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Amerikos Lietuvių Kongresas 
Sutraukė 816 Delegatų

Buvo Atstovaujamos 364 Organizacijos; Aukų Lietuvos
Vadavimui Sudėta Virš 12,000 Dolerių; Valstybes 

Pasekretorius Donald B. Lourie Perdavė Lietu* 
viams Prezidento Eisenhowerio Sveikini

mus; Dalyvavo ir Kalbėjo Kongres
monas Kersten ir Kt.

Pereitą penktadienį ir 
šeštadieni Chicagoje posė
džiavo Amerikos Lietuviu

nimų žodžiu, raštu ii' tele
gramomis iš įvairių kraštų. 
Iš sveikinusių žodžiu pažy-

Visuotinis Kongresas su- mėtina be jau minėtų svei- 
k riestas Amerikos Lietuvių kintojų: vyskupas Brizgys,
Tarybos apsvarstyti Lietu
vos vadavimo klausimams.

Kongresas sutraukė daug 
delegatų iš visų Amerikos’
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konsulas Daužvardis, adv. 
Šmulkštys VLIK’o ir vyk
domosios tarybos vardu 
kun. Dr. Končius, BALF’o

lietuvių kolonijų. Pirmą pirmininkas, šalpos darbuo-
dieną Kongrese užsiregis
travo 664 delegatai, o šeš
tadieni delegatų užsiregis

tojų vardu, Lietuvos Lais 
vės Komiteto pirmininkas 
Sidzikauskas ir kt.

TORNADOS APLANKĖ FLORIDOS PAKRAŠTĮ

Smarkios audros, \adinamos tornados. apankė Floridos pakraštyje keletą miestu ir 
miestelių. Audros pasirodė ten be jokiu įspėjimų ir po trumpo laiko vėl išnyko, čia 
matosi audros padaryti griuvėsiai Woodwil e. Fla.. kaime, -kur audros šėlimas sugriovė 
Raymon Holley sodybą. Mažas šuniukas p<> griuvėsius dairosi. Audros Floridoj su
žeidė 24 žmones.

Šią Savaitę Bermudoj Renkas 
Posėdžiaut Trys Didieji

Aptars Rusijos Pakvietimą į Keturių Didžiųjų Konferen
ciją; Amerika Reiškia Didelio Nepasitikėjimo Ru

sijos Tikslais; Lietuvių Kongreso Bankete Pa-
searetorius D. B. Lourie Griežtai Apibudi

no Rusijos Politiką

Kanada ir White 
Skandalas Amerikoj

Kanados vyriausybė pra
nešė parlamentui Ottawoje, 
kad joks Kanados aukštas 
pareigūnas neinf o r m a v o 
Amerikos vyriausybės apie 
tai, kad Harry Dexter

Šios savaitės gale, nuo 
gruodžio 4 iki 8 dienai, po
sėdžiauja Bermudoje trijų 
didžiųjų valstybių vadai: 
prezidentas D. D. Eisen- 
hower, Anglijos premjeras 
W. ChurehilI ir Prancūzijos 
ministerių pirmininkas J. 
Laniel.

Didžiųjų pasitarimas bu-

travo 816 nuo 364 organi- šeštadienį sveikinimų 
zacijų. Buvo atstovauja- dar labiau padaugėjo. Gau- 
mos organizacijos iš visų ta daug telegramų iš Ar- 
lietuviškų kolonijų, nuogentinos, Australijos ir
San Francisco iki Bostono? į vairių Amerikos vietovių 
Aukų delegatai suvežė virš Taip pat tą dieną gauta
12,000 dolerių.

Kong r e s a s posėdžiavo
gražioj Morrison viešbučio 
svetainėje, papuoštoj Lie
tuvos ir Amerikos vėliavo
mis. Ten pat šeštadienio' 
vakare įvyko kongreso ban

sveikinimų iš daugelio 
Amerikos politikos vadų, 
tai-p kitų iš kongresmono 
Alien ir iš demokratų parti 
jos nacionalinio komiteto 
pirmininko Mitchell.

Kongreso darbams vado-
ketas, dalyvaujant dideliam vauti išrinktas prezidiumas,
buriui svečių delegatų ir 
svečių iš vyriausybės ir 
kongreso narių tarpo. Ban
kete valstybės pasekreto
rius Donald B. Lourie per
davė lietuviams prezidento 
D. D. Eisenhouerio sveiki
nimus ir pasakė kalbą apie 
šių dienų Amerikos užsie
nio politiką.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower iškėlė lietuvių ryžtu 
mą, darbštumą ir garbin 
gumą—ypatybes, kurias jie 
atsigabeno į savo naują tė
vynę Ameriką, ir sveikino 
Amerikos lietuvius už jų 
pastangas iškovoti laisvę 
Lietuvai.

Asmeniškai Lietuvių Kon
gresą sveikino Chicagos 
majoras Kennely, kuris sa- 
kėsi augęs Chicagoje, 
Bridgeporte, kur jam iš ma
žens teko susipažinti su lie
tuviais, kurių Bridgeporte 
yra daug. Chicagos majo
ras pabrėžė, kad lietuviai 
yra daug prisidėję prie Chi
cagos pakilimo įvairiose 
srityse. Bankete svarbią 
kalbą pasakė kongresmo
nas Kersten apie jo veda
mos komisijos - pasiimtą 
darbą išaiškinti Lietuvos ir 
kitų Baltijos šalių įjungimą 
į Sovietų Rusiją.

Amerikos Lietuvių Kon 
gresą atidarė penktadienio 
rytą Chicagos ALT sky
riaus pimnininkas Valonis. 
Dariaus-Girėno legionierių 
postas įnešė į svetainę 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vas, o p. Bicžienė sugiedo 
jo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. P<» to vadovavimą 
Kongresui perėmė ALT pir
mininkas L. šimutis

Kaip pirmą taip ir antrą 
dieną Lietuvių Kongresas

į kurį įėjo L. Šimutis, A. 
Olis, Dr. P. Grigaitis, M. 
Vaidyla, S. Gegužis, K. Ka
linauskas, J. Grigalius, A. 
A. Aleksis, S. Michelsonas 
ir A. Trečiokas. Sekreto- 
riatan išrinkta: E. Trečio
kas, M. Andrikiutė ir A. 
Kerelis.

Sudalytos įvairios komi
sijos, į kurias įėjo:

Mandatų komisija — V 
Uznis, J. Rimašauskas, J 
Linkuvienė, P. Grybienė ir 
Gulbinienė.

Aukų komisija — Samie- 
nė, J. Skorubskas, Dėdinas, 
T. Blinstrubas; talkininkės

O. Talalienė ir Blinstru- 
bienė.

Nominacijų komisija—A. 
J. Aleksis, V. Kvetkas, K. 
Kalinauskas, F. Motuzas, 
Michelsonas, P. Linkus.

Rezoliucijų komisija— 
kun. Vaškas, P. Vainaus
kas, A. Devenienė, Dr. J. 
Pajaujis, S .Michelsonas, J. 
Talalas, A. Trečiokas, Dr. 
J. Paplėnas, Dr. M. J. Vini
kas, P. Dargis, A. Poška, 
kun. V. Bagdonavičius.

Išrinkus Kongreso vado
vybę ir komisijas imtasi 
darbo. Pirmiausias Kon
greso žygis buvo pasiųsti 
sveikinimą prezidentui D. 
D. Eisenhoweriui, kuriame 
reiškiama jam padėką už 
iškėlimą pavergtųjų tautų 
išlaisvinimo Šukio ir pabrė
žiama lietuvių griežtas nu
sistatymas siekti laisvės 
musų senajam kilmės kraš
tui Lietuvai.

Amerikos Lietuvių Tary
bos vadovai paskui padarė 
išsamius pranešimus apie 
ALT nuveiktus darbus. Iž
dininkas M. Vaidyla prane
šė, kad nuo ALT įsikūrimo

1943 metų, jau sudėjo savo gimtojo krašto laisvę. P. Korėja ir FormOZū 
senosios tėvynės Lietuvos:Vainauskas perskaitė prel.'
laisvinimui $397,537. Dau-Baikuno pranešimą apie' dlįjuilįjuje,

lietuvybės išlaikymą Ame-’
rikoje. Jis iškėlė didelę' Korėjos prezidentas 
svaroa suorganizuoti čia ^yngman i.hee pereitos sa-
Lietuvių Bendruomenę.?alu's,Kale iankėsi Formo-
Apie Bendruomenės klausi-Įzoie’ Kur jis teuė derybas 
mą kalbėjo ir K. Bielinis, su . nacionalistinės Kinijos 
kuris plačiau nušvietė kui- vabu Cankaišeku.

giausiai pinigų buvo sulink
ta 1949 metais, kada buvo 
gauta $43,555 doleriai au
kų. šiais metais iki spalio 
mėnesio galo aukų surinkta 
39,216 dolerių. Daugiau
siai sudėjo Chicagos lietu
viai, antroj vietoj eina Mas
sachusetts lietuvių koloni
jos.

Išsamų pranešimą apie 
ALT darbą padarė sekreto
rius Dr. P. Grigaitis. Jis

turinio darbo svarbą ir ra
gino tam darbui skirti dau
giau dėmesio.

ALT vicepirmininkas adv. 
Olis savo pranešime pažy
mėjo, kad gandai apie ne-

tarp kitų klausimų palietė sutikimus Amerikos Lietu- 
senųjų ir naujai atvykusių vių Taryboje yra tiktai gan 
lietuvių bendradarbiavimo dai be jokio pagrindo ir jis 
klausimą ir pažymėjo, kad
pradžioje butą trynimosi ir 
nesusipratimų, kurie betgi 
dabar jau yra išnykę ar bai

silaukė daugybės sveiki-įAmerikos lietuviai, nuo

gia nykti. Naujieji lietu
viai dabar visur kviečiami 
Į bendro darbo talką ir mil
žiniška jų dauguma bendro 
darbo nebesišalina ir dar
bas vyksta sutartinai.

Sekretorius plačiau nu
švietė paskutinį ALT pa
siektą laimėjimą, Kersteno 
rezoliucijos pravedimą kon
grese ir dabar prasidedan 
tį kongrese Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų įjungimo į 
Sovietų Sąjungą tyrinėji
mą. Tą tyrinėjimą mes tu 
rime tinkamai paruošti, su
rasti liudininkų, gauti do
kumentų ir kaip tik šitame 
darbe naujai atvykusieji 
musų tautiečiai gali daug 
kuo pasitarnauti musų ben 
drajai kovai. Kongreso ty 
rinėjimas parodys visam 
pasauliui, kokia skriauda 
padaryta mažoms tautoms 
prie Baltijos jų galingo kai 
myno, kuris užpuolė, paver
gė ir prijungė tas tautas 
prie savo teritorijos, bet pa 
šauliui meluoja apie laisvą 
tų tautų apsisprendimą.

Sekretoriaus kalba buvo 
išklausyta su nepaprastu 
susidomėjimu. Po jo kal
bos sekė vysk. Blizgio 
trumpas pranešimas apie 
lojalumą Amerikai ir jo su
derinimą su kova už savo

White esąs šnipas, kaip tai vo sutartas jau prieš kelias 
sakė FBI viršininkas E-isavnites. Pereitos savaitės 
Hoover liudydamas senatojgale Rusija staiga atsiuntė 
komisijoj. įsavo pasiūlymą sušaukti ke-

Mat, FBI pats informa-hurių didžiųjų valstybių už- 
vo Kanadą, kad jis jtaria|sįenįų reikalų ministerių

Pranešimai sako, kad Ko
rėjos vadas aptaręs su Ki
nijos nacionalistų vadu ka
ri š k o bendradarbiavimo 
klausimus. Jei karas Korė
joj atsinaujintų, tai kinie
čių nacionalistų armija iš 
Formozos gal dalyvautų 
Korėjos gynime. Taip pat

White esant šnipu ir prašė 
duoti apie jį žinių, jei tokių 
atsirastų. To prašymo ir 
ir įspėjimo atgarsiai ir pa
teko vėliau į Washingtoną.

Kanada sutinka leisti Igor 
Guzenko liudyti Amerikos 
kongreso komisijai, bet tik 
tai Kanados teritorijoj, pri
silaikant Kanados procedū
ros ir su sąlyga, kad liudiji 
mas bus paskelbtas viešu
mai tiktai su Kanados vy
riausybės sutikimu. Senato 
komisija, vadovaujama šen. I Lourie. Jis sakė, kad rusų 
Jenner, mano, kad sąlygos; pasiūlymas nekelia pasiti- 
yra nepriimtinos ir vėl pra-lj<ėjimo. Pasikeitimas noto
se, kad Washingtono vy-|mis su i-usais seniau parodė

pabrėžė, kad visai nesiekiąs aPtertas kl^?™as: į
vadovavimo ALT’ai, kaip su J4'600 kmlecių be’
tai skelbę kai kurie laikraš- “t™* korėjoj, kunevncsu’ 
g. . įtinka grįžti namo į Kiniją

Vicepirm. Olio ir sekr.|Pas bolžavikus' Belaisviai, 
Dr. Grigaičio pranešimai 7'anoma’ sutarta 
buvo pasitikti griausmin-iIal£v« Fo;™zoJe’ J,e
gaiš plojimais. Ypač daug >'ra Pa,e,skę noro vyktL 
širdingu plojimų susilaukė
sekretoriaus Grigaičio išsa
mus pranešimas.

Antrą dieną Lietuvių 
Kongresas aptarė padaly
tus pranešimus, priėmė apie 
20 rezoliucijų įvairiais ben
dro lietuviško darbo klausi
mais ir pasisakė dėl eina
mojo politinio momento. 
Vėliau buvo peninkta 
Amerikos Lietuvių Taryba 
iš 34 (po 7 nuo musų poli
tinių srovių ir po 3 nuo di
džiųjų Susivienijimų). Į 
ALT dabar įeina: šimutis, 
Grigalius ir Kvetkus 
(SLRKA): Kalinauskas,
Vinikas ir Dargis (SLA); 
kun. Alba vičius, Aleksis, 
kun. Balkunas, Paurazienė, 
kun. Juras, inž. Rudis ir 
Repšys (Katalikų Federaci
ja); Vaidyla, Devenienė, 
Gegužis, Pivarunas, Arlaus
kas, Jurgeliunas ir Dr. Pa
jaujis (Sandara); Dr. Gri
gaitis, Michelsonas, Buivy
das, Bakanas, Glaveskas, 
Matas ir Talalas (LSS) ir 
nuo Tautininkų Sąjungos: 
Olis, Colney, Lapinskas, 
Tysliava. A. Trečiokas, 
G inkus ir Linkus.

Lenkijos Kardinolas 
Tardomas Maskvoje

Iš Romos patikimi šalti
niai praneša, kad lenkų kar 
dinolas S. Wyšinski esąs 
suimtas ir išvežtas į Mas
kvos politinės policijos ka
lėjimą, kur ji rusai tardo ir 
nori išgauti iš jo viešą prisi
pažinimą, kad jis ir kiti auk 
šti lenkų dvasiškiai dirbę 
šnipinėjimo tinkle Ameri
kos ir kitų Vakarų valsty
bių naudai.

Prieš kurį laiką lenkų bol 
ševikai skelbė, kad kardi
nolas Wyšinski esąs paša
lintas iš savo vietos ir lai
komas vienuolvne. Lenkų 
bolševikai sarmatlyvai už
tylėjo, kad jų ‘vienuolynas’ 
reiškia Maskvos kalėjimą.

konferenciją Berlyne. Tą 
pasiūlymą Bermudos kon
ferencijos dalyviai aptars ir 
spėjama, kad jie sutiks pa
simatyti su msais Berlyne. 
Bet didelių sprendimų iš 
pasimatymo su rusais nie
kas nesitiki. Ypač nesitiki 
Amerika.

Amerikos Lietuvių Kon
greso užbaigtuvėms suruoš
tame bankete Chicagoje 
kalbėjo Amerikos valstybės 
pasekretorius Donald B.

riausybė iš trečio karto pra
šytų Kanadą leisti Guzen- 
kai liudyti be tų sąlygų.

Puertoriko Gali 
Gauti Pilną Laisve

Amerikos atstovas Jung
tinėse Tautose, Henry Ca
bot Lodge, pereitą savaitę 
sakė, kad Puertoriko sala, 
jei ji nori ir savo norą pa
reiškia per savo parlamen
tą, gali gauti visišką nepri
klausomybę nuo Amerikos( 
ir gali nuo Amerikos visai 
atsiskirti. Tokį pareiškimą 
Amerikos atstovas padarė 
prezidento D. D. Eisenho- 
werio vardu.

Pareiškimas sukėlė dide
lio dėmesio, nes reta tokių 
atsitikimų, kad viena tauta 
sutiktų duoti kitai tautai 
pilną nepriklausomybę be 
jokių sąlygų.

Iš P u e r t oriko praneša, 
kad ten milžiniška gyvento
jų dauguma yra patenkinta 
turima autonomija ir skir
tis nuo Amerikos neturi jo
kio noro.

Suimta $681,000 Vagis

Prieš 20 mėnesių Dan
vers, prie Bostono, buvo iš-

Baigė? Laikraščių Streikas
Nevv Yorke dvi dienas 

neišėjo šeši dienraščiai dėl
fotograviruotojų streiko. Po vaitę FBI suėmė O’Brien tybių ir j-

rusų neširdingumą jų pasi
sakymuose apie Vokietiją ir 
Austriją. Jis sakė: “Krem
lius neturi jokio noro šiuo 
metu daiyti bet ką, kad pa
baigus Vokietijos ir Austri
jos okupaciją.” Rusų nu
sistatymas ir dabar nepasi
keitė, nors rusai ir atrodo 
pakeitę savo pažiūras. Bet 
toks atrodymas yra apga- 
vingas, sakė D. B. Lourie. 
Esmėje, sakė kalbėtojas, 
rusų pozicijos liko tos pa
čios ir netenka laukti, kad 
su jais galima butų susikal
bėti.

Griežtais žodžiais pasek
retorius Donald B. Lourie 
a juoke rusų pastangas
kalbėti pasauliui, kad jie 

yra ir už taiką, ir už Vokie
tijos suvienijimą, ir už Aus
trijos išlaisvinimą iš sveti
mos okupacijos.

Iš D. B. Lourie pasisaky
mo aišku yra, kad Ameri
kos vyriausybė nesitiki jo
kių pasiekimų iš Berlyno 
pasimatymo, jei Bermudoje 
bus sutarta į tokį pasimaty
mą su rusais vykti. Angli
ja ir Prancūzija greičiausiai 
pasisakys už pasimatymą 
su rusais, todėl galima 
laukti, kad Berlyno konfe
rencija įvyks.

Trys didžiosios Vakaių 
valstybės Bermudoje aptars

plėštas pinigu išvežiojimo 
vežimas su 681,000 dolerių.
Po 20 mėnesiu pereitą sa- santykius tarp Vakaru vab-

1 "isu san •• i m ’i

Bermuda 
l

patvirtinu unijos nanų susi- giau areštų tame garsiame sutarus v anarų valstybių 
rinkimas ir tada laikraščiai plėšime. Apie areštus kitą bendrą laikyseną santy- 
vėl išeis. Isavaitę pranešime plačiau, kiuosc su Maskva
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Prievartos Darbas
Jungtinių Tautų organizacijoj, jos socialiniame, hu

manitariniame ir kultūriniame komitete, eina debatai dėl 
priverstino darbo stovyklų. Jungtinių Jautų organiza
cijos paskirtas komitetas tyrinėjo prievartos darbą įvai
riuose kraštuose ir padarė savo pranešimą, kuri dabar 
aukščiau minėtas komitetas svarsto.

Daugiausiai dėmesio sukėlė pranešimas apie prie
vartos darbą Rusijoj ir kituose bolševikų valdomuose 
kraštuose. Nei Rusija, nei jos satelitai Jungtinių Tautų 
tyrinėtojų neisileido, bet iš tų kraštų surankiota tokia 
daugybė medžiagos, kad jokios abejonės pas nieką ne
bėra ir nebegali būti dėl prievartos darbų praktikos bol
ševikų kraštuose.

Pereitą savaitę “Keleivyje” buvo Įdėtas jaunos mer
gaitės laiškas, rašytas dėdei i Ameriką. Tame laiške 
mergaitė skundžiasi esanti prievartos darbų stovykloje 
tiktai už tai, kad ji iš savo dėdės Toledo, Ohio, mieste 
gavo afidavitą atvykti Į Ameriką. Mergaitė norėjo vyk
ti i Ameriką, o bolševikai už tai ją ištrėmė Į prievartos 
darbų stovyklą!

Už tokius “prasikaltimus” ir visai be prasikaltimų 
šimtai tūkstančių lietuvių buvo ištremti iš savo tėvynės 
Į prievartos darbo stovyklas, kur jiems tenka neišpasaky
tai sunkiose sąlygose dirbti sunkius darbus prie kelių 
tiesimo, prie girių kirtimo, prie žuvų gaudymo, kanalų 
kasimo ir kt.

Prievartos darbas yra vergija. Bolševikiškoj tvar
koj yra atgaivinta dargi baisesnė vergija, kaip ji buvo 
senovės laikais. Senovėje vergas buvo, kaip naminis 
darbo gyvulys, šioks toks savininko turtas. Savininkas 
galėjo tą turtą parduoti, išmainyti arba pats išnaudoti.
Šių dienų vergai Rusijoj ir rusų pavergtuose kraštuose 
yra skaitomi valdžios priešai, iš kurių valdžia stengiasi 
iščiulpti jų paskutinius syvus, bet kurių sveikata ir ger
būviu valdžia nėra suinteresuota rūpintis. Jei vergas 
krito, bolševikų valdžia Maskvoje skaito, kad vienu jos 
priešu yra mažiau. Tokia vergija, kurioje vergai yra 
traktuojami biauriau už darbo gyvulius, yra musų laikų 
gėda. Bolševizmas užsitrauks už tą gėdą istorijos pra
keikimą.

Įdomu, kad bolševizmo tvarkos didžiausią gėdą iš
kėlė ne taip vadinami laisvieji kraštai, kurie apie vergiją 
Rusijoj žinojo senai ir turėjo galybes medžiagos apie ten 
esamas vergų stovyklas, bet nematė reikalo apie tai kai 
bėti.. Tą gėdą iškėlė laisvojo pasaulio darbininkų orga 
nizacijos, kurios pakartotinai reikalavo, kad tarptautinė 
darbo organizacija prie Jungtinių Tautų imtųsi tą skau
dų klausimą tyrinėti. Ypatingas nuopelnas už tai pri
klauso Amerikos Darbo Federacijai. Pagaliau klausi
mas buvo nutarta tyrinėti ir to tyrinėjimo daviniai dabar 
jau yra žinomi. Nors Rusija ir neleido tyrinėtojams vyk
ti Į Rusiją ir ten vietoje susipažinti su vergų stovyklomis
bet žinios apie vergiją Rusijoj visvien pateko Į laisvąjį svasis pasaulis 
pasaulĮ ir tūkstančiai buvusių vergų davė po priesaika nę Ir mora,’ne 
savo parodymus apie Rusijos vergų stovyklas, apie tose 
stovyklose vyraujančią tvarką, apie žmonių nykimą iš 
bado ir nuo sunkaus darbo.

Ir dabar, kai klausimas apie vergų stovyklas svars 
tomas Jungtinių Tautų organizacijoj, komercinėj spau 
doj mažai žinių teužtinkame apie tuos debatus. Spaudai 
milionai vergų Rusijoj mažai terūpi, kaip mažai tas klau 
simas terūpėjo ir laisvojo pasaulio vyriausybėms. Maža 
čia sensacija, jei milionai žmonių žūna nuo bado ir sun 
kių darbų! O su kriminaline vyriausybe Maskvoje, kuri 
vergų stovyklas užlaiko, reikia juk palaikyti “korektiš
kus” santykius; negi sakysi budeliui, kad jis yra budelis 
ir žmogžudys, ypač kol dar diplomatiniai santykiai yra 
palaikomi.
, Rusų pavergtoje Lietuvoj jau šimtai tūkstančių musų 
tautiečių yra išvežti į prievartos darbų stovyklas. Todėl 
mums žinios apie prievartos darbo stovyklas yra kruvi
nos žinios apie musų brolius ir seseris, apie musų tautie
čius, apie musų gimines ir artimuosius. Mums debatai 
apie prievartos darbus Rusijoj reiškia debatus apie musų 
tautos galimą sunaikinimą ir Lietuvos žemių kolonizavi
mą rusais.

Deja, ir musų tarpe dar yra daug žmonių, kurie ne
supranta viso prievartos darbo baisumo ir nesupranta, Į 
kokią vergiją yra patekusi Lietuva. Tegu nors Jungtinių 
Tautų debatai primins mums žiaurų musų tautiečių liki
mą Rusijos vergų stovyklose.

TROLLEY KARAS JVAžiAVO Į NAMĄ

Elektros motoru varomas troljev vežimas pabėgo nuo vai
ruotojo ir atsidaužė i kelis namus. Vieno namo sieną jis 
Įlaužė ir Įvažiavo į Skeizirleuskio namą Phitadelphijoj. 
Trolley vairuotojas ir 10 keleiviu buvo sužeisti.

si-baisa \ imuose priešinguose 
toms (rusą) pozicijoms.

“Todėl žiūrint iš tikrosios 
(rusu) nota apvilia.”

simą “Europos armiją” ir 
prieš Šiaurės Atlanto Są- 
ungą, bet kartu rusai sako

si noij parodyti savo taikos':esmes
norą ir kviečia Vakaių vai-' Amerikos vyriausybė rū
stybes atsiųsti atstovus Ilsų notoje nemato nieko vi- 
Serlyną ir pasikalbėti apie Lojančio ir nemato joje jo- 
taikos klausimus.

Rusų pasiūlymas derėtus 
sukėlė nusistebėjimo ir Įta
rimo. Nusistebėjimo todėl, 
tad rusai visai nesenai ke
turių užsienių reikalų mi 
nisterių pasitarimams sta- 
ė visiškai nepriimtinas są- 
vgas, o Įtarimą todėl, kad 

iš Maskvos niekas nelaukia 
taikių žygių, o todėl nega-

laukti nė susitarimo skau- 
džiaisiais klausimais. Ame
rikos valstybės departamen 
tas prie rusų naujausios no
tos skelbia savo paaiškini
mus. kurie kalba patys už 
save. Tuose paaiškinimuo
se skaitome:

Šita (paskutinė) rusų nota 
reiškia taktišką (Rusijos) trati 
kimąsi ir yra tolimesnis Įrody
mas, jog Sovietų politika yra
gynimosi pozicijose ir kad lai-J 

turi diplomati- 
iniacityvą.

. . kas liečia esmę, rusų
nota pasilieka prie visų pozici
jų išdėstytų pirmesnėse (rusų) 
notose ir pakartotų (rusų) da
bar vykstančiuose Jungtinių 
Tautų seimo posėdžiuose.

Nepriimtinas tų pozicijų po
būdis paaiškėjo iš eilės delega
tų iš daugelio kraštų pasisaky
muose ir atsispindėjo JT seimo

kios vilties, kad bet koks su 
sitarimas su Maskva butų 
galimas. Bet Amerikos sa- 
jungininkai, Anglija ir 
Piancuzija, skaito naudin
ga pasikalbėti su rusais ir 
pabandyti išspręsti su jais 
skaudžiuosius Europos klau 
simus. Bermudoje trys di
dieji Vakaru ministeriai pa
skutinę Maskvos notą pla
čiai aptars, ją iškedens ir 
greičiausiai sutiks su rusais 
susitikti ir pasikalbėti.

Stebint “tarp tautinius 
santykius” Įdomu yra tas, 
kad Vakarai Į derybas su 
rusais eina- ar vra gatavi ei-•Z" -----
ti, be jokios savo progra
mos, be vieningo nusistaty
mo, be taikos plano. Praė
jusį pavasarį prezidentas 
D. D. Eisenhovver buvo pa
siūlęs lyg ir planą pasaulio 
taikai užtikrinti, bet apie tą 
planą ir jo autoriai jau, ro
dos, užmiršo ir pasitarimuo 

įse su rusais bus kalbama at
skirais klausimais ir atski
rais gabalais, bet niekas, 
regis, ir nebeprisimins to 
bendrojo plano, kuriam 
pereitą pavasarį visas lais
vasis pasaulis pritarė. Pri
tarė ir užmiršo. Paplojo ir 
tuoj iš gaiv < išmetė.

teikis man duoti grudų: pa
dėk ant pirmojo šachmatų 
er.tos ketvirtainio vieną 
įi-ucią, ant antrojo ketvir
tainio du grudus, ant tre
cio keturis, ant ketvirto aš
tuonis ir taip dėk ant kiek- 
v leno ketvirtainio vis dvi
gubai daugiau grudų, kol 
įsi 64 lentos ketvirtainiai 

ous padengti grūdais.
Karalius apsidžiaugė, kad 

jo ministeris tiek mažai te
prašo ir pažadėjo jo prašy 
mą tuoj pat išpildyti dargi 
su magaryčiomis. Jis pa
šaukė tarną, liepė atnešti 
grudų maišą, ir paskui liepė 
tarnui dėti ant šachmatų 
lentos kiekvieno ketvirtai
nio vis dvigubai daugiau 
grudų.

Tarnas padėjo ant pirmo 
šachmatų lentos ketvirtai
nio vieną, ant antro—du, 
ant trečio—4, ant kevirto 
—8, ant penkto—16, ant 
šešto—32, ant septinto 
64 ir ant pirmos eilės aš
tunto—128 grudus.

Paskui jis pradėjo dėti 
ant antros eilės ketvirtai
nių: ant pirmojo—256, ant 
antrojo—512, ant trečiojo 
—1,014, ant kevirtojo— 
2,028, ant penktojo—4,4,- 
056, ant šeštojo—8,112, 
ant septintojo—16,224 ir 
ant aštuntojo—32,448.

Jau apdėtos dvi eilės 
ketvirtainių, bet dar reikia 
apdėti šešias eiles. Beapde 
dant trečią eilę ketvirtainių 
javų maišas išsibaigė ir 
reikėjo pradėti javus ga
benti maišais. Kai tarnas 
dasivarė iki trečios eilės aš
tuntojo ketvirtainio jis jau 
turėjo ant jo dėti virš as
tuonių milionų grudų. Jei 
skaityti, kad į vieną bušelį 
javų eina iki 5 milionų 
kviečių grudų, iai ketvirtai 
eilei apkrauti jau reikėjo 
daugybės bušelių grudų ir 
galo vis nesimatė.

Kas Savaite
“Komunistai Valdžioje”

Ar klausimas apie komu
nistų buvimą valdžioje bus 
svarbiausias 1954 metų rin
kimų klausimas? Pasiklau
sius kai kurių republikonų 
atrodo, kad kitokių klausi
mų iš viso nebėra. Nėra 
žemės ukio produktų krin
tančių kainų; nėra darbo 
įstatvmdavvstės klausimo

tas, Iret Maskva į jį nusi
spiovė. Maskva nusispiovė 
ne tik į tą pažadą, bet ir Į 
daugybę kitų pažadų. Kur 
Atlanto čarterio pažadai? 

-Jie nuskendo juroje prie 
Jaltos ir juos ten skandino 
ne tik rusai, bet ir kiti pa
dėjo juos sumurdyti i krau
jo ir melo balą.

Dabar graibstymasis 1943
metų pažadų skamba, kaip 

(Taft-Hartley bilius); nėra;ieškojimas šaukšto po pie
tų. lr kodėl primenami pa-užsienių politikos klausi

mų ; nėra galimos depresi
jos ir nedarbo. Visi tokie 
ir panašus klausimai dingo, 
liko tik “komunistų val
džioje” klausimas, kuris 
aiškinamas ir aptariamas, 
kuliamas ir malamas, aria
mas ir akėjamas.

Pereitą savaitę senatorius 
McCarthy nedviprasmiai 
pasisiūlė republikoniškai 
Amerikai Į vadovus kovoje 
prieš bolševikus krašte ir 
ypač prieš “bolševikus val
džioje.” Kiek tų bolševikų 
yra valdžioje? Taigi, tas 
klausimas ne taip jau yra 
svarbu, svarbu, kad yra šu 
kis ir yra vadas, tai kodėl 
nekovoti?

Svarbu ir tas, kad sena
torius McCarthy siūlosi į 
vadus republikonams aiš
kiai prieš dabartinę repub
likonų partijos vadovybę ir 
ypač prieš prezidento Ei- 
senhowerio vadovybę!

‘Kruvini Marškiniai”

Kai karalius pritruko ja 
vų, jis liepė savo moksliniu 
kams skaičiuoti, kiek kvie-

Matematika ir Galvos Plovimas

=A 1p z v a t g a
KETURI DIDIEJI 
TARSIS BERLYNE

Rusija pasiūlė didiesiem 
užsienių reikalų ministe- 
riams susirinkti Berlyne ne
atidėliojant. Rusai savo pa
siūlymą padarė po to, kai 
jie iš kelių kartų atsisakė su
sitikti su Vakarų užsienių 
reikalų ministeriais Luga
ne ar kur kitur.

Savo notoj rusai aiškina,

kad jie ir seniau niekada 
nebuvo atsisakę sušaukti 
keturių didžiųjų užsienių 
reikalų ministerių konferen 
ciją. Atrodo, kad Vakarų 
valstybių ministeriai nemo
ka skaityti ir Viačeslovo 
Molotovo rašto nesuprato 

Naujoji rusų nota atkar
toja visus Maskvos argu
mentus prieš Amerikos ka
ro bazes pasaulyje, prieš bu

Labai senais laikais 
dijoj karaliavo garsus 
ralius vardu Širamas. 
buvo garsus savo teisingu
mu ir išmintimi. Bent taip 
manė jo pavaldiniai, ku
riems kunigai ir valdininkai 
pasakodavo daug stebėtinų 
dalykų apie karaliaus iš
mintį ir teisingumą. Šira- 
mo aukščiausias ministeris 
arba viziras buvo senovės 
laikų garsus matematikas 
Sisa Ben Dahir.

Senas padavimas sako, 
jog garsusis karaliaus mi
nisteris, Sisa Ben Dahir, su
galvojo šachmatų žaidimą 
ir padovanojo lentą su 
šachmatų balvonėliais kara
liui. Karalius buvo labai 
patenkintas, kada jo vizi
ris išmokė jį žaisti šachma
tais. Atrodė visi patenkin 
ti: karalius smagiai laiką 
leido lošdamas šachmatus 
su savo dvariškiais, o mi 
nisteris Sisa galėjo, kara 
liaus netrukdomas, savo 
darbą dirbti.

šachmatų lošimas yra

Republikonų keliamas 
klausimas prieš “bolševikus 
valdžioje” demokratams at
rodo nuoga demagogija, at
viras balsų žvejojimas gąs
dinant žmones šmėklomis. ,. 
ir traukiant iš kampu nu- I’obt,kos- 
milelių griaučius.

žadai austrams, o ne len
kams, lietuviams, latviams 
ir kitiems?

Maskvos Bomba
Šią savaitę Bermudoje tu

ri susitikti trys didieji 
apsvarstyti bendruosius Va
karų klausimus ir Vakaių 
santykius su Rusija.

Maskva nujausdama, kad 
Bermudoje bus kalbama 
apie bendrą Vakarų frontą 
prieš Maskvos grobikus, 
metė bombą į Vakarus ir 
pasiūlė keturiems didiesiems 
susitikti ir pasitarti.

Visai nesenai Maskva at
sisakė atvykti į keturių di
džiųjų pasitarimus, nors jai 
buvo siūloma ir laikas, ir 
vieta, ir derybų programa. 
Dabar, kai trys kitos vals
tybės susitinka Bermudoje, 
Maskva staiga apsisprendė, 
kad keturi didieji gali susi
tikti “greitoje ateityje” ir 
atsiuntė Vakaių valstybėms 
tokį pasiūlymą.

Nėra abejonės, kad Mas
kva norėtų Bermudos dery
bas išardyti ir ypač Maskva
norėtu, kad Vakarai nieką-■ —
da nesusitartų dėl bendros 

Juo didesni skir- 
akaių valstybėse, 

tuo didesnis džiaugsmas
Demokratų partijos no- Maskvoje, 

minalinis vadas, buvęs jų Rašant šias eilutes dar 
kandidatas prezidento vie-'nėra žinoma, ar .Maskvai 

čių reikėtų, kad visus šach-’tai. Adlai Stevenson, per-'pavyks Bermudos derybas 
matu lentos ketvirtainius eitą savaitę kalbėjo Geor- išsprogdinti ar ne. 
apkrovus, kiekvieną vis dvi-^ gia valstijoj ir griežtai kri-Į ‘ " ►<
gubai didesniu skaičiumi tikavo 
grudų, negu pirmesnįjį ket
virtainį. Mokslininkai su
skaičiavo, kad iš viso rei
kia 18,446,744,073,709,551,- 
615 grudų!

Jei skaityti kiekviename 
bušelyje po 5,000,000

republikonų partiją '
už demagogiją. Jis sakė,
kad po pilietinio karo!............
(1861-1865) republikonai !laU'la\.. ,
daue dešimtu metu laikė t,nt0{as , >lul,cmbel«0

įme, kalbėdamas vV ėst

Pavojingas Avantiūristas”
Generolas Taylor, buvęs 

nacių vadu kal- 
teis-

valdžią demagogiškai šu-o . . x- v ,
kaudami apie “kruvinuo- oin ! ‘ ” >ake’ ka(uSe"

gru-'sius marškinius” (pilietinio! na.?nu> -IcCa,.lh> >ra Pa'
karo prisiminimai), norslv.OJ1Ts.avant',unstas> . kl> 

• - r ■ ■ įlįs “nesivaržydamas siekia
i reklamos.”

dų, tai Indijos karalius tu 
rėjo atiduoti savo gudriam’šiaip jau jie buvo ir nevie-Į
mimsteriui apie 4,000 bilio-Jningi, ir be
nų bušelių grudų! Jei skai- korupcijos ėdami, 
tyti, kad kasmet visame pa- gogijos betgi ūžtIn- siduria iš dviejų pusių ka- , . .. . _

kairei viai (pėstininkai), kari-sau Vle ]^au^a. t!.k aP\e 
Jis ninkai, raiteliai, bokštai, po 000.000,000 bušelių kviečių, 

vieną karalienę ir po vieną
karalių iš abiejų pusių.
Žaidimas vyksta lentoje, 
kuri yra padalyta i 64 bal
tus ir juodus ketvirtainiu- 
kus, po astuonios astuonio
se eilėse, žaidime kiekvie
na figūra (balvoniukas) tu
ri savo ėjimą ir visas loši
mas vyksta pagal tam tik
ras aiškiai nustatytas tai
sykles. šachmatų lentose 
lošiamas ir kitas lošimas, 
vadinamas šaškėmis.

Viskas butų buvę gerai, 
jei karalius nebūtų panorę 
jęs atsidėkoti savo ministe
riui už sugalvojimą tokio 
įdomaus lošimo. Karalius 
Širamas pasikvietė savo mi- 
nisterį Sisą ir tarė jam:

—Sakyk, ko norį už su- 
galvojimą tokio Įdomaus 
lošimo?

MinisterĮ Sisą negera 
dvasia pagundė paprašyti 
javų! Jis sakė:

—šviesiausias karaliau,

programos, ir 
Dema- 

užteko val-
Gen. Taylor, kuris dabar 

yra Nevv Yorke advokatu.
džiai išlaikyti. Panaši de-!kalbėj’°, Wes^ ^ointfka(le_ 
magogija republikonus ir^am.s ^kar? akademijos stu- 

- - - Irtf.ntarns) ir sake, kad sena-
ius McCarthy, betyrinė

damas Monmouth. N. J., ar
mijos laboratorijas, pridarė

tai Indijos karalius turėjojdabar vilioja ir jie mano,j,e. 
savo ministeriui atiduoti vi-;kad su jąja jiems pasiseksi 01 
so pasaulio kviečių derlių išsilaikyti valdžioje nepa- 
už 2,000 metų!

Gerasis karalius pamatė, 
kad gudrusis ministeris jį

rodant jokių savo darbų.
►<

, . i- Ir Vėl Austrijaapgavo, nes kaip jis gali'
atiduoti savo ministeriui vi-J Vakarai ir vėl pasiuntė 
so pasaulio kviečių derlių Rusijai nota ir joje vėl siūlo 
už du tūkstančius metų! Pa-Jderėtis dėl Austrijos taikos 
matė, suprato ir nutarė sa-Įsutarties surašymo. Savo 
vo ministeriui atsimokėti notoje vakaru valstybės pri-

tikrai Įdomus. Lošime su- už mano menką nuopelną

karališkai. Ir atsimokėjo. 
Jis davė Įsakymą savo tar
nams nuplauti savo gudria
jam ministeriui galvą, kad 
jis nebeprimintų karaliui, 
kaip jis apsisarmatijo ir ne
sugebėjo savo žodžio išpil
dyti.

Ministerio galva buvo nu
plauta, o nuplautai galvai 
javai juk , nebėra reikalin
gi! Taip gerasis karalius 
“užmokėjo” gudriajam mi
nisteriui savo skolą. Kartu 
iš to pavyzdžio visi galime 
pasimokyti, kad matemati
ka yra rimtas mokslas, o ne 
juokai.

mena Maskvai, kad dar 
1943 metais Maskvoje buvo 
sutarta Austrijai grąžinti 
nepriklausomybę. Praėjo 
10 metų, o Austrija, vietoj 
nepriklausomybės, turi ke
turių didžiųjų valstybių 
okupaciją. Vakarai siūlo, 
kad Rusija sutiktų arba 
per užsienių reikalų minis- 
terius, arba per ministerių 
pavaduotojus, arba diplo
matiškais keliais baigti 
svarstyti Austrijos taikos 
klausimą ir išpildyti bend
rai visų Aliantų duotą Aus
trijai pažadą.

Pažadas tikrai buvo duo

daug nuostolių armijai. 
Kalbėtojas paminėjo kelius 
didžiulius antgalvius iš vie
no laikraščio “The N. Y. 
Times”:

RADAR liudininkas ga
vo nervų sukrėtimą, keta 
pasakyt viską apie šnipų 
tinklą”; “Šnipinėjimas sig
nalizacijos korpuse per 10 
metų”; “Raudonieji juo
kauja, kaip lengva - gauti 
RADAR informacijas.”

Tokius pasigyrimus skel
bė pats senatorius McCar
thy, kuris Monmouth, N. J., 
laboratorijos tyrinėjimus 
vedė ne tai viešai ne tai 
slaptai. Senatorius skelbė 
spaudai tą, ką jis norėjo 
skelbti, ir nuslėpė tą, ką jis 
norėjo nuslėpti. Toks tyri
nėjimas kenkia armijos mo
ralei ir visai nedidina kraš
to saugumo.

—J. D.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Naujo Brooklyne

li Siuvėjų Susirinkimo malonus žmogus, tik supy-
Lapkričiu 18 d. buvo siu- kusio ^ugokis. Darbe jis 

vėju 5. skyriaus nepapras- 'tuomet kupinas juoko, to
tas susirinkimas, r.es jame cel <?™minkai jj mėgsta ir
turėjo nominuoti skyriaus J« metli jubitejuje įteikė 

jam gražią dovaną.valdybą. Susirinkimas ba .
vo negausus. Siuvėjai ne-; _ Vienas » Dalyvių, 
patenkinti vadovybe, nu-' MIAMI, FLA.
mojo ranka ir i lokalo susi-! w •
rinkimus. Tokia nuotaika -s l-*etuv*U Klubo Istorijos 
yra klaidinga ir žalinga pa-Į Miami Lietuvių Klubas 
tiems nariams. | Įkurtas 1946 metais vasa-

Tiesa, nors opozicija prie;no 23 d.
nieko nesirengė, bet tauti
kai komunistinė pozicija vi
sada budi. Ir šiame susi
rinkime A. Bimbos, J. Tys
liavos ir J. Ginkaus ‘'gen
gė” kaip mūras kiekvienu 
atveju parodė organizuotu
mą, todėl ir visa senoji val
dyba pasiliko savose vieto
se.

Iš unijos darbuotojų teko 
suprasti, kad siuvėjų dar
bingumas nupuolė iki pu 
sės, sezonas baigiasi. To
kios žinios siuvėjams nela- 

y patingaibai malonios, o

Tada jame buvo 
12 narių, o šiandien narių 
jau yra šimtai. Klubas jau 
pasistatė nuosavą namą, 
kurio salėj gali tilpti apie 
400 žmonių.

Namai pradėta statyti 
1952 metų pabaigoje. Jie 
kaštavo daug pinigų ir ru 
pėsčių, ypač klubo valdy
bai. Bet be didelio nanų 
eurio ji viena nebūtų galė
jusi tikslo pasiekti. Klubui 
carbus vykdant pritruko pi
nigų. Pagalbon tuoj atėjo 
Antanas Norvaiša ir Kazys 
Naujokaitis, paskolindami

t yr ’ J » V CI • r»r»z>

Shenandoah, Pa., Cetuviai angliakasiai,
Stovi iš kairės Į dešinę: Jurgis Oparaviėi: s. 
Joe Staškevičius ir Walter Tulko.

ek.rbą Maple kasykloje, išsikėlė Į viršų. 
Viktoras Visockis, Valentą žarltauskas.

Ptalapis Trecfa) ~

KAS, SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Pitisburgho Padangėje
Juozas Šimkus Mirė Mažukna gal jau bus šiek 

N. S. Pittsburghe spalio tiek surimtėjęs ir šiek tiek 
8 d . staigiai mirė Juozas pasimokinęs iš paties gyve- 
Šimkus, suiaukęs 63 metų nimo ir gal jau bus numetęs 
amžiaus, palikdamas di- Bimbos “kantičkas,” kas 
džiausiant nubudime žrno- dieną sužinodamas iš lietu- 
ną Barborą Leonaitę, broli v ių ir kitų laikraščių apie 
Julių ir daugeli kitų arti- visokias komunistų šuny- 
mesnių ir tolimesnių gimi- bes, pavojų šios šalies lais- 
nių. Juozas Šimkus buvo vei ir komunistinės Rusijos 
vienas ilgamečių N. S. Pitts- pavergtose šalyse, taip pat 
urgho gyventojų ir vienas ir musų gimtojo krašto Lie- 

iš senesniųjų Pittsbūrgho tuvos žiaurią priespaudą, 
lietuvių biznierių ir turėjo! Tačiau paaiškėjo, kad 
labai plačią pažinti Pitts- musų Jonas, kaip kad yra 
e urgho ir apylinkės lietuvių sakoma, “nieko nėra paši
urpę. Jau bus apie 14 me- mokinęs ir nieko nepamir- 
ų, kaip jis pasitraukė iš šęs.” Jis tebegieda iš Bim- 
iznio ir gyveno gražiai iš bos “kantičkų.” Mažukna 
ladarytų sutaupų. .savo tikrąjį veidą parodė

Velionis Juozas buvo lais- spalio 18 dieną Lietuvos 
. ų pažiūrų ir priklausė lie- Sūnų Draugijos susirinki- 

draugijoms, bet drau- kada buvo skaitomasuvių
gijimame veikime veikliai ALT Pittsbūrgho skyriaus 
nedalyvavo, išskiriant lie- laiškas, kviečiantis draugiją 
.u.vių tautines kapines ir rinkti delegatus Į Amerikos 

• * • Lietuvių Kongresą ir skirti.ietuvių dienų parengimus.

lietuviams, kuriems beliko reikalingą >umą. Visus ki- 
Armakausko, Bubelio, Dir- tus daug dirbusius prie sta- 
žio, Mitchull, Matulio, J. tybos sunku ir suminėti: 
Siman, Zorlandos ir Robert Juozas Ratkus, Antanas

SHENANDOAH, PA.

Kas Čia Buvo ir Kas Yra

skaityti apie juomų ir sa- vieną dieną 
votišką anų dienų Shenan- lynę aukoja 
doah ir kitų angliakasių gy-

aukų. Musų Jonas, gavęs 
daug yra padirbėjęs tauti- balsą, kad plūdo tai plūdo 
nių kapinių gražinimo dar- Amerikos Lietuvių Tarybą, 

dbuose. Velionis buvo ge- panaudodamas visas komu-

Ypatingai velionis gana

Hali dirbtuvės. Atrodo,’Rozenskis, Kazys Naujokai
kad senoji skyriaus vadovy
bė išleido skyriaus atsargas, 
neteks ir dirbtuvių. Komu
nistai tuo gali džiaugtis,

tis, Juozas Paukštaitis, An
tanas Norvaiša, Andrius 
Mickus, Adomas Noreika, 
Jonas Verbyla, Jonas Bub-

bet kokią naudą turės Tys- nis, Grawn ir tt.
liava su Juozu Ginkum? Visokiais budais klubui 

Išklausęs visų raportų įsi- gelbsti ir moterys, kurių 
pirmininkė nuo pat pra-tikinau, kad skyriaus atei

tis atrodo rusti ir tamsi. 
Seni siuvėjai eina i pensi
ninkų eiles, o jauni SKyriaus 
padėtimi nesiinteresuoja.

Kriaučius.

džios vra Stvles. —J. R.

I *IS Moterų Klube Veiklos
Musų klubas Įkurtas 1952 

metais lapkričio 18 d. Dir
A. Bubelių i 65 Metai

Lapkričio 20 d. Andriaus 
Bubelio dirbtuvės “KK” ve
dėjas suruošė savo tėvui, ir
gi Andriui Bubeliui, pokyli 
atžymėti jo 65 metų gimta
dienį. Tai buvo “surprise 
party.” Darbininkai taip 
pat nepraleido to Įvvkio 
pro pirštus: jie sudėjo po 
kelius dolerius ir pokylio 
metu sukaktuvininkui Įteikė 
puikų laikrodėli. Toji dar
bininkų kukli dovanėlė se 
nj sujaudino ir jis per ko
kią 10 minučių neg; 
pratarti žodžio, verkė. Tos 
jo ašaros, tai buvo džiaugs 
mo ašaros, ką ir jis trum 
poje savo kalboje i susi
rinkusius pasakė, 
vyko dirbtuvėje.

Kubus ir ava
ne tik vietos’ros širdies. Jis daug kam nistų gaidas iš

igyventojai, bet ir tolimes-Įšiuo ar tuo pagelbėdavo. “Vilnies.”
‘Laisvės” ir

..........______ r______ nių apylinkių lietuviai. Ne'xeužmiršdavo
Aš atvykau is Lietuvos i Frank Lavinsko ir J. retai pasirodo net kitatau- 

Ameriką 1909 metais ba- Banįšausko “Angliakasių čiai su lubų ryšuliais, 
landžio 8 d. ir nuo tos die- Atsiminimus.” Juose rasi- Kad rūbai pasiektų varg-Į 
nos visą laiką gyvenu She- le jr juokingų ang- šus dar šią žiemą, reikia ga-
nandoah miestely. Taigi, ij^kasiu gyvenimo Įvykių lirnai greičiau pristatyti 
žinau, kas čia per tą laiką apra§ymų. Knygą galite juos Į surinkimo punktą, 
dėjosi. Daug butų galima.gautį pasiuntę laiške $2 Atrodo, kad dar daug yra 
apie tą prirašyti, bet as cia(-uo acĮresu: Frank Lavins-žmonių, kurie turi paauko- 

~ kas, 4141—46th St., Long tinų lubų, bet jų pristatymą
Island City 4, N. Y. i vis atideda. Tokie turėtų

Šia proga norėčiau klaus-'paskubėti. Ir kiti paragin
ti, gal kas yra pasprukęs'tini. Persiuntimas reįka- 
nuo raudonųjų iš Vilkinin- lauja daugiau laiko, negu 
ių sodžiaus, Leipalingio! pi Įstatymas. Delsiant, žie-
arapijos, iš kur ir aš esu mimai rūbai pasieks varg- 

i norėčiau su šus tik pavasarį, kada jie
arlrpJjau bus nereikalingi.

Jaunius.

jis ir Pitts- 
burgho miesto prieglaudoje

1 J • • Ioendresmais

Pakliuvo LDS Sekretorė
esančių savo tautiečių ligo-' Policija suėmė Liet. Dar
nių ir senelių, juos dažnai bininkų Susiv. Trevesky, 
aplankydavo ir visados ne pa, kuopos sekretorę Uršulę 
tuščiomis rankomis. Paich, kaltinamą priklau-

Velionis Juozas buvo ki- sius komunistų partijai. Jai 
lęs nuo Laukuvos ir iš Lie- keliama deportacijos byla 
tuvos buvo atvykęs apie kaip svetimšalei. Iki teis- 
1910 metus. Jis gražiai pa- mo paieista už $2,000 už- 
laidotas spalio 12 d. Pitts- stato.
burgho Lietuvių Tautinėse^ paich yra lietuvė, seniau 

ji vadinosi Načiajiene. vė
liau Padubonienė, bet ir vėl 

kės lietuvių ir svetimtaučių persiskyrusi išėjo už serbo 
velionies draugų buriui. pajch. ’ Gyvendama Nevv
Kapinėse gražią atsisveiki- ^ensingtone ji padėjo ko- 
nimo kalbą pasakė Petras munistams užkariauti Auk- 
Pivaronas pažymėdamas, ščiausios Prieglatdos Klu- 
;ad Juozas Šimkus buvo Anglu laikraščiai, ra-
įtvykęs iš Lietuvos kaimo lydami apie ją, pastebi, 

kad prieš kelerius metus ji 
buvusi net komunistų parti-

pasitenkinsiu 
žodžiais.

Anuomet čia buvo daug 
nebuvo dienos, 

kad koks grinorius (taip 
vadino visus ką tik iš užjū
rio atvykusius) nepasirody
tų. Visur girdėjosi lietuviš
kai kalbant. Shenandoah 
vieni vadino lietuvių Jeru- 
zolimu, o kiti lietuvių sos
tine.

Kasyklos anuomet visos 
veikė, visi galėjo gauti dar
bo ir gerai uždirbti.

Gyva buvo ir visuomeni
nė lietuvių veikla. Jie kun 
draugijas, klubus, statė 
bažnyčias, rengė prakalbas 
beveik kiekvieną sekmadie
nį, vaidinimus, koncertus ii 
1. Čia juk kuri laiką dir
bo ir Mikas Petrauskas ir 
Stasys Šimkus.

Didelė klaida praeityje 
padaryta, kad nepastatyta 
namų, kurie butų pritaikin
ti susirinkimams, pasilinks
minimams ir kitokiems vie
šiems reikalams, kuriuose ir 
šiandien galėtų musų jauni
mas susirinkti ir savo tarpe 
bendrauti. Jis, gal būti, ne
būtų taip lengvai nutautė
jęs. šiandien mes tokios 
vietos neturime ir jaunimas 
eina savais keliais, pamir
šęs, kas jo tėvams buvo ir 
yra brangu.

Kadangi šiandien darbai 
kasyklose sumažėjo, bedir
bama 2-3 dienas per savai
tę. tai ir gyvenimas yra 
sunkesnis. Kas sugeba, tas 
keliasi kitur geresnių sąly
gų ieškodamas, kiti dirba 
čia pat kiek gauna, senes
nieji išėjo Į pensiją.

Sunyko ir visuomenine 
veikla, nes daugelis veik
lesniųjų išmirė ar paseno ir 
jau nebepajėgia našiai vi
suomeninio darbo dirbti. 
Baigiasi Shenandoah lietu
vių kolonija. Liūdna ir 
gaila, bet taip yra.

Kas norėtų daugiau pasi-

liziiii viii nuvu v i vi Kapinėse dalyvaujant dįde- 
iam Pittsbūrgho ir apylin-

kaitų su Lietuvių 
ŠĮ rudeni jau turė

jome kelis parengimus 
Grįžus iš atostogų pirminin
kei Julijai Styles, buvo su 
rengtas pobūvis jai pagerb
ti. Vėliau turėjo kortų va
karą, o spalio 18 d. buvo 
pagerbti klubo darbuotoja 
Ratkai ir Naujokaičiai 
Musų parengimai visuomet 
yra jaukus ir Įdomus. Iš 
pelno stengiamės Įsigyti rei
kalingus klubui vidaus Įren
gimus. kad, svečiams suva
žiavus, galėtume juos tin
kamai priimti.

Gruodžio 6 d. jau naujo
se klubo patalpose bus me
tinis musų klubo banketas, 
kiniam atsidėjusios ruošia-

Banketas mės.
Kiekviena

bame
Klubu.

šeštadieni ir
A. Bubelis yra dzūkas,'sekmadienį klube galima 

nuo Lazdijų. O iš ten visi gražiai praleisti laiką. Visi 
dzūkai via “drapiežni,” j atvykę Į Miami neturėtų 
smarkus; toks yra ir And- praleisti progos aplankyti 
rius. Jis yra nuoširdus ir klubą. Narė.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistu, 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 j 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 to, musų vaistinėj galima gauti:

(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš
čių; (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKA

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
Green Trading Stamps given to Customers.

pa
kilęs.
ais susirašyti. Mano adr 
-as: P. O. Box 94, Shenan 
icab, Pa.

Viktoras Visockis.

SHENANDOAH, PA.

Mielai

NEVV YORK, N. Y.

Mielieji Tautiečiai
BALF’o vajaus komitetas

randa reikalą priminti, kad
šiuometinė pinigų rinkliava

, .. • t ,* • tremtinių šalpai jau pasi-.uuuj duktė Julija ištekėjo d ,fa dar
U h.ifhikuimn °

Nauja Lietuvių Šeima 

23c 7 \ kuopos nariu

j.z Kazimiero 
'apkričio 14 d

Eidukaičio 
šaunus ves- aukos 

todėl 
ajaus Komitetas Į 

atsižvelgdamas nutarė 
iki š.

nespėjo atsiųsti savo
r. . 'vargstantiesiems.

uy,ų pokylis buvo Stony BAĮF>0 vaja„. k
<aleJ- Itai

Buikai yra seni šio mies- vajaus ,aik t u ,
J° gyventojai. Jie veiklus m aruodžio ,5 dienai 
Susivienijimo kuopoj, ku- Pranešdami apie tai dar

J” 1,6 k JUOdU\kart? kreipiamės į visus ne-
aukavusius ir prašome ikibet ir duktė.

Gražiai sugyvendami

aunas būdamas ir neturė-1 
jęs progos siekti jokio mok- 
do, kaip ir dauguma musų, 
bet šioje šalyje savo jėgo
mis sukurė gražų šeimyni
ni gyvenimą, daug pagelbė
jo kitiems jaunuoliams,
mokslo siekiantiems. iri Vi,i jau
daugeliui savo tautiečių ,Toja ie dovanas. K„ 
įvairiuose kituose reikaluo-

jos Washington apskrities 
sekretorė. —A tt- ’—A. B.
GERIAUSIA KALĖDINĖ 

— DOVANA

galima padovanoti gero, 
bet pigaus kišenei, rūpina
si kiekvienas ir dažnas pa
miršta, kad geriausią dova
ną pasirinksi išrašydamas 
savo giminei, draugui ar bi
čiuliui “Keleivį.” Bus pi
gu, nes $4 metams, o jį ga
vęs minės dovanotoją išti
sus metus, nes “Keleivis” jį 
lankys kas savaitę.

Į Taigi, išrašyk “Keleivį 
kalėdiniu dovanu.

se. Daug jis prisidėjo dar
bu ir prie šių tautinių kapi
nių, kuriose jisai pats buvo 
pasirinkęs vietą amžinam 
atsilsiui.

Prie velionies karsto bu
vo sudėta daugybė gyvų gėdienos iteikti 

u aukų lapu 
105 Grand 

St., Brooklyn 11, N. Y., ar- 
vietos posto vedėjui. 

Negalinčius paaukoti pra
šome bent grąžinti aukų la

žio 15 
savo auką

, .. z ^ra BALF’o centrui,gailestingoji sesuo (nurse) 
dirba Pottsviile ligoninėj 
Jaunasis Eidukaitis yra 
•.imtas vyras, todėl malonu 
Buikams gavus tokį

ražiai išauklėjo ir savo 
vienintele dukrelę. Ji

gruoc
lu vainiku.

Mažukna Tebegieda 
Bimbos “Kantičkų’

’S

Kai kas manė, kad Jonas
T . .. . pa, nes jis reikalingas prie
Jaunieji po vestuvių .svyko va1aus atskaįtomybės. 
i Floridą, o gilzę
vens Seltzer City, Pa.

Aš linkiu jaunavedžiams
gražaus ir laimingo gyveni
mo. Eikite tėvų pėdomis ir 
uoliai dalyvaukite lietuvių 
veikloj.

SLA 23 kp. koresponden
tas

Viktoras Visockis.

vajaus

aPsl^y_| Reiškiame dėkingumą ir 
laukiame jūsų aukos.

Mew Yorko BALF’o 
Vajaus Komitetas.

Drambliai Pastojo Kelią

BROCKTON. MASS.

Rubu Rinkliava

Pietų Afrikoj drambliai 
(elephants) Kruger Nation
al Parke išėjo i kelią ir 
trukdė automobilių judėji
mą. Milžinas dramblys su
stojo kelio vidury, sustabdė 
mažą automobilį ir jo vos

BALF’o 72 skyrius vyk-!smėliu neužvertė. Antras 
do rūbų rinkliavą likusiems dramblys sulaikė mašiną 
Europoje lietuviams. Rūbai visą valandą.
ir avalynė priimami A.J—-------------------------------
Strumskio laiki odžių dir’o-i Remkit biznierius, kurie 
tuvėje, 109 Ames St., kiek- skelbiasi “Keleivyje.”

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Nauja?, pagerintas anglu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių. paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa 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. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

I
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Kova Prieš Dvidešimto 
Amžiaus Gėda

______ k
Lapkričio 17 d. Nevv rų kraštų atstovų kalbas į 

Yorke Baltijos Laisvės Na- savo pavergtuosius kraštus, 
muose susirinkę Albanijos, Lietuvių vardu žodį tarė 
Bulgarijos, čechoslovaki-'LLK pirmininkas V. Sidzi- 
jos, Estijos, Latvijos, Len- kauskas ir LLK nariai V. 
kijos, Lietuvos, Rumunijos. Vaitekūnas ir J. Audėnas. 
Rusijos, Ukrainos, Vengri- Į susirinkimą buvo atsilan- 
jos tautinių komitetų bei kęs ir Europos Laisvės Ko- 
tarybų atstovai, be to atsto- miteto prezidentas, 
vai buvusių politinių kali- Lapkričio 20 d. popiet 
nių tarptautinės federaci- Įvyko visų aukščiau suminė- 
jos, sovietų pavergtųjų: tų tautų demonstracija prie
kraštų profesinių sąjungų,1-Jungtinių Tautų būstinės 
laisvųjų žurnalistų tarptau-'Nevv Vorke, 42nd St. ir lst 
tinės federacijos, centro Avė., ryšy su prasidėjusiu 
Europos krikščionių demo-' priverčiamojo darbo kiau
kutų unijos, tarptautinės simo svarstymų. Demon- 
ukininkų unijos, centro Eu-’stracija vėliau 
ropos liberalų unijos, cen-'centrinėmis Nevv

kasdieninių prekių ir mais
to. Ukmergėj, kurią ji ge
riausiai pažino, spekulian
tų knibždėte knibžda. Jie 
slampinėją gatvėmis siūly
dami vaistus, mieles, ame
rikonišką rūkomąjį popie- 
rį ir tt. Ypatingai trūkstą 
duonos. Jau iš vakaro 
prie kepyklų didžiausia 
spūstis, o kai kitą dieną 
pradeda pardavinėti, tai 
kyla neišpasakytas triukš
mas, stumdymasis, kolioji- 
masis ir muštvnės.

Nebeliko Neringos 
“Karaliau.”

—Aįou, Maike!
—Heilo. tėve. Ką nauja 

šiandien pasakysi?
—Šiandien aš galiu tau 

pasakyti. Maike, kad skai
čiau labai gerą gazietą.

—O kodėl jau ji tokia 
gera?

—Kad gražiai rašo, vai
ke.

—Apie ką?
—Ji rašo, vaike, apie 

šiaudinius katalikus. Sako, 
kad šiaudiniam katalikui 
ant 3ųdnos dienos busią 
daugiau trubelio, negu tik
ram šliuptamiui. Esą, to
liam butų buvę geriau gim
ti kokia nors uodeguota 
monke Afrikoj, tai Dievo 
sūdąs jam butų lengvesnis.

—O kaip apie “šiaudi
nius” kunigus, tėve, ar tas 
laikraštis nieko nerašo

—Ar tai tu rokuoji, Mai
ke. kad yra ir kunigų šiau 
dinių?

—Taip, tėve. Ir jeigu 
jau Dievo teisme bus taip 
riesta paprastiems katali
kams/tai “šiaudiniams” ku
nigėliams bus daug pras
čiau.

—Na, pasibažyk, Maike, 
kad tu čia manęs nebalamu- 
tini.

—Ar būtinai reikia “ba- 
žvtis”?

—Kitaip. Maike, as ne
norėsiu tikėti, kad kunigas 
galėtų būti šiaudinis kata
likas.

—O kaip, tėve, gali pap
rastas para pi jonas būti 
“šiaudinis”?

—Šiur, Maike, kad gali. 
Jeigu parapijonas neklau
so savo klebono, neduoda 
gana apieros, neateina Į pa
rapijos balių, nieko neišge
ria, parapijos biznio nerc 
mia, bet bedieviams patar
nauja. skaito jų raštus ir 
dar Amerikos Lietuvių Ta 
rybai dažnai išmeta penki
nę, tai toks katalikas yra 
šiaudinis. Bet aš negalit 
išfigeriuoti. kaip kleboną.- 
gali but šiaudinis. Juk jis 
boso ant savęs neturi.

—Šiaudinis kunigas yra 
tas, tėve, kuris nepildo 
Kristaus mokslo.

—Bet ar gali but toks 
kunigas, Maike, kuris Kris
taus mokslo nepildytų?

—Geriau tėvas pasakyk 
man. ar daug yra tokių, ką 
pildo?

—Aš rokuoju. 
Jicj>gdv. .

LIEJA GAILESČIO AŠARAS

Joseph Cascia, 5 metų vyras iš Rockauay. N. J., lieja 
gailias ašaras šalia savo aptvarstyto šuniuko, kuri vienas 
įpykęs kaimynas žiauriai primušė, šuniukas buvo nuga
bentas į gyvulių ligoninę Dover. N. ir ten pasirodė, 
kad jis gyvens, bet gal neteks vienos akies.

Nepriklausomai Lietuvai 
priklausančio pajūrio—Ne
ringos miškų papuošalas 
buvo retas gyvulys—elnias.

,“Z Ju pamatyti žmonės važiuo- patraukė (^vo g įolimų vietų
01 ° su rasų komunistų antplu- 

galas ir tiems 
gražiems sutvėrimams. Pa
sak Stuttgarto radijaus lap
kričio 8 (i. pranešima, rusai 
juos šaudė mėsai ir dėl įdo
mumo, o paskutinieji 2 gy
vieji elniai išvežti, i Petra
pilio zoologijos sodą.

tro Europos socialistų uni-'gatvėmis į Times Square, J?-.
* - - •* • i • , . (IZluissiskn-ste. Buvo 

įvairių plakatų.
jos, išklausę pranešimą kur ir išsiskirstė. Buvo
apie Jungtinių Tautų komi-'daugyl)ė
sijos pradėtą svarstyti -----
Jungtinių Tautų Tarptauti
nės Darbo Organizacijos 
Priverčiamajam Darbui 
Tyrinėti Komisijos ra
portą, priėmė ir pasirašė 
rezoliuciją, kuri buvo Įteik
ta Jungtinių Tautų genera

Iš PAVERGTOS 
LIETUVOS

Nėra Vaistų
1947 metais patekusios į

Rusų ‘Nesavanaudiškumas’|
MARGUMYNAI

... i x • • t • Lietuvą, o dabar esančios 
—Klysti, tėve. Kristus Jnlam se reonui. .oje sa Vokietijoje, vokietės žo-: Rusai nuolat skelbia, kiek 

žemiškus '°ma» ’a zmomjo>.sąžine fj2iais. Lietuvos ligoninėse1 daug jie padeda ju paverg-
oi nenurims, kol nebus pa-'truko ,.eika|i v*stu j; ' Bet tas . . di b,An

•įkrinta pasaulio taika be. . kurį A. vra melas.’ 15 tikrųjų Rusi-“5 'lu0<1* >,a'^ ’’ P
saugumas, kol politiniais ir į,. .. -- , - . -• ; , -taisomi televizijos aparatai.. . f. , Panemunes džiovininku sa- ]a čiulpia tas užimtas vals- . • j •ūkimais sumetimais bus........ ..... Xei £

---- ne- Pavvzdziui. vra apskaiciuo- , . .. ..„ „ v r * i i *-• • kviete iš dirbtuves meena-juos buvę galima ta, kad Rusija vien 19o2 T ... , t
• gauti tik juodoj rinkoj už metais iš Lietuvos iščiulpė ” - J oo „ t
pasakiškai brangią kainą. '------ — -m--------------------- ... lt« nesuta.se, tac.au 23 rub-

Visur Lietuvoj

uždraudė krauti 
lobius. O parodyk man to
ki dvasiški, kuris turtų ne 
krauna.

—Gali but, Maike, kac 
čia tavo teisybė.

—Ne tiktai gali but, bet 
taip ir yra. Tėvas tur but 
dar atsimeni nesenai buvusį 
Meksikoj vidaus karą.

—Šiur, kad atsimenu.
-O kas tą karą sukėlė, 

tėve, ar žinai?
-Jes, Maike, žinau ir tą. 

Tai buvo toks razbaininku 
vadas Vila.

—Ne, nežinai, tėve. VL 
ia nebuvo razbaininku va 
das. Jis buvo skriaudžia
mų žmonių vadas. Ir ne 
jis Meksikos karą pradėjo. 
JĮ pradėjo kunigai su dva 
rininkais, kuomet Meksikos 
valdžia nutarė nusavinti 
Jų dvarus ir išdalinti beže
miams. kurie neturėjo iš ko 
gyventi. Gindami savo dva
ras, Meksikos kunigai, su
sitarę su kitais turtuoliais, 
pradėjo karą. Ar Kristus 
taip mokino, tėve?

—Aš, Maike. apie tai ne- 
pamislinau.

—Tu. tėve, daug apie ką 
lepamislini.

—Nesibaik, vaike.
—Bet eikim toliau, tėve. 

Kaip geras katalikas, tu tur 
out esi girdėjęs, kaip Kris- 
.us botagu išpliekė iš baž
nyčios biznierius, kurie pi
nigus rinko.

—Šiur. Maike, musų kle- 
onas nesenai per pamoks

ią apie tai aiškino.
—Bet ar jūsų klebonas 

nerenka bažnyčioj pinigų?
—Bai gali, Maike, ren-
tK<J -
—Na, tai kaip dabar tė

vas sakysi, ar jis pildo 
Kristaus mokslą?

—Bet apierą j>onui Die
vui reikia duot, Maike. 
Kristaus mokslas to ne 
baudžia.

—Tėve. kam čia kišti 
Dievą Į šitą bizni. Dievu: 
pinigai nereikalingi ir kle
bonas niekad Dievui jų ne
siunčia.

—Taip nekalbėk, Maike.
—Kodėl? Ar teisybė ne

patinka?
—Maike. aš bolševikiško 

noturo žmogus. Kai teisy
bė man nepatinka, tai aš 
sakau, kad tai ne teisybė,

kad visi,ale melas.

Kaip Jie Tai»o Televiziją
Maskvoj einantis laikraš-

,............. pati kuri laika gulėjusipolitiniais ir paneIrunfe '
_ sumetimais >« natori;oj.. _ 

r^dOmc\.S^lam‘,eLda7 nei sueptomicino joje
bai. Sveikintina, kad tą 
klausimą pradėjo kelti auk- " ‘ ' 
ščiausia pasaulio instituci
ja, bet nelaimė, kad joje 
nėra tikrųjų atstovų tų 
kraštų, kur tie vergiški dar
bai vykdomi.

Net ir tie iš musu kraštų 
kurių vardas atstovauja 
mas, atstovaujami išdavikų, 
galinčių kalbėti tik tų var
du, kurie primetė komunis
tinę valdžią jų kalinamoms 
tautoms. Todėl pareiga ir 
teisė kalbėti už valstybes ir 
milionus nebylių vergų pri
klauso mums, kurie laisva
jame pasaulyje galime pra
bilti laisvai ir be baimės.

Rezoliucija siūlo pa
smerkti priverčiamojo dar
bo ūkiniais ir politiniais su
metimais praktikavimą, kur 
tatai bepasireikštų, ir reika
lauti, kad ji butų panaikin
ta.

Rezoliucija IX? to siūlo 
pašalinti iš Jungtinių Tau 
tų organizacijos tuos kraš
tus, kuriuos šitokie darbai J 
vykdomi, nes jie nusikalsta 
pačių .Jungtinių Tautų pa-1 
skelbtai žmogaus teisių de
klaracijai.

Lietuvos vardu rezoliuci
ją pasirašė LLK pirminin
kas Vaclovas Sidzikauskas.

Rezoliucijai -Jungtinių 
Tautų generaliniam sekre
toriui iteikti susirinkimas 
išrinko t asmenų komisiją.

Ta proga “Amerikos Bal
das” ir Laisvosios Europos 
Radijas inkorporavo atski

ls Lietuvos iščiulpė 
igenbiu už 625 milionus d o- 

trako lenu. ' 1,us

SUSIDRAUGAUKIT SU

Kuppiner

tačiau
paėmė. Ji vėl paprašė 

kitą atsiųsti. Atsiuntė, bet 
ir tas nieko nepagelbėjo. 
Jam sumokėjo 48 rublius

Trečią kaną atsiuntė vėl 
kitą asmenį. Tas pakraštė 
aparatą, paėmė 32 rublius/

tinis Haagos Teismas pri
pažino Anglijai teises i dvi 
mažas saleles, esančias 
Anglijos kanale, kuris ski
ria Angliją nuo Prancūzi
jos. Tos salelės yra mažos, 
vos 300 jardų ilgio ir 150 
jardu pločio, jose tegyvena 
vos 100 žmonių ir jos jo
kios reikšmės nei vienai nei 
antrai valstybei neturi. 
Tos valstybės buvo susita
rusios ir dėl tų salų naudo
jimo žvejybos reikalams ly- 

-* giomis teisėmis, bet dėl 
nuosavybės teisių negalėjo 

1 000 mptu susitar-

DARK
(TAMSIU

3EER
ALŲ M )

bet aparatas neveikė. Iti. Dabar ta klausima iš
Pamanysite, kad apara-įsprendė tarptautini 

tas buvo senas, nebetinka-1 
mas. Ne, taip negalėjo bū
ti. nes televizija Maskvoj 
tik pačiu paskutiniuoju lai
ku teįrengta.

mas.

J U OKAI

teis-

met kunigas kalba apie 
pragarą, kurio, iš tikrųjų, 
niekur nėra.

—Olrait, Maike, o Sovie
tu Rusijoj ar yra rojus? Juk 
nėra. Ale bolševikai vis
tiek tiki, kad yra. Na. tai 
kodėl aš negaliu tikėti, kad 
vra pekla?

—.Jeigu tėvas šitaip kal
bi. tai rimtai su tavim ne 
galima kalbėti.

—Ai don kėr, Maike. Aš 
silkinu už savo vierą. taip 
kaip Antanas Bimba už Ka
sėją. O jeigu tu nenori su 
manim kalbėti, tai gali sau 
eiti kur nori.o aš eisiu pas

Gero skonio— 

ilgų tradicijų— 

puikiausias tamsus alus 

koks yra kada buvęs! 

Dabar gaunamas visur.

Garsaus Jscob Ruppert Bravoro Produktas 
c nu, ubcumku* kh m umtt ui ucn ww, i t. c.

Kanibalas
Neištirtųjų kraštų vienas ty

rinėtojas giliai Afrikos giriose 
susitiko kanibalų giminės žmo
gų, kuris buvo baigęs universi
tetą Anglijoj. Kejiauninkas la
bai nustebo, kai sužinojo, jog 
mokytas žmogus vis dar valgo 
žmogieną. Jis paklausė jo:

Kišeninis Telefonas

Taip, gal neteks ilgai 
laukti, turėsime degtukų 
dėžutės didumo radiją-tele 
foną ir galėsime jj iš kiše
nės išsitraukę betkame bū
dami su betkuo kalbėtis 
Taip sako Amerikos Radi-. —
jaus Bendrovės pirminin- -Nesuprantu, kaip tamsta 
kas Sarnoff. Jam dabar1*’11 va,gv,i žmogiena
gaminamas transitorius ma
žesnis kaip dešimtukas 
(dime), kuris galės pak< 
ti dabartines radijaus ban- turingai 
gas, todėl ir aparatai galės šakutes. 
>uti tokie maži.

10 Vaiku į Vežimėli

| —Bet tėvui patinka, kuo-tZacirką išsigert.

(išauklėtas garsiame 
versitete?

būdamas 
anglų uni-

—O.—atsiliepė kanibalas.— 
,dabar aš žmogieną valgau kul- 

visada vartoju peilį ir

Panmunjom Derybos
Kai Panin iu jom kaimelvie

Rusijoje vaikų vežimėlis buvo vedamos derylios ten buvo
buvo didžiausia prabanga. !°ks atsitikimas: vienas ameri-

K, - - kietis delegatas netvčia po sta-ai rusu kariu žmonos, - - , - , ‘ ....... ‘, .. lu įspyrė i ko)a kinietei sekre-1940 metais pradėjo plūsti torci kur; užraši„6io <lelegat„ 
Į Lietuvą, tai jos nė viena ka]},as Amerikiet is tuoj atsi- 
neturėjo vežimėlio ir vai- prašė, tardamas “Atleisk man. 
kus nešiojosi rankose. Lie-tamsta." Bet kiniet ė niekti ne- 
tuvoj visi tuo stebėjosi, ten atsakė. Ji priėjo prie kiniečio 
tik čigonės savo vaikus taip majoro ir jam ką tai pašniųžde- 
nešiojosi. |jo i ausį. Majoras tuoj : pat

Dabar skelbiama, kad ?riėio r,rie kiniečio generolo ir 
Tarybų Sąjungoj 1954 me-''am ka
tais busią padirbta tokių ^’<‘n®ro!as 
vežimėliu 300,000. Kiek ten .....
per metus gimsta, tikrai jos sostinę 
niekas nežino, bet be jokioSj po laiko kinų generolas 
abejonės gimimų bus per grįžo. Jis ką tai pašnibždėjo 
3,000,000. Tokiu budu, gal majorui į ausį. Majoras pa
kas dešimta motina galės Šnibždėjo į ausi mergaitei. <» 
vaiką vežioti vežimėly, O mergaitė kreipėsi į amerikieti 
devynios ar daugiau gaus,^c,?at^ ’r ’am pasakė: **o. tai 
kaip ir iki šiol ant ranku nickis-
vaikus nešiotis. Tai

rankų 
tau ir

35 metų laimėjimai!

Baigėsi 1,000 Metu Byla

Šiomis dienomis Tarptau-

tai pašnibždėjo į ausį. 
tuoj pat išėjo iš 

ir nuėjo patelefonuo- 
Kini-

Pakalbinkime kaimvrmn ir 

draugu* „ž*i*ak-*i 

▼j.” Kaina metami $4.

nesuta.se
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Rusams Saldus 
LietuviųKraujas

Nuo 1795 metų Lietuva bai karingai nusiteikusi, 
buvo galutinai rusų paverg-; Kazokams buvo duotas 
ta. Carų valdžia žinojo, 1 įsakymas be ceremonijų 
kad lietuviai ne savo noru! žmones išvaikyti. O kazo- 
jiems pasidavė, kad jie, irjkai, kaip žinoma, visuo- 
.Rusijos piliečiais tapę, sten-jmet buvo žiaurus, todėl ir 
gėsi išsilaikyti ir progai J čia jie žinojo, ką reikia da- 

žmonės priešinosi, 
prieš gerai ginkluotus 

negi gali akmenimis ir

esant iš “globos” pasiliuo-'rvti. 
suoti. 1831, 1863, 1905 bet
metų ir kiti įvykiai rusams 
prikišamai rodė, ko Lietu
vos liaudis trokšta.

Tą žinodama caro val
džia pasiryžo planingai su
naikinti lietuvių tautą. Vi
sų pirma ji uždraudė mu
sų spaudą, ji laikė musų 
liaudį tamsoje, trukdė jai 
šviestis, jei ir davė kiek 
mokyklų, tai jų tikslas buvo 
mus surusinti; ūkiškai kraš
tą čiulpė begėdiškai, todėl 
daugelis lietuvių turėjo eiti 
duonos ieškoti į 
miestus ar užsienį. Kadan
gi lietuviai buvo katalikų 
tikybos, o rusai pravosla
vai, tai caro valdžia pasi
ryžo juos ir supravoslavin- 
ti. Jei caro valdžia 
buvusi išmintingesnė,

kumštimis atsispirti. Devy
ni žmonės buvo užmušti, 
kelios dešimtys sužeista ir 
apie 150 suimta ir pasodin
ta į kalėjimą.

“Mūšį” laimėjusiems ka
zokams buvo leista “pa
šeimininkauti” apylinkėj. 
Kiek čia skriaudų padary
ta, kiek moterų ašarų pra
lieta ir tt., kas tą šiandien 
pasakys!

. 70 suimtųjų teisė, juos
Rusijosjgynė geriausi advokatai ne

imdami jokio atlyginimo; 
jie ne tiek juos gynė, kiek 
kaltino caro valdininkas. 
Kad ir griežtas buvo teis
mas, bet 34 buvo išteisinti, 

butųj4 nuteisti 10 metų ir 32 
butųlmažesnėmis bausmėmis, 

mokėjusi atsargiai prie Pats teismas kreipėsi į carą 
žmonių prieiti ir savo tiks- prašydamas dovanoti baus- 
lus gudriai vykdyti, gal ji mę. ir
butų geresniu vaisių susi-

NEW YORKAS SKĘSTA BUKUOSE

.\e» turku aioimestis ir oaugelLs kitu ry.iniu valstijų 
miestu būvu paskendę r akuose ir durnuose dėl nepaprasto 
oro. Paveiksle matosi Ne* Yorko vaizdas nuo vieno dan
goraižio stogo, kada miestas buvo, padengtas rūkę ir du
rnu mišiniu. Nepaprastas rūkas atmieštas durnais išsilai
kė rytuose kelias dienas, kol pakilęs vėjas orą išlaižė

yienam kambary. Laisvą 
laiką praleidžiame lanky
dami vakarinius kursus, 
pradedant paišyba ar auto 
mechanika ir baigiant kri
minologija ir televizija, kas 
kuo domisi.

“Musų salą kaliais ap
lanko iš Amerikos daininin
kai ar kitokie artistai ir pa
įvairina musų nuobodų gy
venimą.

“Iš tikrųjų, nebutų ko

Darbo Fronte

Streikuoja Antrą Mėnesį
Kalifornijos lėktuvų įmo

nių darbininkai streikuoja 
jau antrą mėnesį reikalauda
mi, kad jų atlyginimai butų

perdaug skustis, bet vis dėT-l1^. įmonių
to ckaičiuoiu dienas kada'darbininkl* atlyginimams to .kainuoju diena., Ra(la Pradžioje saikavo 33,000,

vėliau dalis grįžo į darbą, 
bet skaičiuojama, kad ir 
dabar dar streikuoja per 
20,000. Dabartinis atlygi
nimas yra $1.50-$2.47 va
landai ; reikalaujama pa
kelti apie 26 centus valan
dai.

supranta, kad šių dienų są
lygose susitarus su unijomis 
yra saugiau negu tariantis 
su atskirais asmenimis.

galėsiu gi-įžti atgal į Ame
riką, į civilizaciją. Išsiil- 

igau lietuvių, nors draugai 
amerikiečiai ir labai puikus 
vyrukai.

“Gavau trečią ‘makaro
ną.’ Svarbiausia, kad su 
juo alga padidėjo.”

—J. S.

BALF’o Reikalai
BALF’o centro valdyba 

prašo pagyvinti rūbų rink-

75 Centų Neužtenka
Kennedy, demokratas se

natorius iš Massachusetts, 
kalbėdamas bankete AFL 
steigėjui Samuel Gompers

Darbininkų įtaka Auga
Amerikoj auga ne tik 

darbininkų skaičius, bet ir 
jų įtaka krašto gyvenime. 
Kas galėjo galvoti prieš po
rą dešimčių metų, kad į 
darbininkų unijų suvažiavi
mus skubėtų net po du fe
deralinės valdžios aukš
čiausiu pareigunu? O šian
dien juk taip yra. šiandien 
vis daugiau unijų narių pa
tenka į tokias svarbias vie
tas, kaip majorų, miestų ta
rybos narių ir tt. Vien CIO 
iš savo narių turi per 1,000 
majorų.

laukusi, bet ji grubijoniškai 
ėmė lietuviui už sprando ir 
jį žemėn lenkė. Jos tikslas 
buvo aiškus, ir tčdėl lietu- sukilėliai, 
vis vis atkakliau spyrėsi.

Ne trumpo straipsnelio

sukakties proga. Bet tą tuoj prieš tą patį pasaulį atsa- buvo apskaičiavęs, kad kas 
po įvykių prisiminė Kudir- ko: caras teisingas, nesi-'m€tas re'k pasiųsti bent 
ka ir “Varpe aiškiai i.dės- priešinkite vvriausybei, t.-100,000 svarų rūbų. Jis šu
tė. Jis jau tada atkreipė y.: jus kražiečiai esate me-r*nkdavo JM a')‘e 70,006 
visų dėmesį, kad nė vienu lagiai ir verti bausmės už svarų, o skirtumą gaudavo 
žodžiu lietuvių neužtarė po- pasipriešinimą Klingenber- iš Amerikos katalikų labda- 

įpiežius. Maža to. Jis ne- gui su jo kazokais,” rašėlros organizacijos
laimė, kad netrukus'trukus išleido net encikliką/anuomet musų tautos pra 

į sostą Įžengė paskutinis ca-. kurioje pagyrė carą ii- jo našas Vincas Kudirka, 
ras Nikalojus II; ta proga aukštą teisingumo pajauti-' Kražių Įvykius

liavą. Drabužiais tremti- pagerbti, pareiškė, kad da- 
nius aprūpina tik BALFas.
Jų reikia daug. BALFas

bar veikiantis maž.aus.as Redakcijai
valandinis atlyginimas 75 *
centai yra permažas ir jis 
turėtų būti pakeltas. CIO 
šūkis: Mažiausias atlygini
mas ŠI.25!

buvo išleista amnestija, ku-’timą ir sakė, kad lietuviai'prisimename 
ria pasinaudojo ir Kražių turi būti “vierni” ir paklus- musų tėvynės padėtį. Sta- 

nųs šviesiausiam dauggalin-Llino ir jo įpėdinių valdžios 
kad reiki tikslai yra tie patys, tik ji 

na Kražių įvykiai? Visų-“šėnavoti jį ir visas jo vy-'gudresnė ir dar daug žiau- 
uždavinys yra šitą nykštuko;pirma caro vyriausybės resnybes ant musų pastaty-'resnė, todėl pavojus yra dar 
kovą su milžinu pavaizduo-į žiaurumą ir pasiryžimą su- tas ir net už jas karštai didesnis. Tačiau mes nepra 

-'melstis. Kudirka

Ka mums šiandien prime-'giausiam ciesoriui, 
Visu-‘šėnavoti

ti. Č.ia rupi paminėti tik!naikinti lietuvių tautą. Pa-’melstis
• * • • AA .1 a V V* __ 1 1- nvieną įvykį, kurio 60 

sukaktis suėjo prieš
savaičiu. Tai Kražių sker

metų įprastų 
porą'

žmonelių sugebėji-

dynės. kurios caro kazokų

mą atkakliai savo 
ginti—kunigai jau

nticiloidi
riUV7»rvn.-v.

teises 
norėjo 

n

ir

tą vadina randame vilties, kad ilgoje
skaudžiu pasityčiojimu.! kovoje užgrudytas lietuvis 

Kražiečiai skundžiasi prieš pajėgs išsilaikyti, nes juk ir

buvo įvykdytos 
lapkričio 22 d.

Kražiai—mažas Raseinių 
apskrities miestelis. Jame 
buvo vienuolynas, kuris ca
ro įsakymu buvo panaikin
tas, o bažnyčia buvo įsaky 
ta nugriauti. Įsakymas 
pykdyti buvo duotas vietos 
isprauninkui (policijos vir
šininkui). Žmonės šitą su
žinoję, būriais rinkosi prie 
bažnyčios ir jos dieną ir 
naktį neapleido. Policija 
daug kartų mėgino žmones 
išvaikyti, bet nepajėgė. 
Vietos kunigai jau norėjo 
nusileisti ir švenčiausiąjį iš 
bažnyčios išnešti, 
nes jiems neleidc.

Pagaliau lapkričio 22 d. 
į Kražius atvyko pats gu
bernatorius Klingenberga* 
su dideliu pocijos buriu, bet 
ir tas pabijojo 
žmonių minia skii

VąSdi riimSiTi?
1893 metaisižmones tik durtuvais teįvei

kė.
Prieš Kražių skerdynę 

kėlė balsą to meto slaptoji 
lietuviu spauda, ta pati da
rė ir Amerikos lietuviai ir 
ju spauda; jų atgarsiai pa
siekė net kitų tautų spaudą 
Visi piktinosi. Kudirka 
“Varpe” šaukė, kad plau
kai ant galvos stoja, krau
jas gyslose stingsta prisi
minus tuos įvykiu*. Dvi
galvis šiaurės erelis, rašė 
jis. pratęs maitintis gyva 
mėsa savo pavaldiniu ir til
dyti troškuli nekaltųjų 
krauju, matyti. buvo labai

bet žmo- išalkęs, kad Kražiuose su- 
raošė toki kruviną pokylį: 
lis panoro lietuviu skanaus 
kraujo, kurio negalėjo atsi
gerti kryžiuočiai ir neįsten
gė viso išsunkti—patys ga 

didžiulę’lą gavo.
tvti. to- Ir dar viena svarbu dalv-

pasaulį, kad juos neteisinga dabartiniai skriaudėjai nė
vvri»»svbp nn. vo om-T-Tnl

Žemaiti*.
vyriausybė nežmoniškai nu- ra amžini, 
skriaudė, o popiežius į tai

Išsulg au Lietuvių
Gavau įdomų laišką iš; 

savo pažįstamo J. L., kuris 
tarnauja Amerikos kariuo
menėj (air force) ir šiuo 
metu yra Japonijoj. Okina- 
wos saloje. Jis rašo:

“Labai dėkoju už jūsų
X 11

neturtingai. Daugumos pra
gyvenimo šaltinis—tas ry
žių darželis ar žvejyba.

“Geroką jų skaičių ame
rikiečiai yra pasamdę viso
kiems darbams. Mes kiek
vienas mokame $2 per mė

ir todėl esame laisvi 
ką, ypatingai tolimoj ir nuo ruosos ir virtuvės dar- 
keistoj šaly, tai vienintelis ^>ų-
nuobodžios dienos džiaugs-) “Dažnai darome ekskur 
mas. i sijas į salos tolimesnes vie-

“Šiandien budžiu savo|tas
štabo patalpose. Jei kas’1"13^ *r Šinto (Shinto) 
susižeistu, susimuštu ar no- šventyklas. Tai svarbiau-

laišką. Kareiviui gauti laiš-’nes! 
ypatingai tolimoj ir

kuri ra
ibus rinkdavo Padėkos Die-

Iną prie bažnyčių. Šiemet 
ta oigamzacija surinktus 
dabartinę 'drabužius siųs pabėgėliams 
į Tolimuosius Rytas, mes iš 
jos nebegausime. Štai ko
dėl turime daugiau patys 
rūbų aukoti.

Su dėkingumu BALF’o’ 
centras praneša, kad visuo
menė jautriai pradeda atsi
liepti į paskelbtą rabų rin
kimą tremtiniams. Tačiau 
kai kurie aukotojai, siųsda
mi rūbas, juos prašo per
siųsti jų pačių nurodytam 
tremtiniui. Turime paaiš
kinti, kad dėl lėšų trukumo 
ir brangaus pašto tarifo 
BALF’as negali siuntinėti 
kiekvienam tremtiniui at
skiras pakietus. Amerikos 
valdžia padengia tik nevar- 
dintų siuntą persiuntimo iš
laidas, o už vardintus jau 
tenka mokėti pačiam 
BALF’ui, ko, žinoma, pa
daryti negalima, nes tas 
BALF’ui per metus kainuo
tų apie 70,000 dolerių.

Ta pačia proga pakarto-

Italijos Darbdaviai Prieš 
Unijas

Italijos stambieji fabri
kantai atsigavo, todėl ir jų

Didžiai Gerb. “Keleivio“ Re
daktoriau !

Tamstos redaguojamame “Ke
leivio” lapkričio 11 d. Nr. 15 
buvo žinutė iš Hamiltono, ku
rioje tarp kitko rašoma: “Ypač 
nuostabus faktas, kad bažny
čios komitetas buvo sudarytas 
iš rimtų pajėgų: inž. Kšivicko, 
bankininko Lengvino, adv. Va-

ragai užaugo. Kol jie bu-llaičio, mokytojo Mikšio, Tautos 
vo silpnesni, jie turėjo atsi
žvelgti į unijas ir su jomis 
dėl sutarčių derėtis. Dabar 
jau kas kita. Daugelio uni
jų sutartys pasibaigė ir uni
jos kvietė darbdavius pra
dėti derybas dėl naujų su
rašymo, bet darbdaviai at
sisakė su unijomis derėtis.
Girdi, mes negalime užsidė
ti didesnės naštos, nors uni
jų žinovų apskaičiavimais 
pramonininkų padėtis pa 
gerėjo

Aišku, kad tokioms sąly
goms esant Italijoje yra ge 
ra dirva komunistams dirb
ti.

-| lo * ainiu Miiinv.nr* »J
is ir kol jie atvyko guber-kurio nenrisiminė katalikiž-įnei5jaj, 
įtorius labai nejaukiai kieji laikraščiai, rašydami cacra

dėl iššaukė iš Varnių kazo- ką primena Kražių įvykiai, 
ku
natorius
jautėsi, nes minia buvo la-apie tuos įvykius 60 metų

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

retų nusižudyti (pasitaiko), 
tai man tektų pašaukti grei
tąją pagalbą ar karinę po
liciją. Paprastai tokių at
sitikimų retai tebūna.

“Jau netrukus bus 5 mo
kai aš palikau Chi- 
Pakelėj į Okinav.ą 

nusileidau H a wa juose, 
Wake Island ir Tokyo. Oki- 
nawos sala apie 60 mylių il
gio ir 5-14 mylių pločio. Čia
buvių gyvena apie pusė mi
liono, kurie susispietę kai
melių šiaudinėse bakūžėse. 
Tų namelių viduje patiestas 
iš bambuko ar kokių žolių 
pintas kilimas, ant kurio 
jie, greičiausia, ir miega, 
nes, be mažiuko arbatai 
staliuko, kitų baldų kam
bary nemačiau.

“Pačią salą amerikiečiai 
vadina Tocky,” nes čia 
daugiausia tik kalvos ir uo
los tematyti. Dalis jų ap
augusios aukšta žole ar vė
jo išlankstytomis pušelė 
mis. Slėniuose okinawie- 
viečiai augina ryžius. Ry
žiai tai jų pagrindinis mais
tas. Bendrai, jie

«avoiv«o. Aplankom Budos (Bud- 
s'dhaj ir 

šventyklas.
sios čionykštės religijos. 

“Apie mėnesį praleidau
pačiame Tokyo begilinda- 
mas savo specialybės ži
nias. Tokyo dabar nebc- 
paklysčiau. Važinėjau rik
ša (žmogus, kuris savo jė
gomis vežioja keleivius), 
nusiavęs batus vaikščiojau 

o Budos maldyklą, apėjau 
aplink imperatoriaus ramus 
(i vidų neleidžia) ir tt.

“Gatvėse dažnai gali pa
matyti japones, užsivilku
sias tautiškas ‘kimona,’ ap
sijuosusias plačiais diržais, 
medinėmis kaladėlėmis ap
siavusias ir ant kupros pri 
rištą vaiką besinešančias.

“Prieš kelias savaites bu
vau okinaviečių religinėj 
šventėj. Jie ten šoko savo
tiškus rytų šokius: šokinė
jo, trepsėjo, rankomis mos
tagavo. bendrai dainuoda
mi keliems styginiams in
strumentams pritariant ir 
bubnui mušant savotišką 
ritmą.

“Mes gyvename naujuo
se, taifūnui (viesului) at
spariuose barakuose, po dugyvena

Fondo atstovo Bakšio . . .”
šiuo patikslinu, kad Hamil

tono Aušros Vartų parapijom 
važnyčios statymo komitetas 
buvo išrinktas iš 14 asmenų, į 
kurį įėjau ir aš. Pirmasis jo 
posėdis. įvykęs 1952 metais 
birželio 22 d., išrinko iš šių 14 
taip vadinamąjį vykdomąjį ko
mitetą šios sudėties: inž. J. 
Kšivickas—pirmininkas. mok.

Mikšys—vicepirm., Juodikis 
—sekretorius ir iždininkai— 
adv. J. Valaitis ir E. Lcngvtkaš.

Visą bažnyčios statybos vyk
dymą ir atskaitomybę, o taip 
pat ir visą šio didelio darbo at
sakomybę neša aukščiau minė
tas statybos vykdomasis komi
tetas.

šia prasme atitaisydamas 
“Aukojusios” korespondenciją 
pažymiu.* kad aš prie bažnyčios 
statymo, kaip komiteto narys, 
neprisidėjau, jokiuose posėdžiuo
se. išskyrus pirmąjį, nedalyva
vau. ir jokios atsakomybės ui 
statymo darbus nenešu!

Prie bažnyčios statymo prisi
dėjau tik savo asmenine pini
gine auka. kaip ir daugumas 
kitų Hamiltono lietuvių.

Priimkite. Pone Redaktoriau, 
mano gilią pagarbą.

Kas Prieš Unijas
Sunku yra pasakyti, kiek 

Amerikoj yra priešingu 
darbininkų unijoms, bet 
American Institute of Pub
lic Opinion mėgina į tą 
klausimą atsakyti. Pagal jo 
duomenis net ir biznierių 

a
pnes unijas. Daugiausiai 
dar unijų reikalingumo ne
supranta ūkininkai, nes jų 
tarpe visas trečdalis yra 
prieš jas. Iš 100 “baltkal- 
nierių’ prieš unijas yra 19, 
o iš darbininkų tik 13.

Nereikia manyti, kad uni
jas pripažįstantieji flarbda

tinai prašome n esi ųst iHarpe tik penktoji dalis ten 
BALF’o centrui neapmokė- prieš unijas. Daugiausia 
tų siuntų.

Baigdami pranešimą dar 
kartą prašome aukoti rabus 
tremtinių reikalams. Juos 
persiusime bendra siunta į

ST. BAKŠYS.
Tautos Fondo A-bės Kanadoje 

Hamiltono sk. vedėjas.
Europą, kur jie bus paskirs
tyti po atskiras stovyklas. 
Stovyklos pačių tremtinių 
išsirinktos šalpos komisijos 
betarpiškai padalins tarp 
visų šelpiamųjų.

Žemiau išvardinti tremti
niai vra prašomi pranešti 
BALF’o centrai, United 
Lithuanian Relief Eund of 
America, Ine., 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y., sa
vo adresus. Jų vardu yra 
gauti svarbus pranešimai, 
liečią atvykimą į JAV.

Balikėnas, Luiza Elzbie
ta, atvykusi laivu “Blatch
ford” 1951 metais sausio 31 
dieną.

Vilutis. Juozas, su šeima, 
atvykę laivu “Blatchford” 
1951 metais sausio 31 d.

Butėnas, Jurgis, atvykęs 
laivu “Black” 1951 metais 
birželio 1 d.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke
viai visiškai pritaria unijų 
vedamai politikai, bet jie leivį”. Kaina metams $4-

Pakalbinkim draugus tr 
pažįstamu* užsisakyti “Ke 
leivj”. Kaina metam* $4.

H
JAU GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio9' Kalendorių 1954 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleidžia 
dideli 100 puslapių kalendorių 1954 metams.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymų ir ras platų kalendariumą su tautiš
kais h' krikščioniškais vardais ir su Įvairiais pa- 
aSfrin imais, kaip atsirado Įvairios šventės ir mi
nėjimai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango 
lendoriaus kaina lieka ta pati. 
centų. Pinigus ir užsakymus 
šiuo adresu:

"Keleivio” ka-
Jis kainuoja 50 
prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay -:- South Boston 27, Mass.

* —
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Moterų Skyrius
«

Liaukimės Nuodytis!
Tabakas yra nuodai. Tą tiem, reikia atsiminti, kad1 

žino kiekvienas, bet nežiu- įukymas yra nuodai, todėl' 
rint to daugelis ruko, nebo- rūkyti reikia su protu. Tar 
darni saiko. Atkaklus ru- reiškia, kad reikia laikytis 
koriai tvirtina, kad tabakas tokių taisyklių:
visai nekenkia sveikatai,. Stengtis sumažinti per 
nes parūkius žmogus jau- (jiena rūkančių cigarečių’ 
čiasi daug maloniau, turi įkaičiu.
ramesnius nervus, širdis/ Neįtrauk durnų Į plau- 
plaka dažniau, todėl atsi- Jeigu durnus išleidi

,per nosį, tai dar blogiau,;Tabakoranda energijos.
priešai tvirtina, kad taba-|nes nosies jautri oda< kuri* 
kas yra nuodai, ir rūkymas be t0 yra puri kaip kempi- 
yra ne kas kita kaip sava-lnė, prisigeria nuodingų mene kas kita 
noriškas savęs nuodijimas. 
Kaip yra iš tikrųjų?

džiagų.

Visi žinome, kad tabakas 
turi nikotino, kuris žmogui 
sukelia malonią savijautą, 
neva tai nuramina nervus ir 
pažadina energiją. Tačiau 
nikotinas nėra vienintelis 
nuodas. Tabake vra apie 
30 įvairiausių medžiagų, 
kurios daugiau ar mažiau 
yra nuodai. Rūkant tos 
medžiagos patenka į plau
čius ir kiekviena savaip vei
kia į organizmą. To tačiau 
neužtenka. Rūkant karšti 
durnai eina į plaučius ir no
sį, o karštis labai erzina 
jautrią odą, kuri dengia 
plaučių, nosies vidų, gerklę 
ir burną.

Vėžio ligų, širdies ir pil
vo ligų specialistai sako iš 
savo praktikos, kad dauge
lis sutrikimų organizme at
siranda nuo perdidelio rū
kymo. Daugelis daktarų 
mano, kad vyrų pajėgumas 
sumažėja po 30-40 metų dėl 
to, kad jie perdaug ruko, 
nes tabakas netiesioginiai 
veikia Į lytinius hoimonus. 
Vokietijoje buvo daryti ste
bėjimai su 5,000 moterų h 
prieita išvados, kad nevai
singumas, persileidimai ir 
mažesni moteių negalavi 
mai daug dažniau pasitai
ko tarp rūkančių moterų, 
negu tarp nerūkančių.

Kiekvienas, kuris metė 
rūkyti, pasakys, kad nelai
kant apetitas yra geresnis, 
širdis dirba ramiau, praei
na visokie įtartini kosuliai, 
krūtinė yra švari, visa savi
jauta geresnė. Yra tačiau 
tokiu rukoriu, kurie tiek 
arsinuodija tabaku, kad be 
daktaro pagalbos negali 
mesti rukius, nes tuomet vi
sas ju
Tokiem, ir visiem rukan-

Karštis odą erzina, gi rū
kant burnoje visad yra 
aukštesnė temperatūra, be 
to, karšti durnai eina į plau
čius ir nosį. Jeigu cigaretę 
rukai pamažu, tai karštis 
mažesnis, bet.jei rukai grei
tai, tai burnoje temperatū
rą siekia iki 140 laipsnių 
Fahrenheito, o rūkant ciga-
ro galą temperatūra 
pakilti iki 190.

gali

Pypkės rūkoriai netrau
kia durnų į plaučius, bet 
užtat nuo pypkės yra dides
nis karštis ir daugiau išsi
sunkia nuodų. Už vis blo
giausi yra cigarai. Vienas 
cigaras yra lygus penkiom 

igaretėm arba trim pyp
kėm.

Kai kurie rūkoriai ruko 
cigaretes su filtrais ir rami
na save tuo, kad per filtrą 
nuodai nepraeina. Tas nė
ra tiesa. Filtras sumažina 
karštį ir sulaiko kiek nuo
dų, bet užtat tokie rūkoriai 
ruko dvigubai ar net trigu
bai daugiau cigarečių, taip 
kad rezultate gaunasi tas 
pats.

Gal ateis diena, kada 
mokslininkai pagamins sin
tetinį tabaką, tai yra tokį, 
kuris duos visus malonu
mus. kaip natūralūs taba
kas, tik neturės kenksmingų 
nuodų. Kol tokia diena at
eis. turime atsiminti, kadi 
cigaretė yra mažas pakelis 
visokių nuodų. Kam nuo
dytis, jei gyvenime yra tiek 
daug kitų dalykų, kurie tei
kia malonumu be nuodu?

KELEIVIS, 50. BOSTON

sakosi Tl Ris i z k \ DĖKOTI

Kerejos karo veteranai. >unkiai sužeistas (nupjautos ran
kos ir kojos), Robert Smith iš Takoma Park. Maryland. 
sakosi turis už ką būti dėkingas Padėkos Dieną, nes jis 
laimingai vedė ir susilaukė mažiuko >unaus. Jaunas tė
vas žaidžia su savo keliu savaičių sunumi Don Eugene.

ir vaikai, kurie išeina į šun- L. BAILLEUL 

kelius, ir tėvai paskui krem
tasi, bet būna pervėlu.

Wm. Motiejaitis. Viena Diena Be Melo

.1/ y Ii m a j a i
Aš bijau pasakyt, kaip tave aš myliu,
Aš bijau prasitart ir išreikšt negaliu,
Nes vėjelis išgirs, laimės man pavydės 
Ir pasauliui garsins jausmus mano širdies.
Aš bijau pasakyt, kaip tave as myliu,
Aš bijau prasitart ir išreikšt negaliu,
Nes aukštybėj dangaus, rodos, žvaigždės pajuos, 
Ir tamsioji naktis ilgus amžius skrajos! . . .
Aš bijau pasakyt, kaip tave aš myliu,
Aš bijau prasitart ir išreikšt negaliu . . .
Nes jautrioji širdis man krūtinėj -ustos,
Truks pusiau iš kančių ir tos meilės didžios!

KS. VANAGĖLIS.

Išdykę Jaunuoliai
Man tenka gyventi did

miesčiuose ir mažuose mies-
teliuose, ir
išdykusių.
jaunuoliu.

Dejuota, Kad
Perdaug Valgo\.

Naujoji Zelandija yra gal:sveikindamas 
vienintelis klastas, kuris 
skundžiasi, kad žmonės 
me perdaug valgo. Kai 
Europoje vis ir vis tiuksta 
maisto, kai Anglija dar tik! 
nesenai panaikino maisto 
korteles, zelandiečiai de
juoja, kad perdaug suvalgo 
mėsos. Daktarai varo pro
pagandą, kad zelandiečiai 
mažiau ir protingiau valgy
tų, nes apsivalgymas labai 
atsiliepia senatvėje.

Skaičiuojant kalorijomis, 
zelandiečiai tikrai daugiau-

su(Tęsinys) . —Ak, pone,—sušuko
Tuo tarpu Jurgis Morris'dėkingumu Jurgis, 

jejo į krautuvę. | —Geiai, gerai,—pertrau-
—Ponas Morris, — tarė kė jį principalas,—tik žiu- 

jį vienas iš rėk, tikis taip, tarytum nie
ko nežinai. Krautuvėm gru-vyresniųjų,—ateini truput.' 

ja‘ vėlai, liesa, tas retai tams
tai pasitaiko, taigi tiek to.
Bet štai turiu darbą, kuri 
norėčiau tamstai pavesti. 
Panelė Lyle atsiuntė šian
dien savo patarnautoją, 
prašydama atsiųsti jai pa
vyzdžius šilkinių išdirbinių. 
Viską jau surinkau, belie
ka tik surišti. Norėčiau, 
kad tamsta pats jai šį va
karą tuos pavyzdžius nu- 
neštum. Tiesa, žinau, kad 
tai ne tamstos darbas, bet

negais-

šiai valgo. Per dieną ze- matai, musų pasiuntinys yra
landietis vidutiniškai suvar-’naujai priimtas, ir bijau vi- 
toja 3,450 kalorijų. Tuo sai nežinomam žmogui pa- 
tarpu kai kurie dietininkai* vesti tiek brangių medžią-V C*.

kalori- gų Be to, panelė Lyle yra 
viena iš geriausių musų pir
kėjų, ir jai patiks, kad sten
giamės jai patarnauti. Bu
siu tamstai dėkingas.

sako, kad net 2,800 
jų per dieną yra perdaug 
suaugusiam žmogui.

Naujoji Zelandija pirmo
je eilėje augina gyvulius, ir
yra vienas iš stambiausių —Gerai, pone, su mielu
mėsos gamintojų, todėl ten! noru nueisiu,—atsakė Jur- 
mėsa labai pigi. Zelandie- gis, laimingas, kad šį syki 
eiai valgo mėsą pusryčiams,, gali pasakyti teisybę ir nie- 
pietums ir vakarienei, tudeiįko neužgauti, 
nenuostabu, kad per metu

gesius ir Kitais neva “špo
sais.” tai nė nesuskaitysi. 
Klausimas yra, kas dėl to 

i kaltas ?

visur netrūksta; Daugelis, . . . žmonių meta
net piktadarių kaltę televizijai, “mu- 

- . nesenai viams.” blogom knygom,
teko pabūti Indiana \aisti- (;įr<-jb visa tai gadina jau
joj. Per tiumpą mano bu- nuolius. Aš su tuo nesutin- 
vimo laiką Įvyko tiek pik- ’KU.
tadarysčių, kad visų nė ne-'
Išskaičiuosi, 
nelaimingų atsitikimų, 
tiek nusikaltimai, tiek

Jeigu žmogus nėra kvailas, 
jis gali nugalėti visas savo 

organizmas sutrinka, ydas, išskyrus tuštyl>ę.
J. J. Russeau.

GRIŽO Iš VIENUOLYNO

Aktorė June Haver prieš 7 mėnesius pagarsėjo tuo. kad 
ji įstojo į katalikišką vienuolyną, nes sakėsi norinti pa
aukoti save Dievui. Dabar ji grižo iš \ienuolyno ir vėl 
apynuogė stebino žiūrovus Hollywoodo puošniuose resto
ranuose. Sako, kad sveikata jai neleidusi pasilikti vie
nuolyne.

Pasitaikė ir

ilgiausiai.
toliau

zelandietis sunaudoja apie 
229 svarus mėsos. Sviesto! 
vienas zelandietis su\ algo 
42.7 svaro per metus, o ar
batos sunaudoja 7.6 svaro, 
taigi, per dieną kiekvienas 
zelandietis, vaikas ar su
augęs, išgeria penkis su pu
se puodelio arbatos.

Sveikatos departameuta. 
veda didelę kampaniją, kad 
zelandiečiai pradėtu valgy
ti Įvairesnį maistą ir varto
tu mažiau mėsos.

dasi pirkėjai, tad 
Lim. Ar tamsta žinai, kad 
ponas Neit pasitraukia iš 
firmos ir aš busiu viršinin-
l...c9It C* O .

—Linkiu, kad tamsta bu
itim juo kuo

—Taigi,—ka < oejo 
pri ne i j; a! as,—n uo gegužės
pirmos dienos musų firma 
vadinsis “Blank, Rupert, 
Morris & Co.,” jei tamsta 
nebus? tam priešingas.

—Labai ačiū, pone,—bu
vo bepradedąs Jurgis.

—Gerai, gerai,—vėl nu
traukė jį ponas Blank,—tik 
prašau tamstos, nieko ne
užsimink mano
apie mudviejų 
nes jie ketina padaryti tam
stai siurpryzą. Nuduok, 
kad nieko nežinai.

—Anie tai tamsta gali 
n esi ru pi n ti,—at sa k ė J urgis. 
—Niekam nesakysiu. Ne
bent jei kas paklaustų,— 
pridūrė jis, prisiminęs savo 
susitarimą.

—Iki mėnesio gaio nie
kas su tamsta nekalbės. O 
dabar meldžiu eiti prie tų 
ponių, kurios musų laukia, 
—atsakė ponas Blank.

Principalas pasitraukė 
kelis žingsnius, o Jurgis už
ėmė savo vietą prie stalo,

—Ar tamsta tikrai žinai, 
kad spalva nepasikeis, me
džiagą išplovus,—paklausė 
viena ponia, rodydama ga
balą medžiagos.

—Priešingai, žinau, 
nubluks.

—Bet čia pažymėta, 
medžiaga nešunta, tai

draugams
pašnekėsi,

Vargšas! Taip buvo įgąs
dintas, kad beveik bijojo 
prasižioti, žinodamas, kad 
arba ką užgaus, arba įsigys 
naują priešą.

—Be to, žinau,—kalbėjo 
toliau “bosas.”—kad pane
lė Lyle bus labai patenkin
ta, matydama tamstą savo 
namuose. Nesykį pastebė
jau, kad kiek karių ateina 
pas mus su kokiu reikalu 
vis kreipiasi prie tamstos 
Kuomet kas nors kitas ii 
musų prieina, norėdama? 
patarnauti, tai tik suniurna 
kokį atsakymą ir išeina, ža
dėdama vėliau grįžti. Ak 
jaunikaiti! Ar ne tikra lai
mė turėti dvidešimt penkis 
metus, gražius usus ir dai
lius plaukus!

Tai sakydamas, ponas 
savo pliką

galvą. Jurgis paraudo iki 
ausų ir prisiversdamas išta
rė:

—Tas tiesa, pone.
Ponas Blanc žvilgterėjo

kad
Ji

kad 
kaip

tamsta gali žinoti, kad šun
ta?

—Nes pereitaX 4.
la ponia pirko

savaitę tū
tos pačios 

medžiagos suknelei ir liepė 
išskalbti maža gabalėlį iš
bandymui. Paskui ji buvo 
pas mus ir rugojo, kad vi
siškai nušuto . . .

—Toji ponia gerai išmė
gino,—atsakė perkančioji.

—Bet jums reikėtų tik to
kias medžiagas žymėti kaip 
nešuntančias, kurios tikrai 
nešunta.—pridūrė ji po va
landėlės.

—Pilnai su tamsta sutin
ku.—atsakė Jurgis.

Ponas Blank, kuris stovė
jo netoli, rado reikalo įsi
kišti į jų kalbą. Atsigrįžęs 
i Jurgį, paklausė:

—Kaip tai? Ar tai dar
nenuėmėie tų parašų, kad 
medžiagos nešunta? Už 
nešuntančias medžiagas mes 
garantuojam parduodami, 

galiu poniai patarnau-

ĮDCMIOS VARŽYBOS

Amerikos kalakutų au
gintojai eina lenktynių, ka 
iš jų pirmas sumuš rekordą 
ir užaugins kalakutą virš 
70 svaru? Peimai metaisz
Texas valstija laimėjo lenk- Blanc paglostė 
tynęs, nes is ten į kalakutų 
parodą buvo atgabentas ka
lakutas 68 su puse svarų 
sunkumo. Dabar, norint su
mušti rekordą, jau reikia

Gai tik blogos knygos 
paveikia blogai jounuolius, 
o muviuose ir televizijoj vi- 

jSuomet išvedama mintis, 
ne",kafl piktadarystės neapsi

moka. nes policija arba su-

bet

laimingi atsitikimai rodo, 
kad jaunuoliams trūksta 
vų priežiūros.

tė-1'

Esant man Indianapoly, 
vienas 14 metų jaunuolis 
?ežaisdamas su

gauna piktadarį, arba jis 
pats 
riu.

i jį kiek nustebęs
—Tai ypatingas savimi 

pasitikėjimas. Turi apie 
save gerą nuomonę ir to ne
slepia. Bet gal suklydau, 
nes paraudo kaip mergaitė, 
kada priminiau, kad patin 
ka turtingai ir dailiai mote 
riškei. Matvt, viens kito 
nesupratom,—pagalvojo jis

—Pone Morris,—tarė jis 
garsiai.—eikš tamsta čia. 
Noriu atidengti vieną pa
slaptį.

Jurgis - nuėjo į krautuvė? 
kampą ir atsistojo už krū
vos pirkinių.

—Norėjau tamstai pir
mutinis apie tai pasakyti. 
—tarė ponas Blanc.—Ka
dangi turiu eiti į miestą, tai 
naudojuos šia proga, nes 
vėliau galiu tamstos nerasti.

Jurgis smalsiai pažiurėjo 
i “bosą,” kuris, apsidairęs 
’r įsitikinės, kad arti nieko 
nėra, prabilo:

—šeštadienio vakarą aš 
’r mano draugai vakarie 
niavom “Po Angelu Sar
gu.” Neatsimenu kokiu bu
du kalba užkliuvo už tams 
tos. Pradėta girti tamstos 
darbštumą, gabumus, o pas
kui patarta, kad butų gera 
ir naudinga firmai užinte- 
resuoti tamstą jos pasiseki
mu, priimant tamstą kaip 
pelno dalininką.

siekti 70 svarų.
Varžytynėse

kelių kalakutus 
valstijų kalakutininkai. Pir
moje eilėje eina Texas, 
Wisconsin. Nebraska ir ki
tos valstijos, kurios kasmet 
paleidžia į rinką didžiau
sius pulkus kalakutų.

dalyvauja
auginančių

žūva nuo kitų piktada-
Jeigu jau televizija ir 

•radijas suklaidina jaunuo-* V« * * V<’-Z * A j • v
šautuvu ta’ tuomet visi vaikai

pasidaryti krimina- 
nes juk visi eina į 

“m.uvius" žiuri televizi
jos.

Dėl piktadarių vaikų aš 
Lapkričio pradžioje du eil.ej kaltinu tėvus,

broliai, vienas 15 metų, ki-i'Ka^ ‘*’J neauklėja savo vai
tas 13, pasiėmę motinos au
tomobilį, išvažiavo pasiva-

sužalojo kitam vaikui vei
dą. Kitas 11 metų vai
kiūkštis, AVilliam Brickely, 
persišovė akis ir neteks re
gėjimo.

žinėti. Pakelv susitiko ka
reivį ir pasiėmė jį pavėžin
ti. Kiek pavažiavus, vyres
nis vaikas smogė kareiviui 
su beisbolo lazda ir jį ap
svaigino, paskui išmetė jį 
prie kelio ir patys nuvažia
vo. Vėliau žmonės surado 
sužalotą kareivi ir kuomet 
ji atgaivino, jis papasakojo, 
kas su juo atsitiko. Apsi
žiūrėjo, kad jo kišenės iš
kraustytos. Turėjo dešimt 
dolerių, ir tie patys pavog
ti. Policija greit piktada
rius pagavo, ir jie prisipa 
žino kalti.

Tokių ir panašių pikta 
darysčių Įvyksta 
dažnai. O kiek

turėtu

kų 
rą
tėvų
daug valio?
darni, kad tik vaikai jiems 
mažiau kliudytų. Jaunuo
liai, neturėdami rankos, ku
ri juos vestų, pasuka blo
gais keliais.

Aš manau, kad nėra bfo-
era. jei vaikai klausosi ra
dijo arba žiuri televizijas 
ir kad stebi kriminalistines
filmas. .Jeigu su vaikais sė
dėtų kartu tėvas ar motina 
ir paaiškintu, kokia tų .fil
mu mintis, kaip joks nusi- 
sikaltimas nelieka nenu
baustas. tc.met ir vaikai 
tas filmas arba vaidinimus

taiį. kad šie atskirtų ge
imo blogo. Daugumas 

duoda vaikams per- 
ir laisvės dabo

PAČIUŽININKAI

aruum/uihi
Aktoriaus CICharlie Chaplino 
žmona Ooha Šveicarijoj kas
dien mokosi čiužinėti ant le
do su geriausiu Europos mo

visur įrjvisai kitaip suprastų. Jei- 
padaužos, gu tėvai ir motinos nesigai- 

vaikai pridaro nuostolių lėtų laiko mažiems vai- 
žmonėm ir valstybei dau-,kams, tuomet vėliau netarė
žydami mokyklas, gatvėse'tų gėdos ir širdgėlos* kytoju, pačiužą čempionu Ni-
lempas, iššaukdami ugnia-Įtėvų apsileidimą nukenčia lei Brown-Rovida.

Kuo
vi •

—Šiandien nieko, ačiū. 
Ateisiu vėliau,—atsakė po
nia, linktelėjo ir išėjo.

Kai tik durys paskui ją 
ižsidarė, ponas PJank atsi
gręžė į Jurgi ir, pamatęs 
kad tas lupinėja parašus, 
susiraukęs tarė:

—liaukis tamsta su tuo. 
Kas tamstai užėjo i galvą, 
kad tos medžiagos šunta?

—Tas tiesa, pone,—atsa
kė Jurgis.— Ponia Sėmės, 
kuri pirko tos medžiagos, 
sugrąžino visą gabalą, nes 
iš rudos pavirto į baltą.

—Bet tamstai nereikėjo 
to viso pasakot. Ta ponia 
butų turėjusi užtenkamai 
laiko pati įsitikinti, kai bu
tų pasisiuvus suknelę.

(Bus daugiau)

I
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Iš Plataus Pasaulio
BADAS TIBETE

Visame. Tibete, pagal pranešimus iš Indijos, jaučia
mas didelis maisto trukumas. Kinų bolševikai dėl mais
to trukumo turėjo iš Tibeto ištraukti dali savo kariuo
menės. Seniau buvo pranešta, kad kinai Tibete turi 60,- 
000 savo kareivių, kurie tą kraštą laiko Kinijos paklus
nybėje.

EGIPTE VĖL NERAMU
Egipte, Suezo kanalo zonoje, vėl dažnėja Įvairus 

užpuldinėjimai prieš anglų kariuomenę. Teroristiniai 
aktai darosi dažnesni ir kruvinesni. Anglija Įspėja Egip
tą, kad, jeigu teroras nesiliaus, susitarimas dėl Suezo ka
nalo zonos patuštinimo bus negalimas.

MOkSLidki APGAVIKAI DIRBA

Būrys anglų mokslininkų paskelbė, kad pagarsėjęs gilios 
senovės laikų kiaušas, tariamai atrastas žemėje, yra ap
gaulė. Kiaušas yra tik 50,000 metų senumo, o dantys prie 
to kiaušo esą šių dienų beždžionės. Dešinėj yra "Pilt- 
down žmogus,” arba pagal tariamai atrastąjį kiaušą at- 

taizduotas gilios senovės žmogus, koks jis butų buvęs, jei 
Piitdown radinys nebūtų kelių apsukrių apgavikų sugal
votas.

ANGLIAKASIŲ
ATSIMINIMAI

500 puslapių knyga, kaina tik

pertraukė to nario kalbą ir; Greita Pagalba
Sakė, kad nėla ko pai>\ti,j jQSų kojos dega, niežti, skati
kas kur priklauso, nesvarbu £a’ vanok zalb ir vėl šypsokis.

. i i • ... laip pat gelbsti suminkštinti saus-pne kokios organizacijos pūsles tkomus) ir nuospaudas. Sep* $2. Joje įdomiai aprašytas ne 
kas yra prisidėjęs, kiek jisv££L£Vi 7c*UD.!tik anų dienų angliakasiu dar- 
vaiku turi ir ar jis eina i ^siunčiam). Pasiuntimą apmokamJbas ir gyvenimas, bet ir daug
bažnyčią. Švento "įE“?
jaus parapijonai, kaip tik -v;—.smiT/cY !knyg^ pirkęs. Į laišką jdek $2,
išgirdo, kad ir prie bažny-1 TIK‘NCIŲJŲ DIEVAS? (parašyk aiškiai savo adresą ir

šiuo adresu:

žmones, pradėjo ploti ir pir- mėgsta skaityti Biblija, tai tokie , 1 , ,,. .
. . , K -.1 • 1 - myli Dievą, ir pas tokius Dievas Long Island I lty 4,

mimnko Raibai piItaie. bus.—Jon. 14:21. (4S) Gausi minėtą knygą su priedu.
Musu pirmininkas ir mes ....  MAlik<^™Š , a '. . - v .. , , ■ 8444 Mass. St., Gary, Ind.visi gerai žinom, kad mes. — . .----- — — - ~—

galime balsuoti už ką tik Reikalinga Šeimininkė
; norime. Galime visus bol- I‘škau geros šeimininkės, apie 60 

• 11 v 1J v įmetu amžiaus. (48)sevikus i klubo valdyba su- j. g™,

Įkelti. Galime pasirinkti \lu- 3315 Surnmit Ave’ E- St- Louis’ IU~
’bo vadovus iš bolševikų Li ’ PAIEŠKOJIMAI 
teraturos Draugijos. Bet _____
pirmininkai taip pat gei ai Aš, Antanas Balsys iš Kubilių kai- 
žino, kad mums nėra jokio T10-, JUiguvos
reikalo rinkti i klubo valdv- kaimo, Velinos parapijos, ir Petronės 
bą tokius žmones, kurie yra ^ltruš*id'ates> kuri-1924

čios priklausantieji yra geri nematžJpasiųsk Frank 
Street, 
N. Y.

(3^4)

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

ŽMOGAUS SUTVĖRIMAS

JAPONIJA ATLYGINS ?
Japonija žada pasiūlyti kai kuriems Azijos kraštams 

480,000,000 dolerių karo atlyginimo. Ji keta siūlyti Ei-’ 
lipinams 250,000,000, Indonezijai—125,000,000, Burmai tautoms sveika, tas lietuviams rikos valstybėj yra 3,000. K’a“SKai Lva.Iha/ 
—70,000,000 ir Indokinijai—35,000,000 dolerių. Visi žalinga. Kitos tautos daug^ Gruodžio 3 d. jie visi galės ą31 -u Q 
tie kraštai prašė daug didesnio atlyginimo. į kuo turi didžiuotis ir be k*l-J išmėginti savo laimę ir ku-*v T.6*1 °S"

Biblija sako mums, kad Dievas 
sutvėrė žmogų Į savo paveikslų ir 
davė jam valdžios ant žemesnių su
tvėrimų. Musų pirmiesiems gimdy
tojams buvo išakyta veistis ir pri
pildyti žemę su savo ainija. Gavę 
tokį įsakymą jie suprato, kad ,'l 
šeimai pasidauginus. Edeno Sodas 
taipgi turės būti padidintas ir pa
galiau visa žemė turėjo pasidaryti 
dideliu Dievo Rojumi, pripildytu jo 
žmogiškais sutvėrimais, besigėrė- 

ir laime ir amži-

VOKIETIJOS GYNIMAS
Vokietijos 1954-55 metų biudžetas numatytas surr 

je 6,449,000,000 markių. Iš tos sumos krašto gynimo 
reikalams numatoma išleisti apie trečdali—2,142,000,000

• bos, o mes tegalime didžiuotis 
tik savo kalbos senumu ir žo-

eno Nevv Yorke. Taip pat paieškau
priešingi Amerikos demo-iO!L ^!-‘rs Onos-
kratiskai tvarkai ir kurie tanto Gvodiškių iš K»Wių Situos Tvėrėjo pa-

" - “ -• nekenčia Su ,CT«b.G£ *aUraa *auti tikui pa'
Koks mums rei- pranešk* adresu: <49)įgui buvo aiškiai pasakyta. 1

. turėti klubo vadovy- 1032 F Su, paklusnumu jis užsitrauks ant savęs
ns nors jų gal taps per|M> Amerikos išdaviku;?_______oh».___________  Įį;■-

įmOj,us jjavo to— 
tragiškas įvykis 

trumpai apie

lik savo K4iw» senumu ii z.0-1 , i- J .---------------—----------------- i ..\. . , . ,
’dingumu. Primaišydami lietu- . .Musų pirmininkas gal ne- .Pa*škau Stasio ir Vinco Maseiio-k.* kai

limo- • 1 iv a.- u- - jam pavyks surasti dideli U • • ? I nių, gyvenusių Hartford’e, Conn.i*’ ( tik tr,u vm kalbon svetimybių, mes ją J P / j blogai nusimano apie kars-. Tunu !a5ai svarbų reikalų, A*-
tik darkome, daugis iš ,k*u J ^Imanto ?ai^Ja’ kaiP šuniuku bizni, bet apie
Viškų Žodžių lieka iš vartonės 1934 metais vienam tokiam bolševiku ‘ kenksmingumą

liepk it adresu:
P. Malašauskas,

kenksmingumą’ ę/o J- Kawiaicze,

Žmo- 
kad ne

,49,'tai, kas atsitiko. Pirm žmogaus su- 
’jtvėrimo buvo sutverti angeliški Die- 

Jų tarpe buvo vienas la- 
angelas Luci 

Šventasis Raž 
jis buvo tobu

iki tai dienai, kurioje piktenybė

tvo sūnus.
bai aukštų vietų turįs angelas Luci- 

Jfieris, Aušros Sūnūs. Šventasis Raš- 
Itas sako mums, kad jis buvo toba-

eil ' * - ~ dė! atidarymo “snack bar“ prie dide-|!as’ ’*t* ^a‘ ^yįevaV'oei^
Su j jis tikrai nieko neišmano, o Ho kelio ir ir^lino stoties. Ragei- pavadindamas jį še-

todėl ir siūlo nieko nenaiJi’T’ :ad butV"olens- ',r ture^ų tonu. šitas nusidėjėlis Lucifieris loaei 11 S1U1O meKO nepai-,k.ek p.n.gų. Daugiau informacijų žemės valdovu
4 ’ ir apgaulingu budu paimti savo kon- 

trolėn žmonijų. 2alčiui tarpininkau
jant jis atėjo pas Motinų J ievų ir 
įdiegė jos mintyse abejones apie tai, 
ka Dievas buvo pasakęs musų pir
miesiems gimdytojams, kad neklau
sydami Jo įstatymo, jie turės nu
mirti.

Meluodamas šėtonas pasakė į J ie
vą; “Judu jokiu budu nenumirsite.” 
Šita Šėtono melagystė pasidarė visų 
netikrų religijų pagrindas, ir iš jos 
kilo netikras įsitikinimas, kad aktu
aliai žmogus nemiršta, tik atrodo 

Našlys, 57 metų, ieško gyvenimo (kad jis miršta. (1 Mozės 3:4.) Ant 
draugės, kuri mėgsta ramų gyve- šitos pradinės ir didžiausios mela
ninui ir butų gero charakterio. Am-*gystės velnias pastatė daugybę kitų 
žius. grožis ir turtas nesvarbu, bile‘klaidingu teorijų apie Sutvertoja. 
gero budo. Rašykit: (51 >.kuris yra meilės Dievas. (1)

P. O. Box 24. (Bus daugiau)
South Omaha. Nebr. Galite gauti veltui panašaus turi

nio soausdinių, kreinkitės: 
LITHUANIAN BIBLE STUDENTS 

ASSOCIATION 
3444 So. Lituanica Avenue, 

Chicago 8, III.

markių. Dabartiniu laiku “gynimosi” išlaidos didelėj įmesta užmarštin, buvusi sena kasėjui pavyko iškasti įerikai, apie pavojų mu-1 - --------Rumford, Maine
daugumoj eina Aliantų kariuomenių išlaikymui Vokie-žod,nga 1ll€tuvlų ukaba hek^ ^nto gabalą, kurio kainatsu kraštui iš Rusijos agentu’ PaieSkau pusininko 'Alininko. 
.. ? J . . t svetimžodžiais atskiesta jo va-buvo $72o,000. Bet, «*■-'* j .

rijoj- Į Iknė, svetimiems, ypač kalbi- prantama, kad ne visi yra 
bankams, neįdomi. {tokie laimingi ir kad dau-

GAISRAS KORĖJOJ Į Svetimybių mėgėjai tiek ^olijgjjjyjas uždirba duonelę la-
Pietinės Korėjos mieste Pusane kilo didžiulis gais-’nuėjo, kad jie vienu pasigautu surju j>i-akaitU.

syti. Musų parapijonys jr- suteiksiu laįžku-

ras, kuris per dvi valandas sunaikino 2.000 namu. Taip svetimu žodžiu kelius Ketuviš- 
praneša amerikiečių armijos atstovas tame įmeste. Pu-:patyKiž:ai Jie 
san miestas Korėjos karo eigoje išaugo Į dviejų mihor.ų (}uGtr gaisrą gesina? bamį su_ 
žmonių gyvenamą miestą ir užsistatė visokiais laikinais tramdo, bendrovę panaikina, 
pastatais ir laužais. ’ -gyvulį nugalabija, žmogų nužu-

______________ Įdo ir tt. Ar tai lietuviškos kal-
BURMOS DŽUNGLĖSE Jx>s susinimas, ar tobulinimas?

Burmos vynausybe skelbia, kad jai pasisekė užimti keifia lietuviškus ..užimti,» at. 
Mawchi miestą, kuri iki šiol laikė savo rankose karėnų sjsėstį pasisavinti, pasiglemžti, 
giminės sukilėliai ir kiniečiai nacionalistai. Burmos vy- užgrobti. Tai, rodos, galima 
riausybė sako, kad tarp karėnų ir kiniečių Įvykęs skili-pasirinkti pagal reikalą ir riks
mas, o todėl Burmos vyriausybei ir pasisekė pasiekti pir- l«n>ą, bet jiems pakanka “oku 
mo didelio laįmėiįmo.

KAS MUMS RAŠOMA
Gėlyno Susintojai

Lietuvių kalba, turininga ir 
gausi žodžiais, ja galima di
džiuotis ir pasigirti kitoms 
tautoms, kurios kaip tik nė pu
sės tiek savų žodžių neturi, 
kiek mes, lietuviai. Tik reikia 
mums savo kalbą gerbti, puose
lėti. ugdyti ir prižiūrėti, kad ji 
bujotų, klestėtų, kad piktžolės 
joj neįsiveistų.

Bet dažnas musų neįvertina 
savo kalbos reikšmės lietuvy
bei ir kalbėdamas ar rašyda

puoti.”
Kai kalbama apie maskolių 

bolševikų užgrobtą Lietuvą, žo
dis “okupuota” visai netinka. 
Sakykite, jei norite, “šuo oku 
pavo pastalę,” “žąsis okupavo 
ląstą” ir t. p. Sakyti, kad 
Lietuva bolševikų okupuota,

Svetimybių mėgėjai sako. 
kad esą ir kitos kalbos l>e sve
timybių neišsiverčia. Taip, pran-Įreisk;a ne tik švelninimą, o ir 
euzų ir kitu. ypač anglų kai-,Pateis*n*m4 bolševikų Lietuvos 

pasigrobimą. Rašeivos, kurie
ypač ai.£ 

bos visai negali ne tik išsivers
ti, bet ir gyvos likt5.. Tik at
imk iŠ anglų kalbos svetimžo-

mini Lietuvos okupavimą, ge
rai žino kokiomis aplinkybėmis

džius, pamatysi, anglai tik pirš- lietuviai užleido maskoliams 
tų ženklais ir burnos maivomis Lietuvą: jie neturėjo pasirin- 
besusikalkės. kad ir kasdienos į Limo. nebuvo galimumo masko- 
reikalais; atimk iš lietuvių kai- Du spaudžiamiems išlaikyti sa 
bos visus svetimžodžius, lietu- vistovią Lietuvą, tai kaip gali-
vis nė nepajaus trukumo.

Tie svetimybių mėgėjai sako.
kad mes “modeminame” (riks

mas graibsto įvairias svetimy- liau—dūminame) lietuvių kal
bės. žalingas lietuvių kalbos bą. Tokiem galvočiam reikėtų 
grožiui ir gyvybei. turėti galvoje, kad kas kitoms

Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdis

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
šaunamo* iki Naoįy Metv 

beveik vi pv*» kaino*

• ŠLIUPTARNIAI. į>
1 kayga, kurioje tiek 4an? * •'»*' 

» f pasakyta apie Amerikos • s®“ 
lietuvių gyvenimo sunko
ms*, vargus ir kovas dėl y 
lietavybės. 652 pasi.. Jo-, 
no Šliupo, “dėdės“ Šerno 
ir kan. Dembskio atvaiz- ' 

į dai, kaina tik 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI. Am. 
tj gyvenimo ro- 

pirmas apie 
iliustruotas;

450
poslapių;
kaina 4 
doierlaL

Viso* 3 knygos tik vi 6 
dolorivsl Bot Šita bo- 
protakai numušta kai
na galio* tik iki Nauįg 
Moty. Todėl nedelskit*, 
bot kilkit* j vok* $6.00 
ir sigskite: DR. ALG. 
MARGERIS, 3325 So. 
Halsted St, Chicago «, 
IIL Persiuntimo kaStva

•

ma sakyti, kad Lietuva okupuo
ta. o ne pagrobta?

Sakiau, kad lietuvių kalba ne 
tik senumu, bet ir žodingumu, 
atseit, savais lietuviškais žo
džiais gali tik didžiuotis. Ang
lų. svetimybėmis lopyta, kalba 
neturi daugybės žodžių, kokius 
lietuviai turi. Lietuvių kalboj 
turime pc kelis žodžius tam pa
čiam daiktui ir veiksmui pažy
mėti. Pavyzdžiui, daina—gies
mė. karvelis—balandis, geras 
labas, stipti—mirti, ėsti—val
gyti ir tt.

Branginkime savo kalbą ir 
jos varnalėšomis nesusinkime!

ARIMANTAS.

KURIS TAPS
TURTUOLIS?

Taisri gruodžio 3 d. vy
riausybė leis visiems tiems 
kasėjams pasirinkti 45 ket
virtainių pėdų plotą ir ja
me deimantų ieškoti. Se
niau tie kasėjai, davus sig
nalą, kiekvienas galėjo bet 
kokiomis priemonėmis 
stengtis greičiau pasiekti 
kasimui skiltą plotą ir jame 
pasirinkti tinkamą vietą. 
Todėl tada vieni ėjo pėsti, 
kiti važiavo arkliais ar net 
automobiliais. Bėgo vienas 
per kito galvą, kai kurie 
varžovai būdavo pašalina
mi kulka i pakauši ir jo vie
ta pasiimama. Šiandien 
Įstatymo keliu tas reikalas 
sutvarkytas ir valdžios pri
žiūrimas. šiandien i kasi
mų vietą tegalima tik pės
čiam eiti ir tik tam, kuris 
yra Įsiregistravęs kasėjas; 
šiandien jau nebegalima 
pasisamdyti jaunesnio, grei
tesnio vyro, kuris galėtų 
pirmas būti vietoje.

Seniau kasėjai visą laiką 
ir gyveno ten, kame kasė, 
nes bijojo pasitraukti, kad 
kitas neateitų ir nepradėtų 
kasinėti jo žemės plotelį. 
Šiandien kitaip sutvarky
ta : naktį kasyklas saugo 
valdinė sargyba ir kasėjai 
nebijo pasitraukti iš jų. Jie 
dabar naktį gali pasilsėti 
bendroj stovykloj, kurios 
Įrengiamos visai žmoniškai.

Bet vis dėlto ir šiandien 
daugumos deimantų kasėjų 
darbas yra sunkus ir ne 
toks jau pelningas, kaip 
mes galėtume manyti.

J. V-ga«.

gi nekalti avinėliai, jie bol-i Aš, Anelė Voveraitė, paieškau sa- 
v ., .. vo sesers Pranės Voveraitės iš Bu-SeviKO nUO parapijono ne-.konių parapijos (no vyru pavardės
gali atskirti ir jei bolševi-1’;**™’!- pKa,la*se pw»-J 'delphnoj. Pa. Žinantieji apie jų arkas gerai mėka pašnekėti.'j> pati atsiliepkite adresu: (48)
tai paiapijonai mano, jog 1045 Vemon St, Bridgewater, Mass. 
tai kunigo giminaitis taip----------------------------------

EASTON, PA.
Iš Klubo Mitingo

Spalio mėnesio gale Lie
tuvių Klubo narių susirinki
me buvo skiriami klubo vir
šininkai. Keletas bimbinių 
pakalikų prarado valdinin
kų vietas ir jeigu ne pirmi
ninkas W. Lusbis, tai gal ir 
visi bimbinio plauko žmo 
nės butų pašalinti iš klubo 
vadovybės.

Vienas narys susirinkime 
kalbėjo prie tvarkos ir už
siminė, kad Į klubo valdy
bą nereikia rinkti tų žmo
nių, kurie priklauso prie 
Amerikai priešingų organi
zacijų, fašistinių ir komu-

Kurios moters nežavi dei
mantu papuoštas žiedas ar 
kitas kuris daiktelis, bet ne 
daug kuri jų tegali tokią 
puošmeną Įsigyti, nes dei
manto surandama nedaug, 
todėl jis vra labai brangus.

Deimanto daug randama 
Pietų Afrikoj. Jo kasimą 
tvarko vvriausybė. Štai ji 
vėl leis ieškoti tų brangeny
bių 13 ketvirtainių mylių 
žemės plote, kuriame, jos 
nuomone, apsimoka ieškoti.

Deimantą kasti dabar te- 
leidžiama tik profesiona
lams, užsiregistravusiems 
kasėjams. Tokių Pietų Af- nistinių. Pirmininkas betgi

“puikiai nušnekėjo.’
Senas Eastonietis.

Kenguru Krašto 
Lietuvių Laikraštis\
Karo bangų nublokštas 

lietuvis net Į tolimą Austrą-' 
liją, kengūrų kraštą, nepa-! 
metė galvos. Jis čiupo už 
kastuvo, bet tuoj ieškojo ir. 
lietuviškos knygos, laikraš-Į 
čio. Tuoj pasišovė veiklių 
vyrukų, kurie susirūpino! 
savu laikraščiu ir štai 1948, 
metais rugsėjo 12 d. pasi-' 
rodė “Australijos Lietuvis,”j 
pirmas lietuvių laikraštis ( 
Australijos žemyne. ,

Jo sumanytojas, redakto-1 
rius ir leidėjas buvo Jurgis. 
Glušauskas. Jis tą laikrašti i 
pradėjo leisti pats dirbda-i 
mas toli dykumose esančioj ( 
anglių kasykloj ir gyvenda-j 
mas kartu su kitais papras-į! 
toj palapinėj. Laikraštis!, 
buvo spausdinamas menku'į 
rotatorių. Po kelių mėnesių 
redakcija persikėlė Į Ade
laidės miestą. Nuo 1951 
metų sausio 1 d. laikraštis 
jau pradėtas spausdinti sa
voj spaustuvėj.

Tai sukakčiai paminėti 
išleistame numeryje redak
cija sako, kad ir Australijoj 
gal tik kas dešimtas lietu
vis teužsiprenumeruoja laik
raštį, todėl ir “Australijos 
Lietuvio” medžiaginė būk
lė nėra lengva. Bet jis ei
na, tobulėja, jo leidykla su
gebėjo išleisti net kelias 
knygas, kelerius metus laik
raščio administracija buvo 
didžiausia Australijoj lietu
viu knvgu platintoja.

“Australijos Lietuvis” yra 
demokratinės pak r a i p o s 
laikraštis, remia visas mu
sų demokratines Įstaigas, 
kaip VLIK’ą, Amerikos 
Lietuviu Tarvba ir kitas, 
kurios veda kovą už Lietu
vos išlaisvinimą ir demo
kratinių pradų ten atstaty
mą.

Mes linkime “Australijos 
Lietuviui” tęsti savo svar
bų darbą tokiu pat pasi
šventimu kaip iki šiol.

—J. V.

APSIVEDIMAI

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Artnriiis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j:
Kosse Products Co., Dept. x-9 
2708 Farwell Ave., Chicago 45, IR.

S aK/tmurtiLo
Mes gavome didelį 
siuntinį šviežių Rn» 
munių žiedų iš Ilun- 
jjarijos, ir dabar visi 
turi progos įsifryti 
Ramunių. Hunuarijos 
Ramunės yra taip pat 
(Teras, kaip ir Lietu
von; jos taip pat 
kvepia medum, turi 
malonų skonį ir jų

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

ALEXANDER’S CO.
414 Broadvay 

South Boston 27, Mass.

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliikas ir Angliikai-Lietuviškaa

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. Rroa<fway, Boston 27, Mi

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I 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 į 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.

f



t

Puriapia Aftuntaa KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 4b, Gruodžio 2, 1953

PAGERBS DRAUGUS 

P. IR T. BRAZAIČIUS

YRA IR KJTOKIŲ 

MOTERŲ KLUBŲ

Pereitą šeštadienį, lap
kričio 28, Dorchesterio Lie
tuvių Piliečių Klube buvo 
suruošta šauni puota. Jos 
“kaltininkai” — seni kelei- 
viečiai, Povilas ir Teofilė 
Brazaičiai, šia puota buvo 
atžymėta jų vedybinio gy
venimo 40 metų sukaktis.

Puotos sumanytojai— 
Brazaičių sūnūs Edvardas, 
ponia Ben Palby, John 
Aukselis, George Štreimikis 
ir Anna Nedvins. Toast- 
masteris buvo A. J. Na- 
maksy; svotas W. V. Anes- 
ta, svočia Mrs. Alekna.

Svečių ir viešnių buvo 
pilnutėlė klubo svetainė. 
Visi buvo pavaišinti nepap
rastai skania vakariene ir 
visokiais gėrimais.

Puotos metu buvo pa
reikšta daug ir širdingu lin
kėjimų jubiliatams. Beje, 
šios sukakties proga Bra
zaičius pasveikino (telegra
ma) jų sūnūs Zigmontas ii 
žmona, kurie dėl tolimos 
kelionės negalėjo dalyvauti.

Svečių ir viešnių vardu 
jubiliatams buvo įteikta 
graži dovanėlė.

Apie vidurnaktį puota 
buvo baigta gražia nuotai
ka ir šiltais linkėjimais ju
biliatams.

Koresp. 

Padaužų Daromi Nuostoliai

SENIEJI AKTORIAI,

PASIRODYKITE!

BALPo Vaju* Prasideda

peabody, mass. Remia “Lietuvos Istoriją’

šį

Skaičiau “Keleivyje” apie 
vieną moterų klubą, kuris 
neskyrė aukos Lietuvos va
davimo reikalams. Liūdna, 
kad tokiu klubu vra. Bet* S •
nereikia nusiminti, nes ne 
visi moterų klubai ar -drau
gijos yra tokie. Aš duosiu 
pavyzdį kito klubo musų
mieste, kuris kitaip pasiel- buvo S.

metu iš

Pasak Bostono visuome
nininką N. Jonušką, 1910 
metais spalio mėnesį Bosto
ne buvo įsteigta “Žaibo” 
vaidintojų kuopa, kurią or
ganizavo S. Michelsonas, F. 
Ramanauskas. J. Neviac- 
kas, R. Vasiliauskas, E 
Ketvirtienė. N. Jonuška, \ . 
Klemka ir kiti. Kuopa bu 
vo tampriai surišta su Lie
tuvių Socialistų Sąjunga.

•“Žaibo” pirmas vaidini-1; 
mas ivvko 1911 metais sau

sekmadienį Bostone 
prasideda BALF’o vykdo
ma pinigų rinkliava. Kubai 
bus priimami So. Bostono 
lietuvių bažnytinėj salėj, o 
piniginę auką atiduoti bus 
galima šiose vietose:

L Šv. Jurgio 
klebonija, 50 W.
So. Boston.

2. Lithuanian Furniture 
Co. (Ivaškai), 328 Broad- 
\\ ayy, So. Bostoi.

3. Baltic Florists (Min
kai >, 502 Broadvvay, South

Mirė S. Račkauske*

šio 14 d. Vaidinta “Pilėnų Boston

ge

Apskaičiuota, kad }>cr 12 
paskutiniųjų mėnesių Bos
tone padaužos padarė 500,- 
000 dolerių nuostolių. Vien 
mokyklų išdaužytų langų 
įdėjimui išėjo apie $70,000, 
gatvių lempų pakeitimui 
$36,000, autobusų ir tram
vajų pataisymui $25,000. 
O kame kitų valdinių tro
besių ir viešųjų vietų įren
gimų ir privatinių nuosavy
bių sugadinimai?

Jei visa tai suskaičiuoti, 
tai, kovai su vandalizmu 
komiteto nuomone, bendra 
Bostono padaužų per metu- 
padarytų nuostolių suma 
sieks $500,000.

Šituo susirūpino ir patys 
jaunuoliai. Jų organizaci
jos ruošiasi rimtai kovoti su 
tais padaužomis, kurių juk 
tėra mažas skaičius, bet ža
los daug padaro.

Lapkričio 25 d. So. Bos
tono Sandaros Moterų Klu
bas turėjo savo susirinkimą 
ir po apsvarstymo nutarė 
Lietuvos vadavimo reika
lams paskirti per Amerikos 
Lietuvių Tarybą 50 dolerių. 
Kadangi susirinkimas įvyko 
prieš pat Lietuvių Kongre
są, tai pinigai nutarta pa
siųsti telegrafu į Chicagą, 
kas ir buvo padaryta. Pi
nigai Chicagoje gauti dar 
prieš Lietuvių Kongresą.

Ir Sandaros Moterų Klu
bas nutarė savo narių pa
vaišinimui išleisti $30, bet 
mes skaitome, kad save pa
vaišinti neužtenka, reikia ir 
visuomeninius reikalus ne 
užmiršti.

Moteių klubai, kaip San
daros ir kiti, turi tikslo mo
telis jungti bendram lietu 
viškam darbui, auklėti na
rių tarpe draugiškumą ir 
solidarumą. Liūdna, kad 
įkartais tokie tikslai yra už- 
Į mirštami ir palieka tik pap
rastas “pasivaišinimas,” ku
ris yra, savo laiku ir savo 
vietoje, svarbus reikalas, 
bet visgi tai negali būti vie
nintelis klubo tikslas.

Tą pasakius reikia pasi
džiaugti. kad yra moterų 
klubų, kurie savo pareigas 
plačiau supranta.

Narė.

L. Enciklopedija Lietuvai

Remeika Grįžo iš Ligoninės

Kunigaikštis." Režisierius 4.
Michelsonas. Šiuo 636 
vaidintojų jau apie ton.

10 yra mirę. dalis kitur iš
sikėlė, bet dalis dar tebegy
vena Bostone ar jo prie
miesčiuose. Čia tebėra ir 
buvę režisieriai St. Michel
sonas ir F. Ramanauskas.

Pernai Bostone “Indra- 
nus” suvaidino nesenai Bos
tone atsidūrę teatro mėgė
jai, tai kodėl, sakau, nega
lėtų pasirodyti Bostono lie
tuvių scenos pradininkai? 
Argi nebūtų įdomu juos vėl 
scenoj matyti? Pagalvoki
te ir šią žiemą pasirodykite.

J. V-ga*.

“Keleivio” redakcija, 
E. Broadvvay, So. Bos-

J. P. Tuinila (real es- 
tatel, 395 W. Broadway,

o.

So. Boston.
6. V. ir A. Vakauzų krau

tuvė, 53 I St., So. Boston.
7. J. Strazdo krautuvė, 

372 Dorchester St., South 
Boston.

Lapkričio 4 d. čia mirė 
Stanislovas Račkauskas, se
nas musų laikraščio skaity
tojas, sulaukęs 76 metų am
žiaus. Velionis paėjo iš 

uaranijoslVilniaus krašto» Kazokiškių
Sįvth St 'Parak1.)08-’• Velionis Amerikon atvy

ko atsitarnavęs rusų kariuo
menėj 5 metus ir po ualyva- 
vnno rusų-japonų kare. Ne
priklausomos Lietuvos lai
kais velionis du kartu buvo 
parvykęs į Lietuvą apsilan
kyti. čia Amerikoj prieš 9 
menesius mirė velionio bro
lis Jonas irgi Beabodyje. 
Velionio žmona Ona, kad 
ir pavėluotai, reiškia širdin
gą padėką grabnešiams, pa
lydovams, prisiuntusiems 
gėlių ir visiems vienaip ar 
kitaip atidavusiems velio
niui paskutinį patarnavimą.

1,500 NAUUŲ BUTŲ

PADĖKA

AR ATSIMENATE?

Šį sekmadienį, giuodžio 
6 d., 3 vai. So. Bostono Lie 
tuvių Klubo * auditorijoje 
įvyks didelis BALF’o ren 
giamas mitingas, kur bus 
rodoma filmą iš tremtinių 
gyvenimo, kalbės nesenai iš 
Europos grįžusi ir ten daug 
mačiusi p. A. Devenienė. 
Be to tars žodį konsulas

Visiems musų kaimynams 
ir draugams, kurie mums 

Kitą metą bus baigta sta- surengė “surprise party” iš
tyli Dorchestery Columbia sikeliant mums iš Lavvrence 
Point pigieji butai. Ten sta- į South Bostoną, nuošir- 
toma 15 namu septynių ’džiai dėkojam. Dėkojam 

už dovanas, gražius linkėji
mus ir vaišes. Ypač dėko-

namų
aukštų ir 12 namų trijų 
aukštų. Juose bus viso la
bo 1,504 butai. Vienas treč
dalis butų turės 2 miega
muosius ir trečdalis tris 
miegamuosius, o 48 butai 
turės net 5 miegamuosius. 
'Visa tai daroma turint gal
voje didelių šeimų reikalus.

Visi butai bus moderniai 
įrengti. Jų statyba kaštuos 
20 milionų dolerių.

Kai šie namai bus baigti. 
Bostono miestas turės

jam Mrs. A. Kvederavičie- 
nei už jos dainas ir už tai, 
kad ji nepatingėjo atvykti, 
nežiūrint savo seno am
žiaus. Dar kailą visiems 
ačiū.’

Pranas ir Antanina 

Galiniai.

Neleido Nuomų Pakelti

Shallna, klebonas kun. Vir-i13.1 . -
mauskis, SLA prez. Kali- b,W0 butų- kunC 
nauskas ir J, Sonda.

Ponios Ivaškienės šokėjai
pašoks tautiniu šokių, bu 
ir dainų.

Visi Bostono 
kviečiami gausiai 
dalyvauti.

lietuviai
mitinge

NETAŠYTI KUPLETAI

Lietuvių Teisininkų Drau 
gijos Bostono skyrius, kuris 
iškėlė sumanymą organi
zuoti išlaisvintai Lietuvai 
skiriamos Lietuvių Enciklo
pedijos fondą, lapkričio 24 
d. buvo sukvietęs įvairių or
ganizacijų atstovus posė
džio šitam sumanymui vyk- 

5 dyti.
Aptarus šį reikalą išrink

ta fondo valdyba: prel. Ju
ras, S. Santvaras, adv. šal- 
nienė, adv. Grigalius, inž. 
Čaplikas, Dr. Čepas, moky
tojas Mockus, W. Šimkus

Sekmadieni, lapkričio 29 
d. musu laikraščio skaitvto-i v

jas southbostonietis Petras 
S. Remeika grįžo iš Mount 
Auburn ligoninės Cam
bridge, kur jis išbuvo pus
antros savaitės. Ligoninėj 
jam buvo iš naujo pertvar
kyta prieš kelis metus ope
ruota koja. Ligonis jaučia
si gerai.

Delegatai iš Bostono

ir teisininkas Vembrė. Fon
do iždo globėjais: adv. 
Juknevičius, teis. Vaitkevi
čius, stud. Banevičius.

Valdybai pavesta pirmon 
galvon rūpintis paruošti 
fondo statutą ir atsišauki
mą į visuomenę.

Lapkričio 15 d. po vyrų 
choro koncerto Lietuvių 
Ramovėj buvo pobūvis, ku
riame dalyvavo choristai ir 
jų svečiai. Pobūvio metu 
neaiškaus žanro “trubadū
rai,” pasivadinę “linksmai
siais broliais,” mėgino link
sminti pobūvio dalyvius.

Vėliau teko ne iš vieno 
girdėti nusiskundimo dėl jų 
užgaulingo dainavimo. Iš 
tikrųjų tie “broliai’ turėjo 
daugiau drąsos negu proto, 
nes jie savo kupletais iš
juokė pavardėmis tuos, ku
rie anksčiau chorui vadova
vo. Mėgino jie dainuoti ir 
perkelta prasme, bet ir tie 
numeriai buvo visiškai ne 
tašyti.

Choro 
neturėtų
panašiems 
pasirodyti.

Juk galima 
kupletų ir be 
gauliojimų.

Inž. T. J. Vizgirda Išvyksta

Inžinierius T. J. Vizgirda 
su šeima šį antradienį iš
vyksta iš Bostono į Floridą, 
kur pasilsėjęs kurį laiką jis 
kelsis dirbti į aliejaus pra
monę.

Visuotiniame Lie tuvių 
Kongrese Chicagoje buvo 
ne mažiau 15 delegatų iš 
Bostono. Pastebėjau šiuos 
bostoniškius: A. Chaplikas, 
A. Juknevičius, J
S. Michelsonas. M. Michel 
sonienė, J. Kapočius, J. Tu 
mavičienė, B. Stravinskie
nė, J. Arlauskas, J. Lekys, 
adv. J. Grigalius, adv. K. 
Kalinauskas, pp. Gedmin- 
tas, Vileniškis, Keturakis.

Mielieji tautiečiai, pasi 

ruoškite! BALF’o vykdo- 

Sonda,jma* senelių, vaikų, ligonių 

ir kitų esančių varge tautie

čių naudai vajus jau čia. 

Peržiūrėkite savo drabužių, 

avalynės, baltinių atsargas, 

numatykite savo artimiau

sių savaičių išlaidų sąmatoj 

piniginę auką BALF’ui!

vieno miesto arba kartu su 
valstijos if fčderaline val
džiomis. Pigiųjų butų sta
tybos požiūriu Bostonas yra 
gana pavyzdingas.

Čia minėtuose namuose 
apsigyventi visų rasių žmo- 
nė> turės lygias teises. Ne
bus prTnumo ir veteranams. 
Gyventi juose turi teisę tie. 
kurie palyginti mažai už
dirba (pavyzdžiui, 4 asme
nų šeima ne daugiau kaip 
$2,760 per metus), via 
Amerikos piliečiai, bent 3 
metus gyvena Bostone ir ne
priklauso subversyvėms or
ganizacijoms.

WORCESTER, MASS.

Bostono Rent Board at
metė bendrą nuomų pakeli 
mą 10c7 , bet mano, kad at

ikais atsitikimais yra rei
kalo leisti mažų namų savi 
ninkams jas pakelti. To
kie atsitikimai turi būti at
skirai sprendžiami.

Lapkričio 22 d. Sandaros 
svetainėje įvyko Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos susirin
kimas. Nuoširdžioje šeimy- 
myniškoje nuotaikoje susi
rinkęs ratelis gvildeno ak
tualius lieturių spaudos rei
kalus.

Ponas Tuinila pasižadėjo 
Lietuvos Istorijos leidimui 
(ją leidžia TMD centro 
valdyba) paaukoti svarią 
sumą, be to jis ryžosi ir dar 
daugiau surinkti aukų iš ki
tų nuoširdžių lietuvių.

Prenumerata tekaštuoja 
vos trys doleriai, garbės 
prenumerata—dešimt dole
rių.

Nutarta tuoj po Naujų 
Metų suruošti vakarienę, 
kurioje prof. Končius pa
skaitys paskaitą apie didelį 
ieturių veikėją Simoną 

Daukantą. Inž. Čaplikas 
japasakos apie elektroni- 
<us, atominę bombą, apie 
eurią ne tik įdomu, bet ir 
svarbu žinoti. Vakarienės 
pelnas skiriamas minėtos is 
storijos išleidimui.

Tam vakarui suruošti iš
rinktas komitetas: pp. Čap- 
ikienė, Tumavičienė, Kruo 
)ienė, Andrulionis ir M. 
Manomaitis.

Toliau buvo panagrinėtas 
Mokytojų Draugijos laiš
kas kviečiąs aukoti lietuvių 
mokyklų skaitymo knygų 
išleidimui. Nutarta pasvei
kinti p. Kindeiį, atgaivinu

sį kuopą Manchesteryje.
Užbaigoje nariai sudėjo 

$10 aukų Chicagos Kon
gresui, kuriuos apsiėmė per
duoti inž. Čaplikas.

—M.

LDD 21 Kuopą Atstovavo

vadovybė ateityje 
leisti be cenzūros 

giesmininkams”

duoti gražių 
žmonių už-
Choristas.

Dorchesterio Moterys 

Rengia Whist

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA v

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WH1L, 

1430 klc.
Biznio reikalais kreiptu:

409 W. Broadvvay. So.

Arba telefonuokit: SO 8-0520.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: sas 8 M 8 

(r rntUt
546 BROADWAY
•O. BOSTON,

Telefonas: BOUth

FLOOD SQUARE 

HARDVVARE CO. 

Savininke* A. J. Alekna 
628 East Broadway 

South Boston 27, Maaa. 
Telefonas SO 8-414S

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto 
495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL BBTATB * INSŪBANCB 

409 W. Broadway

BOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 87 OBIOLB STBBBT 

Weet Roibnry, Kam.
TeL PArkway 7-0402-M.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 

PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popifet ii stoties 
WBET, 1460 klc. Vedėjas: Po 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrenthan» SL, Dorcheetei 

Tel. CO 5-5564

LDD 21 kuopą Lietuvių 
Kongrese Chicagoje atsto
vavo J. Adomaitis. Kuopa 
ta proga įteikė auką $10.

RADIO PROGRAMA

rei. SO 8-2712 arba BI 4-8ŪIS

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir

Mire Mikalina Mazgelienė

Sunki nelaimė ištiko Mo
tiejų Mazgelį. Lapkričio

jis neteko savo taus

Party

Doreh seterio Lietuvių 
Moterų Klubas rengia gra
žią whist parę šį šeštadieni, 
gruodžio 5 d., 7:30 vai. va
karo Lietuvių Piliečių Klu
be, 1810 Dorchester Avė., 
Doreh esteiy.

Whist parėj bus išdalinta 
gražių dovanų ir bus gar
džių užkandžių. Visi ma
loniai kviečiami dalyvauti.

Rengėjos.

d. jis neteko 
žmonos Mikalinos. 
sulaukusi 59 metų 
Velionies vyras kiek 
damas i u pinosi, kad
tuvės butų gražios. Jos irj (4) Antram 
iš tikrųjų tokios buvo. Ve-.kambarių butas 
lionė palaidota šv.
miero kapinėse.

Giliame liūdesy paliko ne
tik vyras Motiejus, bet taip 
pat trys dukterys, trys se
serys čia Amerikoj—Anta
nina Stadalnikienė, gyve 
nanti Bradford, Conn, Juzė 
Tamulevičienė ir Konstan 
rija Yilčinskienė, ir brolis 
Vincas Lietuvoje.

Tebūnie Mikalinai leng
va šios šalies žemelė, o tau,
Motiejau, gili užuojauta.

Kaimynas.

Išnuomuojami Butai

Nuo gruodžio 1 d. So. Bosto
ne išnuomuojami 5 butai:

(1) Trijų kambarių butas su 
vonia ir aut. geso šildymu vir 
tuvėj (trečiam aukšte).

(2) Pirman aukšte yra 
su vonia, apšil

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

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

Steponas Minkus.

Vartoja vėliausios konstrukicijoa 
X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
BS4 BROADIVAY.

BO. BOSTON, MASS.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto ild 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto Od 12

447 Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Ji mirė
amžiaus.| Antram aukšte vra butas 

galė-J iš 2 kambarių ir nišos (alko- 
Apšildomas pečiumi.

aukšte yra 
su karštu van

Kaži- deniu. Apšildomas pečiumi.
(5) Ketvirtam aukšte yra 

kambarių butas su vonia. Ap
šildomas pečiumi. Kreiptis tarp 
9-11 vai. iš ryto ir 5-7 vai. va 
karo telefonu: JA 2-0231.

,domas pečiumi.

laido- vos).• I

Išleistuvės Atpuola

Numatytos ponų L. Sta- 
siulių išleistuvės Dorcheste
rio klube gruodžio 5 d. at
puola, nes pp. Stasiuliai jau 
prieš tą dieną išvyksta į 
Florida. —K. N.

MEAT MARKET—$2.900
Parduodamas geras biznis 

daug prekių. Savininkas išei 
na Į poilsį. Krautuvės nuoma
$29 per mėnesi.

574 Cambridge St., 
Cambridge , Mass. 
Tfel. ELiot 4-3783.

(48)

APSIDRAUSK NUO 

LIGOS IR NELAIMĖS

im >12 i 
925

met no gnuel ligoje 
Mesite!

Visai* insurance re i kaisis 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 Esat Broadwav 

South Boston, Mas*.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

PARSIDUODA
Parduodu geram stovy elek

trinį šaldytuvą (refgrigerator), 
šviesiai pilką virtuvės pečių 
dvi lovas ir kt. rakandus. Ma
tyti galima nuo 2 vai. popiet. 
377 W. 2nd St.. trečias aukštas. 
So. Boston 27, Mass.

NAMAI PADAVIMUI

So. Bostone. Gold St., netoli Dor
chester St.. parduodu trijų šeimynų 
r.amų už S2.900. Viename aukšte 
yra baltos sinkos ir šiltas vanduo. 
Kreiptis 4-5 vai. popiet. !>8 H St. 
(antras aukštas). So. Boston 27.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

1 HO Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. ,

TcL SO 8-4149
Turim visokiu vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvB- 
kai. Patarnavimas 
kainos nebrangios, 
čia jau 20

Mass. (50)

PARDUODU 3 NAMUS

Vienas 4 šeiniu. "-4-4-4 kambariu, 
antras 3 šeimų. 5-6-0 kambarių, tre 
čias 3 šeimų. 5-0-0 kamb. Visi try 
už $20,000. Skambinkit: GA 7-8080

(48)
Charles Stepnoski.

729 Parker St., Roxbury, Mass.

r«l. SO 8-2150
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. B road wa y 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul tapenąs. Jr., ir 

Alphonse Stecke
Penalam Stomos ir Šiems 

Geriausiais “Bird" Kcrapanijoa
šingeliais

Apkainavimas Dyka* 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA"
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdą 

—mostis.
3— Akių vaistas.

4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms Ir 

papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė

jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 

pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa* 

žymėtais numeriais. Kaina už 

kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 

kaino. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 

295 Silver Street

South Boston 27,




