, prof. J. Puziną. prof. 
guojamuoju! Vietos stoka ne- J. Kaminską, aušrininko M. 
leidžia čia išvardinti ir daugiau Jankaus dukrą E. Jankutę, 
ryškių asmenybių, margų savo ,kun. R. Kraščauska- profeso- 
pasaulėžvalgomis. dirbusių ar rius brolius Biržiškas ir ištisą 
dirbančių musų gretose, kurių eilę kitų.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

ss»

Senatorius Robert A. Taft 
Chicago j savo šalininkams 
sakė. kad jis neabejoja, jog 
laimėsiąs repuhlikonų nomi
nacija ir rudeni rinkimus.

■vvith great apprehension; for Independence of the United 
in order to consolidate her hold į gtates of America, the one 
upon this unfortunate land, bundred and seventy-sixth. 
Soviet Russia is systematicallv PV.UL A DEVER.
changing the character of the 
Lithuanian population. She is 
practicing genocide here in un- ernor. 
abated form.

The people of Lithuania vvill. • 
ever have my sympathy and

Bv His Excellency the Gov-

EDWARD J. CRONIN, 
Secretary of the 
Commonwealth.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

A. Varzaliui, Gauting, Vo- 7 d. laivu “General
kieti ja.—Rašote, kad Sme- Taylor” atvyko į New Yorka

3 žingsniai nueit 9 mylias
Kam ir kur jus paskutinį kartą telefona- 

vote? Į vaistinę? Ofisą? Groseriui? Garažui? 
Plaukų taisytojui? Draugui?

Patelefonuoti bet kur ir bet kam savo 
mieste kainuoja tik kelis centus, bet tai su
taupo jums laiko, žingsnių ir gal kelionę autu.

Telefonas yra vienas žymiausių paranku- 
mu moderniame musų gyvenime. šiandien 
jo vertė didesnė negu kada nors seniau.

Kaip ir kožnam bizny, viskam brang
stant. pabrango ir telefonas, vis dėlto kiti 
dalykai pabrango daugiau negu telefonas, ir 
vidutinė telefono hila aktualiai paima mažės 
nę šeimos biudžeto dali negu prieš 10 metų.

Tūli žmonės, kurie prašė 
•'esti telefoną, vis dar

nes trūksta reik- 
Ir didžiausias mu- 

sf uždavinys yra pataisyti 
šitą padėtį.

,ie- kurie turi tele- 
'n"9. yra linkę užmiršti I 
"krą jo vertę. fr tik šitų 
'artotojų dėmesį kreipia
me į telefono vertę.

lauki,«a.
menu.

»EW ERSLtRD

The
I

Telephone t TELE6RAPH

tonos vyriausybė negalėjo 
Lietuvos ginti, nes “1 prieš 
120” nekariausi. Mes bet
gi manome, kad santykis 
tarp rusų ir lietuvių buvo 
tas pats 1919-1920, kaip ir 
1939-1940 metais. Jei tau
tos laisvė buvo 
1919 metais, tai kodėl nė 
vieno šūvio ne paleista 1939 
metais? Panašios abejonės 
kyla ir dėl lenkų ultimatu
mo. Atrodo, kad Lietuvos 
kariuomenė buvo reikalin
ga tik tam, kad butų kur 
dėti iždo pinigus, nes pa
vojui pasirodžius vis iškil
davo tas “nelygus santy
kis.” Gal, sveikas, pagalvo
site, kam tokiame atsitiki
me iš viso buvo reikalinga 
kariuomenė?

Gera butų pasvarstyti, 
kodėl gi suomiai kariavo, 
neturėdami “tautos vado,” 
o lietuviai, latviai ir estai, 

turėjo “tautos 
šūvio pasidavė, 

nebandę net susitarti savo 
tarpe, kad jėgų santykį 
kiek išlyginus?

šie lietuviai:
Serus Bertulaitis. Florentina 

Čižauskas, Rikardas Juozupai- 
tis, Viktoras Paliulis, Bronius 
Stačinskas, Leonardas Šulcas.

Gruodžio 12 d. į New Yorka 
laivu “General Sturgis” atvyko

2inama šie lietuviai:

kurie visi 
vadus,” be

Juozas Bakšys. Luiza Bor- 
chard, jonas Jurkšaitis. Arnol
das Lapins, Jonas Markauskas, 
Vincentas Moskus. Stanislovas 
Murovskis, Mamertas Lunec- 
kas.

Gruodžio 14 d. laivu “Gen
eral Blatchford” į New Yorka 
atvyko šie lietuviai:

Kazys Balaišis. Ignas Džiu- 
venis. Antanas Galeckis, Zig
mas Gališauskas. Kazimieras 
Jakštas. Karolis Kozikis, Vilius 
Krauza. Alfonsas Kriaučeliu- 
nas, Pranas Kurcevičius. Marta 
Nejus, Valys Podvoiskis. Liud
vikas Puodžiūnas, Juozas Sko- 
rubskas, Regina Sovaitė. Aiva 
žarskus, Vincentas žemaitis.

Sausio 27 d. laivu “General 
Stewart” į New Yorka atvyko 
šie lietuviai:

Emma Bandžiukas, Algiman-
Amerikiečių padovanota-; tas Bielkevičius. ?|artinas 

me Lietuvai “Laisvės Vai- Broksas. Aleksandras Derin- 
pe” buvo įrašyta: |gas’ Alfonsas Gerčys, Antanas

|Gribauskas. Kazys Jakštas. Jo- 
Skambink per amžius \aikams naf, juodejka> Vaidievutis Man- 

Lietuvos. tautas. Jonas Menatavičius,
Tas nevertas laisvės, kas negi ;Va,erija Murinaitė. Ella Ple- 

na ’os- (nius. Juozas Reinys. Rožė Rė-
Kaip atrodo Smetonos zaitė. Kipras Sakalauskas. Vac- 

vyriausybės nesigynimas, lovas šaltis. Seimą Ščepavičius, 
išito Įspėjimo šviesoje? Sa- Aleksandras Šimkus. Jonas 
kote, kad už gynimąsi Sme- St°lys. Agota Stupinkevičius,
tonos vvriausvbė butu va- ,onas Suiminas. Olga Tuunai. 

ol ’ a • tis. Pranas Vasiliauskas.dinama bepročių vyriau-1
pybe.” Bet už didvyrišką----------------------------------------------
gynimąsi suomių niekas ne- Biznieriams geriausia vie- 
pravardžiuoja bepročiais. ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodi visais svarbiais klausi
mais. tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva" turi daug rimtų bendradar

biu visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol.. visose Ame- 
rikose—5.50. Kanadoje—5 dol. Už lakraštį galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketviltimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę "Nepriklausomą Lietuvą" gauna bargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva." 7722 George 
St.. Vilk Lasalle, Montreal. P. Q.. Canada.



ton o, Sausio 30, 1952Puslapi? Sestas

Divorsu Problema
Skaitoma, kad per metus šiai būna nepatvarios. Ve-'

Amerikoje persiskiria 600,- dybos turi būti pats sau tik-i 
000 porų. Kylantis skyry- slas, o ne priemonė patai-5 
bų nuošimtis neramina mo- syti savo gyvenimą. Prieš, 
rolės ir šeimos saugotojus vedybas tiek ji tiek jis turi 
ir pastarieji siūlo visokias sutvarkyti visokius viduji- 
priemones divorsams stab- nius konfliktus ir nemalo-- 
dyti. Vieni siūlo varžyti numus.
skyrybas Įstatymais, kiti 7 žmonės, kurie noiii 

sudaryti šeimą, turi būti 
pilnai dvasiniai subrendę ir 
savistovus. Jeigu vyras ar 
moteris yra perdaug prisiri
šę prie savo šeimos, yra sa-į 
vo tėvų Įtakose, tai tas!

vyro santykius į 
dažnai privedal

siūlo “sielos daktarus” irs-
tančiom šeimom gydyti, 
dar kiti sako, kad reikia 
jaunus žmones tinkamai 
paruošti vedyboms.

Paruošimo vedyboms kur
sai yra praktikuojami Co- žmonos ir 
lumbia, Mo., Stephans var- gadina ir

KELEIVIS, S?u.
GRĮŽO Iš “TREMTIES" perims iš IRO laivus ir 

‘esančias Įstaigas.
Į Per šiuos 1952 metus nu
matoma išgabenti iš Euro
pos iš viso apie 115,000 
žmonių: vokiečių kilmės
tremtinių, italų ir kitų tau
tų likusių Europoje ir nau
jai atsiradusių.

Į Paklausus ar yra galimy
bės Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai i šią organizaciją isto- 
|ti nariais, M r. Warren at
sakė, kad šitas klausimas 
turėtų būti sutvarkytas In-' 
tergovernmental Commit- 
tee plenumo posėdyje, da-;dl„vn 
lyvaujant Baltijos valstybių ‘ ( V1 , 

i atstovams, jiems prašant ir 
Į sutikus Įnešti proporcingą

P. KERPĖ:

Pamoka
(Tikras Atsitikimas) nuėjau pas ji, norėdamas

--------- patirti tiesą. Burtininkas
Keista, bet taip yra. Aš visą mano praeiti atspėjo: 

pats nesuprantu, kodėl ši pasakė, kad esu nevedęs; 
pamoka taip Įstrigo mano ėmė aiškinti, kad dar ilgai 
atminty, ir dali gyvenimo taip gyvensiąs, bet paga- 
teko laukti, kol paaiškėjo liau surasiąs jauną ir gra- 
jos visa esmė. žią mergaitę, Įsimylėsią i

Tai buvo apologetikos. vienas kitą ir as vesiąs ją, 
pamoka. Ją vedė sostinėje busiąs laimingas ir is jos 
gerai žinomas teologas kun.
K. žodžiai “Neturėk kitų 

tik mane vieną”

susilauksiąs dviejų vaikų.
Suprantama, aš jam su-

... „ . , mokėjau už vizitą imamą
(Mozės II knyga, jjerskvr. mokestį ir ta(la ėmiau ;ain 
-0, skiisnis -1-6), tiek sykių išmetinėti, kad jis (žynys)

do mergaičių kolegijoj. Dr. prie divorso. Tėvai taip 
Hemy A. Bovman, kuris pai turi suprasti, kad kai 
veda ‘ “maniage prepara- vaikai susižieduoja, jie ne-

kursus, taip pat yra bepriklauso tėvams, 
“maniage councilor.”
su kiekviena besiren- ŽMONĖS, KURIE

tion 
ir 
Jis
giančia susižieduoti ar ište
keti mergina pasikalba ir ______
duoda patarimų dėl jos N John T,.amme) g 
abejonių ir atsako klaust- Oklagomos vaktijos dar
mus. Dr. Bowman vra įsi- - * • .. , .... . , . . . •. - * gerai atsimena vergijos lai-tikinęs, kad je. jaun. zmo- Jfa n4
nes prieš vedybas pasistato . .. ‘,* , * , , • .metu amžiaus, pats buvęsir atsako tuos klausimus, • . 1 , . x *
kurie nam aslai kvla oo ve- vergu ir VIręs Valglus Jes‘ kūne paprastai Kyla po ve sk Jameg ( plėši-
dvbu, tai tuo jie daugely . . °T .. . r• J , * ko) gengei. Nežiūrint per-atveju apsisaugo nuo sky- . & . .., J • T. 1 i.i K gyvenimu ir amžiaus, Johnrybų. Is savo praktikos Dr. y 
Bovvman sako, kad kai ku- nammeI 
rioms poroms iš anksto ga
lima pasakyti, kad jos lai
mingai negyvenu, nes jų su
darymo pagrindas buvo ne
visai tikęs. Jis nurodo ke- 
lėtą tokią'situacijų: ve(iybos

LZ Vedybos, kurios Įvyk- *
sta sužadėtiniams pažinus Buvusi filmų žvaigždėj
viens kitą labai trumpą lai- Miss Fanny Ward yra kitas 
ką, paprastai baigiasi teis- žmogus, kurs iš senatvės 
me. Nežiūrint kaip iš pir- juokiasi. Ji atrodo kaip
mo žvilgsnio jaunuoliai 30 metų, nors jos amžius
viens kitam patinka, jų su- spėjama tarp 75 ir 85 metų. 
sižavėjimas greit praeina ir Visą savo gyvenimą Miss 
po vedybų jie pamato, kad Ward ieškojo “jaunystės 
viens kitam netinka. Kuo eleksyro.” Nors tokio elek- 
ilgesnis pažinties laikas, Sy,.o jaj rastj nepavyko, ta- 
tuo daugiau šansų, kad ve- čiau savo veidą ir figūrą ji 
dybos bus pastovios. sugebėjo išlaikyti stebėti-

2. Vedybos, kurios ivyk- na’ jauną. Jos dieta buvo
sta per laiškus, taip pat ii- ? Pe.s g n/a <M,SS

netveria. Laiškuose *ar<! dabojo, kad nesvertų 
^vo <rerni!. daugiau šimto svarų),

NEPASENSTA

gyvenimų ir amžiaus,
jaučiasi nepase-

nęs ir dar svajoja apie šei
myninę laimę. Praeitą sek
madieni jis vedė 67 metų 
“jaunąją,” kuri bus jo ket
virtoji žmona. Jaunikis ti-
ll,; n. em. 4 •»tai UUK* ju

Aktorė Lila I.eeds buvo “ištremta“ iš Kalifornijos pen
kiems metams už neatsargu važiavimą automobiliu ir ki
tokius prasižengimus. Dabar ji grižo i Kaliforniją iš 
tremties” ir džiaugiasi, kad pasibaigė jai uždėta ne taip 
jau sunki pabauda gyventi toli nuo Hollywood>.

Rašau Tau Laišką, Tėvyne!
Žvakutė jau gęsta. Tau aš laišką rašau,
O mvlima mano Tėvyne,
Ir žodi? i žodi Tau tiesą sakau,
Gražuole, gėlele gimtine!

Man Tavo padangė sapnuose vaidenas, 
Saulutė ten rodos skaistesnė,
Šilai ten žaliuoja kaip žaliosios utos,
Esi man už viską brangesnė.

Kai šią naktį žvakutės švieselė užgę-.
Sapne aš gimtinę lankysiu.
Bučiuosiu žemelę ir liepų žiedus 
Ir kryžius prie vieškelio seno.

Brangi Tu mylima mano Tėvyr-•!
Be Tavęs mano jėgos nusilpo.
Kai ant pievų vainikus žiedai ten pynė, 
Kiek ten džiaugsmo, svajonių paliko!

Jau gęsta žvakutės švieselė maža,
Aš laišką baigiu Tau rašyti.
Vaitoja čia vėtra naktis ir dienas,
Tremtinio sapnai išblaškyti.

J. SIMONAITIS.
1947.VI.14.

Reggio Emilia. Italija.

gai
žmogus rodo savo gerąją , . x . ....
puse, ir laišku rašėjai prak- klem>J. ta‘P Paf "esigailejo
liekam gyvenime atrodo 'artotl- ,Jl sako’. ka<J va?
daugiausiai kitaip. lant-v\ kr*™aI Jfac!al

cream) veidą isprosija taip,
3. Jeigu jaunieji kilę is kaip prosas išprosija suk-

skirtingų sluoksnių (vienas Kelę. Būdama apie 45 me
lš kaimo, kitas iš didmies- tų amžiaus, ji scenoje vai- 
čio, vienas turtingas, kitas dino 7 metų mergaitės ro- 
ne), tai jų vedybos gali Įę. Gyvenime ji atrodė 
baigtis divorsu, jeigu prieš taip pat jauna, kaip ir sce- 
vedybas jie sau neisisąmo- noje. Net paskutiniu me
ilins, kad vienas iš jų turės tu nešiojo sukneles, taiko- 
gyventi skirtingose sąlygo- mas jaunom merginom, o 
se, negu iki vedybų buvo jos palydovai ir draugai 
Įpratęs. būdavo jauni žmonės.

4. Moterys, kurios turi Prieš savaitę širdies smu- 
savo profesiją ar siekia gjg tą amžiną jaunuolę pa- 
karjeros, susidurusios su guldė i ligoninę. Ar po li- 
vedybų klausimu turi prieš jei ji kelsis, ji bus to- 
vedybas išsiaiškinti, ar jos kia jauna, kaip buvo, sun- 
pii-moje vietoje stato šeimą, ku pasakyti.
ar karjerą ir tą aiškiai pa----------------------------
sakyti savo busimajam. Užsakė Dovanų “Keleivf

5. Šeimos, sudalytos iš 
skirtingo tikėjimo, rasės ar 
net tautybės žmonių leng
viau paira, negu tos, kurios

skirtumų m pažįsta. pažįstamom: Mrs. Ma- 
Ypac religiniai skirtumai *___ T

Senas “Keleivio” skaityto
jas ir prietelis Alex Songai
la iš Harrison, N. J., užsa
kė “Keleivį” dovanų dviem

ry Grzyvvacy iš St. Louis, 
Mo., ir Mrs. S. Kridgen iš 
Pittston, Pa.

dažnai būna divorsu pa
grindas.

6. Jeigu vyras ar mote-________________________
ris veda dėl to, kad vedy-! —Linkolno gyventas kal
bose ieško išeities iš kokios mas, New Salem, III., atsta- 
nors nelaimės ar sunkumo, tytas taip, kaip jis buvo 
tai tokios vedybos dažniau- prieš 120 metų. ,

Į finansinę duoklę, kaip 
kitos valstybės, 

į Paaiškėjo, kad

ir iš mažens girdėti ir apsi ūk mulkinąs žmones. Pa
plakti, Lgndus iš to bažny- sisakiau esąs katalikų kuni- 
C1°^ autoriteto lupų aną pa- g.as, negalįs niekad vesti, 

Austrah-(moką, gavo visai kitą pras- todėl ir vaiku turėti. . . .
ja, Kanada, Naujoji Zelan-jmę, o mano prote sukėlė
jdija ir Pietinės Amerikos 
į valstybės sutiko priimti 
naujus emigrantus. Jungti

kritiką. Neaišku pasidarė, Po tos pamokos praėjo 
kaip Dievas, būdamas vie- 20 metų. Aš jau se
nimėlis viso Kūrėjas, savo nai buvau Įstojęs i savisto- 

nės Amerikos Valstybės gal tvariniams uždraudžia turė- vaus gyvenimo vieškeli ir 
nutiks priimti tam tikrą,ti kitus dievus! Juk tuo gyvenau provincijoje. Sy- 

; skaičių buvusių tremtinių pačiu sakiniu pripažįsta, kį, sekmadienio rytą, nuei- 
! pagal DP 1948-50 metų ak-, kad jis nėra vienintelis Die- nu paštan korespondencijos 
•tą. apie 12,000 likučių, jei vas, kad be jo egzistuoja pasiimti, ogi žiuriu—anas
1 kongresas pritars. Kongre- 

biliu HR
Kiti. . . . Bet aš nedrįsau teologas, kuris mane mokė 

paruošęs bilių H K prasižioti tada su savo to- apologetikos mokslo, kun. 
kuriuo numatoma Į kiomis mintimis prieš sė- K., stovi pašto salėje, apsi- 

! Jungtines Amerikos Vals-įdintĮ katedroje kunigą. vilkęs trumpais kailiniu- 
'tybes Įleisti atatinkamą o jis aiškino toliau, kad kais» kelnes susikišęs i au- 
1 skaičių tiemtinių ii pabėgę- tikėdamas i sapnus—tiki Į iinius batus, lyg pasiruosęs 

svetimus dievus. . . Keista medžioklėn ir dairosi, lyg 
man pasidarė, kad anas ko laukdamas. Aš buvau

lingasis Dievas (Mozės girdėjęs

'sas turi
Į 5678,

jlių.
; Lankiausi Advisory Com-
imittee on Voluntary For- galingasis Dievas (Mozės gedėjęs Kaune pletkus, 
'eign Aid ir tariausi su di- kn. II, per. 20, sk. 5) žadąs ka(l jis turįs leidžiamą i 
rektorium Mr. Arthur C. keršyti už kitų dievų garbi- mokslus studentę ir esąs i 
;Ringland. Paaiškėjo, kad nimą net ainiams iki ket- J4 iki ausų Įsimylėjęs. Aš 
^Amerikos valdžia ne tik virtos kartos, sapną laiko tai visa palaikiau už davat- 
1 šiais metais iki liepos 1 d., sau lygiu dievu. . . . Man kW apkalbas, ypač kad jis 
bet visais šiais metais ap- dar keisčiau pasidarė, kai .galėjo turėti virš 65 metų 
mokė* B ALF ir kitų šalpos palyginau Švento Rašto stu- amžiaus. Tiesa, tos studen- 
organizacijų siuntų važmos dijas ir jame aprašomus at- tės tėviškė buvo kaip tik 
išlaidas ir toliau teiks šal- sitikimus per sapną: sekančioje parapijoje ir
pos organizacijoms Įvairių Abraomas kalbasi su šioje gelžkelio stoty turėjai 

j lengvatų ir pagalbą, kaip Dievu miegodamas (Mozės išlipti, norėdamas iš Kauno 
jiki šiol. ii kn., p. 15, sk. 12-16); per ljas nuvykti. Kadangi
• Patarė daryti žygių su sapną Dievas Įsako Abime- dabar buvo vasaros atosto- 
Bonn’o valdžia V okietijoje, iėkui atiduoti Zore jos vy- g°®» pamaniau, kad sis gar- 
kad likusieji tremtiniai lie- rui Abraomui (Mozės I kn., dingas teologas bus»suma- 
tuviai butų apgyvendinami p. 20, sk. 3-7); Jokūbas sav0 augintinę atlanky- 
centralizuotai. sapne mato kopėčias i dan- ti J08 tėviškėje ir pakvėpuo-

Displaced Persons Com- gų ir Dievą soste, iš kur Jis tigiynuoru. Nenorėdamas, 
imission tariausi su Mr. Gib- Jokūbui pažada padaugin- ka^ davatkėlės imtų ir čia 
Ison ir Mr. Rosenfield. Jie- ti ainius, kaip dulkes ant pliurpti, persirengė papras- 
idu pareiškė pasitenkinimo žemės (Mozės I kn., p. 28/taks drabužiais ir vyksta in- 
iBALF sėkminga veikla imi- sk. 12-16); Juozapas, sūnūs cognito—slaptai. Aš, ne-
!gracijos srityje ir prašė to- .Jokūbo, parduotas i vergi- norėdamas padalyti jam 
liau jiems kooperuoti. ją, išaiškina sapnus tar- nemalonumo ir pagadinti

BALF’o Pirmininko Kan. Dr. J. B. Končiaus Pasimaty- Ta proga priminė, kad nams ir pačiam Faraonui nuotaiką, nudaviau nepaži
nias su Mr. George Warren, U.S. Delegate on Re- m- sausio 18-19 dienomis (M. 1 kn., p. 40, sk. 15); ir net nesveikmau. 
lief Problems in Europe, Department of State; Šia- jChicagoje kviečiama spe- Juozapui, vyrui Marijos, p0 kokios savaitės užeina
me Pasitarime Dalyvavo ir Jo Padėjėjas pulk. Frost cialė konferencija, kurioje per sapną praneša apie pra- pas mane kanauninkas, vie-

dalyvaus federalinės vai- sidėjimą iš Šventosios Dva- tinis klebonas, ir sakosi sli
džios, valstybių ir šalpos ir šio Kūdikio jo žmonoje kaukęs Į parapiją dar vie-
imigracijos organizacijų (Ev. šv. Mato, p. I, sk. 20- no kunigo. Ėmus man tei-

Generalinio direkto-‘at5tovai- ku™Je bos taria- 21); išminčiams įs 
•masi dėl tolimesnės tremti- per sapną nebegrįžti

Tarptautinė Šalpa

Pasitarime plačiau išsi- Jacobson (olandas), kurio 
aiškinta dėl naujos tarpiau- raštinė yra ž novoje 
tinės šalpos organizacijos IRO.
(vietoj IRO). Naujai su- liaus pareigas eis Amerikos 
darytas PICMME (Provi- 
sional Intergovemmental 
Committee for the Move- 
ment of Migrants from Eu
rope) direktoriau? parei
gas laikinai eina Mr. Piene

PAGYDYS VĖŽĮ?

Vokiečių mokslininkas. Dr. 
Guenther Enderlein, Berlyne 
vėžio tyrinėjimams, 
sakosi suradęs vaistus prieš 
vėžio ligą. 80 metų moksli
ninkas daug metų pašventė

prie
akoma rautis, ar tai naujas vika- 

pas ras, kanauninkas papasa-

su mylima mergina 
nin, ten paėmęs civilinę me
trikaciją ir grįžęs dabar 
piktina svietą. Dabar par-

I . r -, An l v i i ‘ ------- ,----- -------  sikraustęs Į šią parapiją gy-
•jungtinių A“ Ros valsy-j ya pfOga paaiškėjo, kad kytas teologas, tomis pa- venti su žmona, kuri lau-

,b:u kvota yra . pie 10,000,-^,. paskutinius 3 metus iš čiomis knygomis remdama- kiasi jau antro vaiko. . . .
!V7? htatj-mu p^inau-iris, sapnais tikėti skaito R, (ai aiškinus
dojo 336,000 tremtin.ų. Re-^usikalt.tnu pnes p.rmąjj ieka *man tU()j

su atžvilgiu jie pasida-! Dievo įsakymą. . . . As to . . . 1 .. , t5.
lino šitaip: katalikų 46G, negalėjau suprasti ir p J 1 -

pagrindinis r; italas, vie- įu jįe mane kvietė toje to, 2-19, 20). 
nenems meta bus $36,- j konferencijoje dalyvauti. Man keista darėsi, kad 
954,(!00, kuri <udės visosįbet dabar ir žodžiu tą kvie- anose šventose knygose
dalyvaujančio- valstybės; Itimą pakartojo. sapnais tikima, o šitas mo-

'CH;n dolerių.
Paklausiau, kokie bus 

BALF’o santykiai su šia 
j nauja Įstaiga?

M r. Warren paaiškino,
■ kari jau dabar privalome 
pasiųsti direk: r»ri ui Mr. Ja- 

įeohson’ui Parišk imą dėl 
tolimesnės BALF veiklos 
imigracijos srityje. Jis už
tik: ino, kad santykiai bus 
glaudus.

šiai naujai organizacijai 
bus reikalingas ir BALF’o 

, kooperavimas. nes ji rūpi
nasi likusių ii naujai atvy
kusių tremtiniu likimu, jų 

.emigracija ir Įkurdinimu 
i kitose šalyse. B esamų su
mų bus apmokėtos emi- 

sausuma,

protestantų ir 
34fk, žydų 19' 
tų 1, G,

iki
pravoslavų šiolei nesuprantu, bet ne- 
ir visų ki- drįsau tada to pareikšti.

vyrų 54 
Visiška 

dauguma, t. y.,
yra nuo 1 iki 50 metų am- —esąs 

įžiaus, o 25' \ 50 ai 
(giau metų amžiaus.

Įkur d: i n i m a s 336,000 
tremtinių Amerikoje kaina
vo $100,601,000, o DP ko
misijos administracijos iš
laidos buvo $11,897,000.

46 r'
o moterų 
tremtinių 

apie 75D

Pagaliau aiškino, kad at
eities spėjimas iš kortų, 
rankos, ar kitokiais budais

tikėjimas i

anoji
kos pamoka, akyse stojosi 
pašte regėtas jos aiškinto
jas jau be sutanos ir aš už
klausiau :

—Ar tai ne kunigas K.? 
-Taip, atsakė kanaunin

kas.
Tada aš jam papasako- 

metų 
turini

ir paklausiau:

i i

,grantų kelionės 
!oru ir jura.

Ši naujoji organizacija j

Laika* už*i*akyti 

Icivio” kalendorių 1952 me 
50 centų.

svetimus
dau- dievus. Niekas negalįs ži- 

’noti žmogaus ateities, kaip . 
tik vienas Dievas. Tam pa- Jau anos> prieš 20 
remti, ėmė aiškinti atsitiki-‘klausytos, pamokos 
mą iš savo gyvenimo:

—Man dar būnant dvasi- —Kokią dabar reikia iš-
Įnėje akademijoje Petrapi- vadą padaryti?
• ly, miestan atvyko žynys, mokytas teologas
apie kurio žyniavimą visi man nieko neatsakė.

Ke- tik ir kalbėjo. Buvo paša- ■ --------------
kojama, kad jis viską tei- —Amerikos keliais bė- 
singai nusakąs. Aš persi- gioja 9,390,000 įvairaus dy-
rengiau miestelėno rūbais irjdžio sunkvežimių.
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|Iš Plataus Pasaulio
iltėmija televiziją, ką mes grieš- 

ninkai ant šios žemės darome.
Dėdė Juozas.

Springfield, Mass.

gaudo vandenyje trijų karalių kryžių

Austrijos “Laužas’ Nepalo Maištas

Austrijos policija arešta-l Nepalo karalijoj, Hima- 
vo tris stambius pirklius,'lajų kalnuose, praeitą sa- 
kurie gabeno i Vengriją j vaitę buvo kilęs kariškas 
kulkosvaidžius ir kanuolių maištas prieš vyriausybę, 
vamzdžius, kaipo “geležies'Po 24 valandų maištas bu- 
laužą.” Pirkliai padėti ka-'vo likviduotas. Iš Indijos 
lėjiman už tokio “laužo” į pranešimai sako, kad suki- 
pardavinėjimą rusams per limą darė dalis valdančio-
kaimyninę Vengriją.

Filipinų “Hukai”

4,000 Filipinų kareivių, 
su aviacijos pagalba, daly
vaujant ir iš Korėjos grįžu- 
siems kariams, bando ap
valyti vakarinę Luzon salos 
dali nuo bolševikiškų par
tizanų vadinamų “Huks.” 
Tie partizanai kaliais prisi
artina visai arti net prie 
Manilos, Filipinų sostinės.

sios “Kongreso” partijos, 
kuri nesenai maišto keliu 
priėjo prie valdžios.

Japonija ir Kinija

Japonijos ministerių pir
mininkas Yošida pareiškė 
parlamente, kad Japonija 
nepasirašys taikos sutarties 
nei su Sovietų Rusija nei su 
bolševikiška Kinija. Minis 
terių pirmininkas seniau 
pasisakė už pasirašymą tai
kos sutarties su nacionalis
tine Kinija, kurios vyriau
sybė yra Formozoje

Burmos Neutralumas

Burmos silpna vyriausy
bė prašo, kad Amerika su
tiktų pakeisti pagalbos da
vimo sąlygas (pagal “ket
virtąjį punktą”) toje pras
mėje, kad Burmos neutra 
lumas tarp Rytų ir Vakarų 
nebūtų pažeistas. Praneši
mai iš Burmos sako, kad 
ten padėtis yra tokia netik
ra, kad užtektų smarkaus 
vėjo vyriausybei nuversti. 

Partizanai Korėjoj

Apdegino Vyskupą

Liublianos katalikų vys 
kūpąs Anton Vuk, Jugosla
vijoj, buvo minios žmonių 
užpultas Novo Mesto mies 
telyje, apipiltas žibalu ir 
padegtas. Vyskupas labai 
skaudžiai apdegė ir guli 
ligoninėj. Vyskupas Važia
vo pašventinti naujų var
gonų vienoje bažnyčioje. 
Užpuolikų buvę 50 žmonių.

Pietinės Korėjos kariuo
menė per septynias savai
tes užfrontyje užmušė 8,- 
000 bolševikiškų partizanų 
ir paėmė 7,000 į nelaisvę. 
Karas prieš partizanus ei
na centralinėj Korėjoj, kai 
nuošė, kur bolševikai buvo 
sukoncentravę Aliantų už
nugaryje dideles pajėgas 

Islandijos Prezidentas

Mažos Islandijos respub 
likos prezidentas, SveinnA 7
Bjomsson, mirė sausio 25 
d. Jis pirmą kartą buvo 
išrinktas 1944 metais ir 
paskui is dvejų kartų, 194d

Dėl P. Kerpės Straipsnio
Gerbiama Rerakcija!

Norėčiau kad mano prašymą 
išpildytumet, kas link “karinin
kijos.” Gerbiamas P. Kerpė 
trupučiuką atidengė praeitį, jis 
gerai padarė. Jei žinočiau jo 
antrašą, rašyčiau P. Kerpei ir 
prašyčiau, kad išleistų brošiū
rą. Įdomu mums seniesiems 
ietuviams žinoti, kas mus tė- 
vnėj Lietuvoj darėsi Smeto

nos laikais. Mes norėtume ži
noti apie tuos teismus, kuriems 
pirmininkavo pulkininkas Bra- 
zulevičius. Butų gerai, kad P. 
<erpė rašytų plačiau apie tuos 
caro lauko teismus, už ką tie 
žmonės buvo baudžiami ir kuo 
pasiremdami karininkai tuos 
žmones pūdė kalėjimuose.

P. Kerpe, išleiskit brošiūrą 
su visais faktais, mes busim 
dėkingi ir nė vienas lietuvis 
neliks tos brošiūros neįsigijęs. 
Nesvarbu kiek kaštuos.

Aš, kaipo “Keleivio” skaity
tojas, labai pasipiktinau, kad 
P. J. Karininkas iš Brooklyn. 
N. Y., rašo, buk tai šmeižtas, 
esą nereikia knistis po praeitį 
ieškoti ten tikrų klaidų.

Kalbėdamas apie “klaidų ieš
kojimą” p. buvęs karininkas 
pataria jas slėpti ir apie jas 
nekalbėti, nes kam tai teisybė

Pravoslavų kunigas New Yorke kasmet per Tris Karalius 
meta i East River kryžių su vainiku, o iš tikinčiųjų tarpo 
atsiranda žmonių, kurie puola į šaltą upę ir kryžių iš 
vandens ištraukia, šiemet kryžių iš vandens ištraukė 
graikas Gus Kotteakos ir už tai gavo dovaną, o gal ir 
slogą. , «*ft\ 1

{“knyginis” pelnas.
I Taip atrodo man musų 
klubo metinės apyvartos. 
Aš sutinku, kad kiti nariai 
gali ir kitaip pelną apskai- 

tčiuoti, bet manau, kad aš 
nepadariau didelės klaidos 
mano apskaičiavimuose.

Narys.

BALF’o Vajus Bostone

l Dar tūkstančiai musų tau
tiečių anapus Atlanto yra rei
kalingi moralinės pagalbos ir 
materialinės paramos, kurią tik 
mes, Amerikos bei kitų laisvų 
kraštų lietuviai, galime jiems 
suteikti. Mes turime jausti 
šventą pareigą nelaimėje juos 
užjausti.

Viso surinkta $25.95. Au- ‘ 
kas rinko Mrs. Catherine Na- ; 
maksy ir P. Lembertas.

•«
Vajaus komitetas taria dide- •• 

lį ačiū rinkėjams už nuošir
džiai atliktą darbą. Dėkoja 
visiems aukotojams, kurie šiam 
labdaringam tikslui skyrė ypa
tingą dėmesį. Didžiausią pa
dėką vajaus komitetas reiškia 
jaunimui, kuris šio tikslo su
pratimą parodė Lietuvių Spor
to Klubo parengime. Jis buvo 
kokybiškai duosniausias.

JAMAICA, N. Y.

Mirė Stasys Jozėnas

1951 metų gruodžio 30 
d. čia savo namuose mirė 

i Su ta mintimi BALF’o 17 Stasys Jozėnas. Velionis 
.skyrius Bostone pradėjo p.m- tUrėjo 62 metu. Iš Lietu- 
ginę rinkliavą. Nauja Metų j g LauR
isvakare.se būrys aukų rinkėjų . J ' J ..
irinko aukas privačiuose bei ^aimo. Traupio parapijos, 
.viešuose Nauju Metu sutikimo Ukmergės apskričio. Pall- 
pabuviuose. Į ko nubudime žmoną ir du

j žemiau pateikiamas sąrašas , sunu.
vietovių, aukų rnkėją bei .ūko-Į VeIionis 33 metus
'‘"Bostono Lietuviu Sporto Klu-'skaitė savaitrašti “Relei-
įbo parengime aukojo šie as-.vls-
,menys:

Po $5—p. Gasiunas ir R. Va-1

Koresp.

latkevičius. } Ieškau Darbo ant Farmos
Po $2—A. Valkavičius. H. A* <*«»**»« darbininkas, moka v w . narml statybą ir visokį darbą ant

Čepas, Bakšys, Matulaitis, J. farmos. Pernai metas jau išdirbau 
Rj»lc4v<t pas farmeri- Galime dirbti abuduDaKsys. su žmona Aš esu jau 46 metų

Po $1—A. Rudžiunas, Ožė- amžiaus. Prašau rašyti šiuo adre-
’l nas. Jakaitis, B. Valatkevičius.

1 Brazaitis, Plušonis, Milerienė, •
su:

vra nepatogi. Aš manau, kad -n. ” , , - ’ , • 'Kantaravičius, Kapeckas, Kul-:, - . - , - . . , grafomanu—laimėjo Draugo kokios knygos galėjo visai ne- v- vuda« X Užnhalisteisybe yra svarbesne ir uz ka- , do,eriu premija U .. , .bis, Green, Vladas X, Lzubalis.Į
rininkus.

Jonas Vaitickonis, 
c/o Steve Karzum, 
Cuttingsville, Vt.

<«)

—A. B.
Newark, N. J.

Vardan Kultūros .

, pasirodyti, kokios turėtų visai gkabeikis, Paplauskaitė ir Le-' Orančiu Ūkis Pardavimui
riausi įtiektą romaną Va-, dingti—neapsieidamas, žinoma. veckis Kai kurie aukojo po ’ Rio Grandc upes
dmasi, Petravičius kai kuriuos be kai kūnų jam nepatikusių jr ma-/ian kuriu pavar- klony, turiu orančiu ir grepfrutų
musų rašytojus visai be rei- autorių suniekinimo. t,- latrus srovei, kurį parduodaii - ........ _ • . .. _ dės nežinomos. už nupiginta kaina, nes senatve »r
kalo užpuolė ir išniekino var- Pagaliau, pirmųjų aidas Ka-: •viso RI ev narenzime su silpna sveikata jau neleidžia dirbti, 
dan kultūros. nadoje yra p. H. Nagys, kuris' . ' a Pagyvenusiam ar pusamžiui žmogui

Vito e VolKZtzvi-.r- L„I . • . - - nnkta $45.6o. Aukas nnko Z. čia gera proga pasidaryti neblogąKitas kalbėtojas vardan kul- taip pat kiekviena proga megs- Zarankaitė ir P Mučinskas gyvenimą ir praleisti senas dienas

ir 1949 metais perrinktas 
prezidento pareigoms. Jis 
buvo pirmas Islandijos pre- 

Kodėl minia vyskupą ban- zidentas po jos pasiskelbi- 
dė nulinčiuoti, pranešimai!mo nepriklausoma respub- 
nesako. lika.

Po kultūros gynimo pnedan- x - , . . . . z^idiibanc n ». a>uvu»Mo. — „ , . ..., . . , . . - , , turos yra J. Cicėnas, kurio iš- ta paporinti apie literatūriniu , , , sauktame krašte. Nepraleiskite proga dažnai daromi Visai nekul- ... ' ... . . iiienuunmų. P(>no j Venskaus bute SU- gos. Dėl platesnių informacijų ra-
turinei dalvkai Vokiečiai sa- *en> - sukojimų raizginys ne- daržų grynumą, pats savęs, zi- . , A.-Vnin šykite man žemiau paduotu adresu,turingi dalykai. Vokiečiai sa .<Dirvoje (1951 m.!noma< jokiu budu nepriskaitv- nnkta $24‘ Auk°j° Me e' Aš suteiksiu visas žinias, paaiškin-
70 grobuoniškus užkariavimus .. ... J ... , J . p ■ nvs- siu Viską. Mano adresas toks: (5,
įritindavo kultūros—vokiško- ?8>' . V?ems <U-vkas- da,mas Pr,e pfkt- yp , Venskus, P. R»z-' 223’

k-skteaimu. Sm. ka' CT”aS Pr'eS1‘“ i2"11“- • • • L-uJi... A N.vi.ra ir V.i <WO«g“N"Y ’
uose atsirado kele- "aus lku"»s- >» Partindo pulti ir VakanKB......................... ..............
ftarp kitko, yra apsaugotos niekinti, žinoma, yra lengvas '

vo
teisindavo

Afc n Lrsras nuuur
oien ir musuose
tas kulturtregenu — tariamu . . . * ,,, , .. , . ,. u -• * įstatymais), kitas daivkas, kai dalykas.lietuviškos kultūros gvneju— - j

lengvi 
Bet vargu kas pati- Po $2—A. Vilutis ir S. Ja

kutis., , . ... .‘ . jis (vardan kultūros, žinoma!) kės, kad tai turi ka bendro su. tlS’ ... '
kūne musu spaudoje išdarine- ima?i ' -J J I Bo8ton“ Tautininku Na-

< Reikia Vyro ant Farmos

KAS MUMS RAŠOMA

ja nevisai gražius dalykus 
vardan kultūros.

Tik prisiminkime musų spau
doje nesenai buvusį ginčą lite
ratūriniais klausimais. kurį 
pradėjo Petravičus. išėjęs ginti 
lietuvių literatūros grynumo.j.j, ”
Jis tada su žemėmis sumaišė _IP,_UYIV PILIEc,V

Vietinės Žinios

Reikalingas pavienis darbininkas 
prie žemės ūkio darbų. Dirbama 
moderniškomis mašinomis. Turi mo
kėti mašinomis melžti karves ir turi;muose aukojo šie asmenys:

$10 paaukojo J. Mikalauskas, mylėti darbą prie gyvulių. Geram 
$5—S. Jurgelevičius. darbininkui geras atlyginimas. 

Kreipkitės laišku: (6>Po $2—A. Sciuka. A. Ketu-, Frank Eukitis,
rakis. V. Puzinauskas ir S. į R- f- P-J Bidetord, Me.Santvaras.

Po $1—H. Kačinskas. Vasi-kia atminti, kad 1951 me-'r ruv-*A- PAIEŠKOJIMAIrkp > i if^i irjc ADvtvAiT* < • - • t i , liauskiene, Santvanene. Kaze-; * zm t/oo. vr rz*
musų spaudoje bendradarbiau- Ar Y 5KA11A ,tais užpirkta daug stako, nag, Nenortas. Raskevičius, _______
jančius rašytojus (90% grafo- . J arba atsargai prekių. Pre- stukas. A. Treinys, W. Grupie-' Paieškau pažįstamų nuo
manų!), negana to. jis kai ku- Užpraeitą ketvirtadienį kių užpirkta daugiau, negu’jonas (?), J. Okunis, M. Gri- Cir Min^droslt* Bra

Indijos Pagoniukai Atpigo sionierius tegul paveda len
kams, nes lenkai tą darbą ge-

Teko matyti jau ne viename jr už misionierių - - - — —----- I tt*
laikrašty aprašytą misionie- Svirneli? ir penkinių, o gal', manų!), negana to. jis kai ku- Lzpraeitą --------- ............................................................. .. __ mu
riaus Jono Svirnelio atsisauki- _nė nežino lietuviu is- "uos musų rašytojus pavardė- Lietuvių Piliečių Draugijos buvo 1950 metu gale, už cius, G. Klanauskas, Liauba.1
mą iŠ Indijos į Amerikos lietu- torijos> kuOmet lietuviai taipgi mis iskolojo grafomanais. valdyba patiekė nariams .$7,102.57. i Apanavičiutė, j. Kas, A. Vile-I
vius. kad pagelbėtų išpirkti In- ^uvQ pggonyS jr pagoniukai. Ar Kalbėjo Petravičius aukštu apyskaitą, kurioje yra pa- Sudėjus sumažinta mor-'n,^’s’ Eidimtas, P. Averka.j
dijos pagoniukus. ir tiktai už ta<ja reikėjo penkines mokėti? ir autoritetingu (visiems kul- lodyta 815,496.69 “pelno 'airiu ir ekstra nirkto “eta J- Vileniškis, J. Nausėda, L. i
penkis dolerius! ^4an UŽklHU .  T __ Itnrtroororiomc inroofu\ —.~._a _   * * iT D Y):iLr«. T

sus
nai 
tomis
tę po penkinę pasiųskiva mi- kaimynu S., iš ko turejov 
sionieriui Svirneliui, už ką lonaus juoko, 
gausiva dar ir paveikslą. I g€t vjsgj tas pjev0 tarnas

Atsakymą gavau nemalonų: turi gana drąsos, kad gali taip musų spaudoje, nereikalauda- paliko nedaaiškintas. Aš

...c nc.'o, nau ■» iai -----r ^-—7 — . ... . . .. I v įsv i auiiiiiiiKU imamuose
musų redaktoriai ir leidėjai tu- tuo pelnu? Narių susirin- gausime tikrąsias biznio iš- surinkta $59.30. Aukas rinko 
ri rikiuotis pagal jo nurodymus kime kilo kai kurių paklau-[laidas, kurios siekia $107,- Tr ” - - * ” -
—tuos. kurie rašo. kaip moka. simų, bet reikalas kažkaip 517.41.

V. Barmienė, A. Matijoška. J. 
Tubienė ir J. Gimbutas.

Kalvari- 
Brazavo kai- 

(5>
J. K.,

■>20 Joy Road, Garden City, Mich.

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinsra Gyduolė 
yra mišinys riešutą, 
uogą, šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervu liffu ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų. nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo. gera 
nuo inkstų (kidneys)

—Kam gi man tas pagoniu- pigiai savo sugalvotą tavorą mi jokio atlyginimo. ^Prašyti.pai-ėjęs g mitingo namo pa- 
„as reikalingas^atsako;—jei rnums'arčiau U apyskaita ir „a- 
jauną paaugintą paršiuką
Įima butų gauti už penkinę

sako;—jei mums parduoti. iibiai w muk. o paKviesu pripazmius varčįau tą apyskaita ir pa-
šiuką ga-!šv. mišių sregoriomšku po $1 rašytojus ,r zurnabstus. Petrą- ban(lžjau f . « g.
mitinę, tai ir vienos ypatus dūsta jau pa- vtc.us ir mokėt, jtems pado- rokavimu/kiek’“ Da.
ar tris o liuosuota nuo čyščiaus ujmies ir nūs honorarus. ... , _ U' ’ K,ek me; !,a
ar tris, o __ __ ___ __ . ... . riaremp r»p»- meti,.- hiilrnpirkčiau, kad ir du ar----- - . _

pagoniuka kam jį pirkti, visai kančių, ir s i sau pa. 
nematau reikalo. Tą darbą mUpo dešine, klausosi radio ar

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* 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 žndė 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 vėžy*, fikania dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jie jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS
Boston 27, Mass.

Kadangi neturime literatūros darėme P^r metus laiko 
kritikos, tai Petravičiaus šuko- pelno iš biznio.’ Ir štai 
jimai galėjo kai ką suklaidinti. Prtč kokių išvadų aš priė- 
galėjo pasėti abejonių, bet at- jau:
sitiko vienas nenumatytas da. Pajamų iš biznio (baro,

Kai kunų Petravičiaus pulruimio, namo nuomu ir 
įskolmtu grafomanam rašytojų „arj mokesfi , „;ius 
kurinius Chicagos Lietuvių Li- - 1 ... -
teraturos Draugijos novelės , . ” * ’
vertinimo komisija patarė iš- [ turėta $126,494.9S. At
spausdinti ir pripažino, kad jie ėmus išlaidas iš pajamų 
gali lygintis su kitomis kalbo- gautųsi didelis nuostolis, o 
mis spausdinamais šios rūšies ne pelnas. Bet kalbant

Jei pajamos buvo $113,- 
726.18, o išlaidos $107,- 
517.41, tai “pelnas iš biz
nio’’ turėtų būti $6,208.77. 
Toks pelnas butų, jei nieko 
nenurašyti namo ii- rakan
dų nusidėvėjimui. Musų 
namas yra įvertintas apie 
150 tūkstančių, todėl nura
šant apie 4'< išeitų apie 
$6,000, o nuo rakandų rei
kėtų nurašyti apie 10' f, 
arba $800 ir tokiu budu vi
sas pelnas nueitų ant tų nu
rašymų. Apie $15,496 j>el- 
no iš biznio netenka nė kal
bėti.

Bet iš kur apyskaitoje 
gavosi toks jielnas? Jis ga

So. Bostono Lietuviu Piliečiu d«’ 7isoki,» nesv7-Lu’?’£Zištvermingas maistas ir stimunuo-
Klube aukojo šie asmenys 

$2—S. Kalvaitis.
• jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
.sirgtumėt, šitame mišiny yra pa-

_ stiprinimų. Vartojama arbatos for-
Po $1—Blauzdžiunas, J. Ju- moję. Svaras $8.000. pusė svaro 

cevičius, F. Karlonas, J. Bra. H.OO, kvoteris svaro $2.od. Prisiun- 
, . _ , . ciam j namus.zauskas, A. Rudauskas, J. Nor-

kunas. V. Montvila ir John 
Komar.

ALEXANDER’S CO
414 West Broadawy 

Sooth Boston 27. Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

literatūros kuriniais. O šiomis apie išlaidas reikia atmin- 
dienomis Jurgis Gliaudys—sa- ti, kad į jas įrašyta S 11.875
vo laiku taip pat iškoliotas numokėto morgičio ir rei- vosi iš to, kad į pajamas

1— ---------------------- ----------------------- - 'įtraukta ne tiktai “pajamos
iš biznio,” bet pajamos už 1 

i parduotą senąjį namą ir 
[dargi 1950 metų gale buvęs 
(“balansas,” arba 1950 me
tų tikras ar tariamas pel
nas. Taip padidinus paja
mas ir įrašius į biznio išlai- 
Idas namo išpirkimą (mor- 
įgičiaus nurašymą) gavosi 
didesnis pelnas, bet tai nė-' 
ra “pelnas iš biznio,” bet

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuvižkai-Anglišk«s ir Angliškai-Liehrriškas 
Nauja Laida. Kaina $14.00. Gaunamas pas

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.
i

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

įkarta 1S86 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,120,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų 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
riais. Smulkesnių paariškinimų klauskite vietinėje SLA
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New Yoric 1, N. Y.

isvakare.se
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DENIS DELANEY

ATRASTAS KALTAS

IŠ DRAUGIJŲ 
ATSTOVŲ PASITARIMO

LSS APYGARDOS 
KONFERENCIJOS

BOSTONE TARIMAI

Organizacijos Reikalu
LSS apygardos konferencija, 

susirinkusi Bostone 1932 m. 
sausio 20 d. Lietuvių Piliečiu 
Draugijos svetainėje, pritaria

ALT Bostono skyrius 
praeitą ketvirtadieni buvo 
sukvietęs i Lietuvių Pilie
čių Draugijos patalpas 
tuviškų organizacijų atsto 
vus. Buvo pasiųsta ar as

Radio Žinios
j Pp. Minkų ruošiamame 
koncerte kovo 9 d., be jau 
minėtų artistų Barboros 
Daily s ir I. Nauragio, daly
vaus ir p-lės Babuškinaitės 
baleto grupė. Koncertas 
bus South Bostono High 
School svetainėj.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

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

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvray 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

LIETUVIŲ MELODIJOS 

VALANDA

Buvęs Massachusetts mo
kesčių inspektorius Denis 
Delaney praeitą savaitę pri
siekusiųjų teismo buvo at
rastas kaltas dėl kyšių ėmi
mo ir dėl davimo neteisin
gų paliudijimų apie sumo
kėtus mokesčius. Prisieku
sieji po kelių valandų svar
stymo nusprendė, kad jis 
yra kaltas ėmęs 87,500 ky- 

ir davęs neteisingus pa
žymėjimus.

šį antradieni teisėjas C. 
Wizanski išneša sprendi-

V Jlie- :• siu

LSS Centro Komiteto atstovo meniškai Įteikta pakvieti
mai 35 draugijoms. Deja.drg. K. Bielinio ir prof. J. Ka

minsko pranešimams apie orga- 
nzacijos stiprinimo reikalą ir 
paveda komisjai iš draugų J. j 
V. Stilsono. J. Bimšos, A. Jen- 
knso. N. Jonuškos ir L. Gar- Į 
lauskaitės sušaukti kelių mė 
nešiu bėgyje Naujosos Angli
jos LSS. LDD ir paskirų ak-

visu draugijų adresų nete- da\ė 2 metus kalėjimo
ko laiku patirti, todėl 
kurios organizacijos pa 
kvietimo nesuspėjo laiku 

.'gauti.
Pasitarime dalyvavo at

stovai šių organizacijų:

kai ir 87.500 
.kėli.

pabaudos sumo

si SEKMADIENĮ 
GABIJOS BANKETAS

PRADEDAM ŠIŲ METŲ VASARIO 3, GIRDĖSIS Iš NAUJOS STOTIES

WHIL
tingesnių pažangiosios visuo- Lietuvių Piliečių Draugija, 
menės atstovų konferenciją ir DLK Keistučio Klubas, In-

žinierių Draugija, S. Da
riaus Legionierių Postas. 
Lietuviu Darbininku

pasistengti, kad toje konferen 
vijoje butų atstovaujamos vi
sos lietuviškos kolonijos Nau 
jojoj Anglijoj.

Komisijai pavedama iš ank-Į 
sto parūpinti konferencijai pra-,

aktualiomis musu išei-Į^P*’ SLA 308 kp., ALT Są-

Šį sekmadieni, vasario 3 
d. Gabijos Choras turės sa
vo metini banketą, kuriame 
visas choras padainuos ei- 

Drau- lę dainų vadovybėje muz.
gijos 21 kuopa, Sandaros J- Dirvelio. Tai bus ne tik

nesejus 
vijos temomis.
Mažosios Lietuvos ir 
VLIK’o Reikalu

LSS apygardos konferencija.
1952 m. sausio 20 d. Bostone, 
apsvarstė klausimą dėl Mažo
sios Lietuvos Tarybos atstovo 
Įtraukimą i Vyriausiąjį Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą ir 
nutarė pareikšti savo pageida
vimą. kad Mažosios Lietuvos 
Tarybos atstovas butų Įtrauk
tas Į VLIK’o sąstatą pilnateisiu i į-p’. Skautu
nariu* savaitraščiai
Bendruomenės Klausiniu

LSS apygardos konferencija 
Bostone. 1952 m. sausio 20 d., 
pritaria LSS Centro Komiteto 
pasis a k y m u i bendruomenės 
klausimu.

Bendruomenės organizavimas 
iš pat užuomazgos turi būti 
vykdomas be atskirų grupių 
bandymo bendruomenę domi
nuoti ir ją pajungti savo siau
riems interesams. Pastebėjus 
parapijnių ar kitokių žmonių 
norą bendruomenėje įsivyrauti 
—kelti tą viešumon ir telkti 
visuomenę prieš tokias pastan
gas. Geriausia priemonė ben
druomenei duoti demokratini 
pobūdį yra aktingas darbas jo
je.

Bendruomenės organizacijos 
kūrimasis ir veikimas Ameri
kos sąlygose bus nelengvas 
dargi tuo atveju, jei visi daly
viai i ją eis su geriausiai no
rais ir tyra širdimi, o jeigu Į 
tą reikalą bus Įnešta sroviniai 
ar religiniai dominavimo mo
mentai—organizacija nepajėgs 
Įleisti šaknų lietuviškoj išeivi
joj.

Moterų Klubas, SLA 359 banketas, bet ir koncertas.
Banketas vyks Lietuvių 

skyrius, Piliečių Draugijos didžio- 
365 kp., joj svetainėj. 368 West

1510 Kilociklų—Nuo 11 iki 12 Valandos
D AI N O S — M U Z I K A — Į V A I R U M A I

Bostono 
kp., SLA

jungos 
LSS 60
SLA 53 kp., SLA Antras Broadday, South Bostone. 
Apskritis, SLRKA 94 kp.. Pradžia 6 vai. vakare. Grieš
Lietuvos Vyčių 17 kp., R. 
K. Federacijos Bostono

Al Stevens orkestras.
Kviečiami lietuviai iš ar-

skyrius. R. K. Šv. Kazimie- ti ir toli. Lietuviškos dai- 
ro Draugija. Rašytojų Klu- nos mėgėjai neapsivils atsi-

i šitą banketą-kon- ■ 
šeimininkės yra su-' 

svečius gardžiai i 
Pasilinksminsi

AL STEVENS ORKESTRĄ
bas, Dorchesterio Moterų lankę 
Klubas, Šv. Jono E v. Drau- certą. 
gija, SLA 328 kp.. Tremti-įsiteikusio; 
niu Draugija, Sandaros 7

Vietininkija. me. kaip ir Lietuvoje. 
“Rytas” ir

“Keleivis," Sandaros Pir- mo!
mas Apskritis. Teisininkų 
Draugijos Bostono skyrius 
ir L. Kult. Rėmėjai Bostone.

Susirinkime buvo aptarta 
Vasario šešioliktosios mi
nėjimo programa ir pareik
šta eilė pageidavimų dėl 
aukų rinkimo tvarkos, dėl 
kalbėtojų, dėl
latvių ir estų. 
buvo
kaip padalyti, kad

pavaisinti 
i, kaip
Iki malonaus pasimaty-

Rengėjai.

KAPA LFIt.
VADOVAVO

Į A I/1I A I I1_I JAMTIAVn
PARADUI

Šiemet South Bostono 
veteranų postai paskyrė 
vieną italų kilmės ameri- 

pakvietimo kieti karo veteraną vado- 
Ypač gyvai vauti (būti Chief Marshall) 

svarstomas klausimas, kovo 17 d. parade. Vietos 
šiais angliški laikraščiai dėl to 

metais Bostono lietuviai su- rašė, kad pirmą kartą ne 
keltų savo kvotą 100,000 airių kilmės veteranas bus 
dolerių Lietuvos Laisvini- parado maršalu.
mo Vajuje, kuri Amerikos 
Lietuvių Taryba paskelbė. 
Inžinierių Draugijos atsto
vas p. Galinis nurodė, kad

VASARIO 17 DIENĄ 
SANDAROS BANKETAS

Vasario 17 d., po viešo 
visų organizacijų surengto 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo. Sandaros 7 kuo
pa. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje. So. Bostone ruošia 
iškilmingą banketą su įvai
ria menine programa. Dai
nuos Gabijos Choras ir kiti 
žymus dainininkai tai die
nai pritaikintas dainas.

........................... jospernai metais inžinieriai 
apsidėjo vienos dienos 
darbio mokesčiu ir per 
draugiją tuos pinigus surin
ko. Siūlė, kad rinkliava 
butų išplėsta po draugijų 
narius ir tuo budu pasiek
tų platesnę visuomenę, o ne 
tiktai tuos tautiečius, kurie 
atsilanko Vasario šešiolik
tosios minėjime. Panašių 
sumanymų ir patarimų bu
vo patiekta ir daugiau.

Įdomių minčių draugijų 
atstovai patiekė ir dėl tau
pumo Lietuvos Nepriklau
somybės Dienos minėjime. 
Kiekvienas centas, kurį čia 
sutaupome ir pasiunčiame 
į ALT centrą, yra indėlis 
į Lietuvos laisvės kovą.

Gyvas pasitarimas užsi
tęsė porą valandų. Drau
gijų atstovai skirstėsi tvir-

Vedėjai: POVILAS LAPENAS, MYKOLAS PLUTA, 

ALPHONSE STECKE, STEPONAS BUTKUS

Republikonų Partijoj

Nesutikimai Didėja

Republikor.ų partijoj ne
sutikimai de užsienių poli
tikos eina didyn. Praeitą 
sekmadienį R. Taft ir H. 
Hoover pasisakė labai kri- 

! kritiškai dė. administraci
jos užsienių politikos ir siu- 

Tuo tarpuTa proga South Bostono l0 naują kelią, 
lietuviai prisimena. kad 
1916 metais tam Evakuaci- 

Dienos paradui vadova- 
vavo musų tautietis Dr.

Jakmauh (Jakimavi
čius). 1915 metais Dr.
Jakmauh bubo parado

UZ' Paul savo --

BALF’o Pasilinksminimas

BALF’o 17 skyrius sek
madienį, vasario 10 d., 6

BROCKTON, MASS. 
Mirė J. Sakalauskas

Čia sausio 5 d. mirė Juo-
vai. vakare, A. L. Piliečiu Sakalauskas, bu\ o Ke- 
i-. •• - -• i leivm skaitvtmas rw»r danoleivio

metu.Draugijos salėje ruošia pa
silinksminimą, kurio visas 
pelnas skiriamas labdaros 
reikalams. Pasilinksmini
mas bus paįvairintas choro 
ir žinomų dainininkų dai- n^_sun^‘ 
nomis, tautiniais šokiais

skaitytojas per daug 
Velionis mirė su- 
82 metų amžiaus.! 

Paliko dideliame nuliudi-I
me keturias dukteris ir vie-

ir1
T. Dewey ii gen. Eisenhou-d^anomis. Veiks patrauk- 
erio salininkai mažai kuo jus bufetas, kur bus galima 

gauti ir Rrupjiiko, ir visus 
linksmins “Rythm - Airs” 
orkestras.

skiriasi užsienių politikoj 
nuo adminki arijos veda
mos politiko'. Kai Taftas- 
Hooveris kriokuoja Tru- 
mano politiką, jie netiesio-

“ chief of staff,” o 1916 me-igjniai taiko į Dewey-Eisen- 
tais buvo Chief Marshall. ihovverio politiką.
Todėl kalbos apie tai, kad,
pirmą kartą ne airių kilmės 
veteranas vadovaus para
dui. yra nežinojimo pada
ras.

Grieš Al Stevens orkestras 
Bus gardžių valgių ir ska-jtai pasiryžę padaryti Vasa- 
niu gėrimų. *rio šešioliktosios minėjimą

Kviečiame visus atsilan- sėkmingą.
kytk Rengėjai. 1 Rep.
'it s a s r x x s j; a s ss s's a a a a rfs a r a’s s » a s s s s s ats a a a a a a k a a a a a

VISI KAS MYLI LIETUVIŠKĄ'DAIN4 
yra kviečiami šį sekmadienį

Vasario (February) 3 dieną, 6 vai. vakare
į SOUTH BOSTONO L. P. DRAUGIJOS AUDITORIJĄ 

kur įvyks

GABIJOS CHORO METINIS

J, S S S S K X XJt.X K SJt-K X

Lankėsi Worcesteriečiai

Praeitą savaitę musų

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. Gyvename 
čia jau 20 metų.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandom:

Ir
1 fU 8
7 tU S

546 BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS. 

Telefoną.: SOUth Boston 1890

A. J. NAMAKSY
UAL MSTATE A 1N8UBANCB 

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 87 ORIOLB STRBMT 

W«st Bazbvy, Mmb.
Tel. PArkw*y 7-0402-M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Velionis atvyko į Ameri
ką 1892 metais. Paėjo iš 
Panevėžio apskrities, Va-į 
balninkų valsčiaus, Šiukio- 
nių kaimo.

Velionio dukterys yra: 
Veronika Damasauskas, Į 
Mary Durant, Josephine 
Wiltrakis ir Julia Baroe;j 
sūnūs Juozapas. Velionis 
gyveno pas dukterį Veroni
ką Damasauskas Montelloj.

Koresp. (

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

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.

Esant gyvam ir būtinam 
reikalui remti nuo karo nu
kentėjusius lietuvius Euro
poje, kiekvieno lietuvio pa
reiga yra paremti šį BALF 

Į labdaros parengimą. Įėji
mo tikėtų, kurie kaštuoja 

81, galima gauti pas: 
~ į Vilutį ir Jakutį, 496 East

Broadvcay, pas Tvaskus,

Ei»enhowerio Vardas 

N. Hampshire Varžytynėse

(i.Kovo 11
khTe„,''.!1S‘Ž i Lithuanian Fumitui'e Čo“’

ir Lithuanian Agency, 545pasisakys dėl kandidatų iš-'
•Įstatymo. Generolas Eisen- E Broadway( South Bosto-istaigoj lankėsi svečiai iš ihOweri« baU 

\Vorcesterio, Jonas Dauba-; blikonų ba'lsu0. "«
ras. veiklus valstiečiu bau-tojai ga|6s „asirinkti ta,.p. *

avime vra re-

dininkų darbuotojas, nese
nai atvykęs iš Vokietijos. 
Kartu su juo atsilankė mu
sų bendradarbis, po nelai
mingo atsitikimo automo- 
bylyje pradėjęs sveikti Juo
zas Krasinskas, ir senas 
musų laikraščio skaityto
jas D. Mažeika.

Lankėsi Svečias

jo ir kitų r .-.blikonų kan
didatų.

Silver Cafe 
Sveikino Diplomatus’

Tad visi dalyvaukime šia
me pasilinksminime.

Šeštadienį Dorchesterio
Klube Šurum Burum

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Ši pirmadienį musų ofise' 
lankėsi svečias J. Bush- 
mauskas iš Paterson, N. J. 
Svečias atvyko čia į brolio 
Tarno laidotuves, kuris stai
ga mirė praėjusį šeštadienį 
ir šį antradienį palaidotas 
iš Zaletsko koplyčios. Ve
lionis Tama?

Prof. J- Kaminsko pasiti- 
kimui sausa i 19 d. Silver 
Cafe savininkas S. Zavad- 
skas atsiuntė per J. Taurin- o 
ską butelį "diplomatiško” 
gėrimo ir didingus sveiki
nimus.

L I
“Keleivio” Kalendorius

Gaunamas Ofise

Šį šeštadienį ir visus šeš
tadienius ateityje Dorches
terio Lietuvių Piliečių Klu
bas ruošia savo patalpose, 
1810 Dorchester Avė., sma- 

šurum burtim. Gauta 12 
naujų rekordų, bus silkių 
užkandžių ir kitokių praš
matnumų. Visi kviečiami 
atsilankyti.

Rengėjai.

1952 metų “Keleivio”; 
kalendoriui salima

NamąIeškau Pirkti
Kas turi parduoti trijų šeimų. 

nUSl- ?liejurn' namų poroje vieto-

INCOME TAX SERVICE
Visais Ineome Tax formų išpildy 

mo reikalais suinteresuotieji prašo 
mi kreiptis šiuo adresu:

R. Mikonis.
515 Broadway. So. Boston. 

Phone: SO 8-0805.

IŠPILDO INCOME 
BLANKAS

ir dukrelę.
je, butų Sfera su jardu karui paliko žmoną pirkti musų ofise darbo va- žiuoti. prašom pranešjti man.

’ Kaina - —- K”'"' P SLlandomis. 50 centų. t

jva-.1.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BR0ADWAT,

SO. BOSTON, MASS.

Reikalingas Darbininkas
Man reikalinsras jreras žmogus 

prie farmos darbų. Reikia karves 
melžti mašinomis. Nemokantį aš 
pamokinsiu, kad tik norėtų dirbti. 

: Geistina, kad butų ne jaunesnis, 
.kaip 55-59 metų. Geram žmogui 
vieta trera. Mokėsiu $60.00 aitros 
j mėnesį, duosiu valjrj ir visą pri
žiūrėjimą, o kaip išmoks viską 
dirbti, mokėsiu ir dautriau. Rašykit 

padeda šiuo adresu: (6)
Mrs. Mary Stasunas.

R. D. 4.
Cortlaud, N. Y.

(ii)

TAX

Lietuvis baijręs kaledžių 
užpildyti taksų blankas, ateina 1 

So Boston. Mass. jūsų namus. Telefonuokit Stanlev 
(6, ,Ikaaala, CO 7-3929. (5)

r




