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Kersten Vadovaujama Komisija 
Apkiausinėja Liudininkus

Liudininkai Nupasakoja, Kaip Bolševikai įsiveržė į Bal
tijos Valstybes ir Jas Pavergė; Liudininkai Iškelia 

Viešumon Lietuvių, Latvių ir Estų Areštus ir
Masinius Trėmimus

Atstovų rūmų komisija, 
vadovaujama kongresmano 
Kersteno, lapkričio 30 die
ną pradėjo apklausinėti liu
dininkus. Pirma liudijo val
stybės sekretorius John 
Foster Dulles, kuris parodė, 
kaip ir kodėl Amerika pri
pažino Baltijos valstybių 
nepriklausomybę 1922 me 
tais ir kodėl Amerika nepri
pažino ir negali pripažinti 
Sovietų Rusijos smurto 
prieš mažas Baltijos valsty 
bes.

Vėliau komisijoj davė sa- . _ _
vo parodymus Lietuvos at- Federalinė grandžiurė 
stovas VVashingtone Povilas nutaĮė patraukti buvusį val- 
Žadeikis ir Latvijos bei Es- slybės departamento aukš-

Iš buvusio prezidento H. 
Hooverio liudijimo pažy
mėtina, kad jis, paklaustas, 
kaip jis mano apie Baltijos 
valstybių ateitį, atsakė, kad 
ateityje, kada nors po ko
kio kataklizmo (sukrėtimo) 
tos valstybės galės vėl at 
gauti savo nepriklausomy
bę. Tai yra vienintelė vil
tis, sakė H. Hoover.

Buvęs Valdininkas 
Traukiamas Teisman

tijos atstovai 
jos ministeris

Buvęs Latvi- 
Alfred Bei

tą valdininką, Vai R. Lor- 
win, teismo atsakomybėn

zins liudijo apie A. Višins- priesaiką. Esą, tas
kio rolę prijungiant Balti
jos šalis prie Rusijos ir sa
kė, kad Višinskis vra “di- 
r’žiausias žmogžudys” ir 
"didžiausias pasaulio melą-_• yvgLą-

Kersteno komisija, beje, 
)»asiuntė A. Višinskiu! kvie
timą atvykti į kongresą ir 
duoti savo parodymus apie 
Baltijos šalių įjungimą į 
Rusiją ir apie jo paties 
vaidmenį atliekant tą niek
šišką smurto darbą.

Pereitos savaitės gale ko 
misijoj liudijo Dr. M. Deve- 
nis iš Waterbury, Conn., 
apie Lietuvos įjungimą į 
Rusiją ir paskui apie lietu
vių persekiojimus, kalini
mus ir trėmimus į Sibirą. 
Pats Dr. Devenis buvo iš
tremtas į prievartos darbų 
stovyklą ir išbuvo joje apie 
du metu, iki Amerikos in
tervencija jį paliuosavo (jis 
yra Amerikos pilietis). Iš 
kitų liudininkų pažymėtina 
buvusio Amerikos prezi
dento H. Hooverio, vysku
po Blizgio, latvių teisėjo A 
Grikalnio, kun. čekavičiaus 
ir kt. liudijimai.

Vienas lietuvis kunigas 
davė savo parodymus kon 
greso komisijai užsidėjęs 
kaukę, kad jo giminės liku
sieji Lietuvoje nenukentėtų 
dėl jo parodymų. Tas ku
nigas papasakojo, kaip jis 
buvo bolševikų kalėjime 
tardomas ir kankinamas il
gą laiką. Jo tardymas vie
ną kartą tęsėsi 18 dienų su 
mažomis pertraukomis. Ka
lėjime kankinimai ir ap
klausinėjimai taip išvargi
no kalinius, kad iš jų pas
kui nesunku buvo išgauti 
parašą po visokiais “prisi
pažinimais.” Kunigas sa
kėsi, kad jis buvo nuteis
tas ištremti į prievartos dar
bų stovyklą, bet užėjęs ka
ras jį išvadavo iš kalėjimo. 
1944 metais kunigas pabė
go į Vokietiją, iš kur jis 
1948 metais atvyko į Ame
riką.

valdininkas davęs po prie
saika parodymą, kad jis 
niekada nebuvęs komunis
tų partijos nariu, kas esą 
melas.

V. R. Lorwin 1950 metais 
buvo valstybės departamen
te Europos skyriaus virši
ninkas ir kai jis buvo ap
klausinėjamas departamen 
to lojalumo komisijos, jis 
užsigynė buvęs komunistu. 
Ir dabar, po grand jury” 
nutarimo, V. R. Loi’vin sa
ko, kad jis yra visai nekal
tas ir teisme įrodys, kad jis 
niekada nepriklausęs prie 
komunistų partijo?.

LĖKTUVŲ • NELAIMĖJ
ŽUVO 4 PILOTAI

Lavvrenceville, Ga., gruo
džio 6 d. 4 sprausminiai 
lėktuvai, skrisdami kariškoj 
formacijoj virš girios, dėl 
neišaiškintų priežasčių nu
krito žemyn. Visi keturi 
lėktuvų vairuotojai, nacio
nalinės gvardijos nariai žu
vo vietoje.

KALTINA

(layton Fritchey. demokratų 
partijos nacionalinio komite
to pavaduotojas, kalbėdamas 
per radiją ir televiziją sakė. 
kad administracija sugalvojo 
iškelti Harry Dexter White 
skandalą, kad paslėptų savo 
nieko neveikimą raketierių 
bylose St. Ix>uis. Mo.. ir De 
troitc

PREZIDENTAS PASISAKO Ui KONSERVACIJĄ

Prezidentas D. D. Eisenhower lankėsi žemės kanservaci- 
jos parodoje ir apžiūrinėjo parodoje išstatytas spalvotas 
statistikas ir paveikslus. Prezidentas ta prosą sakė, kad 
jo administracija turėtų parodyti, kad ji visai rimta* ma
no remti žemės apsaugą ir Upių reguliavimą.

lU

McCarthy Kviečia > Floridoj Suimtas 
Tautą Pasisakyti'Kubos Exprezidentas

Derybos Su Sov. iRusija (vyks 
Sausio Mėnesio Pradžioje.

Bermudoje Sutartas Atsakymas Rusams; Laukiama 
kieti jos Pasisakymo, o Tada Nota Bus Pasiųsta 

Maskvą; Su Rusais Pasimatymas įvyks Berly
ne, Bus Kalbama Apie Vokietiją ir Austriją

Vo-
1

Šen. Morse Kviečia 
Išvalyti KongresąI j

Senatorius Wayne Morse 
is Oregon, buvęs republiko- 
Liic, pereitos savaitės gale 
^a.otjo Bostone Clu unijų 
^.iLuviuk* ir kvietė visus 
pa=iuarouoti, kad kongre- 

iiteinančiais metais bu- 
apvaiytas nuo republi-

nuiiu oaugumos. Senatorius
- eite sa.to, kad dabar re
akcininkai yra įsigalėję ir 
republikonai palaiko reak
ciją. iociėl darbininkai, 
laimeliai ir vartotojai turi
- imti, kad ateinančių metų 

'kongreso linkimuose į kon- 
Ipitsą j raer.ų n.-eraiiski de-
' i -,01.i Hlcli.
į Senatorius Morse 
j reikalavo išstatyti 
senhovverio 
cet kada generolo kandida
tui a buvo išstatyta, senato
rius Morse atsimetė nuo re- 
publikonų ir pereituose pre
zidento rinkimuose rėmė 
Adlai E. Stevensono kandi
datūrą.

Prezidentas Kalba 
Apie Atomų Pavojų

Gruodžio 4 d. policija 
Miami mieste. Floridoj, su
ėmė buvusi Kubos prezi

Senatorius McCarthy ir 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles griežtai išsi
skyrė savo pažiūrose į 
Amerikos užsienių politiką.
Šen. McCarthy nori, kad ministerį negundo Curti. 
Amerika priverstų savo są-'Suimti dar trys kiti Kubos 
jungininkus neprekiauti su buvusio prezidento draugai, 
bolševikų Kinija, o valsty- Visi suimtieji kaltinami, 
bes sekretorius mano, kad kad jie gabenę ar norėję 
Amerika negali savo sąjun-1 gabenti ginklus į Kubą re-
gininkam3 diktuoti.

Šen. McCarthy pereitą sa
vaitę per radio paaiškino 
savo poziciją iš naujo ir sa
kė, kad jis nenorį suardyti 
republikonų partijos vieny
bės, bet kartu jis kvietė vi
sus žmones “užtvindinti” 
laiškais ir telegramomis 
Baltąjį Namą su reikalavi
mais, kad Amerika nustotų 
šelpti tautas, kurios pre
kiauja su komunistine Ki
nija. Tuo budu McCarthy, 
kalbėdamas apie partijos 
vienybę, tikisi sukelti tau
toje pritarimo savo pozici
jai, kas reikštų, kad tauta 
pasmerkia valstybės sekre
toriaus vedamą politiką.

Audroje Žuvo 28, 
Sužeista 230 Žmonių

Nepaprasta audra siautė 
Vicksburg, Miss., mieste 
šeštadienio vakare ir prida
rė labai didelių nusotolių. 
Nuo audros žuvo 28 žmo
nės. o 230 žmonių buvo su
žeisti. Medžiaginių nuos 
tolių padaryta už 25 milio
nus dolerių.

Trumpa bet labai pikta 
audra sugriovė mieste 937

Argentinos Peronas 
Šypsosi Amerikai

Argentinos politika stai
ga pasikeitė santykiuose su 
Jungtinėmis Amerikos Val
stybėmis. Argentinai reikia 
kapitalų jos antrajam eko
nominiam penkmečiui vy 

.kinti ir tų kapitalų ji tikisi
Pllll^.SjsUsilaukti iš Amerikos. Tas 

ge,n* 1 ’|ir paskatino Argentinos
an< k į diktatorįų keisti savo politi

ką.
Kai kurie Amerikos poli 

ikieriai ir biznio atstovai 
irgi mano, kad su Argenti
na galima daryti neblogą 
bizni. Senatorius Homer

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower šį antradienį kalba 
.jungtinių Tautų seime, te 
seimo uždarymo proga 
Prezidentas kalbės apieV1UV I -------- ---- -- —1 

dentą Carlos Prio Socarras'atominio karo pavojų, kuris 
ir jo buvusį vidaus reikalų'gresia pasauliui, jei tautos 
ministerį negundo Curti. nesugebės rasti taikų spren

dimą savo nesutikimanfo ir 
nemokės paimti tarptauti- 
nėn kontrolėn atominius 
vandenilio ginklus.

Prezidento kalba ir tuo 
bus įdomi, kad su tąja kal
ba jau yra susipažinę Ang
lijos ir Prancūzijos ministe- 
riai ir jie jai pritarė. Todėl 
prezidentas D. D. Eisen- 
houer pareikš ne tiktai 
Amerikos pažiūrą į atomi
nių ginklų pavojų, bet pa
sakys ir Amerikos sąjungi 
ninku pažiūrą.

voliucionienams, kurie ruo
šią sukilimą prieš dabartinį 
Kubos diktatorių Fulgencio 
Batistą, kuris prieš pusant
rų metų nuvertė buvusį pre
zidentą C. P. Socarras. Bu
vęs prezidentas Socarras
gyvena
politinis

Amerikoje,
emigrantas

kaipo

LAUKIA LAIVŲ
KROVĖJŲ STREIKO

Prezidento D. D. Eisen
hovverio paskirta komisija, 
kuri tyrinėja laivų krovėjų 
streiko priežastis ir kurios 
patarimu streikas buvo at
šauktas 8<>-čiai dienų, pra
nešė prezidentui, kad laivų 
krovėjų streikas gali iškilti 
Kūčių dieną ir kad tyrinė- 
.ojai nenumato, kaip tas 
streikas galima bus baigti. 
Derybas dėl streiko baigi
mo apsunkina tas faktas, 
kad laivų krovėjai jau turi 
dvi unijas, kurios varžosi 
dėl pirmenybes.

Didmiestis Be Laikraščių

New Yorko didmiestis 
vis dar tebėra be laikraščių 
dėl fotograviiuotojų strei
ko. Streikuoja 400 gravi

pastatus ir paliko bė pašto- ruotojų 16 dienraščių spaus-
gės nemažiau 1,200 žmo
nių.

Raudonasis Kryžius ir ci
vilės apsaugos organizacija 
nelaimės ištiktame mieste 
parūpino žmonėms pirmąją 
pagalbą ir apsaugą.

tuvėse, bet kitų unijų nariai 
nenori sutikti peržengti pi
keto linijas ir laikraščiai 
neišeina. Darbdavių pasiū
lymą pavesti ginčą trečiųjų 
teismui unijos nariai atme
tė. Derybos tęsiamos.

Trys didieji šį pirmadie
nį vakare baigė savo pasita
rimus ir sutarė dėl bendro 
atsakymo į rusų pasiūlymą 
sušaukti keturių didžiųjų 
valstybių užsienių reikalų 
ministerių konferencijos.

Vakarti valstybės sutinka 
su rusais pasimatyti Berly
ne sausio mėnesio pradžio
je. Užsienių reikalų minis
terių pasimatyme bus kal
bama apie Vokietijos ir 
Austrijos klausimus. Va- 
karų valstybės reikalaus, 
kad rusai sutiktų leisti visoj 
Vokietijoj pravesti tikrai 
laisvus (demokratiškus) 
rinkimus, po kurių visai Vo-

E. Capehart besilankyda- kietijai butų sudalyta viena 
mas Argentinoje sakė, kad vyriausybė. Vakarų valsty- 
“tukstančiai milionų dole-(bės tikisi, kad rusai sutiks 
rių” gali iš Amerikos atsi- ir Austrijai surašyti taikos 
kelti į Argentiną stiprinti sutartį ir grąžinti Ausrijai 
jos ūkį. Šiuo tarpu kalba- nepriklausomybę, 
ma, kad Argentina nori ..
(rauti $100,000,000 pasko- Jg? dld‘?J1 ,Bel™udoJe 
los iš Amerikos Importo- Il,acla' lar'B! aPie. c-ur0IX!s
Eksporto banko. ,kunmJ. " a.Ptar«

Prancuizijos abejones ir jos 
sąlygas tokiai armijai kin
ti. Bermudoje buvo aptar
tas ir rasų siūlymas, kad 
didžiųjų valstybių galvos 
susitiktų pasitarti dėl suma
žinimo pasaulyje politinio 
įtempimo. Tas reikalas pa
liktas vėlesniam laikui, kai 
pasirodys, ar Berlyne su ru
sais galima bus susikalbėti 
dėl Vokietijos ir Austrijos.

Bermudus pasitarimuose 
Francuizijos ministerių pir
mininkas J. Laniel tik po
roj posėdžių galėjo daly
vauti. Vėlesniuose posė
džiuose jis nedalyvavo dėl 
smarkios slogos. Jį pava
davo užsienių reikalų mi
nisteris G. Bidault.

Šį antradienį prezidentas 
Eisenhower iš Bermudos 
skrenda tiesiai į New Yor- 
ką, kur jis pasakys kalbą 
apie atominio ginklavimosi 
pavojų pasauliui Jungtinių 
Tautų seimo uždarymo pro
ga. Tą kalbą padėjo sura
šyti Amerikos ir Anglijos 
atominių ginklų gaminimo 
viršininkai, Levis W. 
Strauss ir lordas ChcruelL

IRANAS IR ANGLIJA 
ATNAUJINO SANTYKIUS

Gruodžio 5 d. Iranas ir 
,r Anglija sutarė atnaujinti 

diplomatinius santykius, o 
po to prasidės derybos dėl 
išsprendimo aliejaus kasyk
lų ir valyklų ginčo. Kai ku
rie nacionalistai Irane pro
testuoja dėl santykių su 
Anglija atnaujinimo.

UNIJŲ VARŽYTYNES
G. E. DIRBTUVĖSE

PRAŠO PAGALBOS

• .v, ’trf' *vss:4mnir.ĮaB
Profesorius Walter Hallstein, 
Vokietijos užsieniu reikalu 
viceministeris. atvyko į Jung- 
tiniu Tautu organizaciją pra
šyti pagalbos, kad ta organi
zacija paragintu rusus paleis
ti daugiau vokiečiu belaisviu 
iš Rusijos.

General Electric kompa
nijos dirbtuvėse eina griež
ta kova tarp dviejų unijų, 
tarp UE unijos, kuli buvo 
išmesta iš CIO už linkimą 
į bolševizmą, ir tarp CIO 
IUE unijos, kuri buvo su
kurta po išmetimo UE uni
jos iš CIO eilių.

CIO unijų vadai ir dabar 
sako, kad UE unija yra bol
ševikų apsėsta ir pereitą sa
vaitę ('IO unijų iždininkas 
sekretorius James B. Carev 
Massachusetts seimelio vie
nai komisijai išvardijo apie 
200 UE unijos pareigūnų, 

j kurie vra aiškus bolševikai, 
ir sakė, kad tokiu bolševiku 
'ar bolševi kuojančių galima 
nurodyti daug daugiau.

Iš Anglijos į Floridą
Per Astuonias Valandas

Amerikos sprausminiai 
bomberiai AB-47 pereitos 
savaitės gale iš Anglijos 
skrido į McDill oro bazę 
Floridoj. Vienas lėktuvas 
4,180 mylių atstumą atskri
do į 8 valandas ir 53 minu
tes. Pirmasis rekordas bu 
vo 9 valandos 7 minutės.

NORI DEPORTUOTI
ANTANĄ JAKŠTI

“Laisvė” praneša, kad 
imigracijos valdininkai nori 
deportuoti iš Amerikos det- 
roitietį Antaną Jakštį, ku
ris gyvena šioje šalyje 45 
metus, yra Amerikos pilie
tis ir turi čia užaugintus ir 
čia gimusius du vaiku.

Pagal bolševikų “Lai> 
Vės” pranešimą A. Jakštį 
nori deportuoti ir atimti 
jam pilietybę už tai, kad jis 
kadaise priklausęs komu
nistų partijai.
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Liet Kongresui Praėjus
Dvi dienas posėdžiavęs Chicagoje ketvirtasis Ame

rikos Lietuvių Kongresas pasibaigė. Atstovai išsiskirstė 
j savo gyvenamąsias vietas kasdieninio darbo dirbti ir 
Kongreso mestų šukių vykdyti.

Šis Kongresas buvo pats gausingiausias, nes jame 
dalyvavo 816 atstovų nuo 364 organizacijų. Tokio dide
lio atstovų skaičiaus dar nė vienas buvęs Kongresas nėra 
turėjęs. Kongreso metu aukų Lietuvos laisvinimo reika
lams surinkta per $15,000. Taip pat rekordinė suma.

Visuomet kongresai susilaukdavo iš Amerikos visuo
menės ir vyriausybės malonaus dėmesio, bet šiam Kon
gresui jis ypatingai buvo didelis. Juk faktas, kad Kon
grese dalyvavo net 4 Atstovų Rūmų nariai ir valstybės 
departamento sekretoriaus Dulles padėjėjas, D. B. Lou- 
rie; kuris pasakė reikšmingą kalbą (jos turinį mes atpa
sakojome praeitame numeryje). Kas šiek tiek nusimano 
politikos klausimais, tas žino, kad Lietuva nebus išlais
vinta vien gražiomis kad ir aukštų pareigūnų kalbomis. 
Bet kas suabejos, kad yra svarbus dalykas matyti ir gir
dėti, kaip galingiausios pasauly demokratinės šalies vi
suomenės ir vyriausybės atstovai musų reikalais domisi, 
juos aiškinasi ir gerai supranta ir dar šiltu, tvirtu žodžiu 
paragina siekti savo tikslų? šito nepripažinti tegali tik 
neišmanėliai ar Maskvos bernai.

Jau čia suminėti faktai sako, kad šis Kongresas 
buvo ypatingai reikšmingas.

Kongreso tikslas buvo ne tik pademonstruoti musų 
pasiryžimą kovoti dėl laisvos Lietuvos, bet ir paieškoti 
veiksmingesnių priemonių šitai kovai, o taip pat aptarti 
budus, kaip mums išsilaikyti šitoj didžiulėj juroj, nenu- 
grimzdus į jos dugną ir nenustojus savo tautinio veido.

Kitoj vietoj duodama Kongreso nutarimą santrauka 
rodo, kad Kongrese nebuvo pamirštas nė vienas svarbes
nis reikalas. Ypač atkreiptinas dėmesis į Kongreso su
sirūpinimą musų kultūros reikalais, į lietuvybės išlaiky
mą ir jos ugdymą.

Į Kongresą suvažiavo visokių Įsitikinimų žmonių, 
bet juos visus jungė vienas tikslas—laisva, nepriklauso
ma, demokratinė Lietuva, šitas tikslas leido visiems 
rasti bendrą kalbą ir ji tvirtu, aiškiu žodžiu pasakyti. 
Kongrese nebuvo nereikalingų, bergždžių kalbų ar ginčų. 
Kai keno prieš Kongresą daryti gnybtelėjimai Amerikos 
Lietuvių Tarybai ir jos vykdomajam komitetui nerado 
Kongrese atbalsio. A. L. Tarybos darbas buvo pagirtas, 
nes šiemet tikrai buvo kuo ir pasigirti.

Tai Tarybos ir ir visuomenės pastangų vaisius— 
Kersteno rezoliucija. Kongrese išsiaiškinta, kaip tas 
laimėjimas pasiekta ir kaip sunkus jis buvo. Jame daug 
kalbėta, kad darbas dar nebaigtas, kad jis dar priešaky, 
kad reik tą laimėjimą išnaudoti kiek tik galima, todėl 
reikalinga visiems eiti į talką, kad Kersteno komisija 
galėtų surinkti kuo daugiau faktų, paliudymų, kaip musų 
kraštas buvo pavergtus-k kaip jis yra naikinamas. Kiek
vieno pareiga viską pasakyti, ką jis tik žino. Jokie atsi 
kalbėjimai čia negali buti pateisinti. ALT dirba tą dar
bą su didžiausiu atsidėjimu ir tikimasi, kad su visuome
nės pagalba jis bus tinkamai atliktas.

Musų tikslas, kad Kersteno komisijos surinkti įro 
dymai nepasiliktų Atstovų Rūmų sienose, bet kad jie 
galėtų patekti ir i Jungtinių Tautų salę, ten butų apsvars
tyti ir tartas aiškus, pasmerkiantis Pabaltijo okupantus, 
šitos pasaulio valstybių organizacijos žodis.

Norėtųsi čia pastebėti dar vienas malonus reiškinys. 
Kongreso atstovų tarpe buvo jau daug dešimčių metų 
čia gyvenančių, ir vos prieš trumpą laiką atvykusių, buvo 
ir čia gimusių, augusių ir Lietuvos nemačiusių. Visi jie 
vienodu rimtumu svarstė keliamus klausimus ir vieno
dai sielojosi dėl bendrų reikalų. Prieš kuri laiką buvęs 
“įtempimas” tarp seniau ir vėliau atvykusių šiame Kon
grese nebuvo jaučiamas.. Visi jautėsi lygus.

Gausus Kongreso atstovų skaičius grįžo iš Kongreso 
kupini naujų minčių, dvasiniai sustiprinti nepalūžti kovoj 
ir su didesniu pasiryžimu dirbti Lietuvos išlaisvinimo 
darbą, stengtis įtraukti į jį visus čia gyvenančius lietu
vius.

Mes iš savo pusės linkime, kad ta pakilusi dvasia, 
tas pasiryžimas nesumažėtų iki kito Kongreso.

LODGE KALTINA BOLAKVitu* DĖL ŽIAURUMU REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

v* > * r-

J. Kasperavičiui Vokietijoje.
—Klausiat, kur skųstis dėl šel
pimo komisijos veiklos ir ar 33,000 Kankinių 
leistina, kad renkamasis kan
didatas per rinkimus balsus 
skaitytų. Skųstis galite savo 
vietos atstovybei, BALF’o Įga
liotiniui Miunchene, pagaliau, 
jei tas negelbsti, galite rašyti, 
ir pačiam BALF’o centrui New 
Yorke. Didesni dalykai gali 
buti keliami ir spaudoje.

Kas Savaite
,tais yra galima taika, ponia

... ’ T i diplomatė davė “jeigu atsa-Amerikos atstovas Jung-„ Gil.di ..,fai uika 
tanų Tautų organizacųoj,^,^
Henry Cabot Lodge, peret-^eužkabį1!S viskas plikiau-
tą savaitę patiekė JT orga- so nuo Sovietų, ar jie mus

K uii

Henry Cabot Lodge, Amerikos delegatą- Jungtinių Tautų 
organizacijoj, iškelia kaltinimus prieš bolševikus dėl ju 
papildytų žiaurumų Korėjoj. Jis sakė. kad bolševikai Ko
rėjoj išskerdė ar tyčia hadu išmarino stovyklose 38.000 
žmonių, jų tarpe kelis tūkstančius amerikiečių.

dėlės ar mažos, silpnos ar stip
rios. . . .

Įvykių eiga paskutiniu lai
tu padarė musų tautą galinges
nę, bet aš nemanau, kad dėlto 
mes turėtume pasidaryti ma
žiau lojalus didžiosioms Ameri
kos tradicijoms, ar kad dėlto 
turėtume apleisti musų Nepri
klausomybės Deklaracijoj pa
reikštas tiesas, jog reikia gerb
ti kitų nuomonę.

Šiandien yra musų intere
suose remti kai kurias šalis; 
bet tas neduoda mums teisės 
tas šalis užimti, diktuoti joms 
prekybos politiką ar padaryti 
iš jų musų satelitus.

Iš tikrųjų, mums nereikia 
silpnų ar nuolankių sąjunginin
kų. Musų draugai ir sąjungi
ninkai yra patikimi kaip tik

gero mums ne-

Pačiam kandidatui skaityti 
balsus nėra priimta, nes dėl to 
gali kilti fisokių abejonių.

Maikio ir Tėvo Kraitis
Musų skaitytojai, atsinaujin 

darni prenumeratas ir užsisa
kydami 1954 metų kalendorių, 
prisiuntė Maikiui su Tėvu do
vanų.

A. Matulis iš Bayside, L. I., 
N. Y., prisiuntė $6.

Po $2 prisiuntė: J. Danenas. 
Ontario. Canada; Mrs. V. Sen
kus, Chieago, III.; Mrs. P. 
Lengvenis, Danville, 111.; T. 
Baigis, Sask., Canada, ir J. Ke- 
ragalvis, B. C., Canada.

Po $1.50 prisiuntė: M. Skre- 
bis, Detroit. Mich., ir P. Bell, 
Methuen. Mass.

Mrs. T. Smith iŠ Montreal 
Canada, prisiuntė $1.25.

Po $1 prisiuntė: J. Roman,

gais nieko 
duotų.

Taiji skirtumai tarp šen.
McCarthy ir administraci-Cro-vdon- Pa = J- Volkus, Pater 
jos užsienių politikos dabar son’ *s‘- d'; A* Lukas, Detroit, 
ir stovi. .Jie yra aiškus ir 'lkh : J- Keblaitb. Arlington. 
nedviprasmiai.

A p ž v a 1 g a:

nizacijai galybę dokumen 
tų apie bolševikų papildy
tus žiaurumus Korejos ka- x.ji , • nuoti pasaulio, mes galime 
re. Surinkti dokumentai, - . ... ., > „
, . , . , su iais gyventi taikom.

ramybėje. Jei jie 
(Sovietai) nebandys domi-

daugumoje buvusių karo 
belaisvių prisiekti parody
mai, įrodo, kad Korėjoj 
bolševikai išžudė ar badu'gu” galima pasaulyje ne tik 
išmarino 38,000 žmonių:įtaiką įgyvendinti, bet gali- 
17,000 civilių pietinių kore- ma ir Staliną į šventuosius

Po šito atsakymo protin
gas nebusi. Su mažu “jei-

jiečių ir 20,840 kariškių. 
Nužudytųjų ir numarin-

pakelti.
Kas kita yra diplomatės

tųjų kariškių tarpe buvo 9,-. pastaba, kad ji buvo keis- 
000 pietinių korėjiečių ir čiausioje pasaulio vietoje, 
kiti yra įvairių Jungtinių!kokioje jai tik yra tekę bu-

Va.; F. Jodvalkis, Leechburg, 
Pa.; J. Lingaitis, Ontario, Can
ada; Mrs. Manson, Rumford, 
Me.; Mrs. J. Vessel, Spring- 
field. III.; Mrs. P. Marozas. Ci
cero, III.; A. Sudent, Somer- 

______ .ville. Mass.; K. Jonikas, Phila-
Chicagos ir kitų SLA kuo- d^hiap P"; R?jc B“'

pu veiKejai Ilbnois valstijOjiChesnes Waterbur>. Conn . j 
sūdai e \ akarų^^Komitetų,ĮgrazausĮtaSt Detroit, Mich.; 
kuris išleido į narius ^rs. Wm. Keblaitis, Detroit.

Mich.; V. Januskis, Cleveland 
Ohio. ir A. Galinaitis, Toronto,

Už Ką Balsuot 
SLA Nominacijose

šitokį atsišaukimą: 

Susivienijimo pomirtinių Canada.
Mrs. A. Krištapaitis iš Det-ir ligoj pašalpos fondai 

todėl, kad jie nenori buti nieke- sparčiai auga ne dėl kurių rojt5 Mich.. prisiuntė 75c. 
no satelitais. Jie sutiks laisvai nors viršininkų gabumo,!
daug ką aukoti bendrose pa- darbštumo arba ekonomiš-1 Po .50 cent^. prisiuntė 
stangose. Bet jie nesutiks bu- kūmo. bet dėl to, kad senie-|_Kuchinsky’ Lslip Terrace 
*“ priklausomi nuo .Jungtiniųta
Amerikos 
nesutinka 
nuo Sovietų Rusijos.’

Tautų kariai, milžiniškoj 
daugumoj amerikiečiai.

Patiektieji dokumentai 
įrodo tik dalį bolševikų 
žiaurumų. Visų žiaurumų 
niekas niekada neįrodys, 
nes kur neliko liudininkų, 
ten niekas negali įrodyti ir 
skerdynes buvusi

Amerikos atstovas Jung
tinėse Tautose sutinka, kad 
outų padalytas bešališkas 
bolševikų žiaurumų tyrinė
jimas, bet Maskvos Višins
kis, nors griežčiausiai gy
nėsi dėl žiaurumų, nors vi
saip atsikalbinėjo, bet su 
bešališku tyrinėjimu nesu
tinka. Jis ir negali sutikti, 
nes bešališkas tyrinėjimas 
parodytų kaltinimu teisin
gumą. O kur tada Maskvos 
žmonės savo akis dėtų? 

x
Vėl McCarthy

Senai jau buvo žinoma, 
kad anksčiau ar vėliau ad
ministracija turės “išsiaiš
kinti” su senatorių McCar-

ti. Galima Įsivaizdinti, kad 
ji tikrai buvo pakliuvusi į 
keistą vietą, lx?t vargu iš 
jos išgirsime, kad ta vieta 
yra ne tiktai keista, bet ir 
baisiai liūdna. Liūdniausių 
Sovietijos dalių ta ponia, 
beje, ir matyti negalėjo, nes 
ten pakliūva ne diplomatai, 
o paprasti žmonės, bolševi
kų apšaukti “liaudies prie-
sais.

x
“Dvasia Ta Pati”

Ponas J. J. Račiūnas iš 
Tabor Farm rašo tautinin
kų organe tokią negirdėtą 
naujieną:

“Dirva iš senovės buvo ne
partinis Amerikos lietuvių 
tautiečių laikraštis. Tam vė
liau kalbininkai sugalvojo ki
tą žodi—tautininkai. Man at
rodo, kad tai yra visiškai tas 
pats. Jei tų žodžių reikšmė 
kiek įr skirtųsi, tai dvasia ta 
pati.’’

Ponas Račiūnas iš Tabor 
Farm primena tą gudrųjį

thy, kas yra politikos vado- jėzuitą, kuris jautienos 
vas—prezidentas ar senato- penktadienį pakriksti- 
rius iš VVisconsin. jo žuviena ir jį sušlavė. Bet

Pereitą savaitę toks “išsi--Jėzuitas gerai bent užsikan- 
aiškinimas” prasidėjo. Ir do jautienos, o ponas Ra-

)S gi

K. 
N.

Geo. Mayeskv, Emeigh, 
J. Baranauskas. Plainfield. 
J.; Mrs. Kavaliauskienė, 

Springfield, Mass.; K. Smeto- 
nius, Chieago, III.; A. Balsis, 
Chieago, III.: Jos. Brozas. 
Penns Grove, N. J.; P. Adomai
tis, Barre. Mass.; C. Banonis, 

ko naujo i: nieko geresnio :Fairhope> A)a.; A j Peck- To_ 
nepadarė. ronto. Canada; M. Versauskas

Sekretorių m - menadže-Simsbury. Conn.; J. C. Shapar 
J. 
Z

B. šu 
Enze- 

Kuzen 
C. Petkunas 
P. Kalnynas 
J. Bakanavi- 
Canada; J

ji nariai moka dvigubai ir p*’ 
, kaip j ie trigubai didesnes duokles J*’

ir begauna tik trečdali pa- 
.šalpos ligoj.

Toliau valstybės sekreto-
Dabartinis SLA prezi-

Valstybių.
N.

valstybės sekretorius ir pre 
zidentas Eisenhovver aiškiai

ėiunas, pakrikštijęs tauti- 
Ininkų partijos laikraštį ne-

rius sako, kad turėti sąjun
gininkų Amerikai yra pir- dentas ir iždo globėjai nie 
mos svarbos reikalas. Be
sąjungininkų Amerika ne
galėtų gal gintis prieš Rusi
jos didėjančią atominę ga- riu pasiliko tas pats, ku-« - — • 1 — —- « v

UŽSIENIŲ POLITIKA sąjungininkų neklauso
Pereitą savaitę valstybės 

sekretorius John Foster 
Dulles griežtai atmetė se
natoriaus McCarthy kritiką 
dabartinės Amerikos užsie
nių politikos. Valstybės 
sekretorius atsikirto senato
riui jo visai vardu neminė
damas, bet kad jo žodžiai 
buvo taikomi į senatorių iš 
Wisconsin abejonės nėra.

Šen. McCarthy siūlė ne- 
sieackoti su musų sąjungi
ninkais, ir jeigu kuris iš tų

Amerikos nurodymų, tai 
jam nereikia duoti nė cento 
pinigų. Tokį patarimą se
natorius ypač taikė Angli
jai, kuri, girdi, veda preky
bą su Kinija.

Valstybės sekretorius į 
senatoriaus patarimą atsi
liepė taip: ,

“Dabartinės vyriausybės aiš
kus ir tvirtas tikslas yra elgtis 
su kitomis laisvomis tautomis, 
kaip su mums lygiais suvere
nais, nežiūrint ar jos butų di-

ir griežtai pasisakė prieš partiniu laikraščiu, tur būt 
senatoriaus McCarthy siu-[pats dar ir primokėjo. Tai 
lomą užsienių politiką ir koks jau reikalas kraipyti 
nedviprasmiai parodė, kad
senatorius kalba tik už sa
ve, bet ne už republikonų 
administraciją.

Senatoriui McCarthy toks 
jo nustumimas į šalį nega- 
galėjo patikti ir jis vėl skel
bėsi su savo įprastais pasi
sakymais ir dedasi dideliu 
kovos prieš bolševizmą 
čempionu.

Senatorius McCarthy sė
di senate nuo 1946 metų, 
bet į kovą “prieš bolševiz
mą” jis įsitraukė tik 1950 
metais. Keturius metus jis 
sėdėjo senate
prieš bolševizmą 
matė. Bet kai jis ją pama
tė, tai jis nutarė ant tos ko
vos žirgo užsisėdęs traukti 

republikonų partijos pa
čias viršūnes ir gal būt pa
taikinti net į Baltąjį Namą.

Dabar bus įdomu stebėti, 
kaip iškilęs senatorius bus 
“nuleistas žemyn,” arba 
kaip administracija leis sa
ve senatoriui iš Wisconsin 
vesti ant pavadžio.

x
“Keisčiausia Vieta”

Iš Sovietų Sąjungos grįžo 
Mrs. Perle Mesta, buvusi 
Amerikos ambasadorė Liuk
semburge. Ta ponia Rusi
joj važinėjosi tris mėnesius 
ir grįžusi sako, kad ji bu
vusi “keisčiausioj pasaulio 
vietoj, kokioj aš tik esu bu
vusi savo gyvenime.”

Paklausta, ar su Sovie-

tiesą ir prievartauti musų 
Kaibą? Ir vargšų kalbinin
kų nėra ko kaltminti, nes 
jie niekada “tautiečio” ne
padirbo į “tautininką,” taip 
tik “kalbininkas” J. J. Ra
čiūnas sau įsivaizdavo.

Apie tautininkų “dvasią” 
p. Račiūnas gali Kalbėti gal 
tik iš kelintų rankų. Jam 
pačiam ji vargu yra supran
tama, nes neragavus Sme
tonos konclagerio, karo 
cenzūros ir karo lauko teis
mų apie tautininkų “dva
sią” galima kalbėti tik ap
graibomis.

x
Protestai ir Kontrprotestai

Sovietų Rusija pasiuntė 
griežtą notą Pakistanui ir 
reikalauja tą valstybę pasi
aiškinti, ar ji veda derybas 
su Amerika dėl kariškos 
pagalbos ir dėl davimo 
Amerikai kariškų bazių. 
Pakistanas į rusų protestą 

ir reikalavimą pasiaiškinti 
atsako >savo protestu ir rei
kalauja, kad rusai savo no
tose nevartotų griežtų žo
džių. O kas dėl Pakistano 
derybų ir karo sąjungų, tai 
tos valstybės vadai mano, 
kad tas reikalas nėra Mas
kvos biznis. Pakistanas 
mano, jei jis imtų protes
tuoti Maskvoje dėl rusų va
romos politikos mahometo
nų gyvenamose srityse, tai 
protestams ir galo nebūtų.

—J. D.

nes, Binghamton, N. Y.; 
Balczewski. Exeland, Wis.;riam, kai), - Vienybė” sako,

; _ o____ ........ ......... .. “ilgų metų tarnyba ir metų
bazes ir duoda priėjimą našta paėmė nuo jo dalį^ys’ E- Orwell Ohio; J. 
prie Rusijos gyvybinių cen-Į energijos ir sumanumo >ri^ter^eSjęr’y.388’’ *

jau laikas atsilsėti” [philadelphia, Pa.

Susivienijime yra gerųjWoreester, Mass.
gydytojų ii veikėjų, todėl K*’us- V erdun,

lybę, kai tuo tarpu turėji
mas sąjungininkų užtikrina

trų karo atsitikime. Nie
kad Amerikos istorijoj geri 
draugai ir sąjungininkai ne
buvo taip reikalingi, kaip 
dabar, sako valstybės sek
retorius.

Santykiuose su musų są
jungininkais, pagal valsty
bės sekretorių, Amerika lai
kysis teisingumo ir niekada 
nebandys primesti sąjungi
ninkams, ko Amerika pati 
nenorėtų priimti, jei ji bu
tų sąjungininkų vietoje.

Valstybės sekretoriaus iš
dėstyta politika griežtai 
skiriasi nuo šen. McCarthy 
siūlomos. McCarthy siūlo 
neduoti nė cento toms ša
lims, kurios neseka Ameri
kos nurodymų ir šiuo metu 
neatsisako prekiauti su Ki
nija ar kitais bolševikų 
kraštais. McCarthy siūlo 
nustoti siuntinėti “kvepa- 
luotas” notas musų sąjun
gininkams ir, tur būt, vie
toj tų kvepiančių notų jis 
norėtų, kad Amerika trenk- °ėj’as.
tų kumščiu į stalą. Bet val
stybės sekretorius skaito, 
kad toks kumščios rodymas 
santykiuose su musų drau-

Norkus. Marlette. Mich

nereikia leisti vienam visą 
laiką daktaro kvotėjo par
eigas eiti. Reikia duoti ir 
kitiems pasidarbuoti. Dr. 
Petras Zalatoris, dabartinis 
sveikatos komisijos pirmi
ninkas, užsi arnavo kvotė
jo vietos.

Iš visos dabartinės Pildo
mosios Tarybos mes numa
tome nominuoti tik dabarti
nį viceprezidentą Povilą 
Dalgį ir iždininką adv. Ka
zį Gugi. Visus kitus reikia 
pakeisti naujais, Susivieni
jime pasižymėjusiais, inte
ligentiškais ir liberališkais 
žmonėmis

Mes siūlome šitokį kan
didatų sąrašą

Adv. W. F. Laukaitis, 
prez.

Povilas Dargia, viceprez.
E. Mikužiutė, sekr.
Adv. S. Briedis, iždo glo-

Shopes, Philadelphia. Pa.; J 
Masys, Montreal. Canada, ir K. 
Janionis, Leonminster, Mass.

Joe Juske iš Shickshinnv, 
Pa., prisiuntė 25c.

Visiems, parėmusiems laik
rašti aukomis, širdingai dėkoja
me.

Laikraščio Administracija.

ANGLIAKASIŲ 
ATSIMINIMAI

500 puslapių knyga, kaina tik 
$2. Joje įdomiai aprašytas ne 
tik anų dienų angliakasių dar
bas ir gyvenimas, bet ir daug 
kitų dalykų. Tikrai nesigailėsi 
knygą pirkęs. Į laišką įdėk $2, 
parašyk aiškiai savo adresą ir 
pasiųsk šiuo adresu: Frank 
Lavinska.% 4141—46th Street, 
Long Island City 4, N. Y. 
Gausi minėtą knygą su priedu.

(3-54)

ir “kovos 
visai ne-

J. Arlauskas, iždo glob. 
Dr. P. Zalatorius, dakta

ras kvotėjas.
Vakaru «

Pakalbinkim draugus ii 

pažįstamus užsisakyti “Ke 

leivj”. Kaina metams $4«
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

KO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Iš Saulėtos Floridos
Ardo Lietuvių Chorų bizniui, klubas darė įvairias 

MIAMI, Fla.—Prieš ket-!i?!nbinaci.jas’ kad choras

BROOKLYN, N. Y.

Baikime Statyti Dariaus- 
Girėno Paminklą

Kaip žinoma, Brooklyne 
Da

visuomet aiškina, kad jųj bas 
klubai rūpinasi tik vietos sekr 

I reikalais. į
Reikia pasakyti, kad ir 

tų klubų narių daugumas' 
yra kitos nuomonės, bet' 
juos "bosai ’ už nosies ve-j 
džioja. —St.

prez. Kalinauskui 
D. Yinikui.

Filadelf ietis.

ir Kas Girdėt Chicagoje

tauciai be lietuvių žinios n . . .
sutikimo. Tai buvo didelė k!ieztal 
gėda, o kartu ir skaudi pa- (lamas 
moka, rodanti, kad lietuviai 
yra taip pakrikę ir užsnū
dę, kad net negali patys 
viešai pasirodyti greta kitų

pasipriešino, norė-'tėj, paruoštas projektas, be-, 
toliau veikti savi-’lieka tik statyti. Iki šiol' 

Tada klubas išėjo! paminklo statybos komite-
CARINGTON, K. D.

apsvar-
...... . , , ... . laivu bendrus reikalus. O irNesigiriant, lapkričio me-: j. ..... , . . .& , .’ 1 i-,- chicagiskiai draugai taipšio gale viso pasaulio lie- x y5 . ,. . • ;• • į-i pat turėjo kelias malonias’tuviai savo ei/nHn i J

' | Ją Visų Akys Atkreiptos
I Nesigiriant, lapkričio 

pasaulio 
mintimis skrido

Vagių Balius
Lietuvių Darbininku Su- ... _ , * nei si vieni limo o Kuopa gruo-,

Idžio 5 d. rengė rusu klubo-. . .. . ...
-salėje vagių balių. ‘ Tokiu'! Ch?ca««>, nfs “
■’pavadinimu buvo platinami!v0 Amenkos L,etuv”! Kon‘

i gaiš ir su jais kartu

Gusčio - gresas.

valandas pabūdami su iš 
tolimų vietų atvykusiais 
vienminčiais.
Valstiečių Liaudininkų 
Centro Komitetas

Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Centro Komitetan 
korespondenciniu keliu iš
rinkti šie asmenys: J. Au
dėnas, H. Blazas, A. Deve
nienė, J. Makauskis, V. Ka
nauka, J. Kardelis, J. Pa
jaujis, J. Brundza ir M. De- 
venis.

išrinktas ir K. Škir- 
jis atsisakė, nes esą 

pritarti komiteto
daugumos politiei linijai. 

Pažymėtina, kad i komi-

Mums, chicagiškiams lie- 
iams, tas kongresas tei- 
garbės, pasididžiavimo 

ir didelio malonumo. Sa- 
Įkau, malonumo, nes juk 
kiek chicagiškių per tas 
dienas turėjo progos pama
tyti ir pasikalbėti su pažįs
tamais ir draugais, kurių ki
tas nebebuvo matęs ilgus 
metus. Kas Įkainuos tą 
džiaugsmą?

Čia pat norėčiau paste
bėti, kad bendrai paėmus 
mes patys kongresui gal 
permaža dėmesio teatkrei 
pėme. Musų jame galėjo 
..uti kur kas daugiau. 
Galybės Susirinkimų

jame dainuos dar ne 
bet kai kurie klubo bet dar trūksta apie $3,000.
- • j-- -i. Komitetas kreipiasi į visus,i - . Pagahau. e^ai Jau Pia P^^lkam brangus minėtu didvy-

paskatmo organizuotis ir propagandą prieš lietuvių, & ‘ J

tautų. Tas nemalonus atsi- žinia, 
tikimas lietuvius

j chorą. Klubo susirinkime 
. 'viešai buvo pareikšta, kad 

buvo suorgani- senas choras veikti negalės, 
utinių šo-Įo jeigu ir veiks, tai jo nie 

kių grupė. Neblogai pasi-;}^ neklausys. Mat, dali 
į'uošę, sekančiais (1950):lietuvių choro narių jie jau 
metais tautų festivalyje lie-.prįsi\'iliojo ir jėgas sukaldė. 
tuviai pasirodė viena ge-ĮTokioj padėty beveik nei

veikti kultūrinėje srityje.
įuojau 

zuotas choras

nu vaidas, prisidėti su au
ka.

Čekius išrašykite vardu 
įDarius-Girenas Monument 
Fund ir siųskite komiteto 
iždininkui: P. J. Montvila, 
251 Etna St., Brooklyn 8, 
N. Y.

tuvo atvykęs prieš 47 me
lus. Pradžioje 14 metų gy
veno Chicagoje, o vėliau 33

Ve-metus North Dakotoj.
lionis visą laiką skaitė 
leivj,” kuris jam 
vieną savaitę 
mas svečias.

Dideliame nuiiudime 
liko žmoną Oną

į priešvalstybinių organiza
cijų sąrašą. Tai kiekvie
nam aišku, kad vagių ba
liaus rengėjai yra komunis-

, . , ” tai ir jų artimi pagelbinin- buvo kiek- vjei
e>r.»« “1

ninkai. Nei vienas lietuviš- 
.aukia-|kag klubas Philadelphijoj 

jų neįsileidžia. Tik nežinia,
Pa~ kokie giminystės ryšiai riša

.... .. ,Nia2aus' juos su Rufca Kali salės šei--•aną,, kilusią s \eliuonos mininkais. A;. tik nebu

liausiu grupių. Pasisekimas manoma veiKti

Buvo 
pa, bet 
negalįsparapijos, Kauno apskr. 

(dabar gvvena šiuo adresu: 
Anna Marmo, Carringon, 
N. D.), 2 Simu, Joną ir Ka
zį, 3 dukteris: Benediktą, 
Justiną ir Agnešką, seserį 
Kazę Stankienę, Kanakee, 
Ilk, ir broli Justiną, Rock
ford, III. —A. M.

Ruba Hali šeimininkai taip 
pat Maskvos agentai?

Er. Kirminas.

CLEVELAND, OHIO

nei vienam 
o naujų 

mažoj
LSS 19 Kp. Susirinkimas

Jis Įvyks gruodžio 11 d., 
vai. vakaro, 
168 Marcy

drąsino ir toliau .esti pra-;neį kitam chorui, 
dėtą gražų darbą. 1 am pri- ra?t- tokioj mažoj lie

tuvių kolonijoj negalima, ^penktadienį, 8
..............  . ..... Atletų Klube,nežiūrint kritiškos padė

ties, lietuvių choras tvirtai 
savo veiklos ne- 

Savo mokytoja

tarė visi lietuviai ir net Lie
tuvių Klubas.

Tada choras ir šokių gru
pė pasisiūlė klubui, kad bu
tų jiems leista veikti po 
klubo čarteriu ir klubo var- nutraukti.

pasiryžęs

du. Deja, klubas pasisiuly- “' dirigente lietuvių choras 
mą atmetė, motyvuodamas,! P^ ’̂-b-ictė žinomą daininin- 
kad tas gali pareikalauti ;kę solistę Anitą Navickaitę.

Avė. Jame bu 
kuopos valdyba ir spren
džiami kiti svarbus reikalai. 
Dalyvavimas būtinas.

Komitetas.

renkama

PHILADELPHIA, PA.

tetą nepateko nė vieno chi-
cagiecio.

nemažai išlaidų, 
nenori rizikuoti.

Po to choristai 
išsiėmė atskirą 
veikė kaip atskiri

o klubas

ir 
čarteri

;ai

ir

n epeli: 

mos.
jau pradeda- 

E? ainininkė-šokėja.

ijOS

^rotestavo Prieš Komunistu
cija—Lietuvių Dainų ir šo-į Žiaurumus
kiu Grupė, kuri i lietuvių 
kultūrine veikla įdėjo ne
mažą indėlį: sėkmingai at
stovaudavo lietuvius tautu

. organiza-■»

Lapkričio 22 d. Bayfront 
Park Bandshell, Miamyje, 
įvyko tarptautinis protesto 
mitingas prieš komunistų 
žiaurumus. Mitingą rengė 
Miami “Laisvės Sargai.” 
Kalbėjo lenkų, slovakų, 
vengiu, austrų, latvių, estų 
atstovai. Lietuvių vardu 

j kalbėjo A. Navickaitė. Jie 
pavaizdavo komunistų žiau
rumus jų kraštuose. Kiti 
kalbėjo apie komunistu

festivaliuose, daivvatiaavo 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimų programose, reng
davo įspūdingus koncertus 
ir tt. Iš gauto pelno nema
žai pinigu yra aukavę Lie 
tuvos vadavimo reikalams,
BALF’ui Vasario 16 Gim
nazijai ir kt. Be to, klubo 
namų statybai paskyrė 8150 
(pirko 6 “šėrus”).

Visi tikėjosi, kad ir šį se
zoną visur Miamyje skam
bės lietuviška daina. Deja, 
prasidėjo nesmagus ir ne
gražus dalykai, kurie viską 
gali į nieką paversti.

Mat, jau pastatyti klubo 
namai, kuriuose, lyg koks 
altorius, įrengtas didžiulis 
baras ir viskas pritaikyta 
karčiaminiam bizniui, o or
ganizacijos, prisidėjusios 
prie namų statybos, palik
tos už durų. Klubas orga
nizacijoms ne tik nenori su
teikti jokių lengvatų, bet 
dar yra pasiryžimo joms J
kenkti. Štai pasielgimas su;1____________________
choru yra tiesiog skandalin-Į Nepamiršk skurde liku 
gas. Norėdamas išnaudoti šiųjų — aukok tremtiniams 
choro populiarumą savo šio vajaus metu.

LDD 7 Kp. Susirinkimas
Lietuvių Darb. Draugijos 

7 kuopos narių susirinkimas 
Įvyks gruodžio 13 d., 3 vai., 
Lietuvių Atletų Klube, 168 
Marcy Avė. Dus renkama 
valdyba ir tt. Frašome vi
sus draugus nesivėlinant į 
susirinkimą atvykti. Ir ne
pamirškit atsivesti naujų 
narių.

P. Kriaučiukas, Sekr.

BROCKTON, MASS.

Musų Parengimai
Lapkričio 14 d. Bendruo

menės radijaus valandai 
palaikyti (dabar lietuviška 
programa duodama ne šeš- 
adieniais, bet sekmadie

niais nuo 3:30 vai. popiet) 
uvo surengtas šaunus va

karas. Į jį susirinko apie 
1.000 jaunimo ir senimo, 
čia gimusiu ir iš Lietuvoso——— -c
atvykusių. Tai buvo gera 
proga vieniems su kitais su
sipažinti.

Lietuvos
šventė paminėta lapkričio 
22 d. šv. Kazimiero para
pijos salei, čia buvo Lie
tuvos Laisvės Komiteto V. 
Sidzikausko paskaita ir me
ninė programa. Kitos dvi 
lietuvių parapijos tuo pačiu 
metu rengė kortų ir kitokių 
lošimų vakarą. Aišku, tas 
'pakenkė kariuomenės su
kakties minėjimui.

kariuomenės
Mes ir Kongresas

Ir musų kolonijoje vieni 
rėmė Lietuvių Kongresą, 
kiti ne. Štai Sandaros 24 

vykdytas baisenybes Kore- kuopa pasiuntė net 3 atsto
vus ir paskyrė $100joj. Priimta rezoliucija, 

smerkianti komunistus. Mi
tinge dalyvavo per 300 as
menų, jų tarpe buvo ir žy
mių vietos valdžios parei
gūnų. Lietuvių mitinge te
buvo labai mažai. Nejaugi 

ijie labiau susirūpinę saliu
tais, negu kova su komu- 
1 nistų žiaurumais.

C. K. Braze.
P. S. Mielai patarnausiu 

ki e k v i e n a m “Keleivio” 
skaitytojui, kurio prenume
rata pasibaigė arba kurie 

.nori išsirašyti “Keleivį.” 
ĮMano adresas: 4325 S. W. 

St.

paskyrė $100 auką. 
Tokią pat auką paskyrė ir 
Kazimiero klubas, o Frank
lino klubas $25.

Bet Piliečiu ir Koko

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly So.uare, VVorcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir į kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be lo, musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš

čiu; (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacv vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

Lankėsi J. Kardelis
Iš Kanados į LietuviųKongreso proga Chica

goj įvyko galybė visokių su
važiavimų, susirinkimų ir tt. 

jam prasidedant ar- 
veiioms įa jam tip pasibaigus čia 

Vincas daug veikė pažan- ivvųo lietuvių ekonominė 
giųjų tarpe, tai ir Į amžino konferencija, Vilniaus Kraš- 
poilsio vietą jo palydėti su- Lietuviu Sąjungos suva- 
sirinko jų didelis buiys. ‘žiavimas, Lietuvių Bend- 

Prie kapo kalbėjo J. Žeb-'ruomenės apygardų suva- 
rauskas. Jis neteisingai nu- ziavimas, BALF’o direkto- 
švietė Vinco gyvenimą, sa-’rių susirinkimas, L. R. K. 
kydamas, kad jis r.uo pat Federacijos tarybos susirin- 
jaunystės rėmė darbo kia-į Rimas, Lietuvių Fronto
sės reikalus, bet paskutinius konferencija, ir tt.. ir tt.
kelerius metus suklydęs.' . .. x .- , Socialistu Pobūvispagal. *

j Neatsiliko ir lietuviai so- 
buvo eialdemokratai. LSS 4 kuo- 
skai-’pa sekmadienį, lapkričio 29
ir ki- d., Lietuvių Auditorijoje 
daug surengė pobūvį ir pasitari

amą, kuriame dalyvavo kon- 
Įgresan atvykę draugai ir

Mirė Vincas Užkuraitis

Lapkričio 14 
jome Vincą 
(U kert i). K dangi

d. palaido-
Užkuraitį Prieš 

n

Kongresą buvo atvykęs 
“Nepriklausomos Lietuvos ’ 
redaktorius J. Kardelis. Ta 
proga jis lankėsi lietuvių 
laikraščių redakcijose ir pa
simatė su draugais ir pažįs
tamais.

Čikagietis.

LOWELL, MASS.

DLK Vytauto Klubo 
Banketas

Mat, velionis nešoko 
Maskvos muzika. 

Draugas Vincas 
nuolatinis “Keleivio” 
tytojas, bet jis skaitė 
tus laikraščius. Paliko 
knygų. Dalyvis. 

RUMFORD, MZ. 
Lietuvos Dukterų Pobūvis

Lapkričio 21 d. Lietuvos 
Dukterų Draugystė surengė 
savo metinį “fėrą.” Daina
vo iš Bostono atvykęs J. 
Kubiliūnas, pianu skambi-! 
no Pegutaitė.

Kai kas svečiu nusiskur.-Skeet klubai nei atstovu ne-j Gruodžio 5 d. buvo Ben-, 
siuntė, nei aukojo Lietuvos druomenės metinis susirin-Į džia, kad muzika buvusi ne 
laisvinimo reikalui. Tai ir kimas, o gruodžio 6 d. SLA tokia, kaip reikia, 
ne naujiena, nes jų “bosai” 8-ji apskritis rengė prakal-’ Vydūnai.

Viltis viena nepripildys kraičio skrynios...

3 a
Taupyk, kad galėtum pirkti kas geriausia

—

f

■ z. . • • V ■ /• -oi. &•

■ '}
I

Thtrt't •«< kmf — 
loti for the trord» 

-•Sovinet Konh” or
"luMttin for Sovinfi. ”

? j
py?

Ryt dienos nuotaka yra apsukri 
mergaitė, kuri taupo šiandien, kad 
rytoj galėtų turėti visus gerus daik
tus savo namuose. Reguliariški in
dėliai ir nuošimčiai greit auga Tau
pymo Banke—ir kiekvienas doleris, 
kurį jame padedate, yra pilnai ap
draustas pagal Massachusetts Įsta
tymą. Dabarties saugumui ir busi
mai laimei užtikrinti, atidaryk tau
pymo sąskaitą šiandien pat ir didink 
ją kiekvieną algos mokėjimo dieną.

kietos kuopos nariai ir jų 

'•bičiuliai.
Gardžiai vaišindamies ir 

d i augiškai besišnekučiuo
dami pobūvio dalyviai ap
tarė daug įvairių juos do
minančių klausimų. Be ko 

■ kita aptarti ir LSS Litera- 
įtųros Fondo reikalai ir Čia 
• pat jam surinkta $107.

Pobūvyje kalbėjo K. Bie- 
įlinis, adv. Briedis iš Brook
lyno, J. Sonda, S. Michei- 
sonas, M. Michelsonienė, E. 
Mikužiutė, N. Gugienė, Ke- 
blaitienė iš Detroito, Matu- 
liauskas iš Baltimorės, J. 
Talalas ir kiti.

Pobūviui vadovavo K. 
Liutkus.

Jis įvyko lapkričio 15 d. 
naujųjų klubo namų atida
rymo proga. Svečių buvo 
per 200. Lankėtą vedė John 
Ruskey.

Amerikos himną solo su
dainavo klubo knygvedis 
Charles Manty. Kitą me
ninę dalį išpildė šv. Juoza
po parapijos choras, p-lės 
S. Blaževičiutės vadovauja
mas.

Kalbas pasakė miesto ta
rybos narys John J. Jonas, 
leidimų komisionieris Byr
ėti ir klebonas J. SkalAn- 
tiis. Vfei kalbėjo angliš
kai „.lik choras dainavo 
kelias dainas lietuviškai.

Buvo pristatyti kaimyni
nių klubų atstovai: So. Bos
tono adv. Young su žmona, 
Dorchesterio A. Namaksy 
su žmona ir Nashua, N. H., 
atstovė, kurios pavardės ne
nugirdau.

Pavalgyti ir troškulį nu-

tt
»v

Kuopos sumanymas su- raminti pakako visiems, 
rengti tokį pobūvi tikrai1 Kas norėjo, galėjo šokti kol 
sveikintinas. Iš kitur atvy- galva apsisuko, nes. geias 
kusiems jis davė progos su- orkestras grojo netingėda- 
sipažinti su Chicagos drau- mas. Dalyvi*.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia teipa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Vra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai

Užsisakant adresuoti;
Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.



U.LCTyiS, SO. BOSTON

1| Lietuviu Kongreso Nutarimai
Kongreso nutarimų iabai ga, kuri sustiprino musų vi- 

daug. Ištisai jų visų mes suomeninį darbą, 
negalime atspausdinti, to-. 13. Vadovaujamieji veik- tarti 
dėl tenkinamės davę jų sniai raginami suderinti sa- lu. 
santrauką. ivo -įstangas kovoj dėl Lie-

1. Atsišaukime į viso'tuvos laisvės, 
pasaulio lietuvius praneša-] 14. Įvertinamas Lietuvos 
na, kad Amerikos Atstovų’diplomatų įr konsulu dar-

ma savo gyvenamuose Kraš
tuose tos komisijos surink
tus faktus skelbti vietos vi
suomenei, visur ir \ įsiems 
sakyti, kaip begėdiškai ru
sai meluoja tvirtindami,
Kad lietuviai savanoriai pri
sijungė prie Rusijos.

2- Lietuvybei išlaikyti 
nurodoma esant būtino rei
kalo visiems susispiesti
Bendruomenės organizaci
ją, kurios tikslas butų vado
vauti kultūros reikalams, 
kaip dabar ALT vadovauja] 
muęų politinei kovai dėl- J 
Lietuvos išlaisvinimo. Svar
bus veiksnys lietuvybės iš
laikymui yra lietuviška šei
ma, lietuviška mokykla, lie-; 
tuviškos organizacijos 
tingai jaunimo,mo r-mor-nink, burum visi ant kojų. Žiu-

[riu, išeina ant steičiausĮoatnyčįa. 
kodėl tėvas taip kun. Juras iš Musųčiužės ii 

Gal policija ve- žegnojasi. Delegatai irgi

Aš skubi-

Nr. 4V, Gruodžiu 9, 1933

ropoe, jungtis į bendrą ko
vą prieš komunizmą. Ra
ginama Amerikos Lietuvių 
Taiyba susižinoti su įvairių 
tautų organizacijomis ir su- 

bendros veiklos reika-

lo. Amerikos Balsui 
dėkojama už lietuviškas 
transliacijas.

16. Sveikinime VLIK’ui 
pabrėžiama, kad jis atsto- 

,. auja pavergtos Lietuvos 
valia ir kad Kongresas jo 
pastangas remia.

IT. Tarptautinės politi
kos klausimu pareiškiama 

j visų Amerikos lietuvių ne- 
1 palaužiamą valią ir pasiry

žimą tęsti kovą dėl įgyven
dinimo teisingos taikos, ku
ri grąžintų laisvę musų se- 

tėvynei Lietuvai ir ki
tiems pavergtiems kraš
tams.

Dėkojama prez. Eisen- 
hov.eriui ir valstybės sekre
toriui Dulles už pastangas

Kongresas gavo daug 
sveikinimų iš Senato ir At
stovų Rūmų narių. Visiems 
jiems buvo atatinkamai pa
dėkota. Taip pat ir musų 
diplomatams, sveikinusiems 
Kongresą.

Atskiromis telegramomis 
pasveikintas prezidentas Ei- 
senhoevveris ir Amerikos 
delegacijos vadovas prie 
Jungtinių Tautų organizaci
jos Lodge.

L L. T. VYKDOMASIS 
KOMITETAS

Kur Upes Pienu Teka
Tarybų Sąjungos profe- patogumui pasinaudoja tą 

siniu sąjungų centro taiy- kapitalą tiesioginiai tvar- 
bos * laikraštis “Trud” Nr.'kantieji, antroje eilėje ap- 
180 straipsny apie gamybos rūpinamas tų patogumas,
savikainos mažinimą pasi
sako, kad Tarybų Sąjungoj 
jau visiškai ir visiems lai
kams panaikintas žmogaus 
žmogumi išnaudojimas, nes 
ūkinės gamybos įrankiai, 
jos mašinos ir kita esą so
cialistinės visuomenės nuo
savybė. Todėl, esą, čia 
kiekvienas dirbantis yra už- 
interesuotas, kad ūkinė ga
myba eitų sklandžiai, kad 
jos gaminių savikaina toly
džio mažėtų. Girdi, čia ri
si dirbantieji žino, kad jie 
dirba bendram labui, tatai 
mažindami gaminių sari

Amerikos Lietuvių Taiy- kainą jie turtina visą vals- 
bos Vykdomasis Komitetas tybę, dirbančiųjų risuome- 
paliko tas pats: pirminin- nę, didina savo krašto tur
kas L. šimutis, vicepirmi- tus.
ninkas A. Olis, sekretorius Deja, ir čia komunistų 
Dr. P. Grigaitis ir iždinin- spaudos sukčiai žiauriai
kas M. Vaidyla. prasilenkia su padėties tdk-

Tarybos vicepirmininkais10^" , _ .
išrinkti: S. Mkhclsonas, A. Ta^bų Sąjungoj nėra 
Aieksis. adv. J. Grigalius, ^ocialist.nes visuomenės, o 

yra tik komunistine biuro-S. Gegužis, adv. K. Kali-
?.<*• ^^-Įpatikrinti ateities sugyve'ni-'naus'kas. adv. A. Lapinskas, kra“^ k?" tvarko « vien 
lletuvlskanną laisvėje ir taikoje jir iždo globėjais V. Kvet- «?">>bą, bet .r pačių ganu- 

•vUs Dr M Vinikas A Tre- nn* paskirstymą. Toji biu- 
Kreipdamasis į Ame-j Atkreipiama dėmesis 1 «okas ir X Buivydas. ’

lietuvių visuomenę; komunistams pataikavimo ________

—Gut 
Maike.

—Bet 
uždusęs? 
jasi?

—Ne, Maike 
nu iš Čikagos.

—Aš ir nežinojau, kad 
tėvas buvai taip toli nuėjęs.

Jes, Maike, buvau, ale ne 
pėksčiaa. Zacirka važiavo 
armobilu j lietuvišką seimą, 
tai ir mane nuvežė.

—Reiškia, tėvas buvai 
Amerikos Lietuvių Kongre
se, ar taip.

—Jes, buvau.
—Gal papasakosi ir man, 

ką tenai matei?
—Matyt, vaike, mačiau 

visko plenti, ale ne viskas 
man patiko.

—O kas gi nepatiko?
—Kai kas buvo olrait, 

Maike. Buvo nais salė, tai 
tas patiko. Buvo vyskupų, 
kunigu. Ui tas irgi okei. Ir 
buvo' daug gražių leidžiu, 
kurios Uipgi patiko. Ale 
rtepattlįįy kad perdaug bu
vo ekatriūsuzų. Senam žmo
gui ekštraš&izai nesveika.

—Sakai,' “ekstrasaizai”?
—J es.
—O ką tas reiškia?
—Nežinau, Maike, kaip 

tau išklumočyt. Kai aš slu- 
žijau pas ruskį vaiske, tai 
tenai tokį biznį vadindavo 
gimnastika, o čia, Ameri
koj, sako eskstrasaiz.

—Kaip matau, tėvas turi 
galvoje kūno mankštą, ang
liškai vadinJYną exercise?

—Va, va, Maike, tu pa
taikei kaip pirštu į dangų. 
Perdaug buvo visokių ek- 
zersaizų.

—Man visgi neaišku, tė
ve, kokia galėtų būti kūno 
mankšta tokiame suvažia
vime.

—Jeigu neaišku, tai aš 
galiu tau paaiškinti. Vos 
tik delegatai susėdo ir pra
dėjo šnekėtis, čermonas 
tuoj sušuko: ATSISTOT! 
Ir visi raidavei sustojo. Pa
sirodė, mat, kad legijonie- 
riai ateina prie steičiaus su 

’flagėm. Na, tas buvo ol
rait, ba flagės reikalingos 
ir reikalingi legijonicriai. Ir 
kai jie atstatė savo karabi
nus į delegatus, tai ir aš sa 
vo šoblę pakėliau aukštyn. 
Zbrajus turi būt pašlovin
tas. Ale ant to nepasibai 
gč. Nespėjom susėsti, čer
monas vėl duoda komanda

persižegnojo. Po zegnonn 
prasideda malda ir ant galo 
vėl žegnones. Vos tik pri- 
sėdom, vėl nuo steičiaus 
kamba ukazas: ATSI

STOT! Vėl urmu-šturmu 
visi šoka nuo sėdvniu. Iš- 
eina kitas kunigas ir prasi
deda kita malda. Na, tas 
.ai jau man nepatiko.

—Tėvui nepatiko mal
dos? į

—Na, maldos kaip mal
dos, Maike, ale kam reikė
jo žydiškai melstis? Atsi
stojus !

—O kaip tėvas norėtum?
—Aš, Maike, poterius 

kalbu atsiklaupęc.
—Bet viešoj vietoj klaup

tis nepatogu, tėve.
—Kodėl nepatogu? Lie- 

uvos žmonės klaupia į šla
pią purvyną, kai kunigas 
žegnoja: o čia utelio flio- 
as išklotas minkštais kar
ėtais, tai jau atsiklauph 

tikrai reikėjo. Tau, Maike. 
čia yra geras čenčius atsi
žymėti. Parašyk i visas 
•azietas, kad kitam kongre- 
ui suvažiavus Leonardas 
isus paklupdytų. Tegul at- 
iklaupia ir bedievių lydė
jai. Juk vienybėj galybė!
—Aš sutinku, tėve, kad 

>arašyti reikėtų, bet kito
kia prasme.

—Na, o kokia gi?
—Reikėtų, tėve, kad kas 

iois parašytų protestą dėl 
.ų maldų. Tokiuose suva
žiavimuose, kaip Amerikos 
Lietuvių Kongresas, mal- 
!oms neturėtų būt vietos, 
es jos erzina laisvai gal

uojančius žmones ir kenkia 
ieningai kovai už Lietuvos 
aisvę. Kas nori melstis, 
eguj eina bažnyčion, bet 
ie kongresan važiuoja.
- liet kodėl, Maike, kon- 

rese nebūtų galima pasi
melsti, jeigu visi gražiai su
kauptų?

—Todėl, tėve. kad i kon
gresą suvažiuoja visokių 
srovių ir pažiūrų delegatai. 
Daugelis jų tiki, kad savo 
ikslo reikia siekti ne pote
riais, bet rimtu darbu ir 
vieninga kova; todėl, kai 
jiems statoma malda, ji er
zina juos. Tik pagalvok, 
’ėve, kas išeitų iš Amerikos 
Lietuvių Kongreso, jeigu

3.
rikos
Kongresas ragina ją 
mis pajėgomis remti 
rikos Lietuvių Tarybą

viso-;politikos žalingumą, pava- 
Ame- dinų.- ją viso laisvo pasau
li- vi-'lio savižudyste.

sas patriotines organizaci-! Kviečiami visi amerikie- 
jas, kviečiant visus Įsijung-'čiai. ypač kurie kilę iš Eu- 
ti į visuomenini darba. __ . .

4. Politinėj rezoliucijoj į 
anglų kalba džiaugiasi;
Amerikos nauja užsienio] 
politika komunizmo atžvii-, 
giu, dėkojama prezidentui 
Eisenhoueriui, prašoma ne-' 
daryti Bu Rusija sutarčių 
kol ji nepasitrauks iš pa
vergtųjų kraštų, reikalauja
ma, kad Rusija atšauktų is 
Lietuvos savo kariuomenę, 
raginama greičiau priimti 
genocido (tautų naikinimo)
Konvenciją.

5. Dėkojama lietuvių 
spaudai už jos tinkamą Lie
tuvos reikalų atstovavimą.

6. Raginama remti
BALF’ą, kuris vadovauja 
šalpos reikalams. ;

7. Dėkojama ir teigiamai
įvertinama lietuvių rad i jaus' 
valandėlių veikla. i

8. Raginama remti musų 
rašytojus ir knygų leidėjus.;

10. Prašoma remti Lie-' 
tuvių Archyvą Chicagoje? 
kuris renka visokią istorinę 
medžiagą.

11. Protestuojama prieš 
religinius persekiojimus’
Lietuvoj.

12. Sveikinami tremti-' 
niai, kaip nauja didelė

>» » > : it ■».;<», »»», . .. • n »'
. s t; Kelei

kurie iš savo pareigų palai
ko vyriausybę ir jos įvestą 
tvarkąt kaip antai vieša ir 
slapta policija, kariuomenė 
ir kiti įvairus valdžios pa
taikūnai ir pakalikai. Tik 
trečioje vietoje gamybos 
trupiniais aprūpinami patys 
gamintojai, tai yra, darbi
ninkai. Ketvirtoje vietoje 
seka maisto gamintojai, tai 
yra, kolchozų bernai, kurie 
gauna tuos trupinius, kas 
nuo pramonėje dirbančių 
atlieka. Ir jau už visokių 
įstatymų ribų stūkso tikrai 
ir lėtai mirčiai pasmerkti 
amžinai nedavalgę, nudris
kę, komunistinio gyvenimo 
tikrovės “pažiba,” priver
čiamų darbų stovyklų ver
gai.

Taip yra todėl, kad ten 
ir gaminių paskirstymas 
yra ne visuomenės demo
kratiniu budu sudalytų 
įstaigų, bet žmonių nekon
troliuojamos vyriausybės 
rankose. Tatai pirmoje ei
lėje sočiai save apsirūpina 
tie, per kurių rankas nekon
troliuojamai eina pats ga
minių paskirstymas. O virš 
visų didžioji viso krašto pa
jamų ir gamybos dalis eina 

imperializmo reika-

AT'ISTOT! Ir vėl šurun>.kiekviena srovė

K-‘

demonstruoti savo- įsitikini
mus? Kaip patiktų kata
likams, jeigu, pavyzdžiui.

atsistotų laisva- 
pradėtų aiškinti. 

Dievo?
Maike, pirmutinis 
tokiam per labo-

vi.” Kaina metami $4.

rokratija žmonių nekontro
liuojama ir ne žmonių rink
ta, bet diktatorių skirta,
•tvarko visą suvalstybintą 
'krašto ūki. jrusų

Socialistinė visuomenė ga-ilaras.
Ii atsirasti, tarpti, bujoti,} Kodėl Tarybų Sąjunga 
veiklėti tik politinės ir uki-jiki šiol neturi sąmoningos 
nės demokratijos pradais) socialistinės visuomenės? 
besitvarkančioje valstybė-jTodėl, kad ten nėra žodžio, 

*”- * spaudos, susirinkimų ir rin
kimų laisvės: todėl, kad ten

je. Tarybų Sąjungos dik
tatūrinėse gyvenimo sąly
gose, kur bet kokia laisvė tė
ra tik popieryje, ten nėra ir 
negali būti socialistinės vi
suomenės. Ten yra tik ša
lies satrapų užguiti, pavir
šutiniškai klusnus, beža 
ožiai, visuomeniškai nepa
jėgus, kartais keršto 
m bevaliai piliečiai.

užsispirtųriu

estradoje 
manis ir 
Kad nėra 

—Aš, 
žiebčiau 
nę!

—Bet remiantis lygybės 
principu, tėve, laisvamaniai 
turi tokią pat teisę pasaky
ti savo nuomonę, kaip ir 
katalikai. Jie tačiau yra 
tiek inteligentiški, kad savo 
isitikinimų kitiems prievar
ta nebruka. Taigi tegul ir 
katalikai to nedaro. Tegul 
jie pasimokina mandagumo 
iš socilalistų ir laisvamanių.

—Maike, už tokią šnektą 
aš turėčiau mandagiai už
važiuoti tau per marmūzę, 
ale atsigėręs čikagiečių 
Baltos Meškos alaus netu- 

sylos.

SUSIDRAUGAUKIT SU

(TAMSIU ALUM)
Gero skonio—ilgų tradicijų-

F-uikiausias tamsus alus, koks kada yra buvę*! 

dabar gaunamas visur.

Garsaus Jacob Ruppert Bravoro Produktas 
c »», nmr »<««•«« <n» *»» tumir u. jkm bttot. 11 u

DAR K

teisės paria- 
jų pačių pa- 

pri-Jie1_ 1__ 4X 4X1,oaisuuu vm UZi

kie piliečiai umu laiku ne
gali sudaryti socialistinės 

i visuomenės, kurios nariai 
i turi būti sąmoningi, susi

žmonės neturi 
mentan rinkti 
Sirinktus atstovus, 
valomai turi
vyriausybės komunistų par
tijos išstatytus kandidatus. 
Ten neturi teisės nei gali- 

kupi-'jinybės veikti kitos politinės 
To-!partijos, net bet kurie gry-

nai kultūriniai savarankus 
sambūriai ten negali pasi
rodyti.

Tokioje politiniai niūrioj
pratę, veikliai jos gyvenime saly> kaip Tarybų Sąjunga, 
aalyvaujantieji.

Teisybė, ten privatus ka-! 
pitaias yra panaikintas, bet, 
jis nepriklauso visuomenei, 
jis yra valstybės rankose, 
žmonių nekontroliuojamos 
vyriausybės tvarkomas. Tas 
valstybės kapitalas, žmonių 
nekontroliuojamos vyriau
sybės tvarkomas, tapo di
džiausias dirbančių engė
jas, jų išnaudotojas. Pri
vataus kapitalo šalyse, kur 
gerbiama teisė, kur įstaty
mai pabojami, dirbantieji 
susimetę į laisvas savo uni
jas (profesines sąjungas), 
atsirėmę į krašte veikian
čius įstatymus, turi teisę 
kovoti dėl savo gyvenimo 
geresnių sąlygų. Demokra
tijos kraštuose dirbantieji, 
vienaip ar kitaip, yra įsta
tymų globojami. Gi Tary
bų Sąjungoj pats didžiau
sias ir vienintelis darbdavis 
yra žmonių nekontroliuoja
ma vyriausybė. Ji visakc- 
riopai pajėgi spausti dir
bantįjį. jį visaip išnaudoti 
ir visam panaudoti. Ten 
net vergija gyvuoja.

Tarybų Sąjunga yra poli
cinė valstybė, kur neveikia 
nei konstitucija, nei įstaty
mai, jei jie nepatarnauja 
vyriausybei. Ten valstybės 
kapitalas, žmonių nekontro
liuojamos vyriausybės tvar
komas, netarnauja plačių 
dirbančiųjų sluogsnių labui. 
Pirmiausiai kapitalo kmy

gali tarpti tik įvairus suk
čiai, pataikūnai, pastumdė
liai, bežadžiai ir bevaliai 
vyriausybės patikimi asme
nys. Ten nėra vietos są
moningai. veikliai, gyveni
mą tvarkančiai socialistinei 
visuomenei.

Ir todėl ten upės pienu 
teka, o ežeruose degtinėje 
maudosi žmonės. Ir yra 
dar pasaulyje tokių mulkių, 
kurie tiki toms komunisti! 
pasakoms. -—J. K.

Kiti Vėjai Nevv 
Uoste

Yorko

Nuo gruodžio 1 dienos ki
ti vėjai pradėjo pusti Nevv 
Yorko krantinėse. Jie ne
malonus visokiems suk
čiams, kurie buvo apsėdę 
uosto darbininkų uniją. Vi
si norintieji uoste dirbti tu
rėjo registruotis valdinėj 
komisijoj. Užsiregistravo 
per 20,000 darbininkų. Į 
darbą nebuvo priimti, ku
rių praeitis sutepta tokiu ar 
kitokiu kriminalu. Tokių 
kaip tik daugiausia butą 
užimančių svarbias vietas 
unijoj ir kitur. Mes esame 
rašę, kaip darbininkai dėl 
jų kentėjo. *

Atrodo, kad uosto darbi
ninkai, visuomenės ir vy
riausybės padedami* apsi
valys nuo raketieriu.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamų* užsisakyti “Ke

liniu ukiniu pajėgumu savojleivj”. Kaina metam* $4.
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iš Pavergtos Lietuvos
jie paskirstyti, niekas neži-sų tėvynei Lietuvai, bus jai'Ste. Marie Hospital, 201

Ka* Vadovauja įmonėms
Iš spaudos sužinome, kad 

Lietuvoje stambiausių fab
rikų vadovai yra tikri rusai, 
atvykę iš gilumos Rusijos. 
Štai buvusio Tilmanso fab
riko direktorius yra Surkin, 
Vilniaus siuvimo fabriko— 
Mitiurev, Šiaulių alebasto 
fabriko—Gurčin ir tt. Vis 
tai gryniausios rūšies rusiš
ko pavardės.

Matęs Pasakoja Apie 
Viduklę

Į Vakarų Vokietijų is 
Lietuvos sugrįžęs vokietis 
papasakojo Lietuvių Bend
ruomenės atstovams savo 
įspūdžius. Jis gyveno Ra
seinių apylinkėse. Jo žo
džiais, 1948 metais iš Ber- 
žyčių kaimo, Viduklės pa
rapijos, išvežė Antano Pet
rausko, Mankaus ir Pau
lausko šeimas. Jis papasa
kojo ir išvežimų smulkme
nas. Sako, naktį apie 3 
vai. kieme išgirdę triukš
mą ir beldimąsi į langus. 
Tokie dalykai dažnai atsi
tikdavo, todėl manyta, kad 
ir šį kartą yra tik eilinis tik
rinimas. Duris pravėrus į 
vidų įsigrūdo enkavedistai 
ir griežtai įsakė pasiruošti 
kelionei. Taip su mažais 
ryšuliukais žmonės ir buvo 
išvežti į geležinkelio stotį, o 
iš čia į Sibirą. Išvežtųjų 
kilnojamą turtą pasiėmė ru
sai, o namų langus užkalė 
lentomis.

Iš kito kaimo, Padubisių, 
iš.ežė apie pusę gyventojų. 
Nuostabu, kad jei nepasi
taikei namuose, kai policija 
atėjo tavęs išvežti, tai gali

cijos šventės proga į Lietu
vą atvežta obuolių net iš 
Gruzijos.

Karvių Mažiau Negu Puse
Nepriklausomoj Lietuvoj 

kiekvienam šimtui hektarų 
dirbamos žemės teko 19 ir 
pusė melžiamos karvės, 
šiandien ten dar tik svajo
ja turėti šimtui hektarų 10 
melžiamų karvių. Ir to šie 
kia ne kiekvienas kolūkis, 
bet tie, kurių žemė geresnė, 
vadinamieji turtingieji kol
ūkiai.

Esamų karvių pieningu 
mas dėl blogos jų priežiū
ros taip pat daug mažesnis 
negu nepriklausomos Lie 
tuvos laikais. Todėl aišku, 
kad žmonės netuii nei pie
no nei sviesto tiek, kiek rei
kia.

Rusija, kuri jau kelias 
dešimtis metų “pavyzdin
gai” tvarko savo žemės ūkį, 
plane numatė pagaminti 
sviesto kiekvienam gyven
tojui po 4 svainis per me
rus. kitaip sakant, kad kiek
vienas žmogus per mėnesį 
galėtų gauti sviesto po vie
ną trečdalį svaro.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

LINDBERCII’AS PO NELAIMĖS

Jon lindhergh. Charles A. Lindbergh suaus. ireria vande
nį grįžęs į stovykla prie Shasta kalno Kalifornijoj. Jis 
pargabeno j stovykla Edęar V*. Hopf kizn<} is kalno. Hopf 
žuvo belipdamas i Shasta kalną. Hopf. .51 melu šveicaras 
alpinistas, su Lindberghu ir kitais prieieliai.s norėjo įkopti 
į kalną.

Naujienos is Kanados
HAMILTON, ONT.

Juodoji Jėga Žygiuoja
Mes hamiltoniečiai

O —*Udl Ilgai . XV- VV'., X. pagy

no ir iki šiol niekas nematė lengviau atsikelti iš vergi- 
jokios viešos apyskaitos, jos.
lyg, rodos, mes apyskaitų,! Gaila, publikos atsilankė 
kaip velnias kryžiaus, bijo- nedaug 
'tume.
į Taipgi neteko girdėti 
apie, kaip tvirtina “Tėvy
nės Žiburiai,” plaukiančią 
pašalpą į Vokietijos lage
rius lietuviams iš šią rink
liavą vedusio asmens. Ir

Ligoninių Statyba

kambarys. Pastarojo gydy* 
mas užtruks ilgesnį laiką. 
Jam linkėsime kantrybės, o 
draugams nepamirštų

' fc < W
Iš A. V. parapijos į Phi-

toliau džiaugiasi “T. ž.”įnoma, nereiškia, kad ligo- 
Nr. 45, kad hamiltoniečiai Įninėmis niekas nesirūpina.

šiuo metu Montrealyje li-jądejphiją, Pa., jšsikėlė kun. 
goninėn patekti yra sunku.
Visos perpildytos. Ligoniai 
guli ne tik koridoriuose, 
bet ir skiepuose. Tas, ži-

A. Vilkaitis. Naujoje vie
toje jam palinkėsim dau
giau pakantumo, teisingu
mo, atsisakymo nuo intrigų 
ir susipažinti su Kristaus 
mokslu bei jį pradėti pa

turi kas padeda darbą susi- O ne, taip nėra, tik perlėtu ^am praktikuoti gyvenime
rasti. Man irgi padėjo dar- 

j bo surasti, kai įspaudžiau 
į ranką naujutėlaitį foto 
aparatą (60 dolerių ver
tės), taigi sudarė sąlygas 
ant duonos užsidirbti. Ar- 

jgi čia artimo meilė? Tik “T.
•Ž.” korespondento liaupsė- » • • •jimai.

Tai tik smulkmenos, ku
rtos mums kiekvienam akis 
bado, bet ko mes neva ne
matome.

icių skiltyse ir renka iškar
pas kur kas nors primena
ma apie juodosios jėgos iš- 

i daigas; kiti numoja ranka: 
Tegu, nespirk apdžiūvusį 
. . nes smirdės”; daugelis

tempu.
Jau anksčiau rašėme apie 

statybą didžiulės Montreal 
General Hospital, kuri, ti
kimasi, bus atidaryta 1954 
metais gegužės mėnesį. St. 
Justine Hospital, kuri galu
tinai bus baigta 1955 me
tais (nors jau ir dabar vei
kia) ; dabar vėl pradėta 
statyba Notre Dame ligoni 
nės. Daromi pasiruošimai 
pavasarį pastatyti 12 
aukštų pastatą, kad pakėlus 
ligoninės lovų skaičių nuo 
dabar esančių 700 iki 1,200.

Šio projekto įvykdymas 
kainuos devynis milionus 
dolerių; jis turi būti baig 
tas 1957 metais. Reikalin
ga suma manoma surinkti 
Kanadoje priimtu budu 

VJP aukomis, o trukumą, tiki
masi, pridės provincijos 
valdžia.

Kitos, Montrealio lietu 
viams gerai pažįstamos, žy
dų ligoninės, vienos moder
niausių, pavasarį pradėti di
dinimo darbai baigti. 

Nedarbas Auga

P&giri*.

DARBO FRONTE

Draugiška Parama
CIO pasiuntė 65 paketus, 

kuriuose yra reikalingiau
sios priemonės unijų rašti
nėms : rašomoji . mašinėlė, 
rotatorius, rašalas, pieštu
kai ir tt Jie pasiųsti su
vargusių kraštų darbo uni
joms, kurioms sunku įsigy
ti raštinėms reikalingas 
priemones.

“Išrinktas” bažnytinis ko
mitetas, kaip “Nepriklauso
mos Lietuvos” Nr. 44 rašo
ma. Vieno veiksmo farsas 
atliktas. Bet bukit tikri, jei 
šio korespondento asmeny
bė išryškės jis bus nulin 
čiuotas. Taip įžeisti naują
jį komitetą, kuris 
“veiks.” Bet jau prie pini
gų skaitymo nebus prileis
tas, taigi monetų nedėstys 
ir nereikės jam galvos suk
ti kokia čia sąmata ir kaip 
ją reiks įvykdyti. Tam yra 
“genijų.”

Mieli hamiltoniečiai, mes 
ir toliau klausykim liaupsė-

Bilionai Plieno 
Darbininkam*

Apskaičiuoajma, kad plie
no Amerikos bendrovės šie
met savo tarnautojams ir 
darbininkams išmokės dau
giau nei 3 bilionus dolerių.

nuo <
pat kolonijos organizavimo.
pradžios esame liūliuojami si)y?as kiŠ€nJj h.

akiu gražiai nukalba, bet
— jšvadoj—“ką ČlU padalysi, mui, lietuvybės išlaikymas 

tt. Maloni melodija, jei

giesmele: “Darnumas, su
siklausymas, pagalba arti-

M. Springbora: “Pasku
tinis Prūsų Sukilėlis.” Ro
manas iš didžiojo prūsų su
kilimo prieš kryžiuočius. 
Antras leidimas, 196 pusi., 
kaina nepažymėta.

“Anderseno Pasakos.” 
Vertė J. Balčikonis. I dalis, 
trečias leidimas, 211 pusi., 
kaina nepažymėta.

“Anderseno Pasakos.” 
Vertė J. Balčikonis. 11 da
lis, trečias leidimas, 204 
pusi., kaina nepažymėta.

F. M. Dostojevskis: “Nu
sikaltimas ir Bausmė. Ver
tė J. M. Balčiūnas. Antras 
leidimas, 301 pusi., kaina 
nepažymėta.

Visas šias 4 knygas gra
žiai išleido Nemuno leidyk
la, 3153 So. Halsted Street, 
Chicago 8, III.

“Amerikos Lietuvių Var
dynas.” JAV žinomesnių 
lietuvių trumpos biografi
nės žinios, su prof. K. Pakš
to įvadu. I knyga, 280 pusi., 
kaina minkštais viršeliais $5, 
kietais $7. Išleido “Lietu
vių Dienų” leidykla, 9204 
So. Broadvvay, Los Angeles 
3, Calif.

Massachusetts Official
Route Map, 1953-1954, ku- 

i,

įr
tai butų nuoširdi

Naujai čia atvykusį to
kios giesmės gal ir nuteikia 
gerai, bet ilgiau čia gyve
nančiam nuo to saldliežu- 
vavimo darosi taip kartu, 
kad net norisi rėkti ir taip 
stipriai, kad ne tik liaup- 
sotojų ausų bubneliai truk
tų, bet kad ir tos juodosios

.:tegu’’
O juodoji jėga tik auga, 

kero jasi.
Pastatėm “naują” bažny

čią. S. B. Katz, musų ben-

venti—kol bus kitas veži
mas.

Raseiniuose rusų karių 
enkavedistų tebuvo apie 
500. Mobilizuoti į kariuo
menę lietuviai išsiunčiami 
kitur. Vienas kitas jų pa
rašydavo iš Austrijos, Ven
grijos. Ten jie tarnavo ru- 

• sų daliniuose.
Statyba labai menka. Ra

seiniuose 1951 metais buvo 
pradėti statyti partijos na
mai ir keli maži nameliai.

Ištremtieji į Sibirą para
šydavo laiškus ir skųsdavo
si sunkiu gyvenimu: trūks
ta maisto ir drabužių. Kas 
išsigalėjo, jiems siųsdavo 
siuntinius.
Lietuvoj ir Obuolių Nebėra

Rudenį nepriklausomoj 
Lietuvoj obuolių nebuvo 
kur dėti. o šiandien ir jų 
jau nebėra. Štai patys mas- ris gaunamas Department 
kuliai su pasididžiavimu'of Public Works, 100 Na- 
skelbia, kad spalio revoliu- shua St., Boston.

Tinkamiausia KALĖDŲ DOVANA sau ir 
artimiesiems

Jau atspausdinta ir parduodama buvusio 
I ietuvos Pinigu Kalyklos Vedėjo JONO 

K. KARIO originali knyga 
“Nepriklausomos Lietuvos Pinigai”

(istorija ir numizmatika)
Tai pustrečio šimto puslapių niekad ne 
senstančių žinių, papildytų ir paryškintų 
IfOdčia iliustracijų.

aprašymo, čia skaitytojas pamatys Rusijos 
caro Vokietijos kaizerio. Sedos apskr. “Kreisamtmanno,” Pane
vėžio Darbininkų Tarybos (1918), bermontininkų, Kerenskio. 
Durnos, bolševikų ir kitu pinigų pavyzdžius; čia jis
Ostrublių. Ostmarkių bei Auksinų ir Litų banknotų

šalia gyvo faktu

ras visu
ir monetųsinu ir b

atvaizdus
Išsami anglu kalba santrauka daro šį veiklą įskaitomą ir 

kalbantiems angliškai.
Knyga atspausdinta liuksusiniame popierv ir aplenkta puošniu 

viršeliu. Nežiūrint dideliu spaudos kaštų, ji parduodama
• tiktai už 5 dolerius. Platintojams—20r;. 

Užsakymus, pavieniui ir grupėmis, siųskite šiuo adresu:
JONAS K. KARYS 

15 Park Terr., Bridgeport 4, Conn.
Arba kreipkitės į vietos knygų platintojus. (50)

ją ir taip. kad mūsiškiai 
žurnalistai ir koresponden
tai, nei nemirktelėję tik pa
tvirtino. S. B. Katz ir tos 

įegos, vedančice'mulkinimo ^’ybos “£c^jų” surado o 
noliiiks, sudrebėtų ir arba k««wndentai ko-
nutiltu su šia muzika, arba
išsinertu iš mulkintojų kai-^fakalyje ir^ia 
lio.

druomenei nežinomas ko- jimų pavyzdingas sugyve- 
respondentas pirmas aprašė

Nors statistika šiuo metu
nimas, darnumas,. artimo nesako, kiek yra mieste be- 
meilė, pagalba artimui ne- darbių, bet spėjama, kad ji
laimėn pakliuvusiam . . 
venkim asmens garbei

• 11 bus apie 40,000. 
ba-!

lAiYnC VT* 1 1 Si TY11L<XI Tvi.’I.di*!*

Susimetę po parapijos iš
kaba būrelis pataikautojų, 
juodosios jėgos ramstis, 
tverdami bei išvaikydami 
komitetą po komiteto, jau 
giliai įgriso kolonijos na
riams ir daugelis pradeda 
atitolti ne tik nuo bendruo
meninių reikalų, bet ir nuo 
mums tikrai brangaus lie
tuvybės išlaikymo. Reikia 
tik atsiminti, kas išvaikė se
nuosius lietuvius emigran
tu? ir jų vaiku? iš musų ko
lonijos.

Baisi juodoji jėga, ypač 
kada ji prisiartina prie lo
vio. Nei velniu, nei rožan
čių jos nenuvaikysi. Viską 
jį mindama po kojų—gar
bę, dorovę, artimo meilę, 
pat eigą—laikosi lovio, o 
kiekvienam kas mėgintų !<>- 
vin nors tik žvilgterėti, 
spirs visom keturiom.

Kur čia priežastis? Kas 
kaltas? Argi galime visą 
kaltę mesti bet kuriam pa
vieniam asmeniui? Jokiu 
budu ne!

Ta juoda jėga yra musų 
visų remiama, palaikoma, 
globojama—tai musų lep- 
šiškumo, pataikavimo, ne
suprantamo baimės jausmo 
prieš visus ir visiems įiasė- 
ka, o saUliežuvavimas prie 
stikliuko lei prie kepsnio 
vra suvystęs musu protus į 
tokiu? vystyklėlius, kad 
vargšeli? musų a- nei kvėpt. 
Kaip tolioje atmosferoje 
nebujos juodoji jėga, jei 
kovai | ries ją niekas piršto 
nepajudina. Bet atvirkščiai, 
pasyvumu bei pataikavimu 
ji vešlina, globoja, remia.

Vieni tyliai, juodosios jė
gos paveikti, pasitraukę iš 
kolonijos, rausiasi laikraš-

pina 
Gal už

imti aprašydami savo veik
lą—atostogas. pasidarbavi
mą4, visuomenei, kas ypač 
svarbu prieš busimus rinki
mus į Bendruomenės valdy
bą.

siu- 
lai- 

maži- 
Bedarbių

į musų duris,igjęaičįys auga. Dar gerai, 
kurių nebegirdim per him- ka(j niduo ilgas ir šiitas, 
nūs liaupsinimui.

Daug įmonių, ypač 
liūs, raginkim sumesti uživvĮę]u, visai ilgesniam 
vakarienę po tris dolerius, kui užsidaro. Kitos 
tuo tarpu, kada tikros bė-

Uniios Stato Namu*
Amerikos moteriškų dra

bužių pramonės darbininkų 
unija Nevv Yorke’ pradėjo 
statyti pigiųjų butų namus. 
Viso labo statoma 4 didžiu
liai 20 aukštų pastatai. Juo- 
se bus 1,668 butai, viso 7,- 
250 kambarių. Namai kaš
tuos apie $20,000,000.

tarpu, 
dos beldžiasi

Hamiltonieti*.

MONTREAL, QUE.

Kariuomenė* Šventė

na darbininkus.

P. X. išvažiavo su nauju 
ševroletu atostogų, — rašo 
musų korespondentas, o 
kad ganytojas aveles iš avi
dės mėto, kokios tai jėgos 
veikiamas—tyli

Kai klebonijoj plačiai 
vartojama lenkų kalba, mes 
klausomės mums iš ten 
liaupsinimų — lietuvybė! 
“Tėvynės Žiburiuose” Nr. 
45 kažkas skelbia net ten 
esant lietuvybės centrą. 
Taigi dar vienas dainorius.

Kai priešinga srovė (tik- 
fumoj Bendruomenės val
dyba) sumanė Bay St. N 
nupirkti salę ir tam užkirs- 
dami kelią du iš kolonijos 
narių, vienas iš jų kunigas, 
pasiskubino užbėgti už akių 
ją pirmi nupirko—mes ty
lim, ir šiandien jiems pri
kaišiojau). kam jie kėdėmis 
spekuliuoja (įvykis Rūtos 
Choro baliuje) dabar dar 
tebevadinamoje bendruo
menės salėj, žinoma, kol ji 
dar nebaigta* rengti ir kol 
reikalinga dar bendruome
nės auka.

Dar kartą rėkiu—juodoji 
jėga eina! Musų lepšišku- 
mas mus pakas!

Šimtai musų jaunų 
kirsdami mišką 
kis metus, kaip 
Žil uriu“ N’

-avo skatiką ir

Minėjimas įvyko lapkri
čio 22 d. Jo svarbiausia 
dalis—P. Saladžiaus pa
skaita. Saladžius—buvęs
Šaulių Sąjungos vadas. Jo 
paskaita buvo rimta, gerai 
apgalvota, nuosekli, pamo
kanti ir, ypač jaunimui, įsi
dėmėtina.

Prelegentas pri s i m i n ė 
1905 metais lietuvių tautos, 
socialistų vadovaujamos, 
sukilimą prieš Rusijos ca
rizmą. Prisiminė 1917 me
tų revoliuciją, viltį išsiva
duoti iš vergijos, karinių jė
gų organizavimo bandy
mus, grįžimą tėvynėn ir ga
liausiai tą tautos spontaniš
ką, tiesiog viršžmogišką, 
pasiryžimą įvykdyti 1918 
metais vasario 16 d. aktą, 
laisvės kovas. Taip vaiz
džiai nupiešė tų kovų, tos 
laisvės troškimo epizodus, 
kad ne vienam ir ašarą iš
spaudė. Ir vėl sukėlė pasi
ryžimo jausmą kovoti, ko
voti ir dar kartą kovoti su 
kraštą pavergusiu priešu 
Nors ir šiandien, kaip 1918- 
1923 metais, jėgos nelygios, 
bet teisybė musų pusėje, o 
teisybė anksčiau ar vėliau

vyrų! laimės.
Kreipdamas dėmesį į 

jaunimą, prelegentas kėlė 
mintį kovoti visur, mokytis, 
kurti materialines gerybes,

sumomis švedi-1imti pavyzdį iš žydu, neiš-

nesustabdo uosto judėjimo.
Lietuvių Gyvenimas

Montrealio lietuvių gyve- 
; nimas juda daugiau užda
rame rate. Yra nemaža 
lietuvių, ypač naujųjų atei
vių, bedarbių. Guli įvai
riose ligoninėse irgi nema
žai, o juos maža kas belan
ko. Kitus net draugai re
tai aplanko.

Daugumas organizacijų 
snaudžia. Tremtinių šal
pai veik nieko nedaroma. 
Kersteno rezoliucijos reika
lų PLB apylinkės valdyba, 
be mažų skelbimėlių “N.

Dar Žingsnis prie Vienybe*

Kaip žinoma, abi kon
vencijos, AFL i; CIO, nuta- 
x v nesi v a. z y fi gaudydamos 
narius. Gruodžio 16 dieną 
Washingtone su s i r e n k a 
abiejų unijų centrų taikos 
komitetas smulkiau tą klau
simą apsvarstyti.

Milžiniška* Streiką* 
Anglijoj

Gruodžio 2 d. Anglijoj 
buvo milžiniškas pramonės! 
darbininkų streikas. Tokio 
didelio streiko nėra buvę 
nuo 1926 metų. Streikas 
tęsėsi 24 valandas.. Tai bu
vo demonstracijos streikas 
tikslu paremti reikalavimą 
pakelti atlyginimus 15 .

L.”” ir “T. Ž.,” konkrečiai 
nieko nedaro.

Pranas Kličius, tragiško
mis aplinkybėmis netekęs 
vienos akies, dar gydosi na 
muose.
riam lietuviui
dvasiniai nepalūžti. Jo pus- nesitaria su unijomis dėl 
brolis Jonas Kličius guli lyginimų pakėlimo.

iš?

aukoįo

prieš pen- 
“Tėvynės” 

45 sakoma.

stamhioi'.i 
joj “nuo 1 a
pilviukais mirštantiems vai

do su ištinusiais sižadėti savo tautybės, taip

kams gelnėti, 
Tadarausko.

Bet kur tie

anot kun.

pinigai, kaip

pat ir dvasinių vertybių ne
užleisti. Kuomet busime 
turtingi visapusiškai, dau
giau galėsime padėti ir mu-.

Ta* Pat* Laukiama Italijoj

Net krikščioniškųjų unijų 
centras Italijoje rengiasi 
skelbti generalinį streiką. 

Linkime šiam tau-jTam pritarė ir kitos unijos, 
nvini ištvermės ii . Mat, darbdaviai spiriasi ir 

atz-

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1954 Metams

B 
- 9

r
išleidžia
metams.

Kaip kasmet, tai]) ir šiemet “Keleivis” 
didelį 100 puslapių kalendorių 1954
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymų ir ras platų kalendariumą su tautiš
kais ir krikščioniškais vardais ir su įvairiais pa
aiškinimais, kai], atsirado įvairios šventės ir mi
nėjimai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 
centų. Pinigus ii užsakymus prašome siųsti 
šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 Ea»t Broadway South Boston 27, Mass.

—

i3

4



Pajais ŠeŠtaa keleivis. so, boston Nr. 49, Gruodžio 9, 1953

Vyro Patarimai Moterims
Nežinau, koks matemati- pasiekdavo tą, kurio reikia, 

kas apskaičiavo, kad mote-1 Bulvėms skusti j>eiliai, 
lis, virdama pietus, tvarky-Jgrūstuvai, keliukams atida- 
dama kambarius ir atlikda-'ryti raktai ir visokie įran- 
ma kitus ruošos darbus, per .kėliai, kurie vartojami kas- 
vieną dieną suvaikščioja 30 dien, turi būti tokioj vietoj 
mylių. Gal yra šeimininkių, ir taip sudėti, kad juos 
kurios per dieną padaro dar lengva butų pasiekti ir jų 
daugiau mylių, ypač jeigu nereiktų ieškoti po visus 
tenka toli eiti pirkti maisto stalčius. Peiliai turi būti 
ir pan. Nenuostabu, kad aštrus. Kiek šeimininkės 
vakare moterys skundžiasi .prigadina nervų, kai reikia 
esančios pavargusios, bet-pjaustyti su atšipusiais pei- 
man, kuriam teko stebėtijliais mėsą arba daržoves’, 
daugeli moterų dirbant vir-, Sviestinis ir kitokis po

pierius, naudojamas vynioti 
daržovėm ir mėsai, plastiko

tuvėje, atrodo, kad moterys 
galėtų mažiau pavargti, jei
gu jos daugiau naudotus 
galva. Moterys padaro la
bai daug žingsnių visai be 
reikalo, vien dėl to, kad ne
sutvarko savo virtuvės.

Virtuvė yra maža dirb
tuvė. Musų laikais, kai val
gių gaminimas pasidarė sa
vo rūšies menas, virtuvėj 
rasime apie 300 visokių 
įlankėlių. kurie vartojami 
veik kas dieną. Kaip kiek
vienoj dirbtuvėj, taip ir vir
tuvėj, darbą galima atlikti 
greičiau ir geriau tada, kai 
virtuvė patogiai ir gerai su
tvarkyta, kai kiekvienas 
daiktas padėtas savo vieto
je ir nereikia bėgioti iš vie
no kampo į kitą, rankiojant 
įrankius.

Ar daug šeimininkių pa
galvoja, kaip geriau ir pla
ningiau sutvarkyti virtuvę?

Pirmiausia, virtuvė turi 
būti šviesi. Jeigu tenka va
kare dirbti prie elektros 
šviesos, Įsuk virtuvėj didelę 
lempą. Geriau kituose kam
bariuose turėti mažiau švie
sos, bet virtuvėj visi kam
pai turi būti šviesus

Norint sutaupyti žings
nius, baldus reikia sudėlioti 
taip, kad nereikėtų bėgioti 
iš vieno kampo i kitą. Šal
dytuvas turi būti tokioj vie
toj, iš kurio butų paranku 
imti valgius. Jis turi būti 
netoli to stalo, ant kurio 
valgiai gaminami. Puodai 
turi būti laikomi tokioj vie
toj, kur juos lengva butų 
pasiekti ir taip sudėti, kad 
norint paimti vieną puodą, 
nereiktų išversti kitų. Man 
teko matyti šeimininkių,

kepuraitės, kuriom dengia
mi puodai dedant juos i šal
dytuvą ir indeliai, kurie 
vartojami valgių likučiams, 
visi turi būti po ranka, nes 
jie reikalingi kiekvieną die
ną. tvarkant po pietų val
gio likučius.

Negalima išskaičiuoti vi
sų taisyklių, kaip virtuvė 
turėtų būti sutvarkyta. Be 
to, negalima visom virtu
vėm nustatyt tą pati planą, 
bet pirmoje eilėje kiekvie
na šeimininkė, norėdama 
taupyti savo laiką ir kojas, 
turėtų atsiminti, kad kiek
vienas daiktas turi būti lai
komas tam tikroje paskir
toje vietoje. Jeigu nesilai
koma tvarkos ir daiktai de
dami kasdien kitur, tai il
gas laikas išeina jų beieš-
Įz o-nt rvci 11 v.

Bestebėdamas šeiminin
kes aš priėjau išvados, kad 
butų gera, jei kiekviena 
moteris bent kartą per pus
meti apžvelgtu savo virtu
vę ir pagalvotų, kaip ją ge
riau pertvarkyti, ką joje 
galima pakeisti, kad sutau
pytum žingsnius ir laiką.

Viengungis.

Pora Slapstėsi
Per 22 Metus

VAIKUTIS INVai m ' : A.M»O RAŠYTI

Trijų meta mersfvtė. Norma Tollar.h*. srimė be ranku ir be 
kojų. Jai daktarai pritaikė dirbtinas rankutes ir kojytes 
ir vaikas dabar jau bando dirbtina ranka rašinėti. Vai
kas lavinasi Charles E. Witton mokykloj vaikams su fizi
niais trukumais Oakland. ( alif.. mieste.

K L A J L N .4 S
Išėjau aš vieną vakarą i gatvę.
Gatvę juodą, gatvę purviną ir šlykščią.
Nieks nelydi, nesutinka, nepasiūlo 
Apliudėti mano laimę vakarykščią.
Buvo rūkas. Drėgnos tvoros, kreivos lūšnos, 
Kažkas verkė, kažkoks balsas toly spiegė . . .
O rūke, kaip žiburiai, pakibę žodžiai:
Tavo meilė ir beprasmė' ir bejėgė.
Kažkur ore šniokštė šakos, staugė ielos,
Vielos staugė, vėjas daužė seną skardą.
Kažkas šaukia. Klausia vardo? Ne, tai monai: 
Pamiršau aš vakar dieną savo vardą.
Nesustojau, nepatyriau, kas ten šaukia.
Tik ėjau per gatvę juodą, gatvę šlykščią 
Į tą naktį, į tą rūką, į tą vėją.
Apliudėti savo laimę vakarykščią.

PI LINAS.

iGERA TURĖTI «- bailleul: 
VISOKIŲ DRAUGŲ Viena Diena Be Melo

1921 metais iš Nashville, 
Tennessee, kur tai dingo 
28 metų vyras, draudimo 
kompanijos par e i g u n a s 
Thomas C. Buntin. Du mė
nesius vėliau kur tai dingo 
ir jo buvusi sekretorė Bet- 
ty McCuddy, 22 metų. T.

išnykdamas” 
ir tri

Per 22 metus 
šią porą niekas 
no jo. 1942 metais teismas to 
juos paskelbė mirusiais, nes k Javų 
apie juos virš 7 metų jokios. — 
žinios nebuvo. Dingusiojo' 
vyro žmona ištekėjo už kito! 
vyro.

Pereitą savaitę dingusi 
pora buvo atrasta Orange1
mieste, Texas valstijoj. Abu, 1 
yra vedę, vadinasi Palmei- £aama 
pavarde, ir turi didelę šei- 
mą: du sūnūs ir keturiaf 
dukteris. Viena

Vieni žmonės mėgsta vie 
numą, kiti, priešingai, mėg
sta turėti daug draugų ir 
pažįstamų. Jie randa su 
kiekvienu apie ką pasikal
bėti, pasidalinti mintimis ir 
nuotaikomis. Žmogus jau 
taip sudarytas, kad ieško 
kitų žmonių draugystės. 
Tiesa, yra ir tokių, kurie! 
nemėgsta žmonių, bet man 
atrodo, kad tokie “vienuo
liai’’ daug pralošia. Gyve
nant pasitaiko visokių bėdų 
ir nesmagumų. Tas, kuris 
turi daug draugų ir pažįsta
mų, nelaimei ar vargui išti
kus, nesijaučia vienišas. Vis 
kas nors iš draugų atsiran
da, kas pagelbsti, paguo
džia ar bent gerą patarimą 
duoda. 0 bėdoje ir paguo
dos žodis daug reiškia. Bet 
ne vien dėl to yra gera tu
rėti daug draugų.

Kai žmogus esi vienas, 
tai žinai tik savo mintis ir 
nuomones. Kai susitinki su 
draugais, tuomet išgirsti vi
sokiu nuomonių, susiduri su 
visokiom pasaulėžiurom. 
Vienų nuomonės atrodo la
bai protingos, kitų šiaip 
sau, bet visvien Įdomu pa
siklausyti. Kuo turi dau
giau ir visokių pažiurti

(Tęsinys) (teisybę,—atsakė Jurgis.
—Bet tada jau butų buvę Tą rainutį kelios ponios 

pervėlu,—įspėjo Jurgis. į priėjo prie stalo ir ponas 
—O tamstai ką tas kenk- Blank pasitraukė į šalį. 

tų?—sušuko ponas Blank? —Ar tai tikrai yra pran- 
—Jei reiktų kiekvienam pa- cuziškas šilkas?—paklausė 
sakot, to neimk, nes nestip- viena ponia, rodydama į 
rus, o to neimk, nes persi- gabalą medžiagos, išstaty- 
gulėjęs, tai nieko kito ne- tos lange.
liktų, kaip uždaryt krautu- —Ne, — atsakė
vę. Labai prašau, kad nie
ko panašaus nepasikartotų. 

\ argšas Jurgis!
Dar jis nespėjo atsipeikė- 

:i po to nemalonaus įvykio, 
taip jo drąsa buvo išstatyta 
naujam bandymui.

—Ponas,—tarė įžengda
ma viena ponia,—parody
kit man tokią flanelę, kurią 
garsinot skelbime: grynai 
vilnonė, po franką ir 25 
centimus už jardą.

, —Jurgis ištiesė gabalą
flanelės, tikėdamasis, kad 
ponia nupirks, nieko ne- 
klausdama.

—Ar čia ta pati, kuri iš
statyta lange?

—Visiškai ta pati.
—Ar tai gryna vilna?
—Ne. . . . Čia vilna su 

medvilne
— Kaip tai su medvilne? 

O kodėl čia pasakyta, kad 
gryna vilna? Tiesa,—tarė

per klaidą 
prancuziš-

Ar tai tuo 
kad tvčia

draugų, tuo su jais įdomiau! pagalvojus ponia,—flanelė

apie dingu- liko nemažą turtą, tai klau 
nieko nezi- simas. a? "< galės nors dali

turto uti? Tokių pai- 
daugiau.

PRAKAITO DĖMIŲ 
VALYMAS

Prakaitą- yra sūrūs, to- 
prakak , išėstą spalvą 

atgaivinti su šarmu,
igu dėme yra šviežia. Su

šlapinkit dėmę su van 
Geniu ir laikykit ją virs ga-

pasikalbėti, nors jie butų ir 
visai skirtingų nuomonių.

Vieną gražią dieną ap
lankė mane viena kaimynė
lė. Pasikalbėjus apie viso
kius žemiškus reikalus, kal
ba užkliuvo už “dūšios rei
kalų.” Būdama kaimynė, 
nori, kad ir po mirties mud
viejų dūšelės kartu sueitų 
Dangaus Karalijoj ir ten 
linksmintųsi be galo. Leng
va paskirti pasimatymą 
Dangaus Karalijoj, bet kaip 
tu žmogus ten pateksi, pa
klausiau aš jos. Į tai gavau 
atsakymą, kad gyvendamas 
žemėje žmogus turi savo 
darbais nusipelnvti dangų. 
Man vėl kilo klausimas, 
kaip nusipelnyti? Į tai ma
no kaimyne pamokino: 
“Tau jau 77 metai. Prieik 
prie išpažinties iš viso am
želio, gauk iš kunigėlio nuo
dėmių išrišimą, ir tada ke
bas bus laisvas ten patek
ti.”

Jurgis,
rausdamas iki ausų.

—Aš taip ir maniau,—ta
rė ponia.

—Čia tur būt 
pažymėta, kad 
kas šilkas.

—Ne, ponia.
—Kaip tai? 

norit pasakyti, 
taip padaryta?

—Taip, ponia.
—O kodėl jus išstatot ne

tikras prekes?
—Kad jas brangiau par- 

duotumėm.
—Bet tai vagystė,—sušu

ko pasipiktinusi ponia.
—Žinau, kad taip,—bu

vo priverstas pasakyti tei
singasis pardavėjas.

—Ar pas jus taip įprasta 
daryti?

—Taip, ponia.
—Tai baisu. Bet dėlko 

man tamsta tą viską pasa
koji? Ar susipykai su sa
vo viršininku?

—Ne, ponia, priešingai, 
dar niekad su jais taip gė
luoju nebuvau, kaip šį rytą.

—Keistas dalvkas. Ta i

kurios taip sudėdavo puo-C. Buntin (iukteris> viena duktė vra
dus, kad kiekvieną dieną,'paliko žmoną ir tris k®1’-ištekėjusi ir kaip tik laukė 11K,janči*> agonijos buteliu- 
verdant pietus, reikėdavo niūkūs, kurie dabar jau yra.kudikiO tuo metu. kai iškilo Seno- prakaito dėmės 
visus puodus išvartyti, kol užaugę vyrai. jos tėvų paslaptis ir tikroii Pa^ios turi šarmą, todėl jų

pavardė. Nežinia, ar ji bu- gulima atgaivinti su
actu. Prakaito nuėstą spal-ELIZABETH KELIAUJA PER PANAMĄ

Anglijos karalienė Elizabeth Antroji «u savo vyru keliau
ja per Panamos kanalą į Pacifiką, kur jie toliau lankysis 
Anglijos kolonijose ir dominijose.

ap-,,vo taip sukrėsta tos pasl... 
ties iškilimo, ar dėl kitų V1?u<>met galima at_
priežasčių kūdikis gimė ne- £a'v:rai. y;ač jeigu dėmė 

yra sena.gyvas.
Atradimas dingusios po

ros sukėlė galybę klausimų. 
Pirmiausia viena draudimo 
kompanija, kuri turėjo 
mokėti dingusio vyro įpė
diniams 50.000 dolerių 
draudimo, nori atsiimti sa
vo pinigus ir, žinoma, atsi
ims. Re to, kyla klausimas-, 
ar atsiradęs vyras nėra bi- 
gamistas, vedęs dvi mote
ris? Ar jo ištekėjusi pir- gkalaukit 
moji žmona irgi nėra dviejų 
vyru moteris?

Norint pašalinti iš audek
lo piakaito kvapą, sušlapin- 
kit dėmę >•.; šiltu vandeniu, 

su- kuriame yra pora lašų acto. 
Po to iš arstykit dėmę 
pepsino milteliais ir gerai 
įtrinkit juos į audeklą. Leis
kit pastovėti 1-2 valandas, 
.lėmę vis pašlapinant. Po 
to su šepečiu nušluostykit, 
miltelius ir dėmę gerai iš-;

Yra ir daugiau painiavų. 
Mrs. Palmer, buvusi Mc
Cuddy, turėjo gauti paliki-

Geltonas prakaito dermes 
iš balto audeklo galima iš
imti taip: išplauk dėjnįtja 
muilu ir vandeniu, 0 plsirai 
padžiauk saulėje. Jeigu de-

mo virš miliono dolerių, bet mė yra įsisenėjusi; vartok 
kai ji buvo “dingusi,“ pali-baltintoją (bleach >. ~ ’
kimas teko kitam giminai- —x '

Bet
prieš vartojant “bleach,”

Gal tas kelias yra tikras 
kelias patekti tolimon ka- 
ralijon, bet man nuodėmių 
išrišimas keistai skamba. 
Jeigu žmogus ką nbrs nu
skriaudei, padarei ką blogo 
ar tai darbu, ar žodžiu, tai 
kunigo išrišimas ir malda 
tų skriaudų išlyginti negali. 
Juk jeigu sakoma, kad 
žmogus papildė nuodėmę; 
tai aišku, kad kam nors jiš 
turėjo padaryti ką nors blo
go, nes gyvename tarp žmo
nių ir kiekvienas musų žo
dis, veiksmas ir mintis pa 
liečia kitus žmones. (Tie
sa, bažnyčia skaito nuodė
me ir jos įsakymu nepildy
mą, kaip antai nėjimą baž
nyčion, pasninkų nelaiky 
mą ir pan., bet apie tos ru 
sies nuodėmes aš nekalbu.)^ 
O jeigu kitam žmogui pa
dalyti kad ir menką skriau
dą, tai ji lieka skriauda vi
są laiką, nežiūrint, kad ku
nigas tą skriaudą atleidžia. 
Gal tik tuomet skriauda iš
nyksta, kai nuskriaustasis 
ją užmiršta arba atleidžia. 
Bet ir tuomet ji lieka at
minty ir dūšioj to, kuris ją 
papildė, jeigu tik jo sąžinė

už tokią kainą nėra brangi, 
ypač jei ji nesitraukia—
Kaip tamstai rodos, ar ji 
nesitrauks?

—Turiu poniai pasakyti,H^l ko tamsta man tą pasa
koji?

—Nes ponia statai man 
klausimus, i kuriuos turiu 
teisingai atsakyti.

—Tai labai gražu. Ar 
tamsta visados kalbi teisy
bę?

—Dabar visados.
—Ar tamstos viršininkai 

žino apie tai?
—Vargiai.
—Tikiu tamstai. Bet dar 

vienas klausimas. Man la
bai įdomu žinoti, kas per 
vieni tie šilkai, kuriuos jus 
vadinate lijoniškais šilkais?

—Tai yra angliški šilkai, 
tik prastesnės rūšies.

—Kiek, pagal teisybę, 
jie verti, parduodant jar
dais?

—Du frankai penkiasde
šimt centimų už jardą.

—Kaip tai? O jums ne
gėda imti beveik dvigubai 

Tai baisu. Ne, 
nebeeisiu į šią

kad žymiai susitrauks,—at
sakė Jurgis.

—Kaip tamsta gali žino
ti?

—Mano teta pirko tos 
pačios flanelės, ir ji taip 
susitraukė, kad paskui ne- 

• ralėjo dėvėti.
—Tai labai gražu iš tam

stos pusės, kad tamsta ma
ne įspėji. Ačiū tamstai,— 
tarė ponia, rengdamasi iš
eiti.

—Galiu poniai parodyti 
grynai vilnonę flanelę, ku 
ri tikrai nesitraukia,—tarė 
•Jurgis, stengdamasis sulai
kyti išeinančią.

—Ačiū, pagalvosiu,—at
sakė ponia, kuri, matyt, ne
teko pasitikėjimo.

Ponas Blank, kuris gir
dėjo visą pokalbį, priėjo 
prie Jurgio visas raudonas 
iš pykčio.

—Vėl tamsta pakartojai brangiau? 
tas pačias kvailystes! Ar aš niekad

pasistengsiu
eini ; Kam tamsta sakei tai perspėti visas savo drauges.
poniai, kad flanelė ne gry-j (Bus daugiau)__
nos vilnos ir kad ji traukia-
si? ,

tamsta
9

iš galvos šiandien krautuvę ir

Pakalbinkim draugu* ir 
—Kadangi manęs klausė,’pažįstamus užsisakyti “Kc- 

buvau priverstas pasakyti leivj”. Kaina metams $4.

čiui Taigi klausimas, ar patikrinkit, ar baltintojas SS^kmMjuS 
ji galės tą milioną dabar at- nenuės spalvos, jeigu au 
gauti. Dingęs vyras irgi pa-'dėklas spalvotas.

Netikite Kalėdoms Be Šių Knygų
BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa

ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knvga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos
‘ t ‘ romanas apie malūnininką Baltaragį, 

gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį 
Girdvainį  .............................................. 2.50

LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitė-
Sruogienė .................................................. 3.00

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu

veikalas ...................................................... 3.00
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 

knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises 
lenkų okupacijos metu ............................ $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

A. Liutkuvienė.
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Ii Iš Plataus Pasaulio
IRANO NUOTAIKA

Irano mahometonų tikybinis vadas, Atayollah Ka-* 
sani, skelbia, kad jis yra griežtai priešingas atnaujinimui 
diplomatinių santykių su Anglija, kol Iranas ir Anglija 
nesusitarė dėl aliejaus kasyklų nusavinimo. A. Kašani 
turi krašte daug šalininkų ir gali sukelti drumsto.

PREKYBOS TRIKAMPIS
Japonija skelbia, kad ji perka 30,000 tonų Kinijo 

ryžių iš Ceilono. Ryžius Ceilonui pardavė komunistinė 
Kinija mainais už Ceilono gumą, o dabar Ceilonas tuos 
pačius ryžius parduoda Japonijai mainais už japonų pra
monės išdirbinius.

NAUJA RADIO STOTIS
Vokietijoj atidaryta nauja antibolševikiška radio 

stotis, kuri Laisvosios Europos Radio vardu veikia siųs
dama žinias i bolševikų kraštus. Naujausioji stotis yra 
50,000 watų galingumo ir kilnojama.

KELEIVIS, SO. BOSTON
GR|2O IS BOLŠEVIKŲ NELAISVĖS

Krank Rohrbacher, Jr., dabar grįžo Amerikon iš ru>u ne
laisvės, kurioje jis išbuvo nuo 1944 metu iki siu metu. 
I'. Rohrbacher buvo 5 metu, kada jj tėvai pargabeno į 
Vengriją. Kai užėjo karas jis buvo paimtas Į naciu ar
miją ir pakliuvo Į rusu nelaisvę. Jis yra pimęs Siaaiford, 
Conn., kur dabar jis ir grįžo.

inamų statymo, vasarnamioinigų turi tikrai daugiau.
Įstatymo, remonto komisijo- 
Įse ir kt.

Finansų raštininku butų 
Į tinkamiausias Vincas Ve- 
raitis, o šeimininku Motie- 

|jus Pajaujis.
Aš, senas klubo narys, re- 

| kemenduoju visiems rinkti 
(minėtus asmenis.

Klubo Narys.

LAWRENCE, MASS.

Greita Pagalba
kaip proto. Ar jūsų kojos dega, niežti, skau

da? Vartok ZALB ir vėl šypsokis. 
Taip pat gelbsti suminkštinti saus- 
pusles (kornus) ir nuospaudas. Sep
tynios aktingos vaistų dalys suteikia 
greitų pagalbų. Prisiusk $1 (C.O.D. 

... , . . nesiunčia*). Pasiuntimų apmokant,net labai aukštose vietose iBri(1<eport UruK eo.. oePt. c, tsi

Nusikaltėliai Unijose

AFL Teamsters unijoje

* lt
11 
ltuD-1 M M
ts
š«*>
«t

jau kelinti metai viešpatau-}Gr«<<>ry St- Bridgepon, čonn.
ja raketieriai, gengsteriai, i didi i if\c TYRINĖTO III sukčiai, žemos doros poli- BIBL4°_ J™!N!TOJY 
tikieriai ir tuo labai kenkia
darbininkų unijų geram I 
vardui. Jų dalis jau turėjo

Didelis Nedarbas
Čia yra 4 didelės audvk- 

Įlos. Jose dirbo tūkstančiai 
darbininkų, bet šiandien jų 

(vaizdas visiškai pasikeitė.
Arlington Mill buvo už- 

Įdaryta, bet paskutiniuoju 
laiku vėl pradėjo šiek tiek 
dirbti—dirba keliolika dar- 

(bininkų.
Washington Mill senai

PUERTORIKO LAISVĖ

Puertorikoj nežymi nepriklausomybės partija krei
pėsi į gubernatorių Louis Martin ir jo vedamą liaudies 
partiją, kad butų pasinaudota prezidento Eisenhovverio j 
pažadu duoti Puertorikai visišką nepriklausomybę. Bet! Įz^
dauguma puertori kiečiu nenori nutraukti ryšiu su Arne- 1^. OrvSpOlICJvjIICijO O 

rika. ‘ '

PROTESTONAI ISPANIJOJ
Ispanijos policija pranešė baptistų parapijos vedė

NORWOOD, MASS.

aiškintis nusikaltimus

GARSINIMAS (2)
KNYGŲ KNYGA—BIBLIJA 

arba šventas Kaštas
'. j BIBLIJA yra vienintelė teisingati-. istorija Irriančiai komisijai ir vietos. fk^£jį. kn. ’̂1( 1 v’

apie žmogaus atsiradimų.
Mozės 2:7, mes 
'iešpats Dievas

teismuose, kitų vardai raini- p»d*rė iš žemės dulkių žmogų ir 
..... , ... .įkvėpė i jo nosį gyvybės kvapų, irnusikaltimų komisijai žmogus pasidarė gyva siela.” Pa

našiai liudija ir kiti Biblijos rašy
tojai. {kvėptasis Naujojo Testamen
to Rašytojas, Apaštalas Povilas, sa
ko: ‘'Piratas žmogus Adomas buvo

mi
atnaujinus darbą.

Visų narių pareiga butų 
engtis tokiu 

unijų išvaryti.
..... . .; padarytas gyva siela.” (1 Kor.Stengtis tokius asmenis iš 15:45.) 1 Timotiejui 2:13, pasakyta:

—K. K.

Ieškau Žuvautojų
Trys vyrai iš Brocktono, kurie žu

vavo October 14 Little Pond, malo
nėkit atsiliepti. Vienas iš jų turėjo

Adomas padarytas pirmas, paskui 
J ieva.” Tasai pareiškimas sutinka 
su tuo, kas parašyta 1 Mozės 2:1 S 
ir 22.

Toliau Biblija pasako mums, kad 
Dievas “padarė iš to vieno kraujo 
visas žmonių gimines, kad apgy
ventų visų žemės pavirsi.” (Ap. 
Darb. 17:26.) Šitas Naujo Testa
mento pareiškimas sutinka su 1 Mo-

uždaryta ir jau pusė trobe- motorą Martin 75 ir davė'man žu- ^Sdrė-: Veiskitė^rJXuįin£ė?"‘ir 
' vyčių (chubs). Parašykit arba at-J“ . ,,‘r v h u r i .važiuokit adresu: (50) im>‘‘dykite žemę. Kad nebeliktų

A Gulbin Jjokių abejonių apie žmogaus buv*-
33 School St., W. Hanover, Mass. "?» “«išku. o ne dangišku šutvė-_____________’____________ _______  Irimu, yra dar pasakyta: ‘ Bet pir-

imas yra ne dvasinis, bet kūniškas.

siu nugriauta. Likusiuose 
pastatuose Įsikuria iš kitur 
atsikėlusios Įmonės—radi- 
jaus, avalynės ir tt., bet la- 

__ Į bai mažai darbininkams te
moka.

Ayer Mill uždaryta.
Pati didžiausia dirbtuvė 

buvo Woolen Co. Wood

TIKINČIŲJŲ dievas?
Dievo nė vienas niekad nematė. 

Bet Biblija yra Jo žodis. Kurie 
mėgsta skaityti Biblijų, tai tokie 
myli Dievų, ir pas tokius Dievas 
bus.—Jon. 14:21. (49)

Alik Armin
3444 Mass. St., Gary, Ind.

jui, kun. Don Francisco Fernandez, kad jo vedama baž
nyčia Madride yra uždaroma. Uždarytoji bažny

Šalpos Vajus

BALF’o skyrius daro ru-

gali stačiai, be Įsii»ėgėjimo|Mill. Ji dar vis dirbo, bet 
pakilti i orą ir nusileisti) dabar ir joje darbas mažė- 
dirbtuvė žymiai išplės savolja. Keli skyriai visai už- 
gamybą. Sikorskis prade- daryti, paleisti net bosai, o

* • ■, • i i • 1 • 1 1 • I 1 •! ll • , • J Y • 1 i JI 1_ “ *

PAIEŠKOJIMAI
Aš, Antanas Balsys iš Kubilių ltai- 

J eiguvos parapijos, paieškau(lama uaz- b.ALr u bnyiiUb uaiu i u- . ,. , . ... ,. , -... i, . . , U «iki™ n mo> Jelguvos parapijos,vra bu vaiu likusiems lietu- siąs dlrbtl dl(iellU5 hehkop- kiti dar duba, bet daibinin- Lied;tos Račkauskaitės i , z.„ . , znycia yra >ų ajų i usie » tu terius, ^5.^^ pra_ kų skaičius labai sumazin-kaimo, yeiinos parapijos. »
dalis Chnstian Mission of Canada, kuri turi Ispanijoj-viams Vokietijoj. Yra čia . x x. , L.. • Baitrusaiciutes, kun_ 1924

apie 100 koplyčių, iš kurių policija jau uždarė apie 30.

dvasinis paskui. Pirmas žmogus iš 
žemės žemiškas; antrasis žmogus 
(Kristus Jėzus) iš dangaus, dan
giškas.’ —Kor. 15-46,47.

Po to Biblija parodo tikrųjų nuo
dėmės pradžių, pasakydama, kad 
per vienų (pirmą) žmogų nuodė

mė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę 
mirtis, ir taip mirtis perėjo ant visų 
žmonių, kadangi visi jame (Adome) 
nusidėjo.” (Rom. 5:12.) Tai su
tinka su kitų Biblijos rašytojų liu
dijimais. Jobo 14:4 mes skaitome: 
Argi galėtų ateiti nesuteptas iš to, 
kas sutepta. Nė vienas. Aprašy
damas visos žmonijos dabartinį sto
vį Psalmistas pasakė: “Nes štai aš

BERIJA JAU “UŽMIRŠTAS”
Didžioji Sovietų enciklopedija jau ‘užmiršo” Lav-

^eraširdži^Hetuviu 7r~ s7e“idėsiąs statyti didžiulę dirb-(tas.
7- + ' v ■ ‘ v • (tuvę, kurioj dirbsią 3,500 Taigi, nedarbas mus pra-timtauciu, kurie paaukoja , U - , ’ i-- ’*-, , . . j k, -- Idarbminku. dėjo spausti,labai vertingų drabužių irt ‘

parapijos* .. ’ , . Svarbus Susirinkimas
Nors čia yra pastatyta įrj

Gruodžio 13 d. Įvyksta
apavo. Lietuvių 
klebonas kun. F. Norbuta?

rentij Berija, kuris per 15 metu vadovavo Rusijos poli-jgražiai bendradarbiauja su statoma pigiųjų butų, 
' ...___ X ,.............. . u 1d M „i™., bet gyvenamųjų patalpų vistinei policijai ir buvo vienas iš galingiausių bolševikų 

vadų, iki paslydo ir pateko Į kalėjimą, kur jis gal dar 
yra gyvas, o gal jau yra ir likviduotas.

BALF'o skyriumi ir ragina b.et gyvenamųjų įtalpų visLietuvių Lietu°-
• ~ o idar trūksta. \pac sunkupvetainej AmeiiKos Lietu-

” gauti butą šeimai su vai- vių Tarybosį skyriaus susu
kais. Priemiestyje statoma rinkimas. Visi atstovai pra-lv e -e .• * J 1 ___ X*

KALĖDOS IR į duris svetimieji, nenorėda-
GAILESTINGUMAS mi duoti jiems prieglaudą 

i po savo visa kuo pertekusiu 
mes2,000 Europoje likusių 

vaikučių laukia Kalėdų 
švenčių ir gerojo Kalėdų 
senelio. Ar jų šventės bus 
linksmos ir nuotaikingos, 
didele dalimi priklauso nuo 
musų. Savo aukomis mes 
galime atnešti jiems daug 
džiaugsmo; savo dosnumui 
galime padėti jiems nors 
dvi dienas pamiršti, kad jie 
niekeno nenorimi, niekeno

stogu — atidalykime 
bent savo širdis.

parapijiečius aukoti rubus, 
o kas jų neturi—pinigais.
Lapxričio 22 d. bažnyčioje vienai šeimai name-Įšomi būtinai dalyvauti, nes
vuvo pinigų nnk- . statyba yra darbotvarkėj yra labai svar
r, brangesne negu aplinki-pus Klausimai.Lar nevelu visiems pnside- . & . x 6 1 I i
.. , :1____ _ j_ i iniuose miestuose 1ti prie šio kilnaus darbo.;

-M. S.

Kalėdines aukas prašome 
siųsti šiuo adresu: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine., 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Elektrikų Konvencija

Praeitą savaitę Bostone 
nepageidaujami tremtiniai-j Įvyko Massachusetts valsti- 

Nebus džiaugsmingos’jos elektros pramonės um- 
mums šios ateinančios Ka- jos (International Union of 
ledų šventės, jei neištiesi- Electrical, Radio and Ma- 
me pagalbos ir dosnumo chine Workers) konvenci- 
rankos savo vargstantiems ja, kurioj dalyvavo 700 at 
tautiečiams. Jiems uždarė stovų.

prie oiv r\nii<au— cioicru.į 
Surinkimo vietos pobažny-: 
tinė salė ir Lietuvių Klubo 
svetainė.

N o r\vood iečiai ne pamirš-. 
ta ir lietuvių gimnazijos 
Vokietijoje. Praeitais me
tais čia veikė du rėmimo 
būreliai. Jie savo 
ištesėjo. Minėtai gimnazi 
jai per metus išsiuntė arti 
$480. Tikėsime, kad remi-' 
mas nesusilpnės ir kitais 
metais.

Per Bridgeportą bus ve-, 
damas didelis vieškelis, ku
ris eis nuo New Yorko Į| 
Bostoną. Jis eis per pati 
miesto vidurį, todėl tekši

DETROIT, MICH.

DP Kunigai “Badauja’

Knygos, Kurias Muli ir Protas ir*

iš Pupelių pradėtas prasikaltimuose ir nuodė- 
ir Petronės mėse mano motina mane pagimdė.” 

—Psal. 51:7.
Visi aukščiau paduotieji Knygų 

Knygos pareiškimai sutinka su pro
tu ir vieningai nupasakoja apie 
žmogaus atsiradimą ir patekimą į 
dabartinį nuodėmės stovį. Jau tas 
vienas dalykas turėtų padaryti Bib
liją patikėtiną ir vertą pagarbos, 
kaipo teisingą istoriją. Bet yra dar 
daug kitų priežasčių dėl kurių Bii>- 
lija įsigijo sau daug pasitikėjimo ir 
pagarbos. 1

(Bus daugiau)

metais gy- 
Taip pat paieškauveno New Yorke. 

jos sesers Onos.
Taip pat paieškau Prano ir Kas

tanto Guodiškių iš Kubilių kaimo, 
seniau gyvenusių Grand Rapids, 
Mich. Jie patys arba juos žinantieji
praneškit adresu:

A. Balsis, 
1032 F St., 

Lorain, Ohio.

(49)

Paieškau Stasio ir Vinco Maselio-| 
nių, gyvenusių Hartford’e, Conn. 
Turiu labai svarbų reikalą. Atsi
liepkit adresu: (49)

P. Malašauskas, 
c'o J. Kawlaicze,
Rumford, Maine.

Mylintieji tiesą, literatūros gau
site veltui. Kreipkitės:
LITHUANIAN BIBLE STUDENTS 

ASSOCIATION 
3444 S. Lituanica Avenue 

Chicago 8, III.

APSIVEDIMAI RAMUNĖS

Tragiška tų vargšelių DP 
griauti daug namų, jų tarpe,kunigėlių padėtis! Juos ba- 

nazaea'^r keliolika namų, kurie ra Roma, kam pabėgo pali- 
P -_ i priklauso lietuviams. ,kę parapijiečius

Vedybų tikslu noriu susirašyti su 
mergina ar našle 25-35 metų am
žiaus. Esu ramaus budo, negirtuok- 
lis. Atsakysiu į visus rimtus laiš- 

Mar,o adresas: (5d)
•Juan R. Blazuska,

Calle Cuba 820,
Habana, Cuba.

kus.

Našlys, 57 metų, ieško gyvenimo 
, draugės, kuri mėgsta ramų gyve- 

J U O SJrima ir butu gero charakterio. Am- 
skriaudžia" vietos klebonai, fe; nesvarbu’ ,5n

Ir
nesenai iš Vokietijos atvy 
kušių lietuvių. Kai kurie,teliai.

•!jų čia jau gerai Įsikūrė, jaul Prieš kiek laiko pasklido 
!Įsigijo 'namus, perka auto-p^vv.»

r Bridgeporte yra dar jie pakibę tarp dangaus ir 
.enai iš Vokietijos atvv-,žemės, lyg tie Dievo paukš-

Įgero budo. Rašykit:
P. O. Box 24. 

Sou»h Omaha, Nebr.

Dalyvavome Kongrese 'Įsigijo' namus, perka auto-lietuvių tarpe gandas, kadj{,;mu.
Jame turėjome 2 atstok mobilius> televizijas ir ki- du tokie malonus kunigėliai 

ves. Vietini ALT skyrių1^3 modernius hutų !>'enž1-|‘I^1?K_ibla^u^1. 3“°.
atstovavo uoli visuomeni

“Keleiwien naudinga yra 
daryti visokius biznio akėt- 

ir oatieikojimoa.

Mes gavome didelį 
siuntinį šviežių Ba* 
munių žiedų iš Hun- 
garijos, ir dabar visi 
turi progos įsigyti 
Ramunių. Hungarijos 
Ramunės yra taip pat 
geros, kaip ir Lietu
vos; jos taip pat 
kvepia medum, turi 
malonų skonį ir jų

arbata yra sveikas, gardus gėrimas. 
Ramunės yra geros skilviui, inks
tams (Kidneys), arba jeigtR esi nu
vargęs ar sušalęs, tai gerk Ramu
nių arbatą, o kada esi piktas ar nu
siminęs, tai irgi gerk Ramunių ar
batą. Prisiųskit mums $2.50, o mes 
atsiųsime visą svarą Ramunių. ( 
Kanadą $2.75.

ALEXANDER Š CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

A. L A L I Ošelpėme kuo galėjome: vai 
giu, rūbais, pinigais, dova- 

Inomis. Nedavėme nei 
]BALF’ui, nei ALT’ai, nei 
VLIK’ui, bet skubėjome 

(gelbėti čia pat žūstančius 
1 tautiečius. Ir kaip gi ne-

mus.
1 ŽODYNAS

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas
Nauja laida. Kaina $14.00. Lietuvių Kalbos Gra
matika. Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pini

gus siųsti kartu su užsakymu.
DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.

Senis Jokūbas.ninkė Izabelė Vasiliauskie
nė. Ji nuvežė $100 auką.1 
Vietinė SLA 131 kuopa' 
sveikino raštu ir aukojo' 
$10.

Lietuvių šv. Jurgio para
piją atstovavo visuomeni
ninke Elena Pakarklienė.

K. Šilelis.

WORCESTER, MASS.

ŠUUPTARNIAI.

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
gaunamos iki Naujų Metų 

beveik ui pusg kai«»o»

Piliečių Klubo Reikalai
j Musų klubas jau veikia gelbėsi, jeigu jis pats verk- 
;50 metų. Per lą laiką jis damas maldauja!
Įsigijo gražų namą mieste Tokia nuoširdi lietuvis 
ir už miesto vasarnami. Vi-,’K0S bendruomenės pagalba

r.

- O

k . j knyga,korioje tiek Bangiu
V - A pasakyta apie Amerikon

X \ : lietuvių gyvenimo sunku-f
! mus. vargus ir kovas dėl • 

lietuvybės. 652 pusk Jo
no Šliupo, “dėdės” Šerno 
ir kun. Dembskio atvaiz- 

’ dai, kaina tik 3 doleriai.

RŪMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro
manas ; pirmas apie 
širdį; iliustruotas;

45®
puslapių;
kaina 4 
doleriai.

Viso* 3 knygos tik ui 6 
doloriusl Bot iita bo- 
protSkai numušta kai
na galios tik iki Naujų 
A4atų. Todėl nadalskita, 
bet kiiklta į voką $6.00 
ir siųskite: DR. ALG. 
MARGERIS, 3325 So. 
Halsted Stw Chicago B 
IIL Persiuntimą kaltus

•

Įsas tas turtas yra vertas ke
lių dešimčių tūkstančių do
lerių.

Nedarbas, Butų Trukumas Narių klubas turi apie 1,- 
Paskutiniuoju metu žy- 200. Pomirtinės klubas mo- 

miai sumažėjo darbų, ypač $200, o taip pat pašal
tose dirbtuvėse, kurios ga- ligos atveju. Klubas tu-
mina ne karo reikmenis.1 ,-i ii’ moksleiviu fondą. Klu-
Bet ir karo reikmenis gami- bo metinė apj varia pel
nančios dirbtuvės mažina.$1^0,000. Klube nuolat dir- 
darbininkų skaičių. Štai ne-^ba 5 darbininkai, 
senai atleido kelis šimtus; Gruodžio 13-14 d. Įvyks- 
darbininkų iš Avco dirbtu-ta klubo valdybos rinkimai, 
vių, kuriose gaminama lėk-^ai'iai turi balsuodami tu- 
tuvų dalys. Keli šimtai at-fėti galvoje, kad tik reikalą 
leista ir iš General Electric suprantą žmonės tegali to- 
ir Underwood dirbtuvių. Iš kią didelę Į-taigą gerai 
paskutiniosios, kuri dirba tvarkyti.
skaičiavimo mašinėles, at-; J pirmininkus kandida- 
leista didesnė dalis darbi-tuoj a Jonas Dvareckas, ku- 
ninkų. ris yra gera? biznierius ir

Raminamės girdėdami, gerai žino klubo reikalus, 
kad čia esanti Sikorskio he- nes veikliai dalyvauja klu- 
likopterių (lėktuvų, kurie bo svarbesniuose darbuose:

BRIDGEPORT, CONN.
jiems gerokai padėjo. Vie
nas jau nusipirko grynais 
pinigais Mercury automobi
lį, o kitas dairosi dar gra
žesnės mašinos. Dieve jiems 
padėk ir toliau!

Trečias DP kunigėlis ap
sigyveno Detroito apylinkė
je ir susirado dvi pagyvenu
sias moteriškes, kurios nu
pirko jam naują, blizganti, 
puikų automobilį ir užrašė 
testamentu apie ketvirtį mi
liono dolerių. Jo pareigos 
nėra sunkios—kasdien pa
sikalbėti apie jų nuodėmes 
ir retkarčiais pagiedoti 
“Avė Maria.”

Gaila tų DP kunigėlių, 
kurie sulindo Į šapas, nes 
ten nėra geros ateities. Vy
ručiai, meskite šapas ir va
žiuokite Detroitan, nes čia 
yra daug žmonių, kurie pi-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS f BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią .Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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Vietinės Žinios
— 1

BALF Vajų Pradėjo* JANE™£O BYLĄ

Pirmąją Dieną Surinko 546 
Dolerius

Bostonas BALF’o didįjį
vajų pradėjo gruodžio 6 d.lninįnkas Steponas Janeliu- 
gerai paruoštu susirinkimu.Inas, naktį savo automobi 

Didelė Piliečių Klubo sa- liu grįždamas iš darbo, prie

šių metų pavasarį, ba: 
landžio 5 d., žinomas So. 
Bostono lietutis visuome-

lė buvo kupina seniau ir vė
liau į Ameriką atvykusių 
tautiečių.

Inž. Daugėla, žinomas sa
vo sugebėjimu gerai foto-jtono policininkai civiliuose

SLA 306, 326 ir 265 įVYRŲ CHORAS DĖKOJA Bostoniikiai ur 
Kuopos Rengia Pobūvį

Nuoširdžiai dėkojame Da- Jau rašėme, kad iš Bos*
Rengiamas gražus pobūvis ši liaus posto 317 vadovybei, tono Lietuvių Kongrese bu- 

sekmadienį. gruodžio 13 <1..* legionieriams ir visiems ki- vo 15 atstovų. Iš jų net 3 
Sandaros salėje. 121 F St.. So. tuins, kurie mus rėmė mu- pateko į Kongreso prezidiu- 
Bostone.

(1) Bus pagerbti sugrįžę is 
Chicagos delegatai; (2) bus no
minacija SLA kandidatų i Pil
domąją Tarybą ir (3) rinkimai 
naujos 308 kuojos \uidybo.-i

tu ms,
sų metinį koncertą ruo- mą: S. Michelsonas, adv. K. 
šiam. taip pat didelis ačiū Kalinauskas ir adv. J. Gri- 
uganizacijoms, kurios ta galius. Michelsonas ir Ka- 
proga chorą sveikino, bu-'linauskas turėjo progos pir- 
u-nt: A. L. Bendruomenės mininkauti kiekvienas vie-

1954 metams. •Bosi. no skyriui, A. L. Tau-
Paskui bus gardi vakarienė tinęs sąjungos Bostono sky

ir kiti malonumai. Nuoširužia
^kviečiame skaitlingai dalyvauti 
• SLA narius iš arti ir toli ir ge
ros valios lietuvius.

Rinktis 4 vai. po pietų. Ya- 
ienė S vai. vakare. Įžanga

E ir Broadtvay gatvių susi
dūrė su kitu automobiliu, ka"
kuriame, kaip vėliau paaiš-Įlik‘į'f ;-0 visiems atsilankiu- 
kėjo, važiavo du East Bos- sįems iš anksto dėkojame.

A. Andruhonis.

ČIA PRIIMA AUKAS

name posėdyje.
Svarbiausioj komisijoj—

nui, -Sandaros 7 kuopai, L. rezoliucijų—buvo S. Mi- 
R. K. Susivienijimo 94 jau- chelsonas ir adv. Kalinau*- 
nimo kuopai, L. Darbininkų kas.
Draugijos 21 kuopai, So. Nominacijų komisijoj bu
bi.-, no L. Piliečių Klubui, vo M. Michelsonienė.
Lietu ių Enciklopedijos lei-

BALF’ui aukojamus ru
bus gali atiduoti So. Bosto
no lietuvių bažnytinėj sa
lėj, o pinigines aukas šiose 
vietose;

1. šv. Jurgio parapijos 
klebonija, 50 W. Sixth St., 
So. Boston.

2. Lithuanian Furniture 
Co. (Ivaškai), 328 Broad
vvay, So. Boston.

(Min-
South

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariško* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais duo 11 
iki 12 vai. iš stoties WfilL, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:

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

DR. D. PILKA

grafuoti, parodė įspūdingų 
nuotraukų iš tremtinių gy
venimo. T os nuotraukos, 
kai kurios darytos vos prieš 
metus, prikišamai rodo, ko
kį vargą vargsta ten pasi
likusieji musų tautiečiai,, 
kurių daugumas yra sene
liai, vaikai ir ligonys. Inž. 
Daugėlos parodytųjų pa
veikslų įspūdį dar sustipri
no nesenai iš Europos grį
žusi ir pati savo akimis ma
čiusi, kaip gyvena ten pasi
likusieji lietuviai, A. Deve-

arabužiuose. Nors nelaimė
je jokių nuostolių nebu
vo, bet tiedu policininkai 
vistiek užvedė prieš Jane- 
liuną bylą, kuri baigėsi 
tik pereitą ketvirtadienį, 
gruodžio 3 d., Mass. supę 
rior teisme prisaikintųjų 
posėdininkų (jury) akivaiz 
doje. Apklausinėjimas tęsė
si apie 5 valandas. Jane-

PADĖKA

Nuoširdžiai 
musų gerien.s 
kurie surengė 
nežinant gražų

mene.
Ji jautriais žodžiais pa- matuotą ir Janeliunas išėjo

dykiai, VVorcesterio L. Me- 
’-lėgėjų Rateliui ir 

bme tono Lietuvių Studen-
•tų Draugijai.

Bostono Liet. Vvru

Ji 
Kont

čia
rvungresui

ueKojame 
pnetehams-,j 
mums visai1, 
musu vedv-

ro vardu
L. Izbickas,

Pirmininkas.

binio gyvenimo 40 metų su
kakties paminėjimą, bū
tent: Karolinai ir Jonui 
Auškeliams, Ona ir Beniui

Bostonas Siūlo SLA 
Viršininkais

iškėlė mintį, kad 
nepirmininkautų 

laiką vienas asmuo, 
kaip tas buvo daroma ank
sčiau, nes jis dalyviams nu-

Cho-'sibosta. lokiu budu šiame 
kongrese turėjo progos bent 
keli asmenys kongresą 
tvarky L.

Trumpiau ar ilgiau Kon
grese kalbėjo S. Michelso
nas, Tumavičienė, Vileniš- 
kis, Lekys ir Arlauskas.

3. Baltic Florists 
kai), 502 Broadway,
Boston.

4 “Keleivio” redakcija, 
636 E. Broadvvay, So. Bos
ton.

5. J. P. Tuinila (real es- 
tate)), 395 VV. Broaduay, 
So. Boston.

6. V. ir A. Vakauzų krau
tuvė, 53 I St., So. Boston.

7. J. Strazdo krautuvė, 
372 Dorchester St., South 
Boston.

Lankėsi V. Civinskas

S M • 
IMI

046 BROADWAY
•O. RO8TON, 

Telefonas: SOUtb

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkes A. J. Alekna 

628 East Brosdnsj
South Boston 27, 

Telefonas SO 8-414*
Y—

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Lsnaaaa
Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

liūną gynė adv. Drew, bet’paibįams, Sofijai ir Jurgiui 
liudininkų jis jokių neturė- Streimikiams, Onai Nedvi-, 
jo. Visam reikalui teisme nienei, Almai Raman iš, 
išryškėjus, “džiurė” rado Norwoodo. Taip pat 
policininkų skundą nepa- jam ir savo sunui

pasakojo, kad ten vargas 
begalinis, kad tas vargas 
yra toks didelis, jog žmo
nės juo net nebesiskundžia, 
jie jau baigia nustoti pas
kutinės vilties. Priminus, 
kad į Ameriką išvažiavusie
ji parems, gauni atsakymą: 
“Taip, kai važiavo, žadėjo 
parašyti, padėti, bet ... jie 
ten sunkiai dirba, pamiršo. 
Et, jau geriau jiems nieko 
nebeprimmk.

iš teismo laimėtoju.
Koresp.

Iš Rašytojų Klubo Veiklos

Pranešėja Sakė, kad gė=

Gruodžio 5 d. klubas mi
nėjo rašvtojo A. Kriščiukai- 
čio-Aišbės (1864—1933) 
mirties 20 metų sukaktį. 
Prof. V. Biržiška laikė pa 
skaitą, kurioj gražiai api
budino Kriščiukaitį kaip 
tiesos ieškantį žmogų, dide-

dui, kuris slėpdamasis 
musų dirbo.

Dėkojame visiems daly
vavusiems pobūvyje ir mus 
sveikinusiems.

Povilas ir Teofilė 
Brazaičiai.

Ponų Stasiulių Išleistuvių 
Vakarienė Šį Šeštadienį

Bostono ir jo plačios apy-j Michelsoniene kalbėjo 
linkės SLA kuopų komite-.per Chicagos lietuvių radi- 
tas siūlo nominuoti SLA jaus stotį (Barčus). Ji pri- 

dėko-';v^^n^n^a^s šiuos gerai ži- minė Kongrese 
Edmun-iomus.a?nen*s: pirmininku pagerbti bent

adv. Kalinauską, vicepirmi-. kviečiant Lietuvos užgrobi- 
ninku P .Dargį, sekretorių mo ištyrimo sumanytoją 
E. Mikužiutę, iždininku K. adv*. S. Briedį, šis kuklus 
Gugi. iždo globėjais adv. S. vyras galėjo būti sąmonin- 
Bried: ir J. Maceiną ir dak- gai ar nesąmoningai visai 
tarų kvotėju Dr. D. Pilką, j pamirštas.

kam reikia 
į sceną iš

Bostone lankėsi pasižy
mėjusios gerais leidiniais 
Terros leidyklos savininkas1 
V. Civinskas iš Chicagos.

nuo

da mums šimtams tūkstančių 
čia neblogai gyvenančių 
leisti vargą kęsti vos ke
liems tūkstančiams savo 
brolių ir seserų. Musų šven 
ta pareiga jiems padėti, 
aukoti šio
jaus metu.
šieji nieko daugiau nenori, 
tik nors kiek alkį nuramin
ti ir nors kiek kūną pri
dengti, kad žiemą nereikėtų', 
šalti. Ten pasilikusieji vai
kučiai *Kalėdų proga ne 
brangių pištaletų, dviračių 
ar automobilių nori, bet 
pieno, kakavos, mažo mai
šelio pyragaičių, žodžiu, so
čiai pavalgyti. Jie šį rude
nį, pranešėjai lankantis sto
vyklose, prisiminė pernai 
per Kalėdas sočiai pavalgę, 
nes gauta aukų iš Ameri-1 
kos; jie laukia jų ir šiemet.

Pranešėja priminė, kad 
labai reikalingi ne tik pini
gai ir apranga, bet bus rei
kalinga, kaip ir seniau, 
cuoti afidavitų, nes gal dar 
pavyks iš ten ištraukti bent 
2,000 tautiečių.

Dar sveikino susirinku
sius, linkėjo ištvermės vajų 
vykdantiems ir kvietė dos 
niai aukoti klebonas Vir- 
mauskis, garbės konsulas 
Fhallna ir J. Sonda.

Susirinkusių tarpe įvyk
dyta rinkliava davė $546. 
Gera pradžia. Iš daugiau
siai aukojusių pažymėtini 
Šie: Mockapetriai savo 50 
metų vedybinio gyvenimo 
sukakčiai atžymėti—$50; 
kun. Virmauskis $50, Mat- 
joška $25, Stapulioniai $15, 
Inžinierių Draugijos Bosto
no skyrius savo tarpe surin
ko ir įmokėjo $50 
Aukų Rinkėjų Susirinkimas 

Antradieni, gruodžio 8 
d., 8 vai. vakaro Piliečių 
Klube įvyks BALF’o vajaus 
aukų rinkėjų susirinkimas, 
į kuią kviečiami visi, kas tik 
gali padėti aukas rinkti.

LCTOll įnirtę, ĮiptĮjviikn teisu.
mo gražių papročių kūrėją 
ir kaip vieną poaušrio ge
resniųjų apysakininkų.

Poetas Santvaras paskai
tė Aišbės “Bričką,” tą pa
vyzdingiausi musų senosios 

BALF’o va-jjumoristinės literatūros ku- 
Ten pasiliku-Jrinį.

Klubas nutarė būti Ter
ros leidyklos leidžiamų ra
šytojo Milašiaus rinktinių 
raštų globėju, tuo norėda
mas patikrinti tų raštų išlei 
dimą.

Dabartinę klubo valdybą 
sudaro: S. Santvaras, inž 
Gimbutas, Dr. Leimonas, 
Kuncaitienė ir Andrius.

Dorchesterio Lietuvių Pi 
liečiu Klubas rengia šeimy
nišką vakarienę šį šeštadie
ni. gruodžio 12 d., 7 vai. 
vakare, Dorchesterio Klubo 
patalpose, 1810 Dorchester 
Ave.

Vakarienė rengiama klu
bo darbuotojams Leonui ir 
Onai Stasiuliams išleisti. 
Jie išvyksta apsigyventi į 
Floridą, o todėl visi klubo 
ir pp. Stasiulių prieteliai 
kviečiami atvykti atsisvei
kinti su musų kluoo ilgame
čiais darbuotojais. Iki sma
gaus pasimatymo.

Dorchesterio Klubas.

WALLY KRUFGER MOTOR SALES
456 Bedfnrd St.. Bridgewater. Mass.

Tel. Bridgcwster 811 ir 869

Geromis’sąlygomis pardundame Dodgc ir Plymouth Karus 
ir Donge Darbinius Trokus. Turime dideli pasirinkimą senų 
karų geriausiame stovyje ir visi su garantijomis. Ateikit pa-

angliškai
(50)

žiūrėt:. Užtikrinam geriausias sąlygas.
Pardavėjas PETER AKUNEVICH

Asmeniškai atvykę ar telefonu, lietuviškai 
klau'kitv Peter Akunevich.

ar

Rezervuokite sau vielą Kalėdoms ir Naujiems Metams DABAR

ĮDOMI gėlių ir
DOVANŲ KRAUTUVĖ

Steponas ir Valentina 
Minkai, savininkai Baltic 
Florists (502 Broadvvay) 
gėlių ir dovanų krautuvės, 
įdėjo daug pastangų, kad 
padidintų jų lietuviškų do
vanų skyrių, čia randame 
labai įdomių dalykų iš 
Amerikos, Kanados ir kitų 
kraštų iš medžio drožinių, 
knygų, gintaro, lietuviškų 
atviručių, plokštelių ir “Rū
tos” įmonės lietuviškų sal
dainių.

Galima pasidžiaugti, kad 
So. Bostone atsirado krau
tuvė, kur galima rasti kas 
miela lietuvio širdžiai.

Rep.

MUSŲ PADĖKA

Reiškiame musų širdingą 
padėką ponioms K. Vasi
liauskienei, V. Katasukie- 
nei, A. IJrbšienci. M. Ilji- 
nienei ir M. Žilinskienei už 
padėjimą suruošti vaišių 
musų sutuoktuvėse.

Jonas ir Mėta Bartaiiunai.

Pakalbink biznierių* p« 
•iškeltai “Keleivyje,” m 
garsinti savo biznį tarp Ii<

■/

MAFFJNREFFFR & CO 8OSTON

BOCK

Only the Lilacs Wait For Spring . . . 

WHEN

BEER is HERE
in D5CEMBFR!

Skamba kaip burtai — “Pavasarinis” 
K KWICK BOCK BEER šaltame gruodyje!

r.< t tai tikra, kaip tikras yra jo lengvai pade- 
g tas skonis, kurio ilgitės jau nuo balandžio. 
L darytas šį pavasarį? O. ne! Puikusis 
I K KWICK BOCK BEER, kuriuo gardžiuoja- 
•• ši mėnesi, buvo tik susendintas iki aukš- 
<i;iusio skonio ir pristatytas jums TIESIOG 
Iš PRAVARO. nes dėka musų “Flavor Insur- 
ar.ro” planui PICKWICK gėrimai neguli san- 
<1 : K>se. Užsisakyk šiandien—12 oz., “king 
rizr" butelius arba kvortines bonkas.

riCKWICK
fhaf' farftiįfo-TfasMFfai/or

INC
UL. M*ss.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 ik
:00 valandos popiet iš stotie.- 

YBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiu<
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto 
495 Coiumbia Road
Arti Upham’i 

DORCHESTER. MASS.

A. J. NAMAKSY
MAl. ĮSTATE * INSURANCB 

409 W. Bro«Iway

RADIO PROGRAMA

SOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboston 8-0*48
Kas. 87 ORIOLS 8TRSST 

Woot Boabary, Ham
Tel. PArkvray 7-0402-M.

Lietuvių Radio programa, 
is stoties WBMS, 1090 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Masa.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

IŠNUOMUOJAMI
antrame aukšte 2 gražus kam
bariai su virtuve. Apžiūrėti 
vakarais. 614 E. 7th St., So. 
Boston.

Pataisau ir Parduodu
Pigiai pataisau styginius instru

mentus (mandolinas, gitaras, smui
kas. violinčclcs ir kt.). Taip pat 
turiu dideli pasirinkimą pardavimui.

Joseph Esinsky,
.-,3 Gatės St.. So. Boston 27, Mass.

(•'.2)

NAMAI PADAVIMUI
So. Bostone. G«>ld St., netoli Dor

chester St., parduodu trijų šeimyna 
r.ama už $2.000. Viename aukšte 
vra baltos sinkos ir šiltas vanduo. 
Kreiptis 4-5 vai. popiet. 98 H St 
i antras aukštas), So. Boston 27 
Mass. (50)

Tel. SO 8-2150
3AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Sav ininkai
Paul Lapenas, Jr„ ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainarima- Dyka, 
(Free Estimate)

Tai. SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LAND8IUS)

Lietuvis Gydytojas ir CMrargas
Vartoja vėliausios konstmkieijoa 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
884 BROADWAT,

80. BOSTON, MASS.

TeL SO 8-28*5
DAKTARAS

J. L. P ašakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nud 9 ryto iki 18 dian*

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Lietuviška A ptieką
Savininkas H. CABIT •

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASK » 

TeL SO 8-4149
Turim visokiu vaistt). Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvi*, 
kai. Patarnavimas 
kainos nebrangios.
«a jau 20

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų 

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

mo, pirštams, tarpupiritėma ir 
papirštėms.

6— Vaistas nuo galvos nuto
limo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

)




