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Sovietų Rusija Statosi Galingą 
Povandeninį Laivyną

Rusai Jau Turi 360 Submarinų, Greit Turės Visą Tūks
tantį; Statosi Tris Karo Didlaivius, Du Jau Pa

statyti; Rusijos Submarinai Apgink
luojami Naujausiais Ginklais

Prašo Pratęsti
Drafto Įstatymą

sekreto-

Rusija statosi tris karo 
didlaivius ir ne mažiau tūk
stančio submarinų, pagal 
Londone paskelbtas žinias.; .
Skaičius apie Rusijos karo . Niasto gynimo 
laivyną paskelbė “jane’s,1 Įus, Louis Johnson, kreipe-
Fighting Ships” knyga, ku- S1 j piezidentą Tiumanąl 
lio j kasmet skelbiama vė- Pydamas, kao (statymas 
liausies žinios apie įvairių' apie šaukimą vyrų , pnvers- 
kraštu karo laivynus. kal'° ta?'nVb« (drafto

Tarp kitu laivų rusai sta- statymas) butų pratęsus 
tošį galingus povandeninius 7 
laivus, kurie gali plaukioti sako» 
ilgą laiką toli nuo savo ba
zių. Iš statomųjų karo did- 
laivių du jau esą baigti, o 
360 povandeninių karo lai
vų jau esą tarnyboje. Sako, 
rusai ypatingą dėmesį krei
kia Į submarinų statybą.

Pagal anglų žinias Rusi
jos submarinai yra naujau
sios rūšies ir gali plaukti la
bai greitai po vandeniu, jie 
yra apginkluoti naujausiais 
prietaisais mėtyti lekiančias 
bombas, o gal ir atomines 
bombas. Rusai, kaip ir hit
lerinė Vokietija, tikisi su 
submarinais paraližuoti 
priešo susisiekimą ir todėl 
i submarinų statybą meta 
milžiniškas lėšas.

PROTESTONAI SUTARĖ 
SIEKTI VIENYBES

trims metams. L. Johnson 
kad toks Įstatymas 

yra būtinai reikalingas ša
lies saugumui, nes jeigu
Į armiją ir karo laivyną ne
stoja užtenkamas skaičius 
savanorių, tai galima reika
lingus vyrus pašaukti Į karo 
tarnybą.

Dabartinis vyrų kariuo
menėn ėmimo įstatymas pa
sibaigia 1950 metais birže
lio 24 d. L. Johnson siūlo 
tą Įstatymą pratęsti iki 
1953 metų birželio 30 d.

Negru Mušikai 
Nebuvo Nuteisti

ltTU»
AMERIKA PRIPAŽĮSTA 

PANAMOS VALDŽIĄ 
Panamoj buvo keli pervers
mai. Amerika abejojo ar 
pripažinti ten valdžios už- 
grobikus. bet dabar nusi 
statė “skaitytis” so valdžią 
užgrobusiais žmonėmis. Pa
veiksle matytis Panamos 
žemėlapiai.
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Amerika ir Anglija Suvienodina
Sirijoj karininkai nakčia' SftVO GlTuClUS

iš sekmadienio Į pirmadienį]
padarė naują karišką per-( įgyvendinime”; Trijų
versmą ir paėmė valdžią Ginklais:
Generolo Sami Hennavi
diktatūra, kuri Įsigalėjo ka
riško perversmo keliu prieš 
4 mėnesius, nuversta, o bu
vęs diktatorius padėtas Į 
kalėjimą.

Perversmą šį kartą pada
rė pulkininkas Abid šišaka- 

, Ii, kuris kaltina generolą 
j Hennavi, kad šis bandęs 
parduoti Sirijos nepriklau
somybę užsieniams.

Kraštų Armijos Galės Pasikeisti Ginklais; 
Amerika Stiprina Savo Bazes Japonijoj

New Yorke Žmonės Amerika, Anglija ir Ka- 
rr 1/ ’ nada galutinai sutarė suvie-
1 aupo V anaenį tnodinti visus savo ginklus,

------- - kad nebūtų jokių sunkumų
Nevv Yorko miestas Įvedė pasikeisti ginklais ir amu-

Admirolas Denfeld 
Atsisako Tarnauti

Kinų Komunistai Nacių Maršalui
Prie Indokinijos Davė 18 Metų

Praeitą savaitę Kinijos, Anglų kariškas teismas 
komunistų kariuomenė pri- nuteisė nacių maršalą, Erich 
siartino prie Indokinijos von Mannstein. kalėti 18pr
šienu nlačiu ruožtu ir Dian- 
cuzų šaltiniai praneša, jog

metų kalėjime už karo me- 
vuz.^ j-ft.tu papildytus žiaurumus,
civiliai persirengę kinų ko-J Maršalas nuteistas už leidi- 
munistų kareiviai jau yra mą jo valdomose Rusijos

Buvęs karo laivyno virši
ninkas, admirolas Louis 
Denfeld, atsisakė paimti 
Amerikos karo laivų vado
vybę Europoj. Jis pareiškė, 
kad jo atstatymas iš parei
gų metė šešėlį ant jo loja
lumo viršininkams, o todėl 
jis sakosi negalįs užimti at- 
sakomingos vietos, kur rei
kia turėti nesumažintą au
toritetą.

Savo atsisakymo laiške
ozlmi»«z\luc Lr f l lz 1 l/~h 1 *1 
aUIIIIIVlOC niivmuvrja Vairi nui vr

Greenvvich, Conn., pro
testonų bažnyčių atstovų 
konferencija pasibaigė. Su
tarta eiti prie visų Ameri
kos protestonų bažnyčių su
vienijimo, bet ir tą nutari
mą priėmusieji bažnyčių at 
stovai pripažįsta, kad pra
eis ilgas laikas iki 47 milio
nai protestonų susijungs į 
vieną bažnyčią. Greenvvich 
pasitarimuose dalyvavo at
stovai nuo kelių bažnyčių 
su 15 milionų narių.

Miesto Majoras
Suimtas už Žmogžudystę

Prisiekusiųjų teismas 
Rome, Ga., teisė 10 baltųjų 
žmonių už tai, kad jie “be 
jokios priežasties” areštavo 
septynius negrus ir atidavė 
juos Ku Klux Klano gengs- 
teriams sumušti. Teisme 
buvo įrodyta visų kaltina
mųjų kaltė, bet prisiekusie
ji negalėjo susitarti dėl pa
skelbimo juos kaltais, sep
tyni “džiurimenai” buvo už 
apkaltinimą, o penki prieš. 
Todėl teisėjas paskelbė, 
kad byla neišspręsta ir bus 
svarstoma naujame prisie
kusiųjų sąstate.

GIO Unijose 200,000 Narių

perėję Indokinijos sienas ir 
telkia partizanus kovai 
prieš prancūzus. Kinų ko
munistai prisiartino ir prie 
Burmos sienų ir Burmos ko
munistinis judėjimas eina 
stipryn. Komunizmas gre
sia užlieti visą pietvakarinę 
Aziją, o Amerikos politika 
Azijoj vis dar tebėra neiš
aiškinta.

MARSHALLO PLANAS
BUS PAKEISTAS

srityse išskersti žydus, žu
dyti sovietų piliečius, ga
benti žmones i prievartos 
darbus Vokietijoj. Marša
las Mannstein pagarsėjo 
kaipo vokiečių kariuomenės 
vadas kare prieš Rusiją, ka
da jis vadovavo frontui Ru
sijos pietuose. Bet ir kare 
prieš Lenkiją tas maršalas 
pasižymėjo žiaurumu ir ne
siskaitymu su jokiu žmoniš
kumu.

laivyno viršininkams uždė
tą pareigą tylėti ir nedisku- 
suoti ginčijamų krašto gy
nimo klausimų.

KU KLUX KLANO
VADAI SUSIPEŠĖ

vandens taupymo dienas ir 
kviečia gyventojus kiek ga
lima taupyti vandenį. Mies
to vandens rezervuaruose 
šiuo tarpu vandens yra tik
tai 88 su puse bilionų ga
lionų, nors vietos tuose re
zervuaruose yra 253 balio
nams galionų. Kiekvieną 
dieną New Yorko didmies
tis sunaudoja virš 900 mi
lionų galionų vandens, to
dėl miesto valdžia bijo, kad 
vandens gali pritrukti, jei 
rezervuarai nebus papildy
ti. Įvedus vandens taupy
mo dieną praeitą penkta
dienį Nevv Yorko didmies
tis suvartojo tiktai 798 mi
lionus galionų, arba “sutau- 
pų” padaryta 176 milionai 
galionų.

ALGER HISS BYLA
EINA PRIE GALO

Sydney, N. S., miesto Ka
nadoje majoras Jack Mac- 
Lean šį pirmadienį suimtas 
ir padėtas į kalėjimą už 
miesto tarnautojo, Joseph 
MacKinnon, nužudymą. Ma
joras kaltinamas, kad jis su 
savo automobiliu miesto 
tarnautoją pritrenkė, o pas
kui dar kartą per jį jau gu
lintį gatvėje pervažiavo ir 
i!- paliko gulėti gatvėje ne
gyvą. Kada automobilis 
važiavo ant tarnautojo, tai 
MacKinnon šaukė: “Stop, 
Jack, stop!” bet “Džekis” 
nepaklausė ir senas, 65 me
tų palėgėlis tarnautojas bu
vo užmuštas. Taip pasako
ja liudininkai, kurie matė 
tą žmogžudystę sekamienio1 
vakare. ,

Majoro areštas sukėlė

Mass. valstijoj CIO uni
jose yra 200,000 narių. Vi
si nariai dabar traukiami į 
politinę veiklą, kad prisidė
tų prie išrinkimo tinkamų 
kandidatų.

SIŪLO TAUPYTI

ž,

Buvęs prezidentas Herbert 
Hoover pasiūlė, kaip pertvar
kyti valdžios aparatą, kad su
taupius pinigu. Čia jis nu

Paryžiuje vedamos dery
bos dėl Marshallo plano 
pritaikymo pasikeitusioms 
Europos sąlygoms. Laukia
ma, kad vietoj siuntimo į 
Europą Amerikoj supirktų 
prekių, mašinų ir maisto, 
bus įsteigtas fondas, kurs 
padės Europos šalims dary
ti Amerikoje užpirkimus, 
pagal jų sutartą planą su 
Amerika.

P. Nitze Pakeis G. Kennan
Valstybės departamento NEW YORKO MAJORAS 

pareigūnas, Paul Nitze, pa-Į O DWYER VEDĖ
keis to departamento politi
kos direktorių George Ken
nan, kurs išvyko ilgoms 
atostogoms.

VENGRAI AREŠTAVO 
AMERIKIETI JACOBSON

Vengrijos komunistinė 
policija areštavo ir padėjo į 
kalėjimą Amerikos žydų or
ganizacijos Joint Distribu- 
tion Committee atstovą, kai 
jis po atostogų praeitos sa
vaitės gale grįžo į Budapeš
tą vadovauti Amerikos žy 
dų labdaros organizacijai 
Vengrijoj.

Ku Klux Klano vadas, 
vadinamas “Imperial Wiz- 
ard” Sam Roper, Atlanta, 
Ga., mieste skelbia, kad kai 
kurie kiti to “klano” vadai 
yra “išdavikai” ir niekam 
tikę žmonės. KKK vadas 
ypač pyksta, kad Mont- 
gomery, Ala., mieste susi
darė konkuruojanti KKK 

jį organizacija, kuri iš tikrojo 
Įvado vilioja narius ir dole
rius.

Alben Barkley Pranašauja 
Republikonų Pralaimėjimą

trauktas su Mrs. India Ed- 
f.vdney mieste didelį žmo- wards. demokratą partijos
nių sujudimą. 30,000 gy 
ventojų miestas dabar pali
ko be valdžios.

moterų vadove. Hooverio 
taupymo planą remia ir de-

* mokratai ir republikonai.

Vice - prezidentas Alben 
W. Barkiey, kalbėdamas 
Miami, Fla., sakė, kad jo 
širdingu įsitikinimu repub
likonai neturi jokios vilties 
laimėti nei 1950, nei 1952 
metais, nei per daug atei
nančių metų, nes žmonės 
esą pasitenkinę demokratiš
kos administracijos pastan
gomis kelti žmonių gerbūvi

Pakalbinkite kaimynus ir

Šį antradienį New Yorko 
majoras O’D^yer susituokė _
Stuart, Fla.. miestelyje su krašto viduje ir išlaikyti tai- 
p-le Sloan Stimson. Stuart ką pasaulyje. Vice-prezi- 
miestelis ta proga paskelbė dentas kalbėjo, demokratų

ban-draugus užsisakyti “Kelei- O’Dwyerį “vienos dienos surengtame Jackson 
vį.” Kaina metams $3. majoru” savo miestelyje. kiete.

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, 

Rėmėjams ir Rendradarbiams Linkim 
Linksmų Kalėdų švenčių “Keleivio” Štabas.

7/s'.Zą\;Va’'.^'iZip>Tzo"7,

Buvusio valstybės depar
tamento pareigūno Alger 
Hiss byla jau tęsiasi ketvir
tą savaitę ir eina prie galo. 
Teismas baigė išklausyti 
kaltinamojo liudininkų ir 
dabar pats Alger Hiss duo
da parodymus.

Alger Hiss byla jau švai
stoma iš antro karto, nes 
pirmą kartą prisiekusieji 
negalėjo susitarti dėl jos 
kaltės.

nicija. Derybos dėl ginklų 
suvienodinimo jau buvo ve
damos nuo 1947 metų, bet 
tiktai pasirašius Atlanto 
Paktą derybos sėkmingai 
baigtos. Prancūzija ir kitos 
Vakarų Europos šalys irgi 
derinasi prie Amerikos ir 
Anglijos.

Ginklų suvienodinimas 
yra labai svarbus pasiruo
šimo žingsnis gintis, jei kil
tų pavojus iš rusiško impe
rializmo, nes tada lengva 
butų Vakarų armijas ap
ginkluoti su ginklais iš. 
Amerikos ar Anglijos dirb
tuvių.

Amerikos armijai Japo
nijoj duotas įsakymas pasi
ruošti “visokioms galimy
bėms” ir iki pavasario baigti 
kariško lavinimo programą. 
Iki šioje i Amerikos kariuo
menė Japonijoj buvo laiko
ma tiktai vidaus tvarkai pa
laikyti. Bet įvykiai Kinijoj 
pakeitė amerikiečių armijos 
uždavinius Japonijoj ir to
dėl kariuomenė ten ruošia
ma galimam susikirtimui su 
rusais.

STALINAS GAUS VIRŠ 
MILIONO DOVANŲ

ATOMŲ BOSAS?

Gmodžio 21 d. Rusijos 
diktatorius Stalinas mini 70 
metų gimimo sukaktuves. 
Ta proga iš visų Rusijos pa
vergtų kraštų jam siunčia
mos brangios dovanos. Če- 

jchoslovakija, Lenkija, Bul
garija ir kiti kraštai siunčia 
dovanas ištisais traukiniais. 
Atskiros dirbtuvės, mokslo 
Įstaigos ir įvairios bolševi-

* kų vedamos organizacijos 
siunčia nužemintus linkėji
mus ir kelia į padanges dik
tatorių.

Dovanas siunčia ir Rusi
jos žmonės. Daugelyje vie
tų darbininkai savo unijinių 
bosų yra verčiami “išpildyti 
planą” pagreitintu budu iki 
Stalino sukaktuvių ir pa
tiekti diktatoriui tą savo 
ekstra išspaustą prakaitą, 
kaipo “dovaną.” Iš viso 
Stalinas gaus virš miliono 
visokių dovanų.

[JUNGTINES TAUTOS 
JAU KAPITULIUOJA

Jungtinių Tautų kolonijų 
priežiūros taryba nutarė 
atidėti kuriam laikui Jeru- 
zalio miesto intemacionali-

___________  ___________ zaciją ir “studijuoti” tą rei-
■ a'Stone kalbina, kati kakt vietoje. Prieš Jungti- 
prezidentą., paskirs ttilson mų Tautų se.mo tarimą dėl 
Wvat, kurio paveikslas ria JciUZallO pasisakė 11 žydai 
matosi, atominės energijos ir Jordanijos arabai, o 
komisijos pirmininku į vietą Jungtinės Tautos neturi jė- 
pasitraukiančio D. E. Lilien- gos savo nutarimą įgyven- 
thal. dinti. ,
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LIETUVIŲ TAUTOS bės kišimosi i ūkio gyveni- 

NAIKIN1MAS mą idėją yra pasisavinu-
--------  'sios. Australijos liberalų

Lietuvių Informacijos vadas, Robert Menzies, ku-
Biuletenis, leidžiamas Ame- ris paėmė vadovauti naujai 
rikos Lietuvių Tarybos, pa- vyriausybei, savo valdymo 
duoda tokius baisius skai-’ programą taip perstatė:
čius apie deportacijų ir nai
kinimų aukas Lietuvoje.. 
Čia išvardyti tiktai musų 
tautos naikinimai, kuriuos 
atliko ir atlieka rusiškas 
okupantas. LAIC rašo:

Pirmame etape—tarp 1940 
birželio 15 d. ir 1941 m. birželio 
22 d.—Lietuvoje buvo išžudyta 
arba ištremta apie 50.000 as
menų. “Laisvam apsigyveni- : 
mui” (volnoje posielenije) Si-j 
biro kolchozuose čr stovyklose 
ištremta apie 23,000. Daugiau
sia ištremta i Semipalatinsko 
ir Bamaul sritis. Karui prasi
dėjus, politiniai kaliniai buvo 
arba išžudyti arba išgabenti i 
kalėjimus Rusijos gilumoje.

Antrame etape — 1944 - 1945 
metais—maskoliai išžudė, suė
mė arba ištrėmė Į Sibirą tarp 
112,000-120,000 asmenų. Jų 
tarpe, “laisvam apsigyvenimui” 
ištremta apie 55.000 ūkininkų 
šeimų.

Trečiame etape— 1946-1949
liepos mėnesį—maskoliai išžu
dė, suėmė arba ištrėmė apie 
240,000 asmenų, daugiausiai 
priverstiniems darbams arba 
"laisvam apsigyvenimui” Sibiro 
dr žiemių Kazachstano srityse 
(tarp 180,000 ir 200.000 lietu
vių ūkininkų).

Pagal toli gražu nepilnus da
vinius, gautus pastarųjų dviejų 
metų eigoje, tarp 1941 m. bir
želio ir 1949 m. liepos mėnesių 
kautynėse arba skerdynėse žu
vo apie 125,000 lietuvių, nuo 
sunkių darbų ir ligų tremtyje 
išmirė apie 190.000-210.000 lie
tuvių. Taigi grynai lietuvių 
tautybės asmenų žuvo tarp 
315,000 ir 325,000.

Gyvenimo amžius sovietinėse 
stovyklose siekia tarp 2 ir 5 
metų. Amžiaus ilgumas pri
klauso grynai nuo vietinių kli
mato ir darbo standartų sąlygų.

Pagal davinius iš nelietuviš
kų šaltinių, ligi šiol apie 85''? 
lietuviškos inteligentijos ir tarp 
35 ir W/r aktingesnio tautiš
kai susipratusio elemento su
naikinta. Šie elementai buvo 
arba išžudyti arba ištremti Į 
tolimiausias Sibiro šiaurės ry
tų sritis ir “Dalstroj,” t. y., į 
sunkiausio klimato Sritis.

AUSTRALIJOS RINKIMAI

“Užtikrinti darbo visiems 
dirbantiesiems; vyriausybė 
imsts iniciatyvos kelti ūkį 
krašto viduje, kur privati ini
ciatyva nepasireiškia; vy
riausybė palaikys žemės ūkio 
produktų kainas, kad užtikri
nus farmeriams pastovias pa
jamas; vyriausybė stengsis 
pagerinti ir pilnumoje išlai
kyti įvairių rusių socialinį 
draudimą—ligoje, nelaimin
guose atsitikimuose, senatvė
je. šeimos maitintojui mirus, 
nedarbo atsitikime ir tt.”

Amerikos republikonai, 
kurie linksmai pasveikino 
R. Menzies laimėjimą, jo 
programai ne tik nepritaria, 
bet prieš ią kovoja, nes ta 
programa yra ne kas kita, 
kaip prezidento Trumano 
“fair deal” programa, per
kelta i Australijos sąlygas 
ir žymiai išplėsta. Austra
lijoj ir Naujojoj Zelandijoj 
pasirodė, kad buržuazinės 
partijos dar yra pajėgios 
grįžti i vyriausybę, bet tik
tai pasisavinusios plataus 
socialinio draudimo pro
gramą. Tiek jos iš socialis
tu jau pasimokė.

Blokuoja Jugoslavus 
Rusai blokuoja rytiniame 
Berlyne Jugoslavijos karo 
karo misiją. Paveiksle ma
tytis Tito konsulas čr misi-, 
jos vadas prie Tito paveiks-« 
lo. Viršuj kampe rusu ka
reiviai prie lango.

kurinė nacionalistinės Kini
jos bazė. Toje saloje ga
lutinai spręsis ir Kinijos va
do Cankaišeko likimas. Jei 

į jis sugebės suburti apie sa
ve užtenkamai pasiryžusių
kareivių gintis, Taivvan sala Linksmu Švenčiu!_____ _ _____'pasiginčija, kartais net ką

1 ................... . . nors nubalsuoja, bet savo
kurios nacionalistai galės; Besiartinančių s v e n c i ų (tarj neturi jokios jėgos 
bandyti ir visą Kiniją iš-į proga žmonės linki viensj kd .‘tL Todėl nykštukas 

iš kinu komunistų i kitam linksmų švenčių. Pa- į)P didelio riziko

gali būti ateityje bazė. iš

plėšti _ ____
diktatūros. linkėsime ir musų skaityto-

čankaišeko-šalininkai sa-’jams laimingai ir linksmai

Izraelis be didelio 
rodo tokį didelį karingu-

ko, kad Taivvan sala dabar i sulaukti ir praleisti tradici- * ><
esanti gerai ginkluota, bet nes^ šventes. . Vyskupo Oxnam Žodis
ar šalia ginklų yra ir ryž- Deja, kaipo lietuviai mes
tumo, tą parodys tik netoli- turime mažai pagrindo būti! Metodistų bažnyčios 
ma ateitis. Salos gynimas linksmus. Kalėdos yra tra- kūpąs New Yorke, 
priklausys ir nuo Amerikos Picinė šeimos šventė, o ku- Bromley Oxnam, šukele di- 
apsisprendimo, ar Kinija ris musų tų švenčių proga dėlę audrą sugretindamas 
bus galutinai “nurašoma” į neprisimins musų artimus, komunistus ir katalikus. Jis 

i nuostolius, ar bus bandoma gimines, jaunystės draugus sakė:
ten atsigriebti.

vvs-
G.

ir tautiečius Lietuvoje, ku-; “Romos katalikų bažny- 
rie dabar tūkstančiais yra i čia netiki į religijos laisvę, 
naikinami, tremiami į Rusi- kaip mes ją suprantame, o 

Įjos tolybes ir paverčiami į Į komunistų partija netiki į 
bebalsius darbo galvijus 1 civilines laisves, kaip mes 

p 'pikto okupanto nelaisvėj? J jas suprantame.”
KdlCOlį tiO(JQ Paskaitykime šiame “Kelei- Vyskupas ragino protes-

—H. P.

BALF'o Pirm. 
Sveikinimas

vyje” skelbiamus davinius
Kalėdų švenčių proga apie deportuotų lietuvių stybė 

man tenka pasveikinti visus Į skaičius ir susimąstykime, 
tautiečius, tiek čia Ameri-: x
koje, tiek gyvenančius kito- Rostovas Kartuvėse 
se šalyse, o ypač tebevargs-

Taiwan tančius Europos stovyklose 
tremtinius, ir palinkėti vi
siems ramybės ii- geros nuo-

------- _ , ..taikos praleisti šią Kristaus
o. kad Kinijos komunistai j gimimo dieną. <

Australijos rinkiminės ko
vos centre buvo bankų na
cionalizacijos klausimas. 
Darbo vyriausybė buvo pra-__
vvuum

-- z-kpai ičtiiicnvc tol- nftrmn

Po visą spaudą plačiai 
nuskambėjo Naujosios Ze
landijos ir Australijos rinki
mai. Naujojoj Zelandijoj, 
po 14 metų Darbo Partijos 
valdymo, rinkimus laimėjo 
konservatoriai, o Australi
joj, po 6 metų Darbo Parti
jos valdymo, rinkimus lai-; 
mėjo koalicija iš liberalų ir 
“country party” atstovų. 
Rinkimų rezultatus karštai 
pasveikino ir Amerikos re
publikonai ir Anglijos kon
servatoriai.

Darbininkų kovos kelias 
nėra lygus ir rožėmis klo
tas. Po laimėjimų tenka 
pergyventi ir pralaimėjimų, 
kad vėliau, sustiprėjus, vėl 
žengti pirmyn. Atsigriebs 
ir Australijos kaip ir Nau
josios Zelandijos darbinin
kai po to, kai balsuotojai 
patirs “laisvos iniciatyvos” 
šalininkų valdymo.

Bet vertinant “anos že
mės pusės’’ rinkimus verta 
prisiminti, kad Australijoj 
ir Naujojoj Zelandijoj 
“welfare statė” idėja jau 
yra tiek giliai įleidusi šak
nis, kad ten ir buržuazinės 
partijos, kurios garsiai šu
kavo prieš socializmą, so
cialinio draudimo ir valsty-

nacionalizuoti bankus. Prieš 
Įstatymą sukilo visos “lais
vojo” kapitalizmo galybės 
ir pirmon galvon patys ban
kai. Prieš įstatymą, kaipo 
“nekonstitucinį,” pasisakė 
ir Australijos aukščiausias 
teismas. Todėl rinkimuose 
ginčai sukosi apie bankų 
nacionalizaciją ir apie vy
riausybės siūlomą programą 
nacionalizuoti tas pramonės 
šakas, kurios yra jau įgavu- 
sios monopolinio pobūdžio.

Kaip matome. Darbo Par
tijos valdžia “kėsinosi” į 
palyginus nedidelę ūkio da
lį, paliekant privačiai ini
ciatyvai platybes dirvos 
veikti. Bet prieš Darbo 
Partijos pasiūlymą buvo 
mobilizuotos visos kapita
listinės galybės ir rinkikai 
pasisakė už kapitalistines 
partijas, o Darbo Partija 
kelis metus bus opozicijoj ir 
turės progos vėl atsigriebti 
ir vėliau grįžti į valdžią su 
savo programa ir ją vykdy
ti.

Prie sukėlimo “antisocia- 
listinio” ūpo Australijoj 
prisidėjo daug ir komunis
tai. Jų vedama angliaka
sių unija pereitą žiemą 
(musų vasarą) buvo dezor
ganizavusi krašto ūkį ka
syklų streiku. “Kaltę” už 
tą komunistų liūdną triksą 
balsuotojai suvertė valdan
čiai Darbo Partijai, kodėl 
ji neužtenkamai energingai 
Maskvos agentus sudraudė. 
R. Menzies partija žadėjo 
apvalyti kraštą nuo bolševi
kiškų netvarkos apaštalų ir 
balsuotojai tam pritarė.

Pralaimėjimai darbininkų 
pažangos kelyje yra neiš
vengiami, bet po pralaimė
jimo vėl seka kova ir vėl at
eina laimėjimai.

Šimtas mylių nuo Kinijos.
Facifiko vandenyne yra
Taivvan sala (Formoza). ... , — ----------- o
Tai yra didelė sala. jos plo- mato, kaip iie patys klydo Įaimingais prie 
tas yra lygus maždaug
virš pusės Lietuvos, ar 14,- 
OoO ketvirtainių mylių. Ta 
sala per amžius buvo Kini
jos sienose, bet 1895 metais _ _ ______
Japonija ją atėmė iš Kini- mur.istai neabejojamai ban- Hausinis prievartos budais 
jos ir per 50 metų ją valdė, dys tą salą užimti. Jie ne- £čar(jė šeimos židinius, pa- 
Karo metu buvo sutarta, sigailįės nei propagandos mjndamas įr paniekinda- 

nei ginkluotų pastangų, kad 
nacionalistus išmetus iš I
Taivvan salos. O prieš Ame- Į §iandieną daugeliui lietuvių 
riką ir kvla klausimas, kąį įpėdinės eglutės žėrėjimas 
daryti? Ar leisti kinų ko- prjmins jiems padalytą ne- 
mv: -tams įsigalėti Taivvan1
saloje, tarp Japonijos ir Fi
lipinų? Jei kinų komunis
tai oaimtų Taivvan salą. jie 

Kinijoj, ir to-:.-r( -* iš jos padarytų milita-; kacĮ prįešo 
Kinija jie susijungė ų i nę bazę, kaip tą buvo pa- gaijau pasibaigs ir vi 
lio džiaugsmo. darę r japonai. Kada ja- kaltos aukos bus iv(

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei 
vį.” Kaina metams $3.

esą tiktai 
šalininkai,

•žemes reformos 
šiandien patys

Deja, mes žinome, kad ne 
visi lietuviai galės jaustis

Sofijoj komunistų teis-; 
mas per savaitę laiko “iš
klausė” T. Rostovo ii- jo de
šimties draugų bylą ir nu
tarė Rostovą pakarti, pen
kiems kaitinamiems teisinas 
davė bausmę kalėti iki gy-

kalėdinės vos Salvos’ ° penkis nubau- 
klydo) ir kaip jie kitus eglutės'kūčių vakare. LiJd« nu0 8 iki 15 metu ka'<jei

klaidino.
Taiwan sala dar yra Ki-

ni.i 'S nacionalinės vyriausy-

tonus burtis ir išlaikyti val- 
atskyrimą nuo baž

nyčios ir neleisti nusmelkti 
viešąsias mokyklas sektai i- 
nėms (parapijinėms) mo
kykloms.

Sugretinimą katalikų ir 
komunistų padarė neabejo
jamai “lojalus ir normalus 
amerikietis,” kurio autori
tetu vienas katalikų reakci
ninkas švaistosi savo pasi
sakymuose prieš pažan
giuosius lietuvius.

bės rankose. Kinijos

kad sala bus grąžinta Kini
jai ir nuo 1945 metų sala
vėl yra Kinijos sienose.; 
Formozos saloje gyvena 6 
milionai gyventojų, daugu
moje kiniečiai. Bet per 50 
metų japonų šeimininkavi
mo Formozos gyventojai 
buvo įpratę į geresnę tvai
ką, negu vra
dėl su 
be dideli

I ponu 
(Formo-i aru,Dabar Taivvan 

zos) sala liko paskutinė na
cionalinės Kinijos tvirtovė. 
Visas milžiniškas Kinijos 
kraštas, su 450 milionų gy
ventojų, jau pateko ar pa
tenka į Sovietų Rusijos 
“itakos

tuvių tautos ir visos žmoni
jos priešas, bedieviškas ko
munizmas, išblaškė musų 

k°" žmones po pasaulį, bruta-

'Įėjimo. Per savaitę laikoj 
teismas “apsidirbo.”

T. Rostovas teisme atšau-i Bolševikų “Laisvės” rė
kė savo "prisipažinimus,” daktonus šaukia gvolto dėl
kurie iš jo buvo išgauti be
tardant jį kalėjime per ke
lis mėnesius. Bet visi kiti

Mizara ir Vanduo

vandens trukumo Nevv Yor
ke. Jis sako:

“Nėra pinigų vamzdžiams. 
| pro kuriuos vanduo pats at-

, 1 eitu iš ežeru i didmiesti!pyle patys ant savęs pamaz-: Tiesiog skandalas. Tai ?ė- 
| da! Kultūringas pasaulis

kaltinamieji ir teisme darėmas visa tai, ką lietuvis per; .{J../X.
amžius gerbė ir brangino. I1UuriUs? pns»paxinnnu?.

orlaiviai, 1941 metais 
žio 7 d., pakilo dau

žyti amerikiečių karo bazes 
F ilį’i .uose, iie tą darė is; 
Tai'.an salos.

i?
primins jiems 
užtarnautą skriaudą, ir jų 
mintys ir širdys bus nu
kreiptos į Visagalį Dievą su 
tvirtu tikėjimu ir viltimi, 

siautėjimas pa- 
isos ne- 
ertintos

ir mes susilauksime 
gumo ir ramybės.

Kartu su sveikinimais no 
riu perduoti mano širdin- 

Amei ika, gjausja padėką visiems ben-
stij/ : o per karą pagarse-• <jradarbiams, geradariams 
jusi?, -uvinais mukiais Oki- jr iabdaros <larbo rėmėjams 

. ., _ . . .. nav sa^’ bet i ei Taivvan i u2 jų duosnumą ir atjauti-
sferą. Ten įsigali $aloe atsisės Maskvai įsti-

kinų komunistai, kurie yra kjm; 
ištikimi Maskvai ir aklai se- naw 
ka Maskvos neapykantos! ?avo 
politiką link amerikonų. Ki-! ą, 
nų komunistai jau spėjo |senai 'akė, kad 
“pasižymėti” savo išsišoki- saugumui Taivvan 
mais prieš Amerikos diplo- ra re; .alinga. Bet Amerikai 
matus ir tyčia stengiasi f negali leisti, kad toje stra-į 
amerikiečius visaip paže- teginė; saloje įsistiprintų 
minti ir iš jų išsityčioti. Tai Amerikai nedrauginga val- 
daroma ne be Maskvos įsa-! stybė. Taigi, Amerika ne 

x norj .0, okupuoti,

mą savo vargan patekusių 
tautiečių. Tikiu, kad arti
mo meilės ir gailestingumo 
jausmas lydės jus ir toliau. 

Visiems reiškiu nuošir

dų komunistai, Oki- 
sala gali nebetekti

ariškos reikšmės, 
ikos vyriausybė ne-

, . džius sveikinimus ir linkeji-ąo Į o p- ; *
mus sulaukus šventų Kalė
dų!
Kun. Dr. Juozas B. Končius,

BALF’o Pirmininkas.

kymo, Maskvai liepiant ir 
ruošiant dirvą tolimesniems 
komunistų laimėjimams 
Azijos platybėse.

Kinijos komunistai dar 
neturi Vakarų pripažinimo. 
Anglija linksta jų režimą 
pripažinti. Amerika šiuo 
tarpu nemano to daryti, 
juo labiau, kad Kinijos ko
munistai visai ir nenori to
kio pripažinimo. Juk jei 
jie norėtų gauti Vakarų pri
pažinimą, jie nebūtų taip 
elgęsi su Amerikos genera
liniu konsulu Mukdene, An- 
gus Ward, kaip jie tą darė. 
Atrodo, kad'Kinijos komu
nistams daugiau rupi Ame
riką erzinti, jos prestižą i sala 
Azijoj pažeminti, o ne gau
ti iš Amerikos pripažinimą, 
šiandien nebėra jokios abe- 
ponės, kad Kinijos komu
nistai ves nedraugingą poli
tiką link Amerikos. Tie 
amerikiečiai, kurie pasako-

negali 1 risti nė kinų komu
nistai ją okupuoti. Tai
vvan salt je dar sėdi genero
las Čankaišekas, kurio 
Amerika nebenorėjo remti 
jo kovoje prieš Maskvos re
miamu' komunistus. Bet 
dabar atrodo, kad Amerika 
vėl turės susitaikinti su ge-

bet REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

A.
ford,

Stanaičiui, Walling- 
Conn.—“Atsikratyti” 

nuo nepatinkamo laikraščio 
yra labai lengva, reikia pa
sakyti laiškanešiui, kad jus 
atsisakote tą laikraštį pri
imti ir paštas painformuos

gas be jokio saiko.
Traicho Kostov, Bulgari-! juoksis, 

jos komunistų vadas, prasi
kalto Maskvai todėl, kad jis; Mizara visai nesijuokia, 
norėjo savo šaliai daugiau'jis visai teisingai nepriskai- 
nepriklausomvbės nuo Mas-j to save prie “kultūringojo 
kvos. Už “titišką’’ nuode- pasaulio, ’ bet tiktai prie 
mę jis jau baigė savo gy ve-i Maskvos klapčiukų gengės, 
nimą kartuvėse. Visą savo ^U1'i iš vandens, ir is de- 

tei^in-1 gy^nircą KostoVąs dirbo, Į besu, ir is betko semia me- 
Į kad įvedus Bulgarijoj ko- džiagą garbinti Juozą Sta- 
; munistų režimą, kuriame! liną m kandžioti Ameriką.
kartuvės vra “socializmo”; __ , ,,Mes galime brooklynis- 

kius nuraminti ir Nevv Yor
ke nebūdami. Jei jie išvys 
penktadieniais Mizara ap
žėlusį kaip kelmą, tai tegu. 

Izraelio valstybė nutarė žino. jog tai atsitiko ne dėl
perkelti krašto sostinę į Je-; vandens trukumo ir dėl Ro- 
ruzalį, kurį .Jungtinių Tau- ko “patriotizmo,” kuriuo 
tų seimas nutarė internacio-1 jis sirgo 1941-1945 metais, 
nalizuoti. Į bet tiktai dėl jo tinginio.

Izraelio ministeriu pii-mi- .
ninkas. David Ben-Gurion, Visuotinas 
drąsiai pareiškė, kad žyduiČebatlaižiavimas 
tauta stovi išvakarėse nau-i
jos kovos “prieš arabų pa-! 
šaulį, prieš Romos katalikų 
pasaulį ir prieš komunizmo 
pasaulį.”

Nežiūrint į tokias dideles 
priešų galybes, Izraelis ža
da laimėti ir žada padalyti 
Jeruzalį ne tik savo valsty- Į 
bės dalimi, bet ir savo vals
tybės sostine.

Mat, Izraelis jau turėjo ,
progos įsitikinti, kart Jung- ka?P°

nerolu čankaišeku, be ku- laikraštį apie jūsų pageida-
rio kariuomenės ir karo lai
vyno Taivvan salos negali
ma išsaugoti nuo komunis
tų.

Tolima Taivvan sala šiuo 
metu pasidarys Amerikos 
politikos bandymas Toli
muose Rytuose. Seniau ta 

buvo žinoma, kaip 
“kamparo gimtinė.” Iki 
buvo išrastas dirbtinis kam
paras, Taivvan sala statė vi
sam pasauliui natūralinį 
kamparą. Dabar Taivvan 
sala yra cukraus ir ryžių 
gamintoja ir pasidarė pas-

vimą. Jei koks nors “gera
daris” prisiunčia laikraštį, 
tai meskit laikraštį į šiukš
lyną ir bus baigtas reikalas. 
Ištraukas iš straipsnio gal 
galėsime įdėti.

K. B., Schenectady, N. Y. 
—Straipsnį “Ar taip jau 
bloga buvo nepriklausomoj 
Lietuvoj komunistams?” 
gavome. Ačiu, žiūrėsime.

Anthony Chucka, Nevv 
Britain, Conn.—Į Lenkiją 
galite siųsti maisto ir dra
bužių pakietus paštu, iki 22 
svarų, muitų Lenkijoj mo-

simbolis, o teismas yra vai-' 
dančiųjų budelių įrankis.

Karingas Izraelis

Maskvoje nepaprastos če- 
batlaižiavimo i š k i 1 m ė s. 
Gruodžio 21 d. Rusijos dik
tatorius, Soso Džugašvili 
Stalinas, mini savo gimimo 
70 metų sukaktuves. Ta 
proga pas Maskvos Čingiz- 
chaną važiuoja visų paverg
tų tautų komunistiški kuni
gaikščiai jam nusilenkti ir 
veža iš pavergtų žmonių iš-

tinių Tautų organizacija. ,meilės ir ištikimybės” iro- 
yra diskusijų klubas, kur f'-vmus-
valstybių atstovai pakalba, Ta proga gudriausios 

galvos eina lenktynių, iš- 
galvodamos naujus plytlai- 
žiavimo budus, sugalvoda- 
mos naujus vardus “didžia
jam genijui” pagarbinti ir

keti už dovanų pakietus ne
reikia, o pasiuntimas nėra 
labai brangus. Sušelpti sa
viškius Lenkijoj dar gali
ma. Už vieną amerikoniš- visa oficialioji Rusija skęs- 

šunuodegavi-ką dolerį Lenkijoj, rodos, 
moka 400 zlotų, bet neofi
cialiai “juodojoj rinkoj’’ do
leris ten yra veltas apie 
tūkstantį zlotų. Todėl pi
nigai siųsti yra nuostolinga.

ta didžiausio 
mo ir kruvino diktatoriaus 
liaupsinimo kvaitulyje.

Tiktai aziatiškoj diktatū
roj ir tiktai krašte, kur 
šimtmečiais viešpatavo des-

Geriau pačiam supakuoti potija, toks visuotinas čeba- 
trukstamų daiktu ir pasiųs-'tu laižymas ir tėra galimas, 
ti. —J. D.

>
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Reakcijos Apaštalai Ir, užsidėję kepures, visa
Siuvėjų Lokale Nusvilo valdyba su delegatu prieša- 
Nagus kyje apleido susirinkimą

Gruodžio 14 d. Piliečių manydami, kad žmonės, 
Klubo svetainėje Įvyko lie- kaip visuomet, išsiskirstys.
tuvių siuvėju lokalo susirin- , , v «. M • »-, • • i x- i x- •_ įvyko Ko Jie Nelaukėkimas perrinkti sekantiems * 3
metams vadovybę, šis su- Pirmiausia pakilo komfa- 
sirinkimas daugeliui atvėrė šistinis frontas, tikėdamiesi 
akis, o lokalo komfašistinei išvesti visus iš susirinkimo, 
vadovybei parodė duris. Tas jiems butų ir pavykę,

Lokalo vadovybė su dele- nes žmonės jau sustojo ap-
gatu priešakyje tokio susi
rinkimo nelaukė ir nesitikė
jo. Jie iš anksto tam susi
rinkimui ruošėsi ir organi
zavosi, ir tvirtai tikėjo “su
sitvarkyti.” Bet ... ši kar
tą taip neišėjo.
Svetimi Vėjai

leisti salę. Tik staiga pasi
rodė J. Buivydas estradoje 
ir pasigirdo jo balsas: 
“Draugai, prašau nurimti ir 
pasilikti vietoje. Musų mi
tingas sušauktas teisėtai. 
Bet jei musų vadovybė, pa
mačiusi nepalankų sau vė
ją, apleido susirinkimą, tai

Vos delegatas Kundrotas mes nesiduokim save toliau 
ir tarybos pirmininkas Za- už nosies vedžioti. Kam ne- 
veckas Įžengė i susirinkimo patinka, tegu tie išeina, o 
salę, jie pajautė svetimą vė- mes susirinkimą tęsim to- 
ją — pilnutėlę susirinkimo liau.”
salę žmonių. Jie to nelau- Po to iš minios išsistumė 
kė. ; 3* Glaveskas ir užlipęs ant es-

Taryboj kiio sumišimas, trados pakartojo tuos pa- 
Aiškus pralaimėjimas. Bu- čius žodžius, pasiūlė tuojau 
vo reikalinga surasti prie- išrinkti susirinkimo pirmi

ninką ir sekretorių.

ŠNAPSAS PIGUS—VANDUO BRANGUS

New Yorke trūksta vandens, čia sumanus karčiamn.n- 
kas padarė iškabą, kurioje žada parduoti vandenį po 
centus už stiklą ir žada magaryčioms pridėti “čeiserį** 
storą šnapso stiklą visai nemokamai. Tai laikai! Pijo
kai jau siūlosi gerti ‘■ėeiseri*’ visai be vanden-.

Sauskas, Juozas Kantautas, 'lo
mas Kašiuba, Monika Kauko- 
rius. Jokūbas Korzeniauskas. 
Stasys Kuzmarskis, Juozas

KAS SKAITO. RA10 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Kriaučiūnas. Irenė Kubiliunie- Didis Susirūpinimas 
nė, Domicėlė Rusaitė, Stasys Chicagiečių Tarpe

nusistatymo prieš juos, 
daug ko negali nuveikti. 

Liauksminas. Antanas Linevi- Reikia tad pasauliečiu apaš-
čius, Kasparas Lipnickas. Al- Chicagos lietuvių tarpe talavįmo”
bertas Lisiunas. Vincas Makna- kilo didelis susirūpinimas, 
vičius, Algirdas Milašis, Elena o kartu eina svarbios ir ido- 
Mazuraitis, Eduardas Makutis, mios diskusijos. Jei kitose 
Vladas Mylimas, Aldona Naku- kolonijose toks pat SUSiru* 
tis, Jonas Ne\erdauskas, Sau- ninimac Jur nčru Lilec ir iaipinimas dar nėra kilęs ir jei 

dar ten neina tokios disku
sijos, tai visur prasidės tas 
pat, kai aprašysiu, kas de
dasi chicagiečių tarpe. 

; kas, Juozas Sajonas, Marė Sa- Kadangi apie tai reikės pla- 
rapinas. Bronislava Simukėnas,1 čiau aprašyti, tai atidėsiu 
Brigita Stankus, Vadovas šu- tą daryti savo koresponden- 
minas. Pranas Užkuraitis, Jo- cijos pabaigoj. O pradžioj 
nas Valitkas, Jurgis Valiukevi- menkesnės Žinios, 
čius. Vytautas Valys, Rožė Va-į
sauskas, Alfonsas Vaicekaus- Raudonojo Klebono 
kas, Aldona Valesaitė. Justas Pagerbtuvės 
Veikutis. Jonas Žadeikis ir Jur

liūs Pliuškonis, Petras Puknai- 
tis, Petras Radzevičius, Bronė 
Povilaitis, Egedijus Prapuole
nis, Apolinaras Rudauskas. Sa
lomėja Riškutė, Stasė Rutkaus-

Zdanavičius.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

Povilas, iš Šiaulių

kalbančiųjų

Didžiausiais religijos ne- 
praktikantais yra kunigai. 
Jie religiją praktikuoia tik 
tuo žvilgsniu, kad iš jos biz
ni daro ir iš jos turi gerą 
gyvenimą. Kunigai viršlai-
kiniais dalykais----- mišio-
mis, krikštais, šliubals, lai
dotuvėmis—domisi dėl to, 
kad už tai pinigus gauna. 
Tesugrįžta prie Dievo kuni
gai, o paskui juos gal eis 
ir žmonės.
Na, Pagaliau Apie Didįjį 
Chicagiečių Susirūpinimą

Romos popiežius yra pa
skelbęs 1950 metus, kaipo 
šventuosius metus. Viso pa
saulio katalikus pakvietė 
vykti Į Romą ir tais metais 
pelnyti didžiausius atlai
dus. Tai Chicagos lietuvių 
tarpe ir kilo svarbus klausi
mas: Ar .Maikio Tėvas, tas
Romos katalikybės milži- 

, H«««xv. Raudonojo klebo-Į nas, vyj<s j pomą pamatyti 
no jubiliejinės pagerbtuvės:

Chieagos lietuvių raudo
nosios davatkos ir raudo
nieji davatkinai matydami, 
kaip juodosios davatkos ir 
juodieji davatkinai ruošia 
ra\ o klebonams pagerbtu- 
ves, sumanė panašiai pa
gerbti savo raudonąjį kle
boną—Fruseiką. Sumanė ir 
padarė

žastis nepradėtą susirinki
mą nutraukti. Ir tą prie
žastį surado: du naujai at
vykę vyrai atlydėjo savo 
žmonas unijistes Į susirin
kimą ir nežinodami taisyk
lių, Įėjo Į salę. Tačiau pa
darius tiems žmonėms pa
stabą, jie be jokio pasiprie
šinimo išėjo i koridorių

Tuojau buvo pasiūlyta F. 
Vaitukaitis pirmininku, o 
Montvila sekretorium ir vi- 

susirinkimo buvo vien-so
balsiai išrinkti. Iš karto, 
kad ir buvo tam tikrų ne
sklandumų, bet atgavę lyg
svarą,

ir draugiškoje

Dapkus, 
miesto.

Dickman, Adam.
Draugelis, Jurgis, iš Narto 

km., Mariampolės apskr.
Garkauskaitė, Antosė. iš Kaz- Įvyko Chicagos Lietuvių 

Auditorijoj. Bet išėjo skys-

nus, tuo pakenkdama siuvė- mėgstančius 
jų lokalui ir lietuviškiems klausytis. ,
reikalams. į Socialdemokratų 19 kuo

pos vakarienė bus 1950 me
tų vasario 4 d. Prašome lų km., Mariampolės apskr.

Išrinkus naują valdybą, tikietus iš anksto Įsigyti, i Greska, WilKam, ir žmona Si- 
siuvėjai paliko be valdžios. Makarienės reikalais žodžiu niauskaitė, Julija, kilę is Ala
Sena siuvėjų taryba bei at į ar raštu kreiptis Į J. Valai--vjniai Pa, “n^imai kitaip iš- į” Bet susirupinę tuo,

j eidavo. Bet tie laikai jau Į ^af) Tėvui išvykus Į Romą, 
praėjo ------ — '

Lcka'as Be Valdžios

burdiškių km., Onušk
stovaujantieji Joint Boardą tis, 1132 Halsey St., Brook- Trakų apskr., ir vaikai 
žmonės yra šio susirinkimo' lyne, arba telefonu i A. Ži- 
suspendvoti iki nebus pri- linską, GL 2-7277.

susirinkimą pravedė i Pažinta nauja valdyba
Bet Zaveckui ir Kundrotui tvarkingai 

šito neužteko. Tuojau pir
mininkas Zaveckas paaiški
no, kad salėn prisirinkę ne- 
unijistų ir jis negalįs ati- j šit šio 
daryti susirinkimo. Be to, ciją, kame ir bus paminėta, 
visi tie, kurie neišbuvę 6 Man rupi iškelti dienos 
mėnesių unijoje, neturi tei- švieson tie Įvykiai, pasėkos 
sės balsuoti, tai irgi neturi ir musų uždaviniai, 
čia būti.

Po šio pareiškimo iš su

__ --------liUUUAIIYVjTZ.
Valdybos sąstato nemi

nėsiu, nes tikiuos, kad gau- 
susirinkimo rezoliu-

naujai peninkta. Tai pa 
aiškės tik ištyrus Joint 
Boardo komisijai susidariu-į 
šią padėti.

Šis susirinkimo žygis ati-

WORCESTER. MASS.

A. L. P. Klubo Valdyba

ir Vytautas.
Griciaus, Stasio. giminės, ki

lę iš Telšių, prašomi atsiliepti.
Jonušaitės, Bronė ir Lucija. 

iš Dautarų km., Židikų vals., j 
Mažeikių apskr.

Jonutis, iš Petreikių 
Kretingos valsčiaus.

Jovaišaitė. Jadvyga is

s įl inkusių davė pirmininkui
Komfašistams Nepavyko

Zaveckas su Kundrotu

Gruodžio 11 ii 12 dieno
darys ne vienam akis. Ne mis Lietuvių Piliečių Klubo R^lių km., Naumiesčio 
taikstymasis, ne pataikavi- nariai perrinko 1950 me-, Panevėžio apskr. 
mo šypsena gali Įtikinti tams valdybą, i ją išrink- .
tuos žmones musų ge- ti:
rais bendradarbiavimo no- Pirmininkas — Vytautas 

bet griežtas nusistatv- Skrinskavice-pirm.—Jackrais,
mas savo pozicijose. j Kas par (Šalavė.ius)

Reikia pagaliau suprasti, — Bernardas
kad mes turim reikalą ne iždininkas----Jonas
su politinės srovės žmonė-■kaitis: fin. sekretorius 
mis, kuriems rupi musų dar-i Vincas \ ieraiti 
bininku ir šio krašto intere-1 padėjėjas
sai, o su svetimos valstybės

ir
šiuos klausimus: (1) Kodėl ši syki manė, kad jie susi- 
valdyba nepastatė prie du- rinkimą išardys savo išvy
ru žmonių, kurie patikrintų kimu. Bet su jais išėjo tik 
Įeinančius i susirinkimą ir apie 30-40 komunistų ir ke- 
1 utų išvengta ši nežinančių lėtas “vienybininkų.” Bet •
žmonių maža klaida: (2) žmonėms neišsiskirsčius ir J agentais ir prisimetusių sa- 
pirmininkas turi galimybę iš jų pačių nemažas skai- j vanaudžiu grupe. Su šiais 
išrinkti maršalkas patikrin- čius sugrįžo. Tik ši kartą žmonėmis bet kokio bend- 
ti unijistus, o neunijistus ne tokie kovingi; jie visi su
pa prašyti laukan: (3) iš simetė prie durų ir tylomis 
kur pirmininkas ištraukė to- stebėjo susirinkimo eigą.

radarbiavimo negali būti. 
Jie parodė save pilnoje die
nos šviesoje kas jie yra.

kį konstitucijos paragrafą, Priežastis aiški: apie 250 Kas talkininkauja Maskvos
kuris nusako balsavimo tei- žmonių piktai nusiteikę— 
sę tik po 6 mėnesių? buvo “šalta dušovania.”

Pirmininkas Zaveckas, Nebuvo nekultūringų išsišo- 
užuot susirinkimą atidaryti kimų bei piktų priekaištų 
ir eiti prie tvarkos, pareiš- senai valdybai. Užteko 
kė: “Susirinkimas neįvyks- konstatuoti faktą, kad se
tą ir prašau apleisti svetai- noji valdyba atstovavo ko- 
nę, nes užgesinsim šviesas.” munistus ir vykdė jų pla

Gera Dovana Kalėdoms
Jeigu jus norite savo giminei ar draugui pada

ryti gerą dovaną Kalėdoms, bet nežinot ką duoti, 
tai užrašykit “Keleivį” ateinantiems metams.

“Keleivis” Jungtinėse Valstijose kainuoja tik 
$3.00 metams. Tai nedideli pinigai, f>et dovana bus 
tikrai gera, nes žmogus skaitys laikraštį apskritus 
metus ir skaitydamas visada atsimins, kad tai jūsų 
dovana.

Taigi prašome prisiųsti mums savo draugo ar 
giminės vardą ir adresą, pridėti $3.000, ir pažymėti, 
kad tai yra Kalėdų dovana jam ar jai. Musų admi
nistracija pasiųs jam ar jai gražų pasveikinimą ir 
paaiškins, kad “Keleivis” bus jam ar jai siuntinėja
mas per visus 1950 metus kaipo jūsų dovana.

Prašome adresuoti mums taip:

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

agentams, tas niekuo nesi
skiria nuo tų agentų ir pa
dorių lietuvių tarpe negali 
rasti sau vietos. Tai bus 
pamoka ir tiems, kurie ir 
šiandien dar bando sėdėti 
ant dviejų kėdžių.

A. Žvirgždelis.

LSS 19 Kuopos Metinė 
Vakarienė Brooklyne

Kviečiame Į vakarienę 
ne pirmutinę ir ne paskuti
nę, o metinę ir tradicinę. 
Kviečiame visus demokra
tiškai nusistačiusius, laisvę 
mylinčius—senosios, apyse
nės, vidurinės, apyjaunės ir 
jaunosios kartos—lietuvius, 
atvykusius Į Ameriką viso
kiais metais, visokiu laiku, 
visokiais keliavimo budais 
bei priemonėmis: laivais at
plaukusius, skriste atskridu
sius, bėgte atbėgusius ir* ei
te iš Lietuvos išėjusius. 
Kviečiame ir tuos lietuvius, 
kurie nėra Lietuvos

tai, kaip ir praloto Briszkos 
pagerbtuvės. Seniau mask-

popiezių ir pelnyti zupel- 
nus atpuskus? Chicagiečiai 
nepavydi Maikio Tėvui nei 
progos pamatyti popiežių, 
nei pelnyti zupeinus atpus-

Ne be reikalo Bim
ba bamba 
mą dipukams.

Tai ne visa
/avalini hadn km.,: *"'4 ------

per ilgą laiką “Keleivyje” 
anie pnsigei įni-j nebus Maikio su Tėvu pasi-

Noca-
vals.,

Juškienė-Laiučnytė, Zuzana, 
ir jos vyras Juška, Jonas.

Lemkė, Benas, Julijonas 
Marijona, iš Tauragės, 

i Martinkevičius, brolis Jurgio
sekle- Martinkevičiaus.
Bons;J Michelke\r.čiutė, Veronika. 
Raini- gyvenusi Kaune. Šančiuose.

I kalbėjimų. O tai butų la- 
raudonųjų bai negerai. Tą klausimą 
Ant Į-yto-- bediskusuodami. chięagie- 

Jaus po to raudonojo klebo-jčiai priėjo išvados, kad čia 
no pagerbtuvių i “Vilnį” at-' gali būti kaip toje pasakė- 
ėjo Dėdės Šamo pareigūnai čioje, kur avis lieka gyva 
ir pareikalavo Vinco And-į ir vilkas sotus. Taigi mes 
riulevičiaus (Andrulio). .JĮ chicagiečiai sakome, kad 
išsivedė ir paleido kai buvo jei Tėvas vyks i Romą, tai 

tegu vyksta su juo ir Mai
kis. Tegu kelionėje laiko

ir parūpintas $5,000 užstatas.
Ne Viską Paminėjo

Praėjusią vasarą “Drau
pasikalbėjimus ii- juos sura
šę tuoj telegrafuoja “Kelei-

£as,” aprašydamas apie viui.” Ot ir bus avis sveika
j-[praloto M. L. Kruszo nuo- ir vilkas sotus. Be to ir 

Maikiui ne pro šalį bus ap
lankyti Romą ir pamatyti 
popiežių. O pasikalbėjimai

Nimgaudaitė, Anastazija, is. .
fin. sekr. šakalių km.. Mosėdžio vals.. pelnus, nepaminėjo, kad jis 

Simas Cirvins- Kretingos apskr. i pirmas Įvedė Į Chicagos lie-
iždo ojobėiai_ Anta-1 Nimgaudis, Juodas, iš šaka-; tuvių grynai lietuviškos pa-
KriaučiaiD ir Jonas ^m., Mosėdžio vals.. Kretin-'rapijos bažnyčią angliškas į kelionėje, Romoje ir kitose 

evangelijas ir angliškus pa-1 stebuklingose vietose turės 
Kretin- mokslus. Dabar “Draugas” turėti nepaprastą antspalvį. 

panašiai pasielgė, aprašyda-J Jei Tėvo marti tai kelionei 
mas apie naująjį pralotą B. prieštarautų, tai tekeliauja

kas 
nas
Dvareckas: maršalka—Juo
zas Roglis: direktoriai— 
Antanas Kunigauskas, Juo
zas Zaparackas. Jonas Shi- 
lale, Jonas Zinkus ir Lloyd
Swidersky: baro gaspado- nės. 
riumi išrinktas Motiejus Pa
jaujis, o jo padėjėjais Pet
ras Janulevičius ir Julius 
Bukley; janitoriu—Juozas
Kamandulis.

I valdybą naujai Įėjo tik 
sekretorius B. Boris, o kiti 
valdybos nariai buvo per
rinkti.

Worcesterio Lietuvių Pi
liečių Klubas yra bene di
džiausias ir turtingiausias 
lietuvių klubas visoje Nau
joje Anglijoje.

Petras Jurkėnas.

Naujieji Lietuviu 

Transportai
Gruodžio 17 <1. lačvu “General

McRae” Į New Yorką atvyko 
58 lietuvių šeimos. Atvyko:

Jonas Adomavičius, Jonas 
Ardickas. Vytautas Bakunas.
Juozas

gos apskr.
Orlakas. 

gos apskr.
šečkus. Jonas, sūnūs Baltra

miejaus, iš Mariampolės apskr. 
šlekis. Jurgis, brolis čekaitie-

iš Skuodo,

Mi-Tamkunas, Albin, gimęs 
nersville, Pa.

Vaitkunas. Jonas ir Petras.
Valalkevičins. Aleksamlras ir 

Jonas
Zaletskis, Tomas, iš Sere

džiaus, Kauno apskr.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti Į:

Consulate Gen. of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

TARPTAUTINIO TEISMO
PIRMAS SPRENDIMAS
Tarptautinis teismas Ha- 

ago j po ilgo svarstymo iš
nešė sprendimą Anglijos 
ginče su Albanija dėl 1946 
metais išsprogdinimo Alba
nijos pakraščiuose dvejų

Urbą. Paminėjo, kur ku 
nigavo, kur mokytojavo, 
kai}) dabar kapelionauja šv. 
Kazimiero vienuolyne, o 
apie jo klebonavimą lietu
vių parapijoj South Chica
goj nei gu-gu. Tą nutylėji
mą žmonės supranta.
Kiek Chicagoj Lietuvių ir 
Kokie Jie

Chicagos marijonų lei
džiamas savaitinukas “Lai
vas” (lapkričio 29 d.) štai 
ką pareiškė: “Manoma, kad 
iš esančių Chicagoj maž- 

Į daug 100,000 lietuvių apie 
70,000 nepraktikuoja religi
jos.”

Dabar gruodžio 10 d. lai- 
čoj tas laikraštukas vėl už
siminė apie lietuvių skaičių 
Chicagoj ir padarė tokią 
štai pastabą: “Viena yrakaro laivų. Teismas atra

do, kad Albanija yra kalta'tikra, kad lietuvių skaičius 
dėl tarptautinio kelio užmi-Įyra žymus ir kad iš to žy 
navimo ir priteisė Anglijai

ir marti.
Tėvas, pasimatydamas su 

popiežium, te pareikalauja 
uždrausti kunigams turtus 
krauti ir buržujiškai gyven
ti, nes tą uždraudė pats 
Kristus. Tepareikalauja, 
kad popiežius kunigams už
draustų imti pinigus už mi
šias, šliubus, krikštus, laido
tu ves, nes Kristus apašta
lams, reiškia ir kunigams, 
įsakė: Dykai gavote, dykai 
ir dalinkite. Tepareikalau
ja Tėvas iš popiežiaus, kad 
jis uždraustų karus katali
kiškų tautų tarpe, kad len
kai nepultų daugiau Lietu
vos, kad katalikiškos tautos 
negrobtų svetimų žemių, 
kad nei nesisavintų svetimų 
žemių, kad nevarytų nutau
tinimo politikos, kad Ame
rikos lietuviai kunigai nu
stotų airišinę lietuvius, kad 
bažnyčiose neuždegiotų nei

is Albanijos 843,947 svarų 
sterlingų (apie pustrečio 
miliono dolerių). Kaip teis-Budrionis, Julija čer-1 * . a ivrbc-iPiiancvZ tuos pinigus is Albam-

maus skaičiaus didelė dalis) žvakių nei lempų, o taip iš- 
visai nesidomi viršlaikiniaisl leidžiamus pinigus sunau- 
dalykais arba net su jaisĮdotų tautos gelbėjimui nuo 
kovoja.” ■ išnaikinimo.

Toliau sakoma: “Mes Tai tiek. O dabar mes 
kaip katalikai, o ypatingai chicagiečiai Tėvui linkimev * v į niusjonas Chmieliauskas. Alck- . . .bet myli savo tėvus, savo te-! eQnd,oc rvilikas. JllnMC n,,,, jos pntesistus įsieskos _

dar nėra žinoma, bet Ang- kaip tos pačios bendrtiome- linksmiausių Kalėdų ir sa
, . | san(jras fvilikas, Juozas Dau- J.os
vų lietuvišką kalbą ir savo'noras> Pail, Drunas, Stasvs Er-
tėvų gimtąją Lietuvos že-'^ngis, Juozas Grabauskas. Ro- lija turi “užšaldytų” Alba- nės nariai, turime jausti kome: Laikykis. Tėve, ne- 
mę. Kviečiame kalbančius zalija Jonauskas, Bronius Juo- nijos pinigų ir greičiausiai rimtą pareigą juos sugrą- pasiduok, nors kalnai griu- 
senoviškai ir naujoviškai ir delis. Kazimieras Juršėnas, iš tų pinigų pasiims priteis-, žinti Dievui. Vieni kunigai tų Į jurų gilumas.
visai nekalbančius, bet Kostas Juškaitis, Jonas Kani- tąsumą. dėl perdėto nuklvdusiųjų Laisvamanis.
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Polemika ir Kritika šalyse jau spėjome įsikurti priklauso, bet svarbu, kad “KELEIVIO”
KALENDORIUS
JAU GATAVAS

Maikio su Tėvu
Atsakymas “Darbininkui

ir nors gyvename vieni ge- jie yra lietuviai. O lietuvis
riau, kiti blogiau, bet visi lietuvio negali apleisti nei

i. . . .... . esame saugus, sočiai paval- didžiausios? gyveninio aud-ie dar sakoma: I žmogų nepri- . .... . r 1g£ ir šutai apsirengę.

rausvas bendrakeleivis.

siunantį pareigos tikėti lojalus .. , ,n » «• 'f ..—1.1-------- J — X- Musų kalendorius 1950
Metams jaui išėjo ir dabar 
ats laikas ji užsisakyti, 

i elgetomis nepavers, o sto- Užsakymus geriausia siusti 
Na, o ar “Darbininko" edito- . Artėja didžiosios metų vvkjų varge skęstantiems kartu su laikraščio prenu- 

rialų rašytojas nežino to. kad šventės. Mes, kurie turėjo- Lavo* tautiečiams padarysi- merata.
kad pareiga tikėti tėra į5?. *** normaliv anie‘ n?e laįrnes Vokietiją apleis-, me ^džiausią džiaugsmą ir . .
„ , ■ • • , rikiečių, ne romiečiu, bet vis- ti, sedesime jaukiuose kam- — ......n • e,,-‘-n,; n ims. \'p< kalendoriaus kaina yraRusnoi kur visi zmo-!*- , . J . mOiHiirii susiipnmmd. .

tiek prisiimančių pareigą tikėti bariuose ir prie turtingų į,. de '.je <avo oir«>ždan- tokla Pat» kalP kuals me' 
talų patenkinti šypsosimės. čiu s’taĮa įdėdami,* nors tais—50 centų. Užmokestį 

trumpa akimirką bus sotus atskirai siunčiant ga ima 
ir linksmi, kad ne vieni pa- prisiųsti ir pašto ženkleliais 

Tokiu, ku- PO 3 arba P? ° .centus* Tlk

pareigą tikėti. Prie to pada
riau pastabą, kad tai negirdėta 
pareiga laisvame krašte. Pri
miniau
Sovietų Rusijoj
nės Įpareigoti tikėti: Į Staliną 
ir i tai. ką jis arba jo parei
gūnai skelbia.

“Keleivio" kaimynas “Darbi
ninkas" lapkričio 29 d. i tat at-1
siliepė editoriatu. KI trumpusvetjmam valdovui> 
mano pastabeles 'Darbininko 
editorialų rašytojas parašė il
gą Straipsnį. Aiškina, kad ta: gerai elgiasi įr vieni ir įiti taį birkštis, tai tais nelaimių
buvo drąsus, bet neapgalvotas. įr tJe Rurie itartinai žiu_ globojamais savo tautie

ti į romietiškai ar protestoniš- čiais turime susirūpinti pir
kai netikinčius, ir tie. kurie moję eilėje. Nesvarbu, kad
Įtartinai žiuri i Romos katali- jįe nėra musų giminės ar

Šioje šalyje turime teise artimieji 
tikėti arba netikėti. ‘ "

j Dievą jr kartu labai įtartinai 
žiūrinčių į Romos katalikus7 
Yra protestonų. laikančių Ko
mos katalikus neištikimais šiai 
šaliai dėlto, kad jie ištikimybę

O vargšai 
paliegėliai 
mažai;

alkani seneliai, 
ir motinos su 

vaikais gal pasi-

—Ar žinai, Maike, kad 
kai aš vienas apmislinau, 
ką tu man pereitą syki šne
kėjai, tai pasirodė, kąri ta
vo rodą no gut.

—Nesakyk, tėve, “rodą 
no gut.” Sakyk: “patari
mas negeras.”

—Jes, Maike, negeras.
—Kodėl?
—Ogi štai kodėl: tu sa

kei, kad jeigu aš ar kuni
gas ko nesuprantam, tai 
mums reikia duot į kuprą, 
kad akys atsidarytų. Na, 
kur tu matei tokius eudus, ko reikia, kad žmogaUs k*‘

Kožną ligą ten suranda.

O suradus ją paplauna.
Ir žmogus tuoj atsigauna: 
Ar tai auzoj. ar prie baro. 
Jam tuoj linksma pasidaro.

Nuo degtinės ir gyvatės 
Žmogus tampa susipratęs; 
O kas šitaip susiprato,
To dr akys geriau mato.

Ir klebono ir vikaro 
Akys plačiai atsidaro.
Ir nors žiuri į armotą. 
Mato velnią uodeguotą.

nulyje gyvena.
. 1 * ie drįsta viešai pasakvti, prašom nesiųsti oi o

ašara. Jeigu musų Širdyse kad *eį Rįekas nieko ne- ženklelių, ir nesiųsti pašto 
altinio meilės 1 atsiuntė man, tai niekam ženklelių iš Kanados, nes 

nieko nesiųsiu ir aš, musų mes negabm suvartoti.
tarpe tesusiranda kuo ma- Užsisakiusiems kalendo- 

te-

džiaugs tik nubirusia pašto
popiežiui.

Aš sakau, kad čia lygiai ne- 1 KSena

pareiškimas. Nurodo, kad "rei
kia apsižiūrėti, kad nebūtų ko
kios spragos kritikai Įsispraus
ti:. O čia nė spraustis neberei- 
kia. Pareiškimas skylėtas kaip 
suplėšęs rėtis.”

Tai pažiūrėkime, kurio rėtis 
labiau suplėšęs ir kurio pareiš
kimai; turi daugiau spragų kri
tikai įsisprausti.

“Darbininko" editorialas pra
deda šitaip: "Kažkoks rašytojė
lis viename ‘socialistų’ lačkraš- 
tyje štai kaip išsišoko.” etc.

Tas pirmas sakinys jau pa
rodo. kokios laikraštinės etikos 
"Darbininko” editorialų rašyto
jas laikosi. Bet tiek to. eiki-: 
me prie kritikos.

Diskrim:
nacija dėl tikybos ar netikvbos 
nesiderina su Amerikos laisvės 
dvasia.

Galop “Darbininko" editoria
lų rašytojas sudaro surašą tų 
nusikaltimų, kuriuos papildą 
tie. kurie neprisiima pareigos 
tikėti Į Dievą. Tarpe tų nusi- 

1 kalninių paminėti šie: šeimų ar
dymas, tėvų ir vyresniųjų au
toriteto paneigimas, nuosavy
bės nuostatų nepripažinimas,

. . . svetimos mantos pasisavinimas.Prisiminki-' • .„v- , . ..girtybe bei muštynes, nenoras

nesvarbu, kad jie 
nėra musų pažįstami; ne
svarbu kokiems jie dievams į 
tiki ir kokioms partijom

žiausias skaičius. Tad iv- jau slunCiame, šia savai- 
nelieka nei vieno lietuvio, tę pasiųsime visiems.' 
kuris savo širdies šiluma
nesušildytų stovyklų varge 
skęstančiu tautiečiu.

f

J. Rainys.

“KELEIVIS”
636 East Broad way 

South Boston 27, Mas*.

me. kad dalykas eina ap.e par-; valdiiai mokesi.iu mokėti 
,.^a tikėti Tuo klausimu! fla relkla ;akvti kad
“Darbininkas rašo: “Ta. sava- lekas # neprisiimanėiu paroi- 
noriškas pasiryžimas įsigytas gp? tikėtj neske|bia 
paraginimo ir įsitikinimo bu-j
du.” ir žemiau autorius tą 
minti pakartoja sakydamas:.
“Šiame laisvame krašte esama 
pareigos Į Dievą tikėti:—be į 
prievartos tik savanorišku Įsi-I 
tikinimu.” Man išrodo, kad 
ten. kur yra savanoriškas Įsi-

nei vieno 
iš minėtų nusikaltimų. Iš ki
tos pusės, tarp tikinčiųjų yra 

' tiek ir tiek tokių, kurie nusi
kalsta minėtuose dalykuose. O 
netikinčiųjų tarpe yra tiek ir 
tiek. kurie yra tvarkoje.

Reiškia priekaištai lengvai 
atremiami. Bet netikintieji ga-x. . tiKin'.mas. atpūoia pareigos rei-i,. . -—Na U, matai. Malke. ka|as Iįeina kad ..Darbinjn li padaryti akintiesiems tokiu

kad nuo kupron sudavimo akyS atsidarytų: reikia 
atsidarytų žmogui akys? maut gerą porciją gyvati

—Ar tėvas žinai geresnį nes- 
bucą akims atidaryt? ! Tėvas mauni pei vi-

—Šiur, kad žinau. Rei- amžm, bet kas sykis vis 
kia tam tikrų liekarstvų. ! mažiau matai.

—Nesakyk, tėve, “liekai- . Maike, tu manęs nekn- 
stvu,” nes tai žargonas. Sa- tikuon, ba vyresnio negali 
kvk* vaistų ■ mokyti. Nebūk akyplėša.

—Maike, tu manęs nemo- Kaip as 
kyk, ba aš tuoj supyksiu. \un "u|t- 
lietuviškai aš moku geriau eac 0 • 
vž tave, ba aš išmokau Lie-

editorialų rašytojas patvir- priekaištų. kurių jie nepajėgs
,c. , atremti neigi galės išsiteisinti.*» tina ta. ka as sakiau apie par- . .. . .....Pris.imantieji pareigą tikėti 1 

Dievą ir Kristų nevykdė ir ne
vykdo daugelio Dievo ir Kris-

eigą tikėti.
Dar ištrauka :š “Darbininko 

editorialo. Ten sakoma: “Visii
žinom, kas yra pareiga. Taip. 
pat visi žinom, kad Sovietų Ru-'

taus Įsakymų. Kokie ėjo 
baisus ir pikti ginčai dėl dog
mų ; Kokie žiaurus karai buvo 

tokių nesutikimu. Kokia
... , - 1 - baisi inkvizicija buvotokiam laisvam krašte kaip . . , ,
. 1 x k- • katanKiškose salvse.Amerika vra valstvbimu par-
eigų, nuo kuriu n eta ssisu ks i r! bi;utoava buvo įvesta ,

Dabar gudbai ir Pareiga tikėti n4ra vaktvbinė“!t,3as «*“• kur z"’.ones J*“™ 
| Taip. tarp pareigos i'r prje. i Prizmę pate,g, rikeri i Dievą. 

—Gali eit pamiegot, tėve. vartos vra skirtumas, bet jis:^okl.e, į®1*3 karai ėjo tarpe
tuvoj, kur visi kalba lietu- As ilnau- kafl atelsl 11 't1 "era l««al>nis. kaip Darbinin- R į ku daf.
viškai. Atsimenu, Tilviku Pas mane patalinių klausti, kas kad tvirtina. Sakysim. • • ki„,ieji Amerikoi su in- 

i šioje salyje žmones vra iparei- .
goti mokesčius mokėti. Kas **»“'’• su "egri*.'s'

Kiek lietuvių tauta nukente.io 
nuo trijų kaimynų, kurie buvo 

nemoki I Prisįėmę pareigą tikėti: Į Dievą.
' . v .... ,.’f Na tai dabar sakykite, kuris---------- arba nusuka, reiškia neišpildo' . . . , - «

Gerbiama “Keleivio” rp-(t«= to ^oVo ret,s labiau suplysęs.
'akci'a!

sijoj yra prievarta, ne pareiga. 
Tai begalinis skirtumas.

pasakiau, taip ir

parapijoj pats kunigas mo
kindavo lietuviškai karun- LAIŠKAS IŠ 
kas giedoti. Ir kai užtrauk
davom, “Kas nor panai Ma 
rijai služvt ir jos asablyvu 
milasnyku būt,” tai net lan
dai skambėdavo! Na, tai 
jamislyk, kaip tu gali ma
ne mokyt?

—Ta “karunka,” tėve, 
irgi lenkišku žargonu para
šyta. Tai yra ne lietuvių 
kalba, bet dviejų kalbų jo
valas.

—Dac inaf, Maike. Aš 
atėjau pas tave ne pamoks-

dėl
Romos
Kokia

tuos mokesčius moka istatv- 
v«ka- us!

re-j tos pareigos, tą seka prievarta. 
Reiškia tarp pareigos ir prie- 

Sveikiname jus ir visusl vartos nėra bedugnės, jos stovi 
laikraščio skaitytojus mes, £reta. O skirtumas tarp lais

vos Amerikos ir despotiškos so-lietuviai, iš Prancuziios sve
timtaučiu legiono Indokini
joj. Linkime laimingai su
laukti Kalėdų šventes ir 
Naujuosius Metus.

“Keleivis” keliama ne tik
po Ameriką, bet pasiekia ir 

lų klausytis, bet tave pamo-| mus čia esančius Indokini- 
kyt. Aš tau sakau, kad joj. .Mano draugas legione 
nuo kupros apmušimo žmo-, jau yra 4 metai, bet lietu- 
gaus akys negali atsidaryt. viška spauda jis maža* tesi- 
Jos atsidaro tiktai nuo gerų įdomavo, o aš legibne esu, 
liekarstvų, arba nuo vais- taip sakant, dar “žalias,” 
tų, jei tu taip nori. Aš ži- nes tik šiais metais įstojau, 
nau labai pamačlvvą gy- Frieš 11 mėnesių aš dar bu- 
duolę, Maike, ir turiu net vau Lietuvoje ir su automa- 
karunką apie ją sudėjęs, tu ir rankinėmis granatomis 
Jei nori, tai padainuosiu. slankiojau po gražias Lietu- 

—Prašau. vos girias, o dabar su tos
—Nu, tai klausykis: 1 pat rūšies ginklais trankau

si po kalnus ir džungles ne
žinomoj Indokinijoj. Labai 

' gailiuosi, kad apleidau my
limus Lietuvos miškus, bet 

J vis nenustoju vilties ir vis 
dar tikiu, kad grįšiu į gra-

Svietas buvo nusiminęs. 
Kol nebuvo gyvatinės; 
Žmonės sirgo, negalavo. 
Ir ne vienas smertį gavo.

Kad žmoneliai butų sveiki. 
Tai gerų gyduolių reikia. 
Jei negija kokia rona— 
Kišk gyvatę į uzboną.

Ant gyvates duok rugines. 
Ir turėsi gyvatinės.
JLtavo gyslas lendi.

vietinės Rusijos tas. kad lais
voje Amerikoje piliečiams už
dėtos žmoniškos pareigos, ir 
prievartos čia nedaug tereikia 
vartoti. Tuo tarpu Sovietų Ru
sijoj žmonėms uždėtos nežmo
niškos. beprotiškos pareigos, 
tokios pareigos, kurių žmonės 
negali išpildyti. Už jų neišpil- 
dymą seka nežmoniškas prie
vartavimas.

“Darbininkas" man stato to
kį klausimą: “Ar girdėta, kad 
Stalinas butų ką vertęs (jis tik 
priversti temoka) į Dievą ti
kėti?“

Tai: spraudimas į mano pa- 
riškimą to. ko jame nėra. Aš 
tik sakiau, kad Stalinas įparei
goja tikėti į jį (Staliną), ne 
į Dievą. Tai mat kaip elgiasi 
kai kurie iš tų. kurie prisiima 
pareigą tikėti į Dievą.

Tame “Darbininko” editoria-

“Keleivio” Korespondentas.

ATSUHINKUHE
LIKUSIUS

ir linkini laimingai keliauti 
iš Amerikos po platų pašau* 
lį ir maloniai kviečiame 

Keleivį” keliauti ir atei-
ziuosius Nemuno krantus, 
kur gimiau ir augau. Daug 
I ą, kaipo kareivis svetimoj nančiais metais pas mus i 
šaly, negaliu parašyti, o tolimą Indokiniją, 
caug kas butų papasakoti, j Legionieriai:

Dar kartą sveikiname jus St. B. ir M. K.

Bėgdami nuo bolševiki
nės pabaisos, pasiekėme 
Vakarų Vokietiją. Ten su
laukę Laro pabaigos džiau
gėmės. kad išlikome gyvi ir 
tikėjomės greitai sugrįžti į 
gimtuosius namus. Bet gy
venimas nulėmė kitaip, ne
gu mt< norėjome. Vokieti
joje teko “užklimpti” net 
ketverius metus. Šiandieną 
.au visos stovyklos gerokai 
praretėjo, o daug iš jų net 
ir visai išnyko. Didesnė pu
sė lietuvių jau pasklido po 
įvairias Vakarų pasaulio 
šalis.

Bet toji, iš Vokietijos iš
vykimo. laimė ne visiems 
lygiai prieinama. Dar daug 
musų tautiečių ten yra likę 
ir kenčia badą ii’ panieką. 
Liko daugiausia tie, kurie 
turi maža vilties kur nors 
kitur išvykti—seneliai. įvai
rus invalidai ir moterys su 
mažais vaikais. Laimingi 
esame tie, kuriems pasisekė 
Vokietiją palikti. Naujose
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Reikšmingas Kongresas
Rašo V. KIMONTAS

Lapkričio mėnesio pra- lojosi Europos šio meto ne- 
džioje Paryžiuje posėdžia- galavimais. Jam terūpėjo 
vo Tarptautinio Socialist i- sutvarkyti piniginį tarp at- 
nio Sąjūdžio Už Jungtines skirų valstybių atsiskaity- 
Europos Valstybes Kongre- mą ir palaisvinti muitų sie- 
sas. Trečias iš eilės. Kaip nas tarp atskirų kraštų, kad 
ir daug kas iš socialistinio tuo budu butų pašalintos 
sąjūdžio, ir šis kongresas prekių mainams kliūtys.

• praėjo be didesnio viešu- Kitaip tariant, Strassbour- 
moje triukšmo ir be rėkia- go kongreso atmosfera buvo 
minių šviesų, nors to sąju- kiaurai pakvipusi Winston 
džio esmė ir užsimojimai Churchill’io cigaro durnais 
ateičiai sėja visuomenėje ir tebuvo siekiama sudaryti 
naujo gyvenimo grūdą, gy- sąlygas, kad apvienytoj Eu- 
venimo, kurs turi iš pagrin- ropoj kapitalistiniam pasau- 
dų pakeisti esamą pasaulio liui butų patogiau daryti 
socialinę santvarką. savas, kapitalistinis biznis.

Kai kam gali atrodyti,] Socialistinis Paryžiaus

KELEIVIS, SO. BOSTON
ORLAIVIO GRIUVĖSIAI WASHI.\CTONE

Capilal Airlines keleivinis orlaivis IX'-3 nukrito j 
griuvėsiai čia matosi. 1 žmonės nelaimė žuvo.

I'ctuinac upę prie sostinės. 
15* išsigelbėjo.

Oriais io

Spaudoj Pasidairius
Melo Fabrikantai bimą vadinsime “nenuilsta-

“Vilnies” N.- 2S1 sti-ain-l"“ kova J1* nePriklauso’ 
v n.;.hk vt m-vb«” tuom« Rusijos uni-

jos rėmė “teisingai ir gerai 
sudarytas” Rusijos sienas, 
bet tai nėra nei užgrobtų 
tautų nepriklausomybė, nei 
taika, nei demokratija, tai 
yra smurto pateisinimas ir 
jo rėmimas.

kad socialistai Europos 
Jungtinių Valstybių idėją 
leido pasisavinti Europos 
buržuazijai, kuri tą minti 
neva anksčiau bus iškėlusi 
ir kad socialistai šiuo metu 
ir šiuo reikalu velkasi savo 
socialinių priešų uodegoj. 
Taip nėra. Suvienytos Eu
ropos mintis gludi pačioje 
socializmo esmėje. Siekda
mas pertvarkyti pasauli so
cialinio teisingumo pradu, 
socializmas savo siekimų 
pagrindan deda naujus ūki
ninkavimo budus, naujus 
tarp žmonių santykius, pa
remtus pasauliniu mastu su
planuoto ūkio veikla, ukiniu 
tautų bendradarbiavimu ir 
brolišku tautų sugyvenimu. 
Socializmas stato žmogų vi-

kongresas pastatė klausimą 
iš esmės ir visai kitaip. So
cialistams mpi ne tik laiki
nų Europos sunkumų paša
linimas. Jie siekia sukurti 
Europos Valstybių Federa
ciją ant pastovių pagrindų 
ir pastoviai ateičiai. Nau
jos Europos santvarkos pa
matą turi sudaryti planin
gas Europos ūkis. Europa 
turi siekti visoj pilnumoj 
išvystyti savo gamybą. Tam 
ji turi geriausiu budu išnau
doti savo natūralinius tur
tus, eidama pagalbon ir 
“atsilikusiems” kraštams. 
Dėlto turės buti vykdomas 
planingas tarp atskilų vals
tybių darbo padalinimas. 
Mokslas, technika, finansi
nė pagalba turi buti panau-

skiria žemės ukiui. Euro- gresas davė sąjūdžiui orga- tautomis. Tuo mes tega- 
pos žemės ūkio našumas ni.aeini pagrindą, piuimda- rime pasidžiaugti, tikėda- 
turi buti, kiek tik galima, mas statutą ir sudarė vyk- mi, kad žodžius seks veiks- 
keliamas. Jo uždavinys bu- <'omąji sąjūdžio organą— mas.
tų—aprūpinti maistu Euro- Vykdomąjį Komitetą. To Koki kongreso reikšmė? 
pos gyventojus, dabojant komiteto 30 narių išrinko Kongrese dalyvavo Didžio-
tiek maisto produktų ga- pats kongresas, o, be to, sios Britanijos, \ akarų Vo-
mintojų interesus, tiek ir jų kiekviena tautinė sekcija kietijos, Belgų, Prancūzų,
suvartotojų. turi teisę pasiųsti i ji po 2 Italų, Ispanų, Šveicarų,

Finansinių reikalu sutvar- ^legatu. Tuo hudu i, Lie-'Olandų, Lietuvos, Unkijos, 
kymas, muitų sienų klausi- ‘«Y°? sociahstmmm sųju-j Vengrijos, Rumunijos, Rui
mas, darbo jėgos reguliavi- u* Jungtines Europos gar.jos, Jugos av,jos Saaro
mas tebūtų antros eilės'' alst-vbes I>r!k aaso .'/M0' srltles,' Graikuos Katalom- 
problemos, palyginus su pa- maJa™ Kojn.te e dv vie- jos, Armėniją žydų Bun-
* tos. Tereikia tas sąjūdis do ir socialistinio jaunimo21 įname n svhi Qiciu>i<A . i j i • • tp • ♦ u
ūkio sutvarkvmu Kad uki< mus^ tarPe ugdyti. -delegacijos. Tai tebuvo są-
tinkamai butu tvarkomai-L ,Bet. kas y,a Eulog- Tas judžio už Europos Jungti- 
- turi buti ne tik planin- klau?ima? ,mui’ lovius,' nes Vals lybes atskirose pa- 

bet ir planavimas turi -vI>at,nSal. dom!ra-. klaust;i ttjose atstovai. Bet pats 
mas turėjo atsistoti ir prieš J sąjūdis vis stiprėja ir įsi- 
socialistini kongresą. Tuo'jungia į Europos įvykius, 

'klausimu kongresas nedvi-’ nevengdamas dalyvauti ir

sny “Kur Darbo Unijos Ko
voja dėl Taikos,” tūlas L. 
S-as prirašė visokio “štofo”

; apie Rusijos unijas ir jų ne
va kovą dėl taikos. Sovie
tinis krokodilas, besiruoš
damas ką nors praryti ir 
jau prarijęs Kiniją, turėjo 
pasauliui ir saviesiems pa
rėkauti apie taiką. Į tą rė
kavimą įkinkyta spauda, 
komunistinės organizacijos, 
agentai, agentėliai ir viso
kio plauko šliužai. Apie 
taiką bus kalbama tol, kol 
krokodilas virškins jo pra
rytas aukas. Taikos pa
mokslai sakomi ir kai ku
rioms aukoms, kurias kro
kodilas yra numatęs praly
ti, kad jas primigdytų. Į 
propagandos darbą, su
prantama, iš pareigos, ne iš 
Įsitikinimo, privalo dėtis ir 
lietuviškieji ruskiai. štai 
kas tame “Vilnies” straips- 
nv rašoma:

Nesulaikysite Upės Bėgimo

“Draugas’’ smarkiai nu
džiugo dėl Naujosios Zelan
dijos ir Australijos rinkimų 
rezultatų ir dėl tenykščių 
Darbo Partijų pralaimėji
mo, tad tą savo didį džiaug
smą atžymėjo straipsnioku: 
“Žmonėms Nusibodo Socia
lizmas.” Ten gruodžio 12 
d. rašoma:

sų savo siekimų centre. Dėl dota visuotinai ir teisingu
socializmo ne tik žmoniš
kas, bet ir broliškas žmo
gaus žmogumi traktavimas 
yra vienas io siekiamos san
tvarkos pagrindas. Tąja 
kryptimi socializmas veikia 
ir kovoja nuo pat savo atsi
radimo pradžios.

Taip suprasdamas savo 
uždavinius, socializmas Eu-

budu.
Socialistiniam Europos 

sąjūdžiui rupi ne tik gamy
ba didinti. Jam dar svar
biau, kad dirbančiųjų dar
bo vaisiai butų teisingai 
paskirstomi tarp gamybos 
dalyvių. Dirbančiųjų gy
venimo standarto kėlimą, jų 
socialinių ir kultūrinių rei

jis 
gas,
buti socialistinis.
nio planavimo požymiu
kongresas apibudino ši ; _ į, , v ; itaiD* (1 > Jo tikslą* tu 1 Prasmiai pareiškė savo pa- bendrame Europos sąjūdy- 
ri buti dirbančiųjų gyve-’?iurVr vienoje '■'-•^iiucijo-Ije, bet sa_sa'L"us.iS*.7mU 
nimo standarto kėlimas, ke-1 -e
liant darbo našumą techni- “Ketveriems nuo karo pabai | 
kos pagalba ar atitinkamu £°s metams praslinkus. Latvi-i 
kapitalų investavimu (tik -i°s- Estijos, Lietuvos. Lenkijos, 
ne kapita lietų interesams

Socialis-

ūkio
Čechoslovakijos, Vengrijos. Ru 
munijos, Bulgarijos. Albanijos 
ir Rytų Vokietijos tautos pasi-! 
lieka Sovietu valdomos.

ropos apjungime jo supran-jkalų aprūpinimą sąjūdis
tarnu budu mato tą pirmąjį 
etapą. Socializmo įgyvendi
nimas savaime turi vesti prie 
pasaulinės žmonių bendruo
menės sukūrimo su vieno
domis ūkininkavimo formo
mis, su vienodais visuome
nėje socialiniais santykiais 
ir su atitinkama politine 
santvarka.

Taip klausimą pastatė ir 
kalbamasis socialistų kon
gresas Paryžiuje. Ir tuo jis 
nužymėjo esminį skirtumą- 
tarp socialistinio ir buržua
zinio sąjūdžio už Europos 
Jungtines Valstybes.

Kongresas aiškiai pažy
mėjo, kad šių metų i-ugpiu- 
čio mėnesį Strassbourge vy
kęs europinio sąjūdžio su

stato” pirmon vieton. Ne 
kapitalistų geras biznis, bet 
visuotino gerbūvio kėlimas 
turi buti sąjūdžio tikslas, 
iš to jau aišku, kad cigare
čių durnai socialistų kon
grese Paryžiuje turėjo visai 
kitoki kvapą, kaip Strass- 
’.ourgo cigarai.

Apvienytą Europos ūkį 
planuojant, planas turėtų 
apimti pagrindines ūkio sri
tis. Tokiomis sritimis kon
gresas laiko: žemės ūkį, 
energijos ūkį, transportą, 
metalurgiją. Visos kitos 
ūkio sritys, pirmoj eilėj 
pramonė, turi buti derina
ma su pagrindinių ūkio sri
čių planais. Kongreso pir
moji ekonominės politikos

važiavimas pirmoj eilėj šie- rezoliucija daug dėmesio

ŽEMSEMĖ MAŠINA UŽMUŠĖ DARBININKĄ

Bekasant žeme sa žemseme, mašina apvirto ir (paveiksle 
parodyta vilyčia) užgrivo mašinos vairuotoją. Darbinin
kas buvo užmuštas vietoje. Nelaimė įvyko Los Angeles 
mieste.

“Ūkis turi turėti laisvės 
rizikuoti. . . . Kraštas nenori 
socialistinio ūkio, bet protin
gos ūkio laisvės su rizika ir 
privačia iniciatyva“ (mano 
pabraukta).

Visokių gyvenimiškų ge
rybių gamintojai—pramo
nės, žemės ūkio, transporto 
ir paskirstymo (prekybos) 
darbininkai ir tarnautojai 
nereikalingi “laisvės rizi
kuoti.” Tokios laisvės ne
reikalingos ir smulkiam že
mės savininkui—ūkininkui 
bei amatininkui. Šitiems 
pagrindiniams visuomenės 
gamybiniams sluoksniams 
reikalinga protinga, planin
ga ir racionali ūkio sistema 
su tinkamu dirbančiųjų ap
rūpinimu.

Naujosios Zelandijos ir 
Australijos Darbo Partijos, 

pasilieka di- 
kraštų

“Tarybinės profesinės są
jungos visuomet laikė savo 
gyvybiniu reikalu—nenuils
tamai kovoti dėl tautų ne
priklausomybės ir laisvės, 
dėl tvirtos taikos ir demo
kratijos“ (mano pabraukta.)

Kas žodis, tai melas. Pik
čiau pasijuokti iš Rusijos 
profesinių sąjungų vargu 
begalima. Maža to, minė- 
tasai L. S-as tokiais savo 
tvirtinimais tyčiojasi ir iš 
“Vilnies” skaitytojų, many
damas, kad jie nieko neiš
mano ir nesupranta. So- 

I Ameriką jau atvažiavo i vietų unijos yra nebilės ir

ir savo jame uždaviniais.

Tremtiniai Turi
Duoti Raportą

remti); (2)siekiant 
galimos pažangos, tenka vi
są laiką turėti galvoje, kad
ūkio pasiekimai turi tai nau- įsipareigojo patikrinti toms .
ti žmogui, o ne žmogus ūkio tautoms visišką la isvę ir (lemo- Tei^on.s Act, išleistą 
reikalui. kratinę šių kraštų santvarką, metais. ,

Tuo budu socialistinis są-iji visur sudarė Stalinui klus-' Pagal tą Įstatymą atvykę 
judis pasisakė ne tik už
Jungtines Europos Valsty
bes bet už socialistine d--iTos vyriausybės žiauriai perse užpildvti tam tikras vai Eu kkda -us tuos,, kurie ritasi, ,,ŽL ' blankas ir futeikti 
ropą. ‘ |£inti demokratines savo idėjas. a?ie £ave žjnįas Blankas

Kad suvienytas Europos] “Kongresas skeliu;; savo soli- reikia užpildyti ir pasiųsti 
ūkis, politinis ir socialini- i darumą su visais asmenimis. Lisplaced Persons Commis- 
gyvenimas butų planuojami ['’som.’s organizaci-‘ims ir ~>pa- sion į Washingtoną iki 
ir vystomi socialistine kryp

To to kai Sovietu yriausv-Į'11 ”
. žmonių

100,000 išvietintųjų! kurčios iš savo bolševikiš- 
prigimties ir savo va- 

1948 lios neturi. O vistik butų 
labai malonu išgirsti už ko
kių kraštų nepriklausomybę 

ir

-.... upagai JLZIO !

nias vyriausybes, icatstovau- tremtiniai turi du kartus per i tos unijos kovojo, kada 
jaučias komunistine- mažumas, metus, bėgyje dvejų metų,'kaip kovojo?

tingai su socialistinėmis partč
..... . . jomis, kurios tiek tremty, triektimi. re,Kalinga sudariu £ kriW„.... už

Europos mastu ir atitinka- kra4tų ,aisrę 
mi 01 ganai. Jie tUll būti j “Kartu kongresas pareiškia, 
dvejopi: ūkio reikalams ir Kari Europos socialistai nesie
politiniai.

Organai ūkio reikalams 
ir pirmoj eilėj pagrindi
nėms ūkio sritims,—kaip 
buvo anksčiau išvardinta,— 
sudaromi kiekviename kraš
te ir kartu turi buti sudary
tas diriguojantis organas vi
sai Europai iš atskirų kraš
tų delegatų. Tas europinis 
ūkio organas virstų ukiniu 
Europos parlamentu ir jam 
turėtų buti duota teisė sprę
sti pagrindinius ūkio politi-

Eu ropos 
kia atstatyti 
ir Centre ten

Europos Rytuose 
buvusiu socialiniu

gruodžio 31 d. 
tiniai turi duoti apie save 
žinias ketinius kartus, po 
(iu kartu per metus.

Blankus, kurias tremti
niai turi užpildyti, jau yra

Maskvos “Izvestija,” so
vietų vyriausybės organas, 
lapkričio 25 d., Nr. 278, be- 
sigirdamas “sovietų demo- 

Iš viso trem- kratija,’’ vienoj vietoj šitaip 
pasisakė:

. , x ♦ * i ■ , pai uostos ir jas galima gau-salvgu. bet siekia ten patikrin-;1. . T. r , ... . , } - ti visuose l mted Statesti esmines laisves ir kiekvie- . . . , v- .
nam kraštui teisę demokratiniu immigiation and Natuiall- 

apsispręsti dėl savo atei-1 nation Sei rice vietiniuose 
bendruomenės rė-j skyriuose. Užpildžius blan-

budu 
ties Europos 
muose.”

Dar buvo priimta rezoliu
cija, kurioje reikalaujama 
visiems minėtiems kraštams 
rezervuoti vietą busimos 
apvienytos Europos orga
nuose. kaijhtik jie galės lai

kas galima pasiųsti ir anks 
jčiau, DP komisija Washing 
tone priima blankas pasiųs 
tas nuo gruodžio 
gruodžio 31 d.

buvusiOS,

kos klausimus. Tiek vietos, svai pasisakvti. ir reikalau- 
tiek ir visos Europos ūkio ja teisės tų kraštų rezisten-
organus turėtų sudalyti dar
bininku bei tarnautojų,

Kaip
džiausiomis savo 
partijomis. Čia nieks ne
pasikeitė. Nora šioms par
tijoms, lygiai Anglijos Dar
bo Partijai, atiteko visa po
karinio ūkio sukrikimo naš
ta, vienok jos, atstovauda-- 
mos darbo visuomenę, su
gebėjo išeiti iš krizės, gi 
keliolikos atstovų neteki
mas nėra ir nebus spren
džiamasis faktorius. O lais
vajai, liberališkajai, priva
čios iniciatyvos su “rizika” 
ir be jos, ūkio sistemai ga
lima drąsiai užsakyti po
mirtinius marškinius.

—P. B.

“Musu tėvynė savo istori
joj niekados neturėjo taip 
teisingai ir taip gerai suda
rytu (ustrojennvch) savo 
sienų ir niekados ji nebuvo 
apsupta tokiais draugingais 
kraštais" (mano pabraukta).

Tai matote, kaip čia ci
niškai atvirai sakoma; tas 
sienas “sudarė” patys bol
ševikai, užgrobdami Balti
jos ir kitus kraštus. Pap
rastai be melo galvojantieji 
tokius dalykus vadina im
perializmu, t. y., užgrobi
mu. O tie

Amerika ir Prancūzija
Susitarė dėl Ginklų

Prancūzija skelbia, kad 
prieita visiško susitarimo su 
Amerika dėl davimo Pran
cūzijai ginklų. Prancūzai 
išsiderėjo iš Amerikos teisę 

draugingi kraš-įgautus ginklus vartoti ne 
tai” taipgi smurto pagalba tiktai Atlanto Pakto valstv- 
tapo “draugingais”; juk čia bių ribose, bet ir Azijoj, 
kalbama apie Lenkiją ir kur prancūzų Indokinijai 

savarankiai ir ^alkanų valstybes. gresia pavojus iš kinų ko
metų amžiaus,,1 Jei svetimų kraštų užgro- munistų.

15 iki

cijos organizacijoms trem
tyje dalyvauti dabartinio 

vartotojų ir vyriausybių at-i sąjūdžio ištakose jau da- 
stovai. j bar, studijuojant tų kraštų

Kongresas priėmė rezo- Įjungimą i apvienytą Euro- 
liuciją ir dėl politinių suvie- pą.
nytos Europos organų suda- Kad ir gana kukliai pasi- 
rymo. Rezoliucija politikos sakydamas Rytų Europos m
ir ūkio klausimais ir suda- klausimu, kongresas pirmą _ ___________________
rė kongreso darbų esmini kartą aiškiai pasmerkė So-
turinį. Be jų buvo priimta vietus ir pareiškė savo soli- Pakalbinkite kaimynus 
visa eilė nutarimų dienos darumą .-u kovojančiomis draugus užsisakyti 
klausimais. Pagaliau kor.- prieš Maskvą už jų būvi vį.” Kaina metams

Blankas užpildo šeimos 
galva, kurs praneša žinias 
ne tik apie save, bet apie 
savo šeimos narius. Jei vai
kai gyvena
yra virš 21
,ie patys turi duoti apie sa
ve pranešimus.

Tremtiniai atvykę po 1949 
m. lapkričio 2 d. raporto 
dabar neduoda, bet tik 

birželio gale.
Angliškai • Lietuviukas Žodynas

ir 
‘Kelei 
13.

Zodynas-Geriausiu Dovana švenčių Proga ...
Ja lygiai džiaugsis ir ne>i: <>* atvykęs tremtinys, ir čionykštis lietu
vis. Tai jūsų artimojo, (i •.no, p ieteliaus ateitis!
A. Lalio lietuviškai ane - .as-aniiš.kai lietuviškas žodynas gauna
mas pas

DR. D. PILKĄ
546 East Broadway, So. Boston 27, Mass. (52)

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 

parankaus 4” x 5’Zo formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Hcrblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
636 Broad way, So. Boston 27, Mass.
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Kaip Atsirado Kalėdos?
Šiandien Kalėdos yra šiamos: buvo ruošiamos 

švenčiamos kaip Kristaus “stainelės,” vaizduojančios 
gimimo diena, ir daugelis) Kristaus užgimimą: gatvė- 
tiki, kad iš tikrųjų 25 gruo- mis buvo nešiojami “Pane- 
džio yra atėjęs “Pasaulio lės švenčiausios altorėliai
Išganytojas.”

Iš tikrųjų gi apie Kris
taus gimimo laiką istorijoj 
nėra tikrų žinių. Jeigu iš 
tikrųjų toks asmuo yra ka
da nors buvęs, tai niekas 
nežino kada jis gimė. taip 
kaip niekas nežino ir kada 
jis mirė. Kai apie Kristų 
pradėta kalbėti, tai Kris-

ir giedamos 
pačiu laiku

giesmės. Ir tuo 
buvo lėbauja-i

ma ir linksminamasi, kaip 
ir stabmeldystės laikais.

Šešioliktame šimtmety ši-, 
tos orgijos užsitęsdavb iki| 
dviejų savaičių ir pasiekė) 
tokio masto, kad kilo prieš 
jas reakcija. Anglijos pu- 
ritanai pradėjo tokiu iškil-

taus pasauly jau nebuvo, mių nebepakęsti ir reika- 
Buvo aiškinama, kad jis gi- Iauti. kad parlamentas Ka- 

Su- lėdų apvaikščiojimą už
draustų. Ir parlamentas iš-

męs “prieš 300 metų. 
prantama todėl, kad tikslių
žinių apie jo gimimą ar mir- leido Įstatymą, kuriuo Ka
ti negali būti, nes tais lai- ledos buvo paverstos pas-; 
kais gimimų ir mirimų me-,ninko diena, o visokios iš-
trikacijos nebuvo. |

čia,Bet ne apie tai mes 
norime kalbėti. Šiandien 
musų tikslas yra panagri
nėti, kaip atsirado Kalėdų 
šventė, kurią mes

kilmės uždraustos. Kalėdų1 
šventė buvo atstatyta, bet 1 
buvusios libacijos jau neat- 
gijo-

Dabar

IUIU
dieną.

Kaip žinom 
beveik visos 
šventės vra

Lrnitui
dabar lclamos

^O112ĮA - -
diena ir

iš istorijos, 
krikščionių

nijos

pasisavintos iš i
stabmeldžių, kurie garbin- kla
davo Įvairius gamtos reiški
nius. Pavyzdžiui, pa\ asario 
šventę, kurią senovės stab
meldžiai švęsdavo kaip 
gamtos atgimimą, krikščio
nys pavadino Velykomis, 
arba Kristaus iš numirusių 
prisikėlimu. Gi žiemos šven
tę, kuri seniau buvo šven
čiama kaip saulėgrižio lai
kotarpis, krikščionys paver
tė Kalėdomis, arba Kristaus 
gimimo diena.

Bet kadangi Kristaus gi
mimo dienos niekas nežino
jo, tai ir Kalėdos buvo šven
čiamos kiekvienoj vietoj vis 
kitokiu laiku: vienur gruo- 
džio mėnesi kitur sausio, 
dar kitur balandžio, gegu
žės ir tt.

Išrodo, jog gruodžio 25 
diena buvo galų gale pri
imta kaip pastovi Kristaus 
gimimo diena dėlto, kad 
britai, germanai ir gaulai tą 
dieną garbindavo savo stab
meldiškus dievus. Stabmel
džių šventės vieton buvo 
pastatytos Kalėdos, ir visi 
stabmeldžių papročiai per
ėjo Į Kalėdų apeigas. Ki
taip sakant, buvo pasisavin
ta stabmeldių šventė ir pa
vadinta Kristaus gimimu. 
Lillian Eichler savo knygoj 
“The Customs of Man- 
kind” rašo: “And so we I
find Christmas patterned1 
with many curious customs 
that are of pagan origin.”

Sakoma, kad britų kara
lius Arturas (King Arthur) 
pirmu kartu suruošęs Kalė
dų šventę 521 metais Yorko 
mieste. Miniai tos iškilmės 
patikusios ir Kalėdų papro
tys iš Yorko miesto pradėjo 
plisti i kitas vietas.

Viduramžiais Kalėdos bu 
vo iškilmingai

Kalėdos vra šven- , . Ivisose Krikščionių 
tačiau ne tą pačią 
nevienodai. Arme-

bažnvčia mini Kris-

’Kalėdu Dovana’ Motinai
Liptuviškas Pyragas

Kad padalyti 3 kepalus 
pyrago, reikia paimti:
Pusantros plytelės mielių. 
Trečdali puoduko šilto vandens. 
3 puodukus verdančio pieno.
3 šaukštus cukraus, 
šaukštą druskos.

, 4 šaukštus sviesto.
y puoilukus miltu.

Jdėk mieles į šiltą (tik ne 
karštą) vandeni ir tegul pa
mirksta 5 minutes. Nemai
šyk.

Tuo tarpu sudėk i karštą 
pieną cukrų, druską ir svie
stą. ^Sviesto vieton galima 
vartoti margarina. bet su 
sviestu pyragas bus gardes
nis.)

Duok pienui atvėsti, kad 
neužmuštų mielių. Kai ma
žąjį pirštą Įkišus temjyera- 
turos nejausi, tada .-upilk Į 
tą pieną mielių skiedini ir 
išmaišyk.

Turėk jau persijotus mil
tus ir po truputi suberk juos 
i pieną, nuolat maišant, kad 
pasidarytų minkšta tešla. 
Tuomet išversk ją ant len
tos, pirma pabarsėius ją 
truputi miltais, ir gerai teš
lą išminkyk. Kuo <h 
išminkysi, tuo švelnesnis! 
bus pyragas. Tuomet ište pk 
bliudą ištirpintu sviestu, ar 
margarynu, ir sudėk i jį teš
lą: ją taipgi aptepk sviestu 
iš viršaus. Uždenk ir pa
statyk šiltoj vietoj, kad pa
kiltų dvigubai daugiau.

Vili I dėlto jai ko tai tinko. Ji 
į vis ko tai laukė. Dabar jau 
i jos numylėtas Vilimas su- 
1 grižo. Jis sugrįžo kaip tik 
j ant šių Kalėdų. Sugrįžo ain- 
> žinai ilsėtis ten, kur gimė, 
Į augo ir mokinosi. Sugrįžo 
ilsėtis šalia savo tėvelio Ka
zimiero ir tėvuko su močiu
te Kapočių. Jis sugrįžo t as 
savo mamvtę, kad ji galėtų 
jo kapą aplankyti, papuošti 
ir ašarom palaistyti. Gal 
jam ir bus ramiau amžinai 
ilsėtis tarpe savųjų. Gal ir 
jo mamytė ras tame šiokį 
toki susiraminimą.

Dailus, aukštas, gelton- 
. . - .plaukis Vilimas buvo labai
Ap.e praėjus, karą n- jo, )ian!i! shenandoah’rv- 

aisenybes mes jau l.k .-et-V H mokvkloj>
prisimename; ta-
tūkstančiai moti

imas Kalenkauskas

sr •*

bai
karčiais 
čiau yra
nų, kurios dar ir šiandien 
laukia grįžtant savo myli-j 
mų sūnelių. Net ir švenčių: 
ezonas jų nepralinksmina.1 
Taip iki šiol laukė ir she-) 
r.adoahrietė motina, Mari- j 
ona Kalenkauskienė, savo 

brangaus Vincelio. Vasario 
28 d. sueis lygiai penki me
tai, kaip ji gavo pranešimą, 

J kad jos sunus Vilimas, la
kūnas, nesugrįžo iš Bom
bardavimo misijos Vokieti
joj. Nesugrįžo, ir viskas. 
Per porą metų motina dre
bančia širdimi laukė žinios. 
“Gal kaip nors išsigelbė
jo ... o gal vokiečių nelais
vėj ir po karo sugrįš,” ji

spor
tuose, taip ir kituose užsi
ėmimuose jis buvo pirmoj 
vietoj. Su visais jis buvo 
mandagus. Motinai jis bu
vo labai paklusnus. Ji bu
vo jo pirmutinė ir paskutinė 
rūpestis, todėl jai ir yra taip 
skaudu jo netekus.

Vilimas Karolis Kalen
kauskas gimė Shenandoah’- 
ryje 1920 metų rugsėjo 4 d. 
Karo tarnybon jis savo no
ru įstojo 1942 metais gruo
džio 31 d. Žuvo 1944 me
tais vasario 28 d. Liko naš
lė motina, 4 broliai ir 3 se
serys.

Vilimo kūnas į namus bu
vo parvežtas šių metų gruo
džio 12 d. Palaidotas su 

ceremonijom 
Tai valdžios

“Kalėdų dovana” motinai.
Dr. Antanas Kapočius iš 

Bostono via jo dėdė, o M. 
tiktai Michelsonienė, šio skyriaus 

vedėja, jo teta. Jo motina

Y'

Pri>iekusiųju teismas Chicagoje nuteisė Mrs. Dorothy 
Skeoch. 22 metų moliną, už pasmaugimą vystyklomis sa
vo šešių mėnesių vaikučio. Po teismo sprendimo vyras 
teismo salėje ją ramina.

KLAJŪNŲ KALĖDOS
Ar tu atsimeni Kalėdas? Snaigės krito 
Ten Lietuvoj, mus tėviškėj prie kelio.— 
Toks šiltas, giedras buvo švenčių rytas,
O snaigės tolydžio po kojų mums vis krito 
Ir skraidė kaip drugeliai.
Ir nūn sulaukėm Kalėdų mes, klajūnai, 
Netekę Lietuvos, pastogės ir tėvų ....
\ ėl krinta snaigės, bet tarp miesto durnų 
Mus sielą veria durklas neramumo 
Atsiminimų ir žaizdų gilių.
Ir norime tikėt, kad snaigių tos žvaigždutės 
Sutirps pavasary saulės spinduliuos.
Mes liksime kovot už naują būti 
Ir Lietuvai ir sau neleisime pražūti,
Nurimę atdusiuos, viltinguos ir tyliuos.

Petras Babickas.

Išversk ant lentos, išplok, ^ave ran?ino* ,buvo viltis. Galų gale atė-

taus gimimą 6-tą sausio die- P\Jį\ 4 S’
Olandijos vaikai lau-!

Kalėdų dieduko, kurį
jie vadina “San Nicolaas,”
6 gruodžio išvakarėse. Pran-: “Krupnikas” ne lietuviš- 
cuzai apvaikščioja Kalėdas; kas žodis. (Jis paskolintas 
savaip, vokiečiai vėl savaip.'iš lenkų kalbos.) Bet mu- 
Lietuviai Kalėdų išvakarėse sų žmonės ii vartoja virin-

KALĖDOMS

ruošia “kučias.” bet kitos 
tautos tokio papročio visai

tai su visokiais prieskoniais 
degtinei pavadinti. Pan

Ta; yra ilgas procesas, nes 
gėri -as su medum ir cuk- 
»um negreit per popieri
sunkiasi.

Pastaba: Niekad nevirin
ki: šėrimo kai jis bus jau 
sumaišytas su spiritu ar 
•'cy.ine, nes išgaruos stip-

uždėk saują razinkų, su
lenk kelis kartus ir gerai iš
minkyk, kad tešla butų 
švelni, kaip šilkas. Per-
— 2---1- ZpiaUK I ITI5 uai 
į formas, pirma 
sviestu; formos turi būt 
viršaus platesnės, negu

Apgaulinga militarinėm
gruodžio 15 d

neturi ir nežino ką jis reiš- sius gėrimus gamina ir ki- 
kia. Matyt, musų “kūčios” j tų tautų žmonės, bet jie va- 
yra kokia nors stabmeldys- dina juos kitokiais vardais, 
tės liekana, nuo kurios ku
nigai negalėjo žmonių at
pratinti

Paduosime*
ir prikergė jas prieik 

Kalėdų, kaip Kristaus do-; * '
va n a.

K AR A LIl KščIAI

Ii
Tie du “plaukiojimo karaliu
kai“ buvo išrinkti Miami 
Beach. Fla.. resorte. Sako 
vaikai taip gerai plaukioja ir 
ir taip karališkai atrodo, kad 
jiems tik karunu tetrūksta.

švenčiamos' ••Keleivyje” naudinga yra

jo oficialus pranešimas, kad 
tikrai sužinota, jog Vilimo 
bombanešis buvo nušautas 

Išsieelbėio...jii. I zemen.
ištenus *ias 1du bombardyrai, o visi kiti, . _. .. __

kartu ir Vilimas, žuvo. Mo- buvusi Manjona Kapo-
tina aloo iš gailesčio. Ja .

Motina savo sūnų vadino

ir

iš
iš

apačios, nes kitaip pyrago 
neišimsi.

Pyi.Vgų viršų reikia ap
tepti ištirpintu sviestu, arba!11Ų 
išplaktu kiaušiniu, uždengti 
ir pastatyti šiltoj vietoj, kad

- (alkoholis išgaruoja idėt . , ,
; i:;ua negu vanduo).

GAILISI RUSŲ

apėmė dar didesnė baimė,' 
nes turėjo dar keturis sunus *ilimu atminčiai savo jau- 
karo tarnyboj; trvs jų įvai- n°J° brolio Vilimo Kapo- 

fiontu ugny. ' čiaus, kuris sulaukęs vos 20
motinai metų ir Pasipuošęs stoti ko- 

legijon, Velykų naktį svei-

į ugny. 
Pranešdamas

apie sunaus mirti, armijos
pakiltų dvigubai. Tuomet; ?entr0^as H. H. Arnokl pa

kilimas Karolisrtiškė;
i pečių ir tegul pakepa 15 mi-! Kalenkauskas gimė ir gyve- 
;nučių. Tada karšti suma-!no savo tėvynei ginti. Jis

kas nuėjo gulti, bet užmigęs 
daugiau nepabudo. Ji- už
migo amžinai. Daktarai nu
sprendė, kad miegant jis 
gavo širdies paralyžių. Tai 
buvo 25 metai atgal. Kad 
pagerbiu savo mylimo bro
lelio atmintį, sesuo jo var
du pavadino savo sūnelį. 
Tai nelaimingas vardas mu
sų šeimai. Kitas Vilimas, 
musų pusbrolis, žuvo pirma
me .kare; vėliau netekom 
tuo pačiu vardu ir pačioj 
jaunystėj kitų dviejų myli
mų asmenų. Su motina per 
šias Kalėdas liūdės visa šei
ma.

! žinti iki vidutinio (375 laip- uurė, kad apsaugojus jos 
Įsnių) ir duoti dar 30 minu-)garbe. Jis suprato kareivio 

. jčiu kepti. pareigas ir paaukojo savo
studentams ponia jšėmus formas iš pečiaus jauną gyvybę, kad mes ir 

pasakė, kad'

K bedama anądien Gro
angliško ton*

Roo-veltienė
oa]..-.aujant jai Jungtinių iškratyti, nes kitaip jie 
Tau ; orgamzac.jos pose-.įš dos sudržks.
ozu -e dažnai tenka gaile-. ___________________
tis ? ; Įjos atstovų, kaip ne-

<>mis savo kalbomis) 
i.:- ūmais iie išstato sa-'

čia “receptą” 
iš

1 lazdelė cinamono.
1 orančio žievė.
1 lemono žievė, 
šmotelis imbiero' (gim 
10 gvazdikėlių. 
Žiupsnys kmynų.
10 karčiųjų migdolų.
3 puodukai cukraus.
11 2 puoduko medaus.
2 kvortos vandens.
3 paintės spirito.

:er).

ve j ; >kai ir neapykantai. 
Jie ' elgiasi ne dėlto, 
kad taip norėtų, sako p. 
Ro< - itienė, bet dėlto, 
bad T ns taip yra diktuo-

Jeigu gryno grudų spirito .ama T Maskvos. Savo pro- 
(grain alcohol) negalima tu jie sali vaduotis.
gauti, tai io vieton reikia ------------- i-----------

Senatorius Reiitalauja
Moterim* Pensijos

opaimti 3 kvortas degtinės 
vandens tiktai kvortą.

Visas prieskonius reikia 
užpilti vandeniu, išskyrus

peciaus
pyragus reikia tuojau iš for- niusų vaikai galėtume lais-

..............vai gyventi ir suprasti jos
vertę. Jo atmintis ir pasi
aukojimas apšvies mums 
tiesos kelią. . . Gražus 
seneroio žodžiai, bet jie 
mažai reiškė sielvartuose 
paskendusiai motinai. Po
mirtinės sunaus dekoracijos 
ir paaukštinimai nepaleng-

Šia skyriuje buvo jau Į
tik cukrų ir medų; uždengti rasyt;u -ad Amerikos mote
li- ant silpnos ugnelės pavi- ' pradeda bręsti 
rinti apie 20 minučių. Tuo- ’P*111; g reikia reikalauti 
met nuimti nuo ugnies, tirs- ' ėms kokio nors at-
timus išspausti ir išmesti, o iš valstybės iždo.
į likusią sunką sudėti cukrų ^aba .<• 0 klausimu prabi- 
ir medų. Užkaisti, kad iš-h Maine’o valstijos se- 
tirptų. ‘ natoi i-s Brewster. Ameri-

Kai medus su cukrum x* i ia visokie pensijų
tirps, tada sirupą atvėdinti, ■ ,nda sako, ir svarsto- 
supilti degtinę ir išmaišyti. ,n’ dil planai žmonių
Krupnikas bus gatavas. senatvei aprūpinti, bet nie

kam dar neatėjo galvon 
Nuo medaus ir kitų prie- minti , kad Amerikoje yra 

maišų krupnikas būna 40,00b.ooo Seimininkių, ku- 
drumstas. Norint, kad jis irioms taip pat reikalinga 
butų tyras, jį reikia perkoš- kokia nors pensija. Jis ke
ti per košiamąjį popierį,: tina pakelti šitą klausimą ir 
kuris angliškai vadinasi “fii- senate.
ter paper.” Bonkon įstato- Iškovojo !noterys 8311

TAI SKRYBĖLĖ

Romos Universiteto, Italijoj, 
studentai demonstruoja štai 
kokias vyru skrybėles. Ir 
kodėl ne? Jei moterys gali 
nešioti “rutu darželius" ant 
galvų, tai kodėl vyrai negalė 
tų nešioti tokias baidykles?

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

vino to skausmo, kokį mo- ramiai, musų
tina iautė. žinodama ka,l'myhm.1 'lenvardz.ai. mumis 

savo jaunystėj taip netikė- 
Mes jumis nie-

P jo nebematys, nepasikal
bės su juo.

Iš didelio gailesčio ir rū
pesčio motina buvo sunkiai

tina jautė, žinodama, kad
jos mylimas sunus jau nie-’. • rv
kados nebesugrįš, daugiau , P3.1** kuomet nepamiršime.

M. Michelsonienė.

Laika* užsisakyti “Kelei- 
Kalendorių 1950 me* 

Daug skaitymų ir in-

susirgusi, bet laimingai iš 
karo frontų sugrįžę kiti jos 
sunūs ją šiek tiek suramino.!
Nors truputį ir aprimo, vis formacijų. Kaina 50 centų.

jau po visą Angliją. Baž- daryti visokius biznio skel- ma leika, leikon klojamas gias tei politikoj, gal sū
nyčius buvo ištaigingai puo-'bimu« ir pajieikojimus. popieris ir pilamas gėrimas, silauks ir -ėnatvės pensijos.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGŲ SKAI

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

KAINA 36 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Iš Plataus Pasaulio
Indonezijos Prezidentas Kartuvės Bulgarijoj

Dr. Soekarno gruodžio 16; Bulgarijos komunistų il
tį. buvo išrinktas pirmuoju gametis vadas, TraichoĮ 
Jungtinių Indonezijos Vals- Kosto, gruodžio 16 d. buvo
tybių prezidentu. Už jį bal
savo visos 16 valstybių, ku
rios įeina į Jungtinių Indo
nezijos Valstybių federaci
ją. Nuo gruodžio 27 d. In
donezijos naujasis prezi
dentas pradės eiti savo par
eigas.

pakaitas, kaipo “imperialis
tų šnipas ir išdavikas.” 
Rostovą nuteisė bolševikų 
teismas už “titizmą.” Bul-i 
garijos vyriausias prokuro- į 
ras Parmatarov nusižudė, j 
kada jam buvo Įsakyta kal
tinti Rostovą.

Žydai ir Arabai

Izraelis ir Jordanija (bu
vusi Transjordanija) pra
dėjo tiesiogines derybas 
dėl susisiekimo atnaujini
mo padalytame Jeruzalio 
mieste. Izraelis ir Jordani
ja yra nusistatę nepripažin
ti Jungtinių Tautų seimo 
nutarimo apie Jeruzalio in- 
ternacionalizavimą.

Mao Tze-Tung Maskvoje

Kinijos komunistų vadas,

Anamitų 'Respublika
I

ALTOMOBILIO NELAIMfcJ žl’VO 2

Palmira. N. J- policija vijosi vogtą automobili. Automo
bilis bebėgdamas nuo policijos persivertė ir užmušė du 
žmones.Prancuzija sutiko Indo

kinijoj leisti įsikurti nepri- ---------------------------------------------- - ------------------
klausomai Anamitų valsty- Me , p Mikšas .. Hibbing> PASKIRKITE AUKĄ 
bei Prancūzų Unijos ie-; Minn M Sinkevich iš Phiia- TREMTINIAMS

ąiasi iš virs išvardintų i n- 1950 KALENDORIAI 1950 pietį, amerikos
iIUStriios Šakų oorciti iš vio*1 Biznio kortele.' su l:»5o Kalenao- Lietuvių gyvenimą j.a,.u. .(«• • kany- 

’ . . . " rr. • riurn antroj pusėj—1000 už $0.<)rt. i darni virs metų einant)UOS Kiton. las yra Įmano-i Užsirašyk paveiksluotą mėnesinį i 
Naujienas,"ma, bet reikia tam rimtų: S,X. "VSvi n,etanm. u.vana; 

priežasčių. Tačiau kitose!- mažus kai.n«i..liukus, kie-
. , -, . . . , : ulių ir šienui).darbo srityse gauti dai bas Į i.ietmių Naujienos

yra daug sunkiau, negu, 
kupranugariui pralysti pro 
adatos skylutę.

EVW tarpe yra gerų šalt
kalvių, stalių, laikrodinin-

<2»
3.'!2 N. ttili Si.. I'hiladnphia C. I*a.

"Argentinos Lietuvių Balau,"
i a.-illa iie Correo 

Kepublicu Arv’-i’ilt ma. 
Buenos Aires,

Pranur.lcrali'.s kaina S3 metams, 
pusmečiui.

SANDĖLIS ŽOLIŲ IR
KNYGŲ

Šitos žolės yra sutaisytos, pake* 
I iuose sudėtos ir v arto ja* nos k«up 

spausdinamas skubos keliu Bie- arbata.
kų, siuvėjų, mūrininkų, au-,lefeldo spaustuvėj, Vokietijoj. Į nn^/^LuijoS/gui^r'r sp>^‘ 

.................. Š! knyga turės daugiau kaip du skaudėjimo, ausyse cypimo ir tt,

LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

..Lietuviu Kainos Vadovas yra

to mechanikų ir kitokių 
specialistu. Jie savo spe
cialybėse darbo pilnai susi- *250' Užsiprenumeruoti ją ga- 
randa ir darbdaviai 
noru priimtų, tačiau profe-' 
sinių sąjungų ir darbo mi
nisterijos užtvaros nepa

muose. Toje pačioje Indo- delphia Pa ir Mrs K Sku. 
kmijoje yra dar dvi nepri- ] zinkas iš Brooklyn, N. Y.; po 
klausomos valstybės sąjun-! si prisiuntė K. Žalis iš Pater- Visi mes švęsime Kalė- 
goje su Prancūzija—Kam- son, N. J., R. ^Vaineikis. iš das, pradėdami kūčių vaka- 
bodžiaja ir Laos. Susitari- Brooklyn, N. Y., St. Obeikis iš ru> kuriuo metu, kaip pap- 
mą su namitais pagreitino Millinocket, Me., ir K. Butvilą rastai, duodamos kalėdinės 
Kinijos perversmas. Ch^ag<į, ?° ,50 tent; dovanėlės šeimos nariams,

ypač vaikučiams. Tos do-Suomijos Rinkimai Burke, Vt.. M. Sakalauskas iš 
Barnesville, Pa., J. Jonuška iš

700 puslapiu, o kainuos tik1 Nuo cukrinės li£<>s tdiabetes).

. j x . Nuo kosulio, dusulio, mainu asth-mielu !ma zem,au nurod-vtu adresu. llw>_palt.n j^vina atkosėtij. varo bru- 
! Su užsakymu reikia prisiųsti ir dą, 75c.

Liuosuoja vidurius ir juos patai
so, 75c.

Palengvina ir reguliuoja mėnesi-

vyksta nugalėti. Praktiškai 
EVW dirbdami savo spe- 

_ i cialybėse duotų didesnį 
į įnašą krašto ukiui, butų 
i naudingesni jie patys sau ir 
žinoma jokios konkurenci-

pinigus. Adresas:
Juozas Audėnas,

14 Tovvnsend Street, 
Boston Roxbury, Mass.

(-52)

SANDĖLIS KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ

nes. i oc.
Nuo sutukimų, eik kudyn, $1.00. 
Nuo strėnų ir inkstų skaudėjimo, 

75c.
Prajunka dėl arielkos, 75c; dides

nė,
Apsaugoja plaukus nuo slinkimo, 

I 75c.
< Nuo visokių reumatišku sausgėlų, 
if.Oc.

Nuo šapinimosi tiemiegant, 75c. 
<a ; Žolių galite gauti ant svarų, tia-

1

“■•■'■'■jAilK^-n*. Alfui iio 
Tilžės ■ paudKŪČIŲ - - ARĄ,jog specialistams ne-j

1 padalytų.
Iš savo pusės profesinės! 

sąjungos pataria visiems 
EVW Įstoti nariais į esamas 
profesines sąjungas, tuomet 
jų kaip narių reikalai galės 
būti palankia linkme spren
džiami. Tačiau mūsiškiu

vanėlės visada sukelia ne-
Sausio 15 d. Suomija Springfield, Mass., Fr. Pasbo iš P&Pia?to džiaugsmo ii ?\en

Maskvą ^lujis buvo priim-!rinks.Šali.eS prezij!e,nt^- Po' Wilke°s-Barre, Pa.. .A. Shones iš tiškos nuotaikos kiekvieno- 
tas Stalino ir kitų Rusijos
vadų. Kinijos komvado pa
sitikimas buvo labai iškil 
mingas ir kalbama, kad Ki-I 
nija ir formaliai sudarys su 
Maskva karo sąjungą prieš 
Ameriką ir laisvąsias šalis.

puleriausias kandidatas yra Dalias, Pa., A. Laužim iš Pa- j e šeimoje, 
dabartinis, parlamento pa- terson, New Jersey. Mrs. Ka-j Musų pilnesniani džiaug-
skirtas prezidentas Paasiki- 
vi, kurį remia socialdemo- 

ir įvairus liberalai. 
Agrarai stato Dr. Kekko- 
nen, o komunistai ir bend-

valiauskienė iš Springfield. III., 
W. Zalarauskas iš Eilizabeth,

smui
skirti

—g» m.i

viniai iau i Qi»i-----
Vainikėlis, mažesnė jaunimo kny-

Se gutė, 75c.

•*b» i niunės ši.75, 1‘elunas 75c. Valerijo
nas $2.50, Trukžolės S4.U0, apyniai 
$1.75, Kadugiu uogos .‘fl.Co.

Jeigu nerandate čion patinkamų, 
kokių jums reikia, tai atsiųskite 1 tie 
štampą, o gausite surašą visokių zo- 

(51 )
M. ZLKAITLS,

Dean Terr.. Spencer;»:»rl. N. Y.
puikus ■ lįų. 
metus,'

Didysis Atlaidų šaltinis, extra 
stambus raštas seniems ir mažai 
matantiems, graži popiera, 
apdarai, su kryžium, $4.00.

Gyvenimas Šventųjų |>er 
$4.00.

Evangelija ir Lekcijų Knyga, ap-| 
daryta, $3-60. i

Kur Bakūže Samanota, pasakų 
knyga, $2.00.

, Juoku vežimas ir daugelis funių,
dauguma dar į profesines 35c.

rakeleiviai išstatė Pekkalą 95e
Maskva Pasirašė

Sovietų Rusija, kartu su 
Baltgudija ir Ukraina, pa
dėjo savo parašą po “geno
cide” konvencija, kuri 
draudžia giminių, tautų ir 
rasiu naikinimą. Daugiau-

rkvi zic Į/I IVC tzvc Lrnnvan/u inc
IYVJI TV1IV4JVC

kandidatu.

Naujas Savizrolas, didis štukorius, 
50c.

Biblija, pilnas šventas raštas seno 
ir naujo testamento, apdaryta, $2.50.

Vaidelotka, apysaka senovės lietu
vių papročių, su paveikslais Pilies 
N'augariižio ir niekad neužgestančio 
aukuro, 75c.

Praloto Olšausko ir jo meilužės 
apysaka, 25c.

Girtuoklių gyvenimas, gadzinkos, 
35c.

Kaktas į laimingą gyvenimą, ši
ta knyga atdarys duris slaptybių, 
$1/8).

Kaip gali giliukingai lošti einikį, 
25c.

sąjungas nera įstoję, o vis
vien butų geriau, kad Įsira
šius, nes streikų metu moka 

nors kuklią auką pašalpas, nelaimingų atsiti
kimų atveju darbe, reikalus 
tvarko dėl kompensacijos ir 
rūpinasi visais kitais su 
darbu susijusiais reikalais.

J. J-tis.

neatsisakykime pa-

New Jersey, R. Rudkis tš Cica-. tremtiniu vaikučiams, kurie 
go, Ilk, ir F. Lincauskas budami nieko nekalti, turi 
Lawrence, Mass.; M. Bemato- k j vjsu? stovvklu „vvenj.

S * * . ‘ ?nis iš Cleveland, Ohio, atsiuntė i

Popiežius ir Šnipai I
Čechoslovakijos bolševi-

Vįsiems 
ačiū.

tariame širdingą

IŠKVIESKITE
LIETUVIJ JAUNUOLI

kai išleido knygą, kurioje; 
tvirtinama, kad Amerika 
moka popiežiui po 5 milio-! _ ~ i ...
nūs doleriu kasmet “šni-j Julius Mackevičius,

nanirkinėti bolševi-!metl^ hetuvls tremtinys, gy- 
Ameri- ■ venf’amas Austrijoj neteko

nameSC7
kiškuose kraštuose.

23

nuostatus prasižengė hitle
rinė Vokietija ir Sovietų
Rusija, kuri jau yra išnaiki- tas tą žinią užginčija ir va- ■ y-aZ^» L’,r’. tarnavo pn< 
nusi ištisas rusu pavergtas dina ją perdaug juokingu kalp so^ris-mecha

prasimanvmu. ' " nlk^ lr S-™™0 vienoje bai-
tiecių stovykloje arti Salz- 
burgo. Jis buvo tada visai 
sveikas ir darbingas.

Norėdamas p a g e 1 b ė t i į 
Amerikos kareiviams prie, 
vokiškos amunicijos pakro

tautas.

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės Šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, sėklos nu- 
bėgimo. gimdos 
nuslugimo, akių

uždegimo, nuo rožės, nuo dru
gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau
dulių, nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dali, kuri serga.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai Kitaip sakant, jos gydo viso- 
kaĮlieti, 35e.

mo vargus ir nedateklius. 
Todėl kūčių vakarą kiek

vienas lietuvis tepa.-iunčia 
auką BALF’ui, kuri? jas 
jas persiųs tremtiniams. 
Nors šias jūsų aukas jie su
silauk
čiau jūsų gera širdis ir pri
siminimas suteiks jiems di
delės paguodos ir vilties su
silaukti geresnių dienu. Au-

NAUDINGOS KNYGOS
Sveikata Ligoniams, gydymas ligų

šaknimis, žolių žiedais ir lapais.
Vardai lietuviškai, angliškai ir lo-

ian Ktilpdu tsi- tvniškai. Paaiškinimas kaip vartoti,jau po Kalenu, ta - lietuviškai> Kaina $1 apdary-

kos valstybės departamen-i Yenos Lankos. Po karo bu- kas siųskite: 
- - - e.. . ’ damas DP, jis tarnavo pne U nite J Lithuanian Relief 

Fund of America.. Ine., 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

ta ..........................................................$1.2S
Naujos Dainos 25c
Greičiausias Mokytojas Angly Kal

bos ..........................................................40c
Paslaptis Kozirom Lošti iš Pini

gu ............................................................
Didis Sapnininkas $1.00

Kas pirks visas sykiu, kaina $2.50. j ka^ 2->c.
Perkant no vieną, pilna kaina.

Paulus Mikalauskas,
73 Compton Street,

BosU»n 18, Mass.

Kaip gali gyventi 10O metų, 25c. 
Apie raganišką lazdelę, graži pa

saka, 2.5c.
Stebuklas kūčios naktį ir pasaka 

apie čigonus, 25c.
Onutės laimė ir balta vergija, 40c. 
Lietuviška Virėja ir Kepėja, $1.25.

Urliką, didelį razbaininką,

kias ligas. Ir tai ne musų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert po čerkutę kelisApie 

25c.
istorija apie gražią nevalninkę, I kartus perdien, arba plauti ser-
Neužmokamas žiedas, graži pasa- 

piemenukas, graži pasa- 

žydų ir jo slaptybės,

KAS MUMS RAŠOMA Žinios iš Anglijos

Gudrus 
i ka, 25c. 
i Talmudas 

< i >!2f><'-
--- Jeigu kas norite dar kitokių kny

gų, tai atsiųskite 10c štampą, o
PAIESKOJI9IAI i”™“ k‘‘M.'"zuKAi'ns

335 Dean Terr.. Spenrerport. N. Y.

ganciaS niiiRf dalis. S = 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broad way 

South Boston 27. Mass.

Argi Tylėjo 23 Metus?
Gen. Plechavičius pasakojo 

Clevelande. kad jis tylėjęs 23 
metus ir tik Dr. K Griniaus 
išprovokuotas “paėmė žodi” ir 
paaiškino, kodėl jis padarė 1926 
m. gruodžio 17 d. perversmą.

Generolas pasigyrė be jokio 
reikalo. Jis netylėjo 23 metus. 
Tuoj po savo perversmo p. Ple
chavičius. tada Kauno komen
dantas. priėmė vokiečių dien-1 
raščio “Berliner Tageblatt” ko
respondentą ir jam papasakojo 
viską tą. ką jis sakė ir Cleve
lande.

Ir “Berliner Tageblatt” at
stovui »i r dabar Clevelande p. 
Plechavičius daugiau betgi nu
tylėjo. negu išvilko švieson. Jis 
nutylėjo visas tikrąsias perver-

Padarytas Svarbus Žygis
Lietuvių Sąjungos visuo-

pelno. Jei jau kalbėti atvirai, 
tai kodėl nepakalbėti apie Skuo
do malūną, apie generolo laips
nį ir apie riebią pensiją, kurią 
Lietuvos iždas “generolui” mo-1 . . _
kėjo už konstitucijos sulaužy-1.^P1 ^ amunicija Didžiosios Britanijos profe-
mą? O gal generolas gali kal
bėti tik apie “Bulotos kepurę”?

J. Strašauskas.
New York, N. Y.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

vimo, jis mielai prisidėjo į tinas skyrių suvažiavimas 
savo darbu. Deja, įvyko: Londone įteikė rezoliuciją 

0 amunicija i Didžiosios Britanijos profe- 
ir nelaimingam lietuviui su-Įginėms sąjungoms, reika- 
žalojo ranką, kurią vėliau i j^ujant vienodžiau Lraktuo
teko amputuoti. Šiuo metu

J jis yra visai vienišas, jo tė
veliai Lietuvoje ištremti į 
Sibirą.

J. Mackevičius

ti atvykusius į ši kraštą is- 
vietintus asmenis, kurie da
bar vadinami European 
Volunteer Workers (E. V. 
W.), su anglų darbininkais. 
Dabartinė EVW, darbo at
žvilgiu, teisinė padėtis yra 
nepatenkinama. Nedarbo 
atveju, butų iš darbo atleis
ti pirmiausia EYYl, po jų 
buvę lenku gen. Anderso

Paieškau Polikarpo Opulskio, kilu
sio iš Telšių apskrities ir valsčiaus, 
Rubežaičių kaimo. Girdėjau jį gy
venus apie Seattle, Wash. Jis pats 
ar kas apie jį žino. malonės atsi-
liepti šiuo adresu:

Stasys Mileikis, 
lb Macella St., 
 Roxbury, Mass.

(52)
SIUNTINIAI ! EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija 

siunčia Europon lietuviams 
tremtiniams siuntinius dvejopo
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa-

Paieškau Antano Raginsko, buvu- , .. . , ,
šio notaro. Jis atvyko Amerikon j kavimas ir kitas dalbas atheKa- 
šį rudenį, bet siųstas jam laiškas l mas veltui.
tuo adresu, grįžo atgal. Aš 
norėčiau su juo susirašinėti.

Antanas Dagys, 
R. R. 2, Box 200-A. 

Dayton 10, Ohio.

labui I I'ž $7.50:

NUO UiSISENEJUSlV, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios -žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomo* 
ypatybės palengvina jūsų skaudėj**

2 sv. kavos. 1 sv. sviesto, 1 sv. pie- mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
- “ « *----- — tį Vartokite jas taipgi nuo skaudžių

nudegimų. Jos taipgi pašalina r.ie-

nors ir
Ats naujindami laikrašti ir neturi vienos rankos, tačiau

užsisakydami 1950 metų kalen-kiai yra § sveikatos
dorių sekantieji musu skaityto-: * _  v***... . r. gerai įgudęs automobiliojai pridėjo ir laikraščiui sustip-! v -V • • .
rinti duoki,. Ke skaitytoiai! mechanikoje ir sugeba at- 
atsiuntė: i hktl ma?Vs Pataisymus, ra-

J. Chuprinskas iš Chicago. pakeitimus ir pan. Jo _ _ ___ _
111., prisiuntė §2.50; J. Jodze- i virtininkai, pas kuriuos jis armijos kariai ii paskutinė- 
vich iš Bayonne, N. J., prisiun- tarnavo, jį atestuoja kaip je vietoje anglų darbinin- 

smo priežastis ir nutylėjo, kiek tė §2; po $1.50^ prisiuntė J. ■ sąžiningą, darbštų, visada kai. Čia yra ne demokrati- 
jis pats iš to perversmo turėjo šeškauskas iš E. Millinocket. gerai nusiteikusį ir noriai njs skirstymo nun-tatas.

patarnaujantį darbininką vnv •> emov. i
Dabartiniu metu jis dirb 28 d- republikonų ir pietinių 
Bureau de L’Oir, Salzburc, dem°kratų koalicija Amerikos 
Aistria " ‘ kongrese neleido atšaukti Taft-SUSIVIENIJIMAS LIETI VIŲ 

AMERIKOJE
Didžiausia ir Turtmfiausia Lietuvių 

Organizacija Pasaulyje 
TURTAS SIEKIA VIRS $2^00,000.00.

Savo nariams ligoie paSalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligojo pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraiyk savo šeimos na
rine. Kreipkis peš vietiną kuopą arfas i Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 30tb SL Nzw York 1, N. Y.

A aitria.
Kas geros širdies ameri. a e> ,Kų‘ 

kiečių norėtų jį atsikviestu, 
išrašant jam darbo ir buttj.

APSIVEDIS1A l
Noriu susipažinti su panele arba 

našle. Tikslas—vedybos. Patikę vie
nas kitam, apsivesim. Aš esu 36 
metų amžiaus, nevedęs. Prašau su 
laišku prisiųsti savo nuotrauką. Pa
reikalavus. viską grąžinsiu.

M r. C. E..
3458 Jeanne Mance St., 
Montreal, Que., Canada.

Paieškau gyvenimui draugės tarp 
25 ir 40 metų amžiaus; gali būt 
mergina ar našlė, tik pageidaujama 
tremtinė, iš DP, gyvenanti Kana
doj. Su pirmu -laišuku prašau pri
siųsti ir savo atvaizdą. Apie save 
žinių suteiksiu per laišką. (51)

A. Grušas,
8878 Central,> v-u— r——1'i'nniiiiu.T

16 d. Bulgarijoj pakartas k< 
munistų vadas Traicho Košt 
už neištikimybę Maskvai

21 d. Rusijos diktatorius S
Liepos Mėnesį linas minėjo 70 metų sukak

8 d. Alger Hiss byla New ves ir visų pavers
garantijas, paršome kreipis Yorke pasibaigė be sprendimo, kraštų buvo sumobilizuota jį 
tis j; : 25 d. prezidente Trumanas ?°vanlt £ "beminti i*
United Lithuanian Relief Atlante Paktą, prašo

Fund of America, Ine., -|d"ot' Europai ginkl’-

no miltelių, 14 sv. arbatos. 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. cukrąus gabalėlių, 2
sv. taukų, 1 kenukas kondensuoto dėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.

TaiDsri pašalina perštėjimą ligospieno ir 2 gabalai muilo.
Už $10:

Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S I-'OOT. su-

3 svarai kavos, 2 sv. sviesto. 1 sv. stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
pieno miltelių. >4 sv. ar-atos. 1 kvor- tarppirščių. Jos yra tinkamos var
ta Mazoia aliejaus. 4 sv. cukraus ga- toti nuo džius.ancios ir suski.ilgios 
balelių, 2 sv. taukų, 114 sv. sausos odos. Jos yra geros gy-
dešros, 1 kenas kond<-n‘uoto pieno ir duolės nuo visų 
2 gabalai muilo. uių odos ligų. LEGu-

Su užsakymu reikia prisiųsti čeki IO Ointment suteiks 
arba money orderį ir aiškiai nurody- jums pagelbą nuo nu- 
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir] vargusių, perštamų ir 
reikia pasakyt, ka daryti su siunti-] niežiančių kojų. Legulo 
niu jeigu jįį nebūtu galima nurody-i Ointment yra parduo
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto- damas po 75c., $1.25 ir 
vykios vadovybei ar gražinti siuntė-! $3.50. Pirk’te vaistinėse 
jui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės Chicagoje ir apylinkėse 
apmokėti. arba atsiųskite

Užsakymus ir pinigus prašome šių
sti mums iiuo adresu:

Lithuanian Aid Avsoeiation. Inc„
Dtt Ward st„ W«rcester. .Mass.

monev
orderį j: į 16-0)

LEGULO. Oept. 2. 
4847 W. Itth Street,

CICERO 50. ILL.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

IS
t-
I-

kimybės pareiškimai.
27 d. faktišką valdžią In<

nezijoj perėmė Indoneziją 
Rugpiučio Mėnesi Jungtinių Valstybių vyriaus;

Washiugtonaa»paskelbė bė. omuon, .uass

AR PASENAI PASIEKĘS <0? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, ja ut ie ’ :v»rgęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau ,s vaistais, 
žolėmis, ką veikia greitai, bet ką gra
žina energiją ir gyvenimas vėi P'1 daro malo
nus. Ko laukti? Tuoj užsi- Populiares 
Herb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA NO. 17
Kainuoja $1.10 su prisiuntimu; tonikas re
guliuoja sistemą ir buvo išra ’n por daugel) 
metų patyrimo ir mokėjimą 'isyti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo rkuliaro. 

SANITAS HFJU '
1128 NDwaakaa Ava^ Chka?** 22, III.

(52)

Man reikalinga mergina ar mote
ris, kad padėtų gyventi, nes vienam 
sunku prižiūrėti biznį ir atlikti na
mų darbus. Kuri sutiktų pas mane 
atvažiuoti, prašau parašyti šiuo ad- 

George,
11059 Dodge Rd. 2,

Van Dyke, Mich.

resu: (51 )

Paieškau merginos ar našlės apsi- 
vedimo tikslu. Aš esu pusės am
žiaus vaikinas, turiu pinigu ir no
riu pirkti farmukę. Dėl draugijos 
galėčiau priimti ir vyrą į partnerius.. 
Mano adresas toks: (51)

Mike Leon,
Box No. 8,

Cheshire, Conn.

t

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mass.

rinks.%25c5%25a0ali.eS
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Vietines Žinios
SOCIALDEMOKRATŲ 

VAKARIENĖ SAUSIO 15
RAMANAUSKIENEI Naujų Mekų Sutikima* 
PADARĖ OPERACIJĄ Sandaros Moterų Klube

Aerodromą* Turi Pusę
Miliono Nuostolių

Jau Galima Gauti
“Keleivio” Kalendorių

Socialdemokratu metinė 
vakarienė rengiama sektna- 

! dieni, sausio 15 d., Lietuvių 
Į Svetainėj, So. Bostone, ant

PILIEČIŲ DRAUGIJOS CAMBRIDGE KLUBO E St. Pradžia 6 vai. ŠU
NAUJA VALDYBA RINKIMAI SEKMADIENĮ kanenes tikietai jau plati- 

_____  į ______ narni. Visi pneteliai kvie-W • • •
Gruodžio 15 d. So. Bos-! Gruodžio 25 d. Cam- 

tono Lietuvių Piliečių Drau-j bridge Lietuvių Klubas 
gijos narių susirinkimas! rinks kitiems metams val

dybą. To klubo 90'' narių 
yra geri lietuviai ir ištikimi 
Amerikos piliečiai. Bet i

Šį antradienį Norvvoodo 
ligoninėj buvo padaryta 
operacija Franciškai Rama
nauskienei, F. Raman-Ra- 
manausko žmonai. Bai
giant laikraštį nebuvo dar 
žinių, kaip ji pasisekė.

Sandaros moterys rengia Didysis Bostono aerodro-

perrinko ateinantiems me
tams valdybą. Išrinkti: 
pirm.—adv. John J. Griga
lius, vice-pirm.—adv. Jo- 
seph Cunys, sekr.—Albin 
P. Neviera, iždininku— 
Alexander Chaplik, maršal
ka—Vincas Paplauskas; di
rektoriais išrinkti pagal 
gautų balsų skaičių: Dr. A. 
L. Kapochv, Joseph Lekys. 
Joseph Casper, Joseph Ar
lauskas, Felix A. Zaleskas. 
Edmund Gailius ir Dr. Wm. 
G. Duserick.

Iš valdybos pranešimo 
paaiškėjo, kad klubas nuo 
Naujų Metų jau kelsis i 
naujas patalpas ant Broad-

čiami i talką.
Metinėje vakarienėje da

lyvaus drg. Kipras Bielinis. 
Bostono ir apielinkių pa
žangieji lietuviai turėsime 
progos su musų svečiu ar
čiau susipažinti. Po vaka
rienės bus muzika.

Rep.

JAU VIRĖ ŠIMTO .
KULTŪROS RĖMĖJŲ j mynV Pauosti

šaunų Naujų Metų sutiki- į mas šiuos metus baigia 
mą, gruodžio 31 d., Sanda
ros svetainėj, 124 F Street.
Pradžia 7 vai. Rengėjos 
prašo iš anksto užsisakyti 
vietas, kad jos žinotų, kiek 

i kepurių, suvenyrų ir skanu-

500,000 dolerių nuostolių. 
Nežiūrint į gyvą judėjimą 
oro uoste, galo su galu su
vesti nesiseka.

“Keleivio” kalendorių 
1950 metams jau turime ir 
jį galima pirkti musų ofise 
darbo valandomis. Kaina 
50 centų.

BIZNIS
Ar Žinok Kur K* Gauti!

Mes pranešam, kad tarimą

susirinkimus lankosi tik ma
ža narių dalis, o todėl gerai 
organizuoti bolševikai ir jų 
pataikūnai susirenka ir pra-i 
\ ėda >a\i>kius kandidatus. Diskusijos Lietuvių 
Dėl narių apsileidimo Cam-i Bendruomenės Klausimu 
bridge Lietuvių Klubas nie- 

jokio

Lietuviškosios kultūros 
rėmėjų ratelis Bostone jau 
turi virš šimto narių. Kitą 
savaitę paskelbsime visus 
įsirašiusius į lietuviškos kul
tūros rėmėjų šeimą ir pasi
žadėjusius ar

Panaikins Nikelio Fėrą

kada nesideda prie 
lietuviško darbo.

Taip neturėtų būti. 
metais lietuviai stato 
didatais į valdybą 
čius asmeni:

Praeitą šeštadienį 
60 kuopa turėjo narių susi
rinkimą, kuriame buvo iš-

kan- Rausytas drg. k. Bielinio 
sekan-

Šiais

. pranešimas apie Pasaulinę
• pirmininko Lietuvjų Bendruomenę, kas 

vietą J. Tuiauską, \ice- jį vra, ja galima orga- 
pirm.—\\ . Tąsiom, sekr.—
W. Wenslow. kasininku—J. j““ uždaviniai

po $12 metams.
Majoras J. M. Curley su-j 

įmanė sukelti 15,000 dolerių! 
LSS fondą, iš kurio butų suteik-. 

tos dovanos trims tukstan-’ 
čiams neturtingų šeimų mu
sų mieste. Kol kas betgi; 
Į tą fondą įplaukė tiktai 35 
doleriai.

nizuoti Amerikoje ir kokie

way, bet remontas ir namo Maskevich. Direktoriais sta- Po pranešimo kilo daug 
klausimų ir aiškinimasis už
sitęsė ilgoką laiką. Prie ga
lutino nusistatymo tuo klau- 

,. simu neprieita, bet bendrai 
. susirinkimo dalvviai pasisa-

kuHe’kė P‘ielankiai ir butų link«
... - i i i u --i - • | Lietuviu Bendruomenės idė-mams ir panašiems reika- pasirodo klube tiktai laike: -1 , ja remti. Diskusi os tuoo klubo ;,

pertaisymas iki to laiko ne
bus baigta daryti, todėl 
naujoj vietoj biznis pra
džioje bus kiek aprėžtas. 
Senasis namas kurį laiką dar 
bus naudojamas susirinki
mams, lietuvių parengi-

tomi: K. Zabitis, T. Karlo- 
nas. K. Samalis. C. Shimkus 
ir P. Abcunas.

Bolševikuojantieji gaiva-
lai į musų klubą 
Stalino saulės gai 
iš plačių apielinkių.

lams, o vėliau bus tariama, balsavimu ir laimi, o nau^u ,. ,, ’ . , . ~ • • >-• - i - i-- klausimuka su juo dantį. Gruodžio i nariai snaudžia ir leidžia i-
mažumai klube 
kauti. šiemet

seiminm-
nesnauski-

pirmai dienai Lietuvių Pi
liečių Draugija turėjo ban
ke apie 36,000 dolerių gata-; me. gausiai susirinkime ir
vų pinigų.

Narys.

Iš Norwoodo 
Socialdemokratu Veiklos

išrinkime tinkamą, lietuviš
ką klubo valdybą.

Klubietis.

TREMTINIŲ ŽINIAI

bus tęsiamos se- 
Kanciame susirinkime ir pa
skui bus priimtas tarimas, 
kaip LSS 60 kuopa žiuri į 
Bendruomenės organizavi
mo klausimą.

Narys.

NAMAI PARDUODAMI

Gruodžio 18 d. Nonvoo- Visi tremtiniai (DP) at 
de buvo LSS 133 kuopos. vykusieji Amerikon iki 
eilinis narių susirinkimas, Į 1949 metų lapkričio 3 d. tu- 
kurį atsilankė nemažas na-iri išpildyti pusmetinį rapor- 
rių skaičius. Dalyvavo su- tą (pranešimą) ir pasiųsti]
sirinkime drg. K. Bielinis iš 
Bostono. Jis padarė plates
nį pranešimą apie Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 31 
veiklą Lietuvoje ir tremty-!

įsvietintųjų 
jai

žmonių komisi- 
BlankasVVashingtone. ______ ... . . ... J - • i gražiaireikia pasiųsti iki gruodžio! 500_mažas

d.
Blanku

Sumanv-je—Vokietijoje 
muose paliesti organizaci
niai Sąjungos reikalai. II-

Strytkarių kompanija no-, 
ri nuo Naujų Metų panai 

į kinti nikelio fėrą ir padary- 
| ti, kad pigiausias važiavi- 

umokėjusius mas kaštuotų dešimtuką.
! Kompanija vis negali išbris- 
iti iš nuostoliu.

So. Bostone parduodama Ta- 
vern, geriausioj gatvėj, su vi
sais Įrengimais ir leidimu (li- 

•cense). Metinė apyvarda sie- 
•_ kia $.‘{.">,000. Biznis ir leidimas 

$18,000.
B. Kalvaitis,

545 Broaduay. So. Boston. 
Tel. SO 8-0005.

sų krautuvėj visokių mašinų iš
randa vo j im ui, kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, aienoma po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

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

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ!

So. Bostono Tremtiniu | 
Ratelio Valdyba.

«.s's's.VSJl.*Aė : -

RADIO PROGRAMOS
APSIDRAUSK NUO LI

GOS IR NELAIMĖS

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS kreipkitės 
1990 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Jono Shurilos orkes
trą.

2— Birutės Radio Choras.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome

~! parašyti laiškelį ar atvirutę 
Lithuanian

Už $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
į (nuo35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway,
So. Boston, Mas*.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aaa I IM 4 

Iraml UI

546 BR0ADWAY 
SO. BOSTON, MA8S.

Telefonas: 8OUth

„ | į stotį WBMS,
Program, 35 Court st. Bos- 

šie South Bostono Biznieriai Jon> Mass., pianešdami ko-
linki jums linksmu Kalėdų ir orkestras, dainininkus

ir dainininkes norit išgirst, 
_____  o biznio reikalais rašykit

KETVIRTIS & COMPANY ofiso adr^u: 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

379 Broaduay, So. Boston Steponas Minkus
Tari visokių auksinių daiktų, 
laikrodžių, radijų, šaldytuvų.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

laimingu Nauju Metų

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

Tel. SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

televizijų ir tt. Teisinga ir 
atsakominga Įstaiga.

Dorchestery. Columb:a Rd.. 3 
šeimų po 5 kambarius, vonios, 
baltos sinkos, heateriai. mūri
nis garažas. G. I. mortgage. 
kaina $7.000.

So. Boston. 6 šeimų po 1 
kambarius, baltos sinkos. karš
tas vanduo ir kiti patogumai.

atnaujintas, kaina $3,-' 
Įmokėjimas.

Į Somerville. 18 kambarių 
gauti lipi" roominghouse su visais furni- 

Naturalizacijos turės, steam-oil šiluma. 2 nau-

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAO 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

BLINSTRUBS VILLAGE*
304 Broadway, South Boston

Geras Maistas, Rinktiniai Gėrimai
Gražus Floor Show ir Šokiai

Blinstrub sveikina visus lietuvius su Kalėdom ir 
Naujais Metais ir kviečia visus pas jį praleisti 

Naujų Metų Vakarą.

CHARLES & CRISS
454 Broadway. So. Boston

Parduoda gazoliną ir visokias 
automobilių reikmenis.

Daro pataisymus.

JOHN’S HARDWARE
112 W. Broadway, So. Boston
Lietuviška geležinių daiktų ir 
visokių maliavų krautuvė, i 
Visokios reikmenys namams, i

♦>sos oooooooomnririrocooccoc
LINCOLN MARKET

135 Emerson St.. So. Boston 
Prie Flood Sųuare

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Bro*dway 
SOUTH BOSTON. MASS

z Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 17 ORIOLE STREET 

Weat Roabory, Na—
Tel. PArkwey 7-1233 W

ggggggggg^AiSi

galima
gracijos ir 
ofise Bostone, 2 Tremont. jos vonios, ąžuolinės grindys, 
Place (iŠ Tremont St. pasu-!.Visi kambariai užimti, metinės 

giau diskusuota apskričio į kus į Beacon St. tas ofisas i Pramos $4.500. kaina $12.500. 
konferencijos šaukimo klau- yra pirmoj gatvelėj po kai-' . Daug kitokl0 Kerų namų ir 
simais. Šiuo klausimu kuo-Įrei ir pirmas namas po kai-į •<znIŲ Parduoda:

Antanas Juknevičius
545 Broaduay. So. Boston 

Tel. SO 8-0605.
Tel. SO 8-0605.

pa nutarė prašyti apskrities rei)
Komitetą, kad bendrai ap
svarstytų ir suplanuotų toli
mesnės veiklos darbus ir 
juos įgyvendintų. Diskusi
joj buvo paliesti ir kiti or
ganizaciniai reikalai.

Sekantį susirinkimą kuo
pa atlaikys sausio mėnesį ir 
savo darbų tvarkoje turės
K. Bielinio pranešimą te-i šiuo adresu:

Raporte reikia atsakyti į j 
klausimus:. vardas-pavardė, 
svetimtaučių registracijos' 
numeris, amžius, kada 
kęs, gyvenama vieta, kokį 
darbą dirbat, koks darbda 
vio adresas ir ar gaunate

T .r: gerų mėsų, k.lbasų. lietu- 
vi-ku duonų ir pyragų, ir kito

kių gerų valgomųjų daiktų. 
Remkit lietuvi.

.... I «

normalų atlyginimą. Užpil- I 
dytą blanką reikia pasiųsti į « 

s 
i5ma: Skirtumai tarp seno-'son Commission. c o Statis-Į “ 

ir'tical Section, Immigration 5 
ši and Naturalization Service. 54 I *S!kuopos susirinkimą kuopos Washington 25, I). C.

nariai galės atsivesti arti- ---------------------------- i S
mus socialdemokratų sieki-: Sandariečiu Moterų

sios ir naujosios išeivijos 
kodėl jie pasireiškia. J

S1LVER C AFE
324 Broadway, South Boston, Mass.

Maloni vieta sueiti su draugais ir išsigerti ar 
užsikąsti. Čia galima gauti ir “Keleivį.” 
Linki visiems linksmų Kalėdų ir laimingų 

Naujų Metų.

X NK X
S Xr*X X X 35 X x

a? 
Xx

- V S r X r “
mams žmones.

Nary*.
Klubo Susirinkimai

Sandaros Moterų Klubo 
Cambridge Parapijiečiai narių susirinkimas Įvyks 
Pasitraukė iš A. L. Tarybos trečiadienį, gruodžio 28 d

--------  paprastu laiku, Sandaros
Cambridge Amerikos Lie-' svetainėje,

tuvių Tarybos skyrius gavo Į Valdyba,
pranešima iš katalikiškųjų

- g » ggg s - s r a s sra s s s gg- s s ;; - . ■ x ~ ~ - s ~ ~ ~

rtens tiktai kvortą. ' Moterim* Pensijos
isus prieskonius reikia 
ilti vandeniu, išskyrus
cukrų ir medų: uždengti 
int silpnos ugnelės 
:i apie 20 minučių.

pavi-
Tuo- minti

Šia skyriuje buvo jau J 
rašyt;:. Amerikos mote- 

t.i pradeda bręsti 
- g reikia reikalauti 

šeimi’ ėms kokio nors at
lygini iš valstybės iždo.

VINCO BALUKONIO

SOUTH BOSTON CAFE
258-260 Broadway

Sveikina visus kostumerius ir draugus, linkėdama 
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų. Pas 
Balukonį visada malonu. Čia yra ir “Keleivis.”

----------------------------------

Tek SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojos ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

parapinių . organizacijų,; Nauj Me,u Sutikin,as ,r
;a<l katalikai nedalyvaus Vakarienė Dorche,te,
A. L. larybos skyriuje ir _____
Vasario šešioliktos dienos Dorchesterio Lietuviui
minėjimą ruoš skyrium ir Klubas rengia šeštadienį, 
rinks aukas Katalikų Fede- gruodžio 31 d., Naufų Me- 
racijos reikalams. Laiškas tų pasitikimą su vakariene, 
dar sako, kad Katalikų Fe- savo klubo patalpose, 1810 
deracija, jei matys reikalo, Dorchester Avė. Pradžia 8 
galės duoti paramos Ameri- vai. vakare. Nariai ir ne- 
kos Lietuvių Tarybai, bet nariai, kurie norite smagiai * 
tiesioginiai katalikiškos or-*pasitikti Naujuosius Metus, 
ganizacijos prie aukų rinki- prašomi iš anksto įsigyti ti- 
mo Lietuvos vadavimo rei- kieta* ir atsilankyti, 
kalams nesidės. j Komitetas.

t nuimti nuo ugnies, tirš
tus išspausti ir išmesti, o 
<usią sunką sudėti cukru o klausimu prabi-
nedų. Užkaisti, kad iš-
tų.
ai medus su cukrum iš-

lo b- Maine’o valstijos se
natui i > Brewster. Ameri
koje ' i ia visokie pensijų

vr.■n
K

•kflAJUUlKA

SOUTH BOSTON GARAGE
•5 43 Broadway

Linki visiems Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metų.

Prašo atsilankyti kada tik reikia Gazolino, 
Tajerų ar Karą pasistatyt, kernos kainos 

ir draugiškas patarnavimas.

LITHUANIAN FL0WER SHOP
BALTIC FLORISTS GĖLIŲ KRAUTUVĖS 

502 East Broadway, So. Bostone 
ir

211 Adams Street, Dorchester 
Visiem* savo Kostumeriams ir draugams linki

Linksmų Kalėdų
STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

LINKSMI KALĖDŲ!
Visiem* Kostumeriams ir Rėmėjams Linki

Strand Cafe
CHAS. POCIUS J. TAUTVAISHA

Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengti
Visokių Degtinių, Vynų, ir Alaus Pasirinkimas.

tECKI B.1. TAUTVAISHA JOSEPHINE BUDRECKI

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL» Rimbai BoiMinc 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraajo Patikrinimu Santookai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO?

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

kios rūšies alų baliams, vestu* 
vėms j namus ir sales. (•)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

L1THUAN 1 AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI
(Inrant 
Moraro)

čia pat ir i to-1
Urnas vietas.
Saugi prieiiura,

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tat SOath Beata* S-4S1S

z «




