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PrezidentasTariasi su Partijos 
Vadais Del Programos

Prezidentas Pakvietė 30 Republikonų Vadų į Baltuosiu*
Rumus Aptarti Įstatymų Leidimo Programų; Nuo 

Susitarimo Pareis Republikonų Administracijos 
Pasirodymas; Demokratai Dabar Kritiž-

kiau Nusiteikę

Šią savaitę prezidentas’^ 4 Baimes
D. I). Eisenhouer pradeda p^eįįį 4 Laisves? 
pasitarimus su republikonų
partijos vadais kongrese 
dėl įstatymų leidimo pro
gramos antrojoj kongreso

Adlai Stevenson, buvęs 
demokratų partijos kandi 

sesijoj. Prezidentas pakvie-*^3^?®
tė į Baltąjį Namą apie 3O'kalbedamas K>lladelp»UJOJ
republikonų vadų iš kon-'Pelelt?s savalte Ę? ® sa, ’ 
greso ir jo komisijų ir su kad dabar .Amerikoje ke- 
jais aiškinsis savo progra-‘unos , balm,e5,t. Pake‘te 
mą, kun bus perskaityta R°os<;velto sk2!bta* ke‘U’ 
kongresui susirinkus, sausio "af ]alsves- u T05. ketun“ 
3 d. pranešime kongresui. .baimes.yra: baime depresi-

Nuo prezidento susitari-'-J08- balrae komunizmo bal
nio su republikonų vadais'™ Patlems savęs ir baime
pareis administracijos suge-ne\ i)acl08, al8''es' ‘ ' *. . 
liejimas pasirodyti savo' Adl?‘„E- Stevenson kai
darbais. Kongrese prezi-’^J? Jefferson-Jackson mt
dento programa turi šali-,?eJ,mo bankete-„ Savo ka! 
ninku minių republikonų!^5 P'a^ioje jis sveikino 
eilėse, kur vyrauja pažan- prezidentą Eisenhoverj uz 

jo planą atominei energijai 
naudoti tarptautiniu mastu 
ir pritarė valstybės sekreto
riais J. F. Dulles pasisaky 

valstijų, yra priešingap re- mui Prieš 5en' McCarthy, o

AUKŠČIAUSIO TEISMO PIRMININKAS E. WARREN

s •
’V.

ž

Amerikos aukščiausias teismas dabar svarsto vieną iš 
svarbiausių bylų dėl segregacijos mokyklose. Teismo 
svarstymui pirmininkauja jo naujas pirmininkas Eari 
Warren, buvęs Kalifornijos gubernatorius. Aukščiau 
šiame teisme pirmininkas pirmas pašalio savo nuomonę 
dėl išneštinų sprendimų.

Ar Berijos Likimas 
ištikš Molotovą?

r o Naujų Metų Berlyne 
tun susitikti keturių didžių
jų valstybių užsienių reika- 
ų įūiuisienai ta.mo apie 
»oRieliją ir ^vUsiują. So
vietų ivusiją renino uery- 
oese atstovaus v įaceslav 
M. Molotov, užsienių reika
lų ministeris. Apie Molo
tovą užsieniuose spauda 
daug spėlioja, kad jį labai 
greitu laiku ištiks Berijos 
likimas—jis atsidurs Ma
lenkovo kalėjime ir bus ap
šauktas Sovietų liaudies 
priešu.

Rusijos gyvenimo stebė- 
1 tojai sako, kad Maskvoje 
iChruščiovas ir Malenkovas 
esą pasiryžę apsidirbti su 
Molotovu. .Jei tas spėjimas 
yra teisingas, tai Molotovo 
dienos nebus daug ilgesnės, 
kaip Berijos dienos.

Maskva Susirūpino 
Prancūzijos Didybe

Derybos Korėjoje Dėl Taikos 
Konferencijos yra Pertrauktos
Amerikos Delegatas Apleido Derybas dėl Bolševikų Cha

mizmo; Derybos Bus Atnaujintos, Jei Bolševikai 
To Nori; Maskva Dar Neatsiliepė dėl Keturių

Ministerių Pasimatymo Berlyne

Anglijos Gelžkeliai 
Žada Streikuoti

490,000 Anglijos geležin
kelių darbininkų ir tarnau
tojų nutarė išeiti į streiką 
gruodžio 20 d. Streikas pa 
liestų visus geležinkelius ir 
butų pirmas generalinis 
streikas gelžkeliuose po 27 
metų. Streikas nutarta 
skelbti po to, kai derybos 
tarp gelžkelių vadovybės ir 
unijų nedavė rezultatų.

Streikas švenčių metu 
reikštu didelį smūgi

Derybos Korėjoj, Pan- 
munjom kaimelyje dėl su
šaukimo taikos konferenci
jos Korėjos klausimui sprę
sti, pereitą savaitę suiro. 
Jungtinių Tautų delegatas 
amerikietis Arthur H. Dean 
apleido pasitarimus dėl to, 
kad bolševikų delegatai* 
pradėjo kalbėti labai ne
mandagiai ir užgauliojo 
Ameriką. Bolševikai vadi
no Jungtinių Tautų pasiuly
mą “absurdišku, bereikš
miu, juokingu ir kvailu.” 
Be to, bolševikų delegatai 

vlT|kaltino Ameriką, kad ji su-

gesnieji internacionaliniai 
elementai. Didžiuma repub
likonų partijos vadovybės,
ypač iš viaunniųjų vakarui

zidento programai ir iš tų paskui kritikavo administ
repuhlikonu vra sudaryta >acO°j vyraujantį neryžtu 

mą, neapsisprendimą ir 
griežtai peikė generalin 
prokurorą^už jo išsišokimą 
prieš buvusį prezidentu 
Trumana.

partijos vadovybė kongre
se ir jo komisijose. Kaip 
prezidentui pasiseks pat
raukti j savo pusę tą parti
jos dali parodys šios savai
tės pasitarimai ir paskui 
vykdymas vyriausybės pro
gramos kongrese. Toji par
tijos dalis savo vadu skaitė 
mirusį senatorių R. A. Taf
tą. o dabarji paliko be va 
dovybės.

Kongrese įtakingi demo
kratai į pasitarimus nekvie
čiami, bet ir jų tarpe prezi
dento programa, ypač jo už 
sienių politikos programa 
gali rasti salininkų. Pasku
tiniu laiku tarp administra
cijos ir demokratų santy
kiai yra pablogėję dėl ge
neralinio prokuroro užsi
puolimų prieš buvusį pre
zidentą Trumaną. Bet de
mokratai ir dabar sako, 
kad jie parems kiekvieną 
kraštui naudingą vyriausy
bės sumanymą.

Pirmojoj kongreso sesi
joj visai mažai kas tebuvo 
išspręsta, viskas buvo pa
likta antrajai sesijai. Atei
nantieji metai iki vasaros 
vidurio ir parodys, ar repub
likonų partija sugebės būti 
užtenkamai vieninga ir ar. 
galės vykinti bet kokią vie
ningą progiamą.

VICEPREZIDENTAS
GRĮŽO NAMO

si pirmadienį viceprezi 
dentas R. M. Nixon grįžo is 
savo kelių mėnesių kelionės 
aplink pasaulį. Viceprezi
dentas lankėsi įvairiuose 
Azijos kraštuose ir susipa
žino su tų kraštų siekimais 
ir kokios politikos tie kraš
tai laukia iš Amerikos.

PABĖGO
:-W/

r» i.ornas Everelt Harper. va
dinama* ir Dickerson. pabėgo 
iš policijos rankų Sandy 
H nok, Ky. Jis buvo suimtas 
ir apklausinėjamas dėl nušo
vimo vieno banko pinigų ne
šiotojo, bet išbuvęs 4 valan
das kalėjime jis pabėgo su 
trimis kitais kriminalistais ir 
sako esąs ginkluotas. Nese
nai tas pats kriminalistas pa
bėgo iš protiniai nesveikų 
žmonių ligoninės Maryland J v akt i io j.

OXNAM ĮSPĖJA 
POLICIJOS VALSTYBES

Metodistų vyskupas Ox- 
nam kalbėjo Bostone ir ta 
proga įspėjo amerikiečius 
atydžiau žiūrėti į srutynus, 
iš kurių dabar kyla vado
vai, kurie norėtų mus nu
vesti į policinę valstybę. 
Tokie vadai kalba “patrio
tizmo” vardu.

Socialinio Draudimo 
Ginčas Didėja

Kongrese viena komisija

Krašto Gynimas 
Bus Daug Pigesnis
Vyriausybė jau baigia

Sovietų Rusijos spauda 
staiga pradėjo labai rupin- 
tis Prancūzijos likimu. To
je spaudoje rašoma, kac 
Amerika norinti nususinti

vedama kongresmono Carl ruošti biudžetą busimiems 
T. Curtis aiškina socialinio fiskaliniams metams (1954-
draudimo veikimą Amen-!55)) ir ta proga krašto gy-pš jos antraeilę valstybę, 
koje ir ruošia pasiūlymus, -nimui esą numatyta mažiau Rusijos, spauda geraširdiš- 
kaip tą socialinį draudimą išlaidų. Pirmiausia esą nu-
pakeisti. Darbininkai (CIO!matyta sumažinti vyrų skai- 
ir AFL) sako, kad kongres- čių ginkluotose pajėgose
monas Curtis nori pakeisti apie 10G, kas leis sutaupy

ti pinigų. Iki 1956 metų 
vyriausybė mano krašto gy- 

sumažinti

socialini draudimą apdrau 
stųjų nenaudai. Jis šaukia, 
liudininkus, kurie yra prie-’nirao išlaidas 
šingi socialiniam draudimui apie 35 
ir pats kongresmonas Cur- Tiesa, kartu
tis esąs vienas iš tų republi
konų, kuris ne kartą yra pa
sisakęs prieš socialinį drau
dimą.

Amerikos prekybos rūmai 
iškėlė pasiulymą, kad so
cialinis draudimas butų pa
verstas Į išmaldą ir kad se
natvės pensijos butų moka 
mos visiems sulaukusiems 
tam tikro amžiaus (tik po 
35 dolerius per mėnesį!) ir 
■kad jokių atsargų socialinio 
draudimo fondas neturėtų 
(dabar turi jau 18,000,000,- 
000 dolerių). Prieš tą pa
siūlymą ir prieš kai kurių 
republikonų pasimojimą so
cialinį draudimą nususinti 
darbininkų organizacijos ir 
keta griežčiausiai kovoti.

NATO MINISTERIAI 
TARIASI PARYŽIUJE

su išlaidų 
mažinimu vyriausybė tikisi 
sustiprinti krašto ginkluotą 
pasiruošimą. Tas busią pa
daryta stiprinant karo avia
ciją ir gaminant daugiau 
naujausių ginklų, kartu ma
žinant vyrų skaičių gink
luotose pajėgose.

Opozicija »šitą politiką 
vadina dvigubo kalbėjimo 
politika.

Maskva Pažadėjo 
Studijuoti Ploni

Valstybės sekr. John Fos
ter Dulles dalyvauja Šiau
rės Atlanto Sąjungos kraš 
tų užsienių reikalų ministe- 

įriu pasitarime Paryžiuje. 
■Amerikos valstybės sekreto
rius siūlo persvarstyti gyni
mosi politiką imant dėme
sin atominių ginklų pajėgu
mą. Užsibrėžtas šiaurės 
Atlanto kraštų tikslas 1953 
metais buvo pasiektas, tos 
sąjungos žinioje dabar yra 
56 divizijos ir atitinkamas 
kiekis kitų ginklų.

ouiiaininvi tZNirr rancuzajtj
įtaką pasaulyje ir padalyti 

antraeilę valstybę.

kai siūlo prancūzams būti 
patriotais ir išlaikyti Pran
cūziją, kaipo pirmaeilę pa
saulio galybę

Piezidentas D. D. Esen- 
hovve išdėstė prieš Jungti
nių Tautų seimą savo pla
ną. kaip padalyti atominę 
energiją prieinamą visoms 
tautoms taikos gamybos 
tikslams ir tas planas buvo 
praneštas Maskvai.

Rusijoj per radio ir spau
doje buvo pareikšta griež
to? kritikos dėl prezidento 
plano, bet kada Amerikos 
amba.-adorius tą planą įtei
kė Rusijos vyriausybei, jis 
gavo pažadą, kad planas 
bus įimtai studijuojamas.

Rusai planą nestudijavę 
jį išpeikė ir išniekino. Įdo
mu bus, jei jie vėliau at
ras. kad planas nėra jau 
toks blogas.

“KeleTrrie** naudinga vra 
daryti visokiu* biznio skel 
bimu* ir paj ieškojimus.

Prancūzų spauda dėl ši
tokių rusų raudojimų rašo, 
kad Maskva nori atskirti 
Prancūziją nuo jos sąjungi
ninkų Vakaruose ir tą daro 
ne dėl Prancūzijos gero, bet 
savo politikos išskaičiavi
mais.

Siūlo Stalyti
Daugiau Namų

Prezidento paskirtas ko
mitetas iš 23 asmenų tyri
nėjo namų statymo klausi
mą ir po pustrečio mėnesio 
pasitarimų ir aiškinimosi 
nutarė pasiūlyti vyriausybei 
ir toliau remti statybą. Pa
gal tą komitetą, Amerikoje 
per metus reikia statyti neį 
mažiau, kaip vieną milioną’ 
butų. Vyriausybė turi rem
ti butu statybą. Parama 
statybai turėtų būti duoda
ma įvairiais budais: padidi
nant apdraudžiamųjų mor- 
gičių sumą, duodant fede- 
ralinę paramą pigiu butų 
statybai ir kitomis priemo-, 
n ė m i s.

siems gelžkeliams ir žymiai gilusi ?u Korėjos prezi- 
sumažintų švenčių judeji-'rentu Rhee paliuosavo 27>. 
mų, kada normaliai gelzke- ()0() ,wlaisviUi ką Amerikos

delegatas A. H. Dean skai
tė nepamatuotu ir niekšišku 
užsipuolimu ir išėjo iš posė
džio. Jei bolševikai nori 
derybų, jie turės vartoti 
diplomatišką kalbą ir turės 
pranešti, kad jie nori susi
tikti su Jungtinių Tautų de
legacija, o susėsti prie sta
lo ir keiktis nėra jokio rei
kalo.

Tuo tarpu ir belaisvių 
klausimas nejuda iš vietos. 
Sausio 22 d. nenorintieji 
grįžti belaisviai turės būti 
paleisti į laisvę, bet jiems 
dar nebaigta aiškinti apie 
jų teisę grąžti namo pas sa
vuosius ir bolševikai neabe
jojamai vėliau protestuos, 
kad jiems nebuvo progos 
belaisvius įkalbėti grjzti. 
rer 300 pietinių korėjiečių 
ir 22 amerikiečiai, kūne at
sisakė grįžti, taip pat nepa
keitė savo nusistatymo u 
dar neroao jokio noro gtjz- 
ti’namo.

Dėl užsienių reikalų mi
nisterių pasimatymo Berly
ne Maskva dar nieko ne
pranešė, bet laukiama, kad 
Rusija neatsimes nuo savo 
pasiūlymo ir toks susitiki
mas Berlyne įvyks. Jei pa
simatymas ten butų sėkmin
gas, gal jis paveiktų ir Ko
rėjos ir Indokinijos ir pana
šių klausimų sprendimą.

liai paleidžia papildomai 
šimtus traukinių keleiviams 
vežioti.

Sako, Genijų
Yra Kaip Grybų

Mokslininkas Dr. Vanne- 
var Bush, Carnegie Institu
cijos pirmininkas, sako, 
kad genijų atsirastų daug, 
jei žmonės mokėtų jų ieš
koti ir jei butų sudalytos 
sąlygos genijams ir nepap
rastų gabumų žmonėms pa
sireikšti ir pasirodyti. Pa
gal tą mokslininką daugelis 
labai gabių žmonių visai 
neturi progos parodyti savo 
gabumų, o todėl jie lieka 
nepastebėti ir jų gabumai 
nueina niekais.

Dr. Bush mano, kad pri
vačios institucijos, kaip 
Carnegie ir panašios, galėtų 
daugiau dėmesio kreipti 
atskiru žmonių gabumus ir, 
atradus gabų žmogų mo
kykloje ar už mokyklos sie
nų, turėtų padėti jam vys
tyti savo gabumus.

SUDANO RINKIMAI

Sudane rinkimus i atsot- 
vų ramus ir senatą laimėjo 
Egipto šalininkai, kurie no 
ii. kad Sudanas ir Egiptas 
sudarytų vieną valstybę. Jie 
gavo abiejuose rūmuose 
daugumą. Po trijų metų 
Sudano gyventojai balsuos 
ar dėtis prie Egipto ar ne.

H' RMOS GRAŽUOLĖ

Ir llurma ruošia gražuolių 
konfeti us. štai čia šių metų 
Burmos gražuolė. 18 metų 
Ma Mys Tiva, išrinkta Ran- 
goon’e “fizinės kulturos var
žytynėse.“

Mini Brolių Wright Lėkimą

Lygiai prieš 50 metų, 
1903 metais gruodžio 17 d., 
broliai Wright pakilo pir
mą kartą Į orą savo lėktu
ve Kitty Havvk vietovėje 
No. Carolina valstijoje. Ke
turias dienas dabar eina to 
įvykio minėjimas Kitty 
Havvk vietovėje, kur brolių 
Wright skridimo garbei pa
statytas paminklas. Apie 
tą minėjimą kitą savaitę 
plačiau aprašysime.

Nuo brolių Wright skridi
mo prasideda aviacijos isto
rija ir per 50 metų aviacija 
ištobulėjo ir dabar mes jos 

Įrcikšmę visi žinome. ,1
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Prezidento Planas
Gruodžio 8 d. prezidentas Eisenhower Jungtinių 

Tautų seime kalbėjo apie atominio amžiaus pavojus tau
toms ir siūlė daiyti pirmuosius žingsnius atominei ener
gijai įkinkyti i taikos darbą tarptautiniu mastu.

Prezidento planas yra labai paprastas: Amerika ir 
kitos tautos, kurios turi atominės energijos žaliavų ir 
moka gaminti atominę energiją, sudaro Jungtinių Tautų 
organizacijos priežiūroje tarptautinę atominės energijos 
agentūrą ir paveda jai ieškoti būdų pritaikyti atominę 
energiją taikos meto darbui, ypač elektrai gaminti.

Tokia tarptautinė atominės energijos agentūra gau
tų iš atskirų valstybių mokslininkus, gautų turimas žinias 
ir gautų žaliavų savo tyrinėjimams vykdyti, o kai butų 
surastas praktiškas būdas atominei energijai įkinkyti į 
taikų darbą, tada tos tarptautinės agentūros pasiekimais 
galėtų pasinaudoti visos tautos, kurioms trūksta elektros 
energijos. Tas ypač butų svarbu toms tautoms, kurių 
ūkis yra atsilikęs ir kurios neturi didelių žaliavų išteklių 
elektros energijai gamintis.

Kaip tokia tarptautinė atominės energijos agentūra 
veiktų, kokią dalį žaliavų atskiros valstybės jai duotų, 
kiek mokslininkų ir žinių atskiros valstybės jai perleistų, 
visi tokie klausimai butų sprendžiami atominę energiją 
gaminančių valstybių “privačiame” pasitarime. Sutarus 
planą jis butų patiektas Jungtinių Tautų organizacijai 
ir prie tos organizacijos butų įkurta minėtoji tarptautinė 
atominės energijos agentūra.

Amerikos prezidento patiektas planas nesileidžia

PER VARGĄ PABĖGO Iš v Ei H i JOS

Septynias dienas šita cechų šeima slėpėsi medžių prikrau
tame vagone bėgdama iš čechoslovakijos i Vokietiją. Pa
galiau bėgliai atvažiavo i Vokietiją ir čia vienoje stotyje 
išlindo iš po medžių i laisvę. Pabėgimas iš bolševikų vai. 
domų kraštų yra sunkus, sienos griežtai saugomos, bet 
kai Para per didelę kantrybę pavyksta pasprukti į laisvę.

. . . ..... . . , , . politines aukštumas. Smerk-natoriams ir kongresmo
į smulkmenas, bet jo dvasia yra aiški ir, jei toks planas. dami McCarthy pažangus Į nams. Ir senatoriai ir kon

gresmenai skundus per
ia; ,

butų įvykintas, žmonija neabejojamai padarytų didelį žmonės smerkia ir bolševiz-1
žingsnį pirmyn į ūkišką gerbūvį, o gal ir į taiką. Naujas 
ir pats paskutinis žmonijos atrastas energijos šaltinis 
butų naudojamas ne tiktai griovimo ir ardymo darbui 
karo atveju, bet butų naudojamas žmonių gerbūviui di
dinti ir ypač galėtų buti didelė palaima tiems kraštams, 
kurie neturi energijos žaliavų atsargų.

Prezidento planas gali buti vykinamas ir be Rusijos, 
jei Rusijos diktatoriai užsispirtų prie tokio plano nesidė- 
ti ir eitų savais keliais atominės energijos gamyboje.

Tik paskelbus šitą prezidento planą atominei ener
gijai įkinkyti į taikų darbą plačiu mastu, Maskva pradėjo 
šaukti, kad Amerika varo propaganda ir kam tai “grasi
na.” Kur čia grasinimas, to niekas negalėtų pasakyti. 
O kas dėl propagandos, tai kodėl Maskva nesideda prie 
to plano ir kodėl neišbando ar tai yra propaganda, ar 
rimtas sumanymas? ,

Amerika jau senai yra pasiūliusi planą atominei 
energijai kontroliuoti. Taip vadinamas “Barucho pla
nas” numato visą atominės energijos gamybą, ginklų ir 
taikos meto gamybą, pavesti griežtai tarptautinei kon
trolei. Jei tas planas butų priimtas, atominiai ginklai 
visai nebūtų gaminami, o atominė energija butų naudoja
ma tiktai taikos meto tikslams. Deja, tą planą Rusija 
atmetė, nes planas numato griežtą kontrolę, o Rusija 
kontrolės bijo ir stato jai visokias kliūtis.

Kadangi negalima susitarti dėl atominių ginklų už
draudimo ir dėl atominės energijos gamybos kontrolės, 
tai Amerika jau kuris laikas ruošėsi pasiūlyti visam pa
sauliui, kartu ir Rusijai, pavesti atominės energijos ga 
mybą taikos tikslams tarptautinei agentūrai ir leisti tarp- 

' tautinio tyrinėjimo vaisiais naudotis visoms tautoms. 
Amerika su tokiu pasiulymu išėjo į Jungtinių Tautų sei
mą ir neabejojamai užbėgo rusams už akių. Maskva gal 
ne be reikalo skundžiasi, kad Amerika “varo propagan
dą,” nes Amerika tikrai pirmoji padarė visai protingą 
pasiūlymą, apie kurį Rusijos diktatoriai nepagalvojo ar 
nedasigalvojo.

mą, bet bolševikai visai ne- 
sisarmatija slėptis už libe
ralų nugaros ir dėtis esą ir
gi liberalais. Nieko sau 

liberalai,” kurie tarnauja amerikoniškos pozicijos.

siuntė FBI ir tos policijos 
agentai pradėjo lankyti lie
tuviškus laikraščius ir kvos
ti juos dėl jų neva tai anti-

mažai gamina, o todėl visas 
kraštas skursta ir tik maža 
oalelė aukštesniųjų ponų ir 
parazitų džiaugiasi geru 
gyvenimu, o žmonių ma
sėms bolševizmas yra utė
lėta bado tvarka.

Gyvulių ūkio krizė Rusi
joj bolševikų vadams kelia 
nemažai rupesnių. Bet gy
vulių trukumas nėra visa is
torija. Su javais bolševi
kams irgi nesiseka geriau, 
kaip su gyvuliais. Baudžia 
vos tvarkoje kolchozininkai 
nerodo didelio noro dirbti 
žemę ir auginti javus, kad 
valdžia juos atimtų ir išvež
tų į miestus savo reikalams.

Pagal bolševiku davinius 
dabar Rusijoj (1948-1952 
metais vidutiniai) užauga 
kiekvienam gyventojui 472 
kilogramai visokių javų 
(kilogramas—2 ir 2 dešim- 
tadalės amerikoniško sva
ro)), o prieš pirmąjį pa
saulinį karą caristinėj Ru
sijoj (1998-1913 metais) 
kiekvienam gyventojui už
augdavo per metus 620 
kilogramų visokių javų! 
Kodėl prie bolševikų kiek
vienam gyventojui išeina 
po 150 kilogramų javų ma
žiau negu tekdavo carų lai
kais? Gal Bimba žino at
sakymą į tą klausimą, bet, 
jei jis ir žino, jis niekam 
nepasakys.

K. Esminas.

Kas Savaite
lietuvis liudininkas da- 

savo parodymus kaukę 
Pereitą savaitę trys dHu^idėjęs. Skaitvtojas ste- 

dieji baigė savo posėdžius]^ Rad valdiškoj ištaigoj 
Beraudoję ir sutiko P^i-Įoali’ma pasirodvti su kauke, 
matyti su rusais Berlyne.] R. užgavėniu baliuje.
Rusams pasiūlyta susitikti Valdiška įstaiga, kuri

Reiašmin^a Savaitė na;
vė

sausio 4 d. pasikalbėt apie 
Vokietijos ir Austrijos liki
mą. Susitiks keturių di
džiųjų užsienių reikalų mi
nisteriai.

Pereitą savaitę preziden
tas D. D. Eisenhovver kalbė
jo Jungtinių Tautų seime ir 
siūlė Amerikos planą ato
minei energijai naudoti tai
kiems tikslams. Jei rusai 
nori, jie gali dėtis pre to 
plano ir padaryti atominę 
energiją prieinamą visam 
pasauliui taikiems tikslams 
naudoti.

Bet ar rusai nori? Mas
kvos “Pravda” jau pravar- 
džiuojasi ir sako, kad Ame
rikos prezidentas norįs už- 
baidyti vargšus rusus ir 
jiems grąsinęs. . . .

Mes, kurie prezidento 
kalbos klausėme ir paskui 
ją skaitėme, jokių grąsini- 
mų negirdėjome ir nematė
me, bet rusai, rodos, turi 
kitokias akis ir ausis, negu 
mes griešni.

A P z v a 1 g a
RUSUOS AGENTAI 
“STATO KLAUSIMĄ”

Bolševikų “Vilnis susirū
pino Amerikos lietuvių “po
zicija” senatoriaus McCar
thy klausime. Ji rašo:

“Dabar mes norime pastatyti 
klausimą kokią poziciją turi už
imti Amerikos lietuviai, kurie 
milžiniškoj daugumoj yra dar
bo žmonės.

“Su kuo mes—su tamsybės 

jėgomis, ar su demokratiniai 

protaujančia Amerika? Su Mc

Carthy kompanija, ar su tais, 

kurie, nepasiduodami baimei, 

kelia balsą už laisvę ir demo

kratiją?
“Atsakant tan klausimam vi

są pirmiausia, reikia pasakyt 
aštrios tiesos žodį apie tą juo
dą rolę, kokią lošia didžiuma • 
lietmHkę Ly, zmon‘J°s nelaimę,
lionierią pasamdyti “Draugas,”
“Naujienos,” “Keleivis,” “Dir
va” ir JI—w panašus sistema- 
tiškai mu*1*** Žmonėms akis, 
stumdami aavo sekėjus į Mc
Carthy kompanijos bučių.“

svetimai valstybei ir visus 
žmogžudiškus Maskvos vy
riausybės žygius pateisina, 
giria ir norėtų ir čia įvesti 
panašią žmogžudišką Mas
kvos tvarką.

Bolševikai dabar nuduo
da liberalus, o buvo laikas, 
kada jie čia ir su policija 
mokėjo flirtuoti ir prie 
kiekvienos progos šaukda-

Tada Maskvos agentų do 
nosai nuėjo niekais, nes i: 
didžiausiame karo įkaršty
je Amerikos demokratija 
mokėjo skirti svetimos val
stybės agentus, kurie dėjosi 
apsiputojusiais patriotais, 
nuo tikrų Amerikos patrio
tų. Dabar tie patys buvę 
donosčikai dedasi liberalais

Lietuvos Cerkvės
Ir Komunistai

ir nori bažytis numano ir
ką "Amerikos spaudą?'“Ka- Douglas. v^skup.. G Ken- 
ro metu kartą bolševikiški’"^’ Dr: Stoddardo var- 
lietuvią dienraščiai išspaus-'1"15' ** lr dabar faekvie- 
dino ilgiausius donosus'"as Pa2an?u? “š® “ 
anglų kalboje prieš lietu-',kės atskirti tikrą liberalą 
višką spaudą ir pasiuntinė-, nuo Maskvos agento ir 
jo tuos donosus visiems se-’Amerikos išdaviko

vosi pozicijos prieš lietuvis

Prieš tai ta pati “Vilnis” 
nurodė, kad ir Trumanas, r 
CIO organizacija, ir Ameri
kos Darbo Federacija, ir 
tūkstančiai parapijų, ir 
aukščiausio teismo kai ku
rie nariai, ir vyskupai, ir 
Chester Bowles ir tt. visi 
pasisakė prieš McCarthy 
vartojamas kovos priemo
nes.

9 Bolševikai ir Viena Karvė

Ką čia, rodos, bendra 
galėjo turėti Rusijos komu
nistų valdžia su Lietuvos 
pravoslavų cerkvėmis, o iš 
tikrųjų, bent man tik dabar 
paaiškėjo, kad Rusijos ko
munistų valdžia Lietuvos
cerkvėmis įauai I UpillVM.

visokios

1916 metais Rusijoj buvo prižiūrėtų galvijus ir rupes- 
dar caras ir karas siautė,'tingiau dirbtų žemę. 
bet tada kiekvienam tuks-į įsivaizdinkim devynių 
tančiui Rusijos gyventojų žmonių šeimą, kuri turi tik 
krašte buvo 414 galvijų, ta- vieną melžiamą karvę. Kiek 
me skaičiuje 204 karvės.’ tokios šeimos nariai gali 
Po bolševikų revoliucijos)pieno gerti? Manau, kad 
dvarai buvo išardyti ir že-!pagalvoję greit surasime 
mės išdalintos valstiečiams atsakymą. Devynių galvų
ir jau 1928 metais Rusijos 
kiekvienam tūkstančiui ev- 
ventojų teko 442 galvijai ir 
Lame skaičiuje 219 karvių. 
Tai buvo didžiausias Rusi
jos ūkio pakilimo laikas.

Vėliau atėjo kolektiviza- 
cija ir Rusijos žemės ūkis 
nususo. 1941 metais, prieš 
pat baisųjį ir kruvinąjį ka
rą su Hitleriu, Rusijoj kiek-

seimą 
karve 
mažai.

Jei Rusijos karvių pienas 
butų maždaug lygiai tarp 
gyventojų skirstomas, tai 
galima butų sakyti, kad Ru
sijos žmonės vaitoja labai 
mažai pieno. Bet paskirs
tymas pieno, sūrio ir svies
to Rusijoj yra labai nely-

su viena melžiama 
pieno ųartoja labai

Kad bolševkai slepiasi už 
pažangiosios ir liberališkos 
visuomenės nugaros, tas ne
bėra jokia naujiena. Ir 
CIO unijos, ir Darbo Fede
racija, ir “Vilnies” minėtos 
parapijos, ir vyskupai visi 
smerkia bolševizmą, kaipo 

į didžiausią Amerikos priešą 
žmonijos nelaimę. Kar

tu visi pažangesnieji žmo
nės pasisako ir prieš Mc
Carthy, kuris iš bolševikų 
gaudymo sugalvojo sau po
litinį sportą ir kopia bolše
vizmo gaudymo laiptais

vienam tūkstančiui gyven- ^us‘ Todėl ten mažoji da- 
tojų teko 273 galvijai, tame 1S gyventojų (aukštesnieji 
skaičiuje 139 karvės, arba valdininkai, kompartijos
daug mažiau negu 1928 nanaL pairus uk*?. va^°” 
metais. Šiais, 1953 metais, v.ai; P°htinės policijos na- 
Sovietų Rusijoj kiekvienam ria1’ kanai £Y laipsniais ir 
tūkstančiui gyventojų gal- Pana'Ms pareigūnai) gauna 
vų tenka 270 galvijų ir ta- užtenkamai pieno, o mažie-
me skaičiuje 116 karvių! žmonės, darbininkai įr
Maždaug devynioms žmo- vaJstieciai, gyvena arba vi 
nių galvoms Rusijoj dabar sai J31®110’ ar^a tenkinasi 
tenka 1 karvė. Tuo tarpu retkarčiais paragavę ožkos 
1928 metais maždaug pen- Pieno- . Toks yra bolševikiš- 
kioms žmonių galvoms teko kas.,r59,us _ juetais po bol- 
viena karvė. Taip “pažen
gė” Rusijos žemės ūkis nuo' Gyvulių trukumas Rusijoj 
1928 iki 1953 metų. Gal ir yra bolševikiškos tvarkos 
ne dyvas, kad po Stalino padarinys. Valstiečių su- 
galo bolševikų vadai pra-varymas į kolchozus pa
dėjo šaukti apie žemės ūkio lengvina valdžiai atimti iš 
krizę ir net žada valstiečių valstiečių jų darbo vaisius,

Komunistams
priemonės tinka savo tiks 
lams siekti. Vienur jie ti
kinčiuosius persekioja, ki
tur jiems pataikauja, atseit, 
kaip kur įeikia. Tas pats 
ir tautybės klausimu. Tau
tinius reikalus keliančius 
jie apšaukia reakcionie
riais, o savo rusišką dvasią 
skiepyti niekur nepamiršta.

Lietuvos generalinis kon
sulas Budrys, kalbėdamas 
per “Voice of America” ra
diją, be ko kita štai ką pa 
pasakojo:

“1921 metais man pateko 
į rankas Sovietų pasiuntiny
bės piniginė atskaitomybė. 
Kas, jus manote, ten buvo 
rasta? Pašalpa rusų 
nazijai dvidešimt penkių 
tūkstančių sumai ir pašalpa 
pravoslavų cerkvei tokiai 
sat sumai. Kaip tai: Sovie- 
ai pas save persekioja baž 

nyčias, nežiūrėdami tiky
bos, o čia, Lietuvoj duoda 
jai pašalpą, remia rusų bur
žuazinę gimnaziją? Bet ni
šų tikslas buvo aiškus: pa
laikymas rusicizmo, tąsa 
caristinės politikos.”

Kas butų galėjęs anuo
met patikėti, kad komunis- 
ai Lietuvos cerkves šelpia? 

O pasirodo, taip butą. 
Šiandien akylus žmonės ži
no, kad komunistai viską, 
net ir didžiausias niekšy
bės, gali vykdyti, jei tik jos 
jiems naudingos. J. V-gas

x
Europos Armija

Bermudoje nemažai bu
vo kalbama apie Europos 
armiją. Tą “armiją” (kol 
kas tik popiery je) sugalvo
jo prancūzai, bet dabar 
amerikiečiai ir anglai apie 
tą armiją daugiau rūpinasi, 
daugiau dėl jos sielojasi, 
kaip tos armijos sumanyto
jai prancūzai.

Prancūzai turi rimtų abe
jonių dėl Europos armijos. 
Tas abejones nesunku su
prasti atsiminus vokiečių 
vaidmenį Europoje visai 
nesenais laikais. Prancūzai 
nori, kad amerikiečiai ir 
anglai pasižadėtų lgą laiką 
laikyti savo kariuomenę Eu
ropoje, kaipo atsvarą gims
tančiai vokiečių armijai.

Nežinia, ar prancūzai to
kią garantiją gavo ar ne. 
Bermudos derybų praneši
mas sako, kad prancūzams 
buvo pažadėta “durable 
cooperation,” bet ką tas 
reiškia, to negalima žinoti. 
Galimas daiktas, kad tas 
pats žodis “durable” (pa
stovus, ilgas) reiškia vieną 
dalyką Washingtone ir vi
sai ką kitą Paryžiuje. Jei 
taip, tai Europos armija dar 
ilgai bus popierinė armija. 

x
Vadavimo Politika”

ANGLIAKASIU
ATSIMINIMAI

gyvenimą palengvinti, kad bet tų vaisių visai nepadau- 
tik kolchozininkai geriau gina. Rusijos žemės ūkis

500 puslapių knyga, kaina tik 

$2. Joje įdomiai aprašytas ne 

tik anų dienų angliakasiu dar

bas ir gyvenimas, bet ir daug 

kitų dalykų. Tikrai nesigailėsi 

knygą pirkęs. Į laišką įdėk $2, 

parašyk aiškiai savo adresą ir 

pasiųsk šiuo adresu: Frank 
Lavinskas, 4141—46th Street, 
Long Island City 4, N. Y. 
Gausi minėtą knygą su priedu

. *.X; J3"54)'

Bemudoje trys didieji 
prisiminė ir Rytų Europos 
pavergtąsias tautas ir įrašė 
į savo tarimų sutrauką, kad 
jie negali “priimti kaipo 
pateisinamą ir pastovų” da
lyką dabartinį Europos pa
dalijimą į dvi dalis ir sako, 
jog “musų viltis” yra, kad 
“savo laiku” bus surastos 
“taikios priemonės,” kurios 
tą padalijimą panaikins ir 
Rytų Europos tautos vėl ga
lės naudotis laisve.

Skamba gražiai, taikiai ir 
viskas tas nieko nekaštuos. 
Mes už vadavimo politiką, 
bet, žinoma, taikiomis prie
monėmis. Jei tas paverg
toms tautoms laisvės negrą
žins, tai ne ką padarysi.. 

x
Kodėl su Kauke?

Vienas musų skaitytojas 
labai stebisi, kodėl kongre
se, Kersteno komisijoj vie-

kaukę užsidėjusi žmogų ap
klausinėje, labai gerai žino 
kas jis yra. Todėl toks liu
dininkas slepiasi nę nuo 
valdiškos įstaigos, bet nuo 
pašalinių akių ir ypač nuo 
bolševikiškų šnipų, kurie 
gali painformuoti apie liu
dininką bolševikus Lietuvo
je, o Lietuvos okupantai ga
ilėtų keršyti liudininko gi
minėms.

x
McCarthy Telegramos

Senatorius McCarthy, kal
bėdamas per radio ir televi
ziją, prašė, kad žmonės 
siųstų telegramas ir laiškus 
į Baltąjį Namą pasisakyda
mi už senatoriaus siūlomą 
užsienių politiką.

Vėliausiais pranešimais į 
Baltąjį Namą suplaukė apie 
25,000 telegramų ir daugu
ma jų pasisakė ne už šen. 
McCarthy, bet už prez. Ei- 
senhovverio ir sekretoriaus 
Dulles politiką. Kartu Bal
tajame Name esą gauta 
apie 25,000 laiškų ir dau
guma jų pasisako * už šen. 
McCarthy siūlomą politiką.

Kur dauguma, taip ir lie
ka nebaigta aiškinti. Bet 
tas ga! visai ir nesvarbu. 
Telegramomis ir laiškais 
pasisakė tik labai mažas 
nuošimtis balsuotojų ir iš 
50,000 laiškų ir telegramų 
niekas nedarys išvadų dėl 
Amerikos užsienių politikos 
teisingumo ar klaidingumo.

Senatoriaus McCarthy de
magogija galėtų ir daugiau 
telegramų ir laiškų suteik
ti ir visvien iš to nesektų, 
kad senatorius grasina 
Amerikos sąjungininkams 
visos tautos vardu.

x
Unijų Valymasis

Fereitą savaitę General 
Electric kompanijos darbir 
ninkai Everett’e ir Lynne 
(Mass.) balsavo, kokia uni
ja juos atstovaus derybose 
dėl darbo sutarčių. Iš tre
čio karto laimėjo CIO uni
ja, bet tiktai 740 balsų dau
gumą. Už CIO uniją balsa
vo 5,546 darbininkai ir 852 
tarnautojai. Už bolševi kuo- 
jančių elementų vedamą ir
1949 metais iš CIO išmesią 
uniją balsavo 4,806 darbi
ninkai ir 276 tarnautojai.
1950 metais CIO unija lai
mėjo 760 balsų dauguma, 
o 1951 metais—1,153 bal
sų dauguma.

GE dirbtuvėse kova tarp 
bolševikų vedamos ir CIO 
unijos yra griežta ir jau ke
turi metai ji eina veik ly
giomis. Tos pačios GE 
kompanijos di r b t u v ė s e 
Schenectady, N. Y., ir Erie, 
Pa., bolševikų vedama uni
ja turi daugumą ir visos 
CIO unijos pastangos juos 
išstumti iš dirbtuvių neda
vė rezultatų.

Bolševikų įtaka Amerikos 
unijiniame judėjime yra 
palaužta, bet, kaip GE dirb
tuvių kova rodo, yra vietų, 
kur bolševizmo šašas dar 
nėra nugijęs ir unijoms ten
ka eikvoti jėgas apsivaly
mui.

GE dirbtuvės bolševi
kams ypač svarbios šnipi
nėjimo sumetimais.

—J. D.

r
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Philadeiphij os Naujienos
Nauja Bendruomenes 
Valdyba

1 v 30

Cheledenas, kuris yra SLA 
aštuntosios apskrities vai
dybos pirmininkas.

Meninę dalį labai vyku
siai vedė Philadelphijcs liekuopoje sekretorių 

metų, ir inž. Walter E. Nor-Įtuvįų muzikantų grupės, 
_ ton-Norkus, 20 metų ėjęs.pavadinusios “kepurnin-Lietuvių Tautinio Pašai , ......

pinio Klubo patalpose, 928 kv°P°s .odininko pareigas. 
E. Moyamensing Avenue, Įdomias prakalbas pasa- 
gruodžio 5 d, Įvyko visuoti- k^ ^inikas k a<Įy*
nis bendruomenės narių su-Kalinauskas. Jie iš
sirinkimas. Susirinkimo da- kėlč Odelius Susivienijimui
lyviai ilgai tarėsi naujosios

Lawrence PadangėjeŠEIMOS NELAIMĖ BALTIMORĖJ

Gaisrininkai ilgai dirbo, jie bandė atgaivinti mažutę trijų 
metų gaisro auką. Sandra WeitzeL kuri užtroško nuo gais
ro durnu savo bute. Su ja mirė jos motina, du broliukai 
ir viena sesutė. Ta didelė nelaimė įvyko dėl motinos ne
atsargumo, ji su degančia cigarete užmigo ant sofos vai
kus pagirdžiusi ir iš to kito gaisras.

Lietuvių Moterų Piliečių kienė—pavyzdinga pletki- 
| Klubas gruodžio 5 d. suren- kininkė. 
ge sėkmingą margą vakarą? Paskutinė programos 
vakarienę, koncertą ir
dinimą. 
ko, “pigu,

pasivadinusios ‘Repui 
kais,” vadovas Juozas Iva
nauskas. Kepurninkai vy
kusiai pasirodė; jų buiys, 
gabus triubočiai, klarnetų 
ir armonikos graudžiais 
balsais guodė ir virkdė 
kiekvieno širdį. Jie priva
lėtų buti kviečiami į geriau- 

Jie kvietė nau- sius musų parengimus. Jie 
visi buvo be kepurių, tik jų 
vadovas turėjo užsidėjęs 
baltą kepuraitę.

Br. Dirmėnas.

nuopelnus dviejų jubiliatų,
valdybos išrinkimo kiausi-, p^ie ,Vek daug metų dirbo 
mu.

Susirinkimui Įdomia kai-
; dėl lietuvybės išlaikymo 
•Amerikoje.

bą pasakė senasis i>irminir.-paku'.il,s stoti nal'iais > Susi’ 
kuris na-ivlemrmą’ I)aPlldyti naujo- 

' -mis jėgomis taip svarbią ir
kas Jonas Švedas
tarė lietuviams d_ .___ __ _ .
mėtis politika ir nebijotiorganizaciją, 
partijų. Demokratinė san-'k’“,: laoal dauS Pridėjo 
tvaria be nanii- re bendra pastangų jiems

•ugiau Go-

RUMFORD, ME.partijų neimano-i , x. . .
ma. Jis vykusiai aožvelgėįa'^ka - kiaSt3- LSA 
senosios bendruomenės vai-'p1?2; a^’ Kalinauskas Įtei- 
dybos sunkų kelią, paminė--?^ jubiliatams garbės dip- 
damas sutiktas nemalonias omus‘ Atsimenu, taip
kliūtis; patarė naujai vai- Tr kai jubiliatai buvo pa-’žmonės Lietuvoj. __ r_
dybai eiti tiesiu keliu ir is-^kviesti pasakyti po žodį, tailsakis tinka ir čia gyvenan- 
tveimingai dirbti lietuvy- tikrai buvo jautrus momen-ltiems lietuviams. Aš turiu

Koks Gyvenimas,
Mirtis

Tokia ir

sakydavo 
Tas po-

!

bei. tas.

Teis. V. Mykolaitis pa-j 
skaitė metinę finansų apy
skaitą. Ji buvo susirinki
mo patvirtinta. Kun. S. 
Raila padarė išsamų prane-1

Antanas Tvaranavi- 
užbaigė savo kalbą 

į Talio Sruogos žodžiais: 
Maro sieloj šiandien šven
tė.

Inž.

Icius

Walter E.

Kaip priežodis
vai- dalis buvo dainos. ‘'Kitch

en’o choras” sudainavo tris 
dainas. Chorą paruošė ir 
akompanavo pianu Olga

sa-ngardu ir daug, 
taip ir čia. Tikėtas tik 75c, 
o vakarienė buvo verta du'Večkiutė. Vėliau Ona Vait- 
syk tiek. Vyriausia šeimi-jkunienė linksmino publikątieik.

buvo Elzbieta Petke-! skambindama lietuviškus
vičienė, jai padėjo: Levusėikurinius. Ačiū jom abiem. 
Laukaitienė, Ona Stakio-lAčiu ir Onai Pėslikienei ir 

Kuodienė

cinke

. i irmene, Afemia 
Ona Miiienė.

Programą paruošė Mari
jona Stazdienė, Eva Alek- 
sionienė, Antanina šupet- 
ięnė ir Ona Veckienė. Pro

grama susidėjo iš dainų, ei
lėraščių ir mažo veikalėlio 
“Pusseserė iš Chieagos,” 
kuri paruošė Ona Večkienė 
ir Olga Večkiutė.

Stelai Urbonienei, kad jos 
padėjo dainuoti ir padidinti 
“Kitchen’o chorą,” ačiū ir 
gausiai atsilankiusiems sve
čiams.

Reporteris. 

HOLLYWOOD, FLA. ♦ •
»r<

galvoje Maine, New Hamp
shire, Vermont valstijas, 
kuriose yra daug žmonių, ’reikėjo 
“miškiniais”

Svvolkin Padėka
Po sunkaus kojos sužei- 

Vakarą pradėjo ir labai dimo buvau priverstas gu-
vykusiai vedė musų klubo Ll
irmininkė Nelytė Penkus
‘Kitchen’o choras” sūdai-,esu KT lfi., A

navo dvi daineles. Kvarte- ™u°se Avė.,
tas, susidedantis iš EvosįH°llywoocb Ha-). 
Pauliukoniutės - Aleksio-} Ligoninėj mane lankė 
nienės, Antaninos šupet-.SLA 44 kuopos, kuriai ir aš 
rienės, Marijonos Stiazdie-!prikla^*b nariai, draugai 
nės ir Onos Večkienės, nuo- it* pažįstami.

daug visokių dovanų.

15 dienų. Dabar iš jos jau 
esu išėjęs ir gydausi na-

eiti porą dešimčių 
vadinamų, ar-!myjiu jeį atsitiko nelaimė 

, ba angliškai “lumberjacks.”jįr žmogus mirė, tai ji čia 
Norton,,Tai. daugiausiai girtuokliai, pat ir užkasė. Kas balado-

LOWELL, MASS.

DLK Vytauto Klubo val
dyba dėkoja šv. Juozapo 

sis i tolimus miškus anais parapijos chorui, p. S. Bla-pasileidę žmonės. Kai tiki 
centą uždirba, tuoj ir pra
geria. Prageria ne tik ką 
turi, bet dar lieka skolingi. 
O kai jau toks vyras nebe
gali ir kredito gauti, tai jis 
deda virvę ant kaklo ir bai
gia savo latrišką gyvenimą.

Štai prieš kelerius metus 
D. Mažeikio sode pasikorė 
Stasys Bagaslauskas, kilęs 
nuo Kurtuvėnų; šiemet ge
gužės mėnesį tokiu pat bu
du padarė sau galą Domi
ninkas Budvidis, kilęs iš 
Džiuginėnų dvaro, nuo Tel
šių. Jis kurį laiką yra gy
venęs Worcester, Mass., ir 
dirbęs Jeronimo Kryžiaus 
kepykloj. Sako, turėjęs 

go gyvenant Bostone, <Ji_ jžmoną *r vaikų
tižiame lietuvybės centre.} Lapkričio 18 d. pasikorė 
Motina,

ph i ladel phiečiams 
žinomas Vlado

sius reikalus. B. Dirmėnas J vardu, yra nusipelnęs ne tik 
iškėlė socialinio darbo reik-• SLA organizacijos, bet ir 
šmę. lietuvių kultūrinėje veiklo-

Nors ir negausus daly-!je- metus vadova-
viais susirinkimas išrinko iš;vo dainos Chorui. Jis dir- 
stiprių asmenų nauja bend- bo lietuvybei, kai dar musų 
ruomenės valdybą. ' Į ją i naujakurių nei vieno čia 
balsų dauguma Įeina šie as-jr,ebuvo. Jis yra ir žymus 
menys: agi. K.’čikotas, B.filatelistas, turįs geriausią 
Raugas, J. Vaškys, Z. Jan-pietuviškų pašto ženklų rin- 
kauskas, Vladas Norkus -Jeigu jis anksti jau-
(naujakuris) K. Kaziaus-pystėje įsijungė į organi
ka? ir O. Roznikienė. Visi f uolos lietuvių visuomenės
remsime naujosios valdybos veiklą, tai čia buvę ir ge- 
darbus, kurie, tikėkime,* bus j tėvelių nuopelnas. Ma
taip pat našus, kaip ir seno-lzas būdamas neteko tėvo, 
sios 1953 metu valdybos k’«;ris buvo užmuštas. Jo“ * ! ’i j - -nuveikti darbai.

Simą
radijo

apie bendruomenės 
valandėlės einamuo-

Pagerbti Du Lietuvybės 
Ugdytojai

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 8 apskr. gruo- do 
džio 6 d. Lietuvių Muzikos 
Salėj, 2715 E. Allegheny

gražų

labiau
Norkaus

vaikyrtė ir jaunystė prabė-Ti _ -i _ _ _ 1 • !

nors ir sunkiai 
grumclamasi su vargais, lei- 

ji į mokslą. Bostone jis 
baigė inžinerijos mokslus.
“Tėvai ir aukštoji mokykla 

kuria 
man

ir man (.avė supratimą,Avė., suruošė labai
pavykusį senųjų veikėjų pa- kryptimi eiti ir ką 
gerbimo vakarą, Į kuri iš veikti,” pasakė jis.
New Yorko atvyko Dr. M. j Jubiliatams buvo įteikti 
J. Vinikas ir iš Bostono SLA auksiniai ženkleliai ir
SLA prez 
liauskas.

laikais tokiais neišvažiuoja- ževičiutės vadovaujamam, 
r rūpinsis la-Jir solistams, kurie išpildė 

nors tinkamesnėj klubo atidarymo iškilmių 
meninę dali, ir visiems sve
čiams.

mais
voną kur
vietoj palaidoti!

Žinoma, šiandien visur 
prieinama ir privažiuojama, 
bet tiems, kurie tik darbą ir 
karčiamą težino, galas toks 
pat, kaip ir jų draugų se
nesniais laikais.

J. Kaulaičia.

Šia proga primintina, 
kad klubas ir para ija 
gruodžio 20 d., 1 vai. ren
gia vaikams Kalėdų eglutę.

taikingai sudainavo tris 
dainas. Publikai malonu 
buvo išgirsti dainuojant pa
sižymėjusią Evą Pauliuko- 
niutę-Aleksionienę.

Or.a Miiienė labai jaus
mingai pasakė “Pražuvus 
Laimė” eilėraštį. 

Veikaliukas “Pusseserė iš

CHICAGO, ILL.

Biletai gaunami klube n -j Chieagos” buvo Duikiai su-' i • • • I *Klebonijoj.
Vyt Eamcnaa>i-as.

. aidintas, publika juokės
: i.; 
t:.i siinu-t.K-7V*

adv. K. J. Kava- auksinės rašomosios plunk- 
Tai buvo vienas snos. Jubiliatus sveikino 

iŠ nuotaikingiausių paren-jeilė kalbėtojų, jų tarpe inž. 
girnų, kokių mažai teko šios A. Jurskis, Temple Univer- 
korespondencijos autoriui I siteto elektronikos profeso- 
matyti Amerikoje. Ir reikš-’rius, pastebėdamas, kad 
mingiausia, kad visa šio po-! inž. Vladas Norkus daug 
būvio vadovybė buvo iš se-'prisidėjo prie PLI Sąjungos 
nosios kartos veikėjų. -Philadelphijos skvriaus su- 

Tą vakarą buvo pagerbti organizavimo. Iškilmingam 
du SLA veikėjai: Antanas posėdžiui pirmininkavo lie-gydytojų 
Tvaran a vičius, ištarnavęs tuvių banko prez. adv. C. S.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Rcmkite Modernišką. Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worccster, Mass.

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

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i 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 SKRINSKĄ
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

Adomo Petreikio daržinėj 
Joe Adams (Juozas Ada- 
monis ar Adomavičius), ki 
lęs nuo Žaslių, Jezno apy
linkės. Kurį laiką jis gy
veno Mi’Iinocket, Me.

Giriose žuvo ir palaido
tas musų visuomenės veikė
jo, velionio Prano Bajoro, 
buvusio “Tėvynės” redak
toriaus, brolis Jonas Bajo
ras. Pasakoja, kad jis smar
kiai susirgęs, gerklę užėmę, 
naktį ir miręs. Rytą metą 
atvažiavęs vežimas ir išve
žęs lavoną nežinia kur. Jo 
kapas nebus niekam žino
mas, kaip ir daugelio pana
šaus likimo draugų. Jų la
vonus dažniausia perduoda 

mokykloms.
Dar Lietuvoj tebebūda

mas buvau girdėjęs apie 
miškininkų” likimą. Ma

no kaimynas tada išvažiavo
Ameriką, čia pateko į 

miškus ir dingo be žinios. 
Po kurio laiko čia atvažia
vęs ir aš pats patekau į Ver- 
monto miškus, nes kitur ne
galėjau gauti darbo. Kar
tą sekmadienį vaikščioda
mas su keliais draugais ap 
link savo stovyklą prie upe 
lio radome kryžių, paprastu 
kirviu suręstą. Kam jis pa
statytas, galvojau. Su ma
nim kartu buvęs rusas pa
aiškino, kad tai “litvino” 
Briko kapas. Girdi, “po- 
mier į zakopal” (numirė ir 
užkasiau). Tai butą mano 
kaimyno. Baisu ir man pa
sidarė, kad taip neatsitiktų 
Anais laikais į darbo vietą

Kongreso Prisiminimai
Chicagiečiai tebegyvena 

Lietuvių Kongieso prisimi
nimais. Mat, Chieagos lie
tuvių veiklesnieji vyrai ir 
moterys dalyvavo Kongre
se, buvo Įsijungę į jo dar
bus ir pasiryžę vykdyti jo 
nutarimus. Todėl jie dabar 
užmezga diskusijas su ne
buvusiais. Daugumas džiau

DETROIT, MICH.
nene
i

gia si, kad išlaikomas nuo
senai sukurtas vieningu
mas. Diskusuojamas invo- 
kacijos klausimas. Katali
kų tarpe sukėlė kalbų leidi
mas ir evangelikų kunigui 
sukalbėti maldą. Parapi
jiečiai sako, kad evangeli
ko malda buvusi net “die 
viškesnė.” negu kataliko. 

Amžinas Parapijonas. 

WATERBURY, CONN.

Jie atnešė
man
Daug užuojautos gavau 
laiškais. Visa tas mane 
džiugino ir mano jėgas 
stiprino. Todėl aš esu la
bai dėkingas visiems ir vi
soms, kurie mane ligoje 
lankė ir užuojautos pareiš
kė.

S. J. Swolkin.

THOMPSONVILLE, 
CONN.vaidino pusseserės ro- 

ę. Ji buvo tikrai mandri 
viešnia. Marijona Strazdie
nė šeimininkės rolėj buvo 
gyva šeimininkė. Ona Več

Sėkmingas Parengimas
Lapkričio 21 d. Šv. Jur

gio Draugija minėjo savo 
45 metų sukaktį šaunia va
kariene, į kurią susirinko 
apie 400 asmenų. Svečių 
buvo ir iš Įvairių kitų mies
tų.

Parengimui vadovavo Ą. 
Ališauskas, jam padėjo K. 
Miglinas, J. Jučus, J. Kar

Kersteno Komisijos 
Tyrinėjimai

Apie juos plačiau rašė vi- 
a Detroito spauda. Tokiu 

oudu amerikiečiai gauna 
irogos daugiau sužinoti 
apie komunistų vykdytus 
Pabaltijo kraštuose žiauru
mus.

Iš liudininkų pažymėti
nas Antanas Banionis, ku
ris vaizdžiai papasakojo, 
kaip jis buvo tardytas ir 
kankintas. Kartą ji tardę 
be pertraukos 20 valandų. 
Tardytojui paklausus, ar 
liudininkas turi kokius nors 
kankinimų ženklus, Banio
nis nieko nelaukdamas nu
sivilko marškinius ir paro
dė dar ir šiandien aiškiai 
matomus rusų enkavedisto 
padarytos žaizdos pėdsa
kus.

Anglų spauda Įdėjo nuo- 
jtrauką su kauke liudijusio 
i asmens, kuris papasakojo, 

1941 metais birželio /

GREITAI SKRIDO

Scott Crossfield yra -orlaiviu 
bandymo lakūnas. Jis šiomis 
dienomis skrido dvigubai 
greičiau už garsą (1,327 my
lias per valandą) naujausia
me “r’kvrocket” lėktuve.

ralius, '5/. Yuskis. 
jos moterų paruošta vaka
rienė buvo tikrai gera.

Po vakarienės buvo šo
kiai, kurie užsitęsė iki 12 
vai. Kas nešoko, turėjo 
progos pasišnekučiuoti su 
pažįstamais. Visi jautėsi 
labai jaukiai.

Apisenis.

Matysime
Bostono lietuvių dramos 

kolektyvas gruodžio 19 d 
šeštadieni, lietuvių parapi-jj, • 
jos salėje vaidins R. Blan-^g'^ buvo sušaudyti Pro
mano pC A'ų veiksmų '•'ė-jveniškiu koncentracijos sto-1 
mą “Indranus.” įvyklos -0() ka]inių

Veikalą režisuoja buvusi) Suimtieji buvo išvaryti iš 
Lietuvos valstybinio teatro J savo barakų į aikštę, duota 
artistė Aleksandra Gustai- komanda “gultis ’ ir paleis-

‘Indranus’

tienė. Dekoracijas paruošė 
dailininkas Viktoras Viz

ta į 
nis.

ug-juos kulkosvydžių 
Tik vienas kitas išliko

girda. Vaidintojai — A.jgyvas tarp šimtų lavonų.
Kontautaitė, I. Nikolskytę, 
D. Paplauskaitė, Z. Zaran
kaitė, J. Andrius, P. Aver- 
ka, K. Baranauskas, J. Ja- 
šinskas. J. Venckus, P. Žič- 
kus.

Vakaro pradžia 6 vai. va
kare. Patariama bilietus 
pasirūpinti iš anksto.

Vakarą organizuoja Wa- 
terburio Lietuvių Tremtinių 
Draugija.

Buvęs.

Lietuviai ir Amerikos 
Universitetai

Iš Lietuvių Profesorių 
Draugijos narių Amerikos 
universitetuose moko net 41 
lietuvis profesorius. Spėja
ma, kad lietuvių profesorių 
yra daugiau, nes ne visi pri
klauso draugijai.

Lietuvių Piliečių Klubas 
paskyrė po $45 BALF’ui ir 

• New Britain lietuvių radi- 
Jjaus vedėjui, o ne New Ha- 
Įven, kaip N r. 47 buvo pa
rašyta.

LENGVAS HUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, paderintas anjrlų kalbos vadovėlis, su trum
pa j'ramatiKa. su visokiu daiktų, užsiėmimų, gyvu
liu, paukščiu, 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 Broadwav, So. Boston 27, Mass.
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Velykų Salos Paslaptis
j Pacifiko salas. Tie seno-

_ v’ės laikų Pietų Amerikos
Trumpa Zinutė laikras- l akų žmonių stovylos? gyventojai buvę balti žmo- 

čiuose nesenai pranešė, kad taip pat paslaptis yra ir nės su raudonais plaukais. 
Čili respublika nutarė per- tas reginys, kad daugelis1^ tai ir apgyvendino Pa
imti Velykų salos valdymą akmeninių stovylų turi pa-’cįfįko salas.

savo rankas. Toks salos darytas iš raudono akmens, Vėliau apie 1100 metų 
tvarkymo perėmimas ir Įvy- lyg ir --.rybėles, ar gal būt Kristaus, kita bėglių vil
ko gruodžio 1 d. raudono akmens dangčiai £s vėl kėlėsi, bet jau iš

O kas seniau tą salą vai- an. ' 1 > y galvų turi at- šiaurės Amerikos kontinen- 
dė? Valdė ją viena privati , varnu nu raudonus stovylo-to per Hauajus į Pacifiko 
kompanija gana keistu var- se vaizduojamų žmonių įr pirmuosius, baltuo- 
du £ociedad Exploitadora niauku.-. * sius p0iinezijos gyventojus
Isla de Pascua (\elykų ta-, Patia: vit \ia, kaip seno- nustūmė į antraeilę rietą, o 
los tyrinėjimo kompanija t. nės -u.'> gyventojai galėjo vietomis ir visai išnaikino

medžio rąstų padarytus’tus pučia iš rytų į vakarus, j KAS JIS TOKS
plaustus, jie išsikėlė gyventi Tas vėjas norvegų kėliau*

ninku plaustą, nuo balan 
džio 28 dienos iki rugpiu
čio 8 dienos, nunešė 4,300 
jurų mylių!

Ta kompanija Velykų sa
loje ne ką tyrinėjo. Ji ten
kinosi ten aviu auginimu.
Prieš 50 metų Cili respubn-;

Pas i a; tis
Ivėr 
i iškirsti 
Jdžiules 
,’dų ilgio!) su 
meniniais kirvukais n

Kai iš spaudos ar kui- ki
tur sužinai apie tą ar kitą 
šiuo ar tuo visuomenėje pa- 

’sireiškiantį asmenį, tai daž- 
ir reikalo.1norvegai!1131 X1"3 11 ^ikaio uaugiau 

apie jį sužinoti. Kitos, ypač 
didesnės tautos turi visokių 
leidinių, kuliuose gali rasti 
tokių asmeninių žinių apie 
norimus asmenis. Mes gi 
iki šiol teturėjome vieną to
kį šaltinį—profesoriaus V. 
Biržiškos 1946 metais Vo
kietijoje išleistą “Lietuvių 
Rašytojų Kalendorių.” Ja
me buvo 1,149 asmenų 
trumpi gyvenimo aprašy
mai, bet šiandien tos kny
gos niekui- nebegausi, o ir 
joje juk tik maža dalis vi
suomenininkų tebuvo sura
šyta.

Tokią kelionę 
padarė su paprastu plaustu, 
kokį sau darydavo senovės 
laikų indėnai iš balzos me
džio rąstų. Jų kelionė įro
dė be jokių abejonių, kad 
senovės laikais žmonės iš 
Pietų Amerikos galėjo nusi
kelti gyventi į Pacifiko sa
las, kelis tuksiančius mylių 
nuo jų seniau gyvenamos 
vietos.*amo uolos di- ar paskandino raudonvei 

tuvy las (iki 65 pė- džių juroje. Tų baltųjų 
paprastais ak-Įzmonių palikimas Pacifiko 

akmens stovylos 
padarytos pi-

_______ Tie pirmieji salų
. ugą: enti nuo kai-{ gyventojai atgabenę iš Pie-

Norvegų keista ekspedi 
cija paprastu plaustu is 
Amerikos i Polinezijos sa
las padeda išaiškinti ir Ve
lykų salos paslaptį. Bent 
taip mano norvegas Tho» 
Heyerdahl. Jis knygoje 
“Kon-Tiki,” kurioje aprašo 
savo nepaprasto plausto ke
lionę iš Amerikos j vakarus, 
kalba ir apie Velykų salą. 
Pagal jį, Velykų sala kadai
se buvo apgyventa baltųjų 
žmonių, kurie' atsikėlė iš 
Pietų Amerikos. Tie bal- 

, tieji žmonės, paliko gilius

dar,salose yra 
:aip:ir iš akr

didžiules* ramidės.
ka Velykų salą buvo perlei-;a.1::t‘f‘f. .pasIaptis -vra' kaiP’ir iš akmens 
, . . . . * .. . / , jie ak.o tokias

stovviasdusi tai kompanijai tvarky 
ti pagal tos kompanijų 
nuožiūrą, bet dabar čiii!1° 
skelbia, kad kompanija sa
vo pareigų tinkamai neatli
ko, Velykų salos ūkio nekė
lė ir visai nesirūpino Vely
kų salos gyventojų gerbū
viu. O gyventojų 
saloje yra apie 5vi» 
ziečių ir keliolika 
valdininku.

. .,s.

Į
Paslapčių Aukinisaas

paslaptis\ eiysų 
daugeliui

sa.os
žmonių

—Zdravstvui, Maik! Kak visi keturi sugers magary- 
požyvajes? čias, taip kaip Ruzveltas ir

-Ką čia tėvas kalbi? čiurčilas padarė Jaltoj su 
—Aš, vaike, noriu išmo- Stalinu, ir bus pakajus. 

kyt tave roskai. j —Bet tėvas žinai, kad iš
—Bet aš, tėve, nematau'tų Jaltos “magaryčių” pa- 

reikalo rusiškai mokytis. Įsidarė visa dabartinė košė. 
Amerikoj reikalinga anglų’Ar galima tat tikėtis, kad 

panašios deiybos su Malen- 
kovu galėtų tą košę išval-

kalba, ne rusų.
—Nebūk toks šiur, Mai

ke. Ar nematai, kad Mask
vos podriačikai buvo jau 
kone pusę Amerikos val
džios užponavoję? Jeigu 
ne McCarthy, tai gal būt ir 
raudona flagė butų jau iš
kelta ant Vašinktono. Bet 
jeigu kitus rinkimus laimės 
numano partija, tai ir Mc 
Carthy galės netekti džia- 
bo. Ir po biskį Amerikoj 
galės prieiti prie to, kad 
vietoj “tegul bus pagarbin
tas/* turėsim sakyt “zdrav
stvui, tovarišč!”

-taip man 
tėvas šiandien 
išsigėffs.

—-JėB, biskį su Zacirka 
truktelėjom. žinai, kaip 
dabar tokie nespakaini čė- 
sai, tai ir viduriuose žmogui 
negerai. Taigi valuk to ir 
išlenkėm pantukę. O ką gi 
darVsi žmogus neišgėręs? 
Zacirka šiemet norėjo vą- 
žiuoti Lietuvon svei katos 
ieškoti per Šiluvos atlaidus, 
ir parašė Paleckiui groma- 
tą užklausdamas, ar tokie 
atlaidai ten vis dar būna 
laikomi, ir ar dabar įvyksta 
tenai tokie stebuklai, kaip 
seniau būdavo; ale negavo 
jokio atsakymo.

—Tavo Zacirka, tėve, tu
rėtų žinoti, kad dabar retai 
kas gauna laiškų iš Lietu
vos. Per geležinę sieną jie 
nepereina.

—Ale aš mislinu, Maike, 
kad ta siena neužilgo bus 
pakasavota. Ve, gazietos 
rašo, kad Anglijos čiurčilis 
nori užvesti deiybas su Ma- 
lenkovu dėl tos sienos pa- 
kasavojimo. Zacirka man 
bajino, kad ant tos inten
cijos Bermudos saloj buvo 
sušauktas slaptas skodas, 
kw apie tas deiybas su Ma
lenkov u rodavo josi Londo
no, Vašinktono ir Paiyžiaus 
galvos. Sako, čiurčilas no
ri daryt ugadas su Malen- 
kovu.

išrodo, tai 
esi truputi

iu Amerikos kokusines pal 
mes ir saldžiąsias bulves.

Polinezijos žmonių pada
vimuose daug kalbama apie 
senąją jų žemę, apie senuo
lius jų dievus ir papročius, 
kurie iš lytų atsikėlę gyven
ti į salas. Norvegas Thor 
Heyerdahl Polinezijos žmo
nių padavimus skaito esant 
teisingus ir jis sumanė įro
dyti. kad iš Pietų Amerikos

Nesenai 
vių Dienų

pasirodė “Lietu- 
išleistas “Ame

rikos Lietuvių Vardynas,” 
kita tokia knyga, kurioje 
galima rasti 1,000 su mažu 
kaupu Amerikoj žinomes
nių žmonių trumpų asme
ninių žinių. Tos žinios su
rašytos iš pačių asmenų at
sakymų i klausimus, ku
riuos jiems išsiuntinėjo 
knygos redakcija. Vadina
si, žinios kitų nepatikrintos, 
už jas atsako tik jas davu
sieji asmenys.

Pavartęs tą knygą labai 
nusivyliau, kad joje mažai 
teradau asmenų, kurie čia 
Amerikoj jau senai gyvena 
ir veikia. O jų aš labiausia 
pasigendu. Juk jų tarpe 
tiek ir tiek yra žmonių, ku
rie, galima sakyti, kalnus 
nuvertė, o žinoti apie juos 
mes taip mažai težinome. 
Čia aš nerandu ne tik tok- 
kių vardų, kaip Dr. P. Gri
gaitis, S. Michelsonas, J. 
Januškis (miniu tik pavyz
džiui), bet ir daugybės ki
tų, mažiau žinomų, bet 
svarbių visuomenės darbi
ninkų.

kvaršina 
Įvairus mokslinin- 

Kai 1 aieiė surasti atsakymą 
\ e t; salos stovylų mįs

lę. be. ii šiol, rodos, galu
tino a .s.kymo dar niekas 
nenav". "Vieną atsakymą 
norisi čia »aminėti.

Tikš . eiis metus vienas 
norv ■ a.-. Thor Heyerdahl, 
^uniar.c žodyti, kad Poline-

galva

Velykų . ‘Jiponne-
baltųjų

Velykų sala savo keisto
ką vardą gavo iš vieno 
-olandų jurininko. kuris 
1722 metais Velykų ryta

iš rąstų padargais'plaustais Pėdsįkus..ir ,Ajn.eri
galima nukeliauti i Poline-fe kurt J,< kabančius 

‘tiltus, kūne dar ir dabarzijos salas. Kad irodvmas’ . ., 
butu visai neabejotinas’, tas ^b,na ‘.vnnetojm.. T,e M- 
,„„„i.u.i u a»ow» mokėjo » ak-salą pirmas pastebėjo juro- r ^yv^ntojai yra —_ ----- -------j--------  —

davė jai Velykų sar. .-Pacifiko salas iš; norvegas pasidarė iš balzos "2..,,,.A.r. i’kfvs pnirni Ua i mens iškarti si

gyt?
—Aš, Maike, negaliu tau 

garantuot, kad bus akurat 
taip, kaip Zacirka man sa- 

ale aš norėčiau, kad to
kios ugados butų, bo tada 
mes galėtume padaryti gerą 
bizni su Maskva.

—Kas tie “mes”?
—Aš ir tu, Maike.
—Kokį biznį mes galėtu

me su Maskva daiyti, tėve?
—Galėtume tomeites sių

sti raplenais.
—Bet kiek man yra žino

ma, rusai tomeičių nevalgo.
—Jes. Maike, seniau ne

valgydavo, ale dabar išmo
ko nuo amerikonų. Ar tu 
nematei, ką anądien rašė 
gazietos?

—O ką?
—Sako, kad Amerikos 

ambasadorius Maskvoj no
rėjo nusipirkti dvi raudo
nas tomeites, tai užmokėjo 
po $5 už tomeitę. Tik pa- 
mislyk, vaike: penki dole
riai už tomeitę! O Ameri
kos Floridoj dabar gali 
pirkti tomeičių kiek tik no
ri po vieną centą. Tai, vot. 
kur galima padaryti gerą 
biznį. Pirkti Amerikoj to
meites ir siųsti jas bolševi
kų rojun! Aš nežinau, kiek 
yra teisingos Zacirkos lič- 
bos, ale kaip jis išfigeriavo. 
tai už $100 Floridoj galima 
nupirkti 10,000 tomeičių, 
kurias nugabenus Rasėjun 
butų galima gauti $50,000! 
Ar tu klausai, ką as šneku?

—Klausau, tėve.
—Nu, tai pasakyk, ką tu 

apie tai mislini? Kaip aš 
rokuoju, tai čia butų tikra 
aukso maina, vaike. Pra- 
spendini 100 dolerių, o gau
ni 50,000! Miiionierius i 
karto! Kaip tu manai?

—Aš manau, kad tai yra 
tuščias burbulas, tėve.

—Kodėl?
—Visų pirma todėl, kad 

tėvas neturi 100 dolerių.

je u- aave jai
vardą. Sala nėra dide ė, ji 
turi tik 45 ketvirtaines my-. 
lias ploto ir mažai kam tėra 
naudinga. Ji yra gana sur-įa’,:t‘ 
kiai prieinama Pacifiko u 
vandenyne, maždaug 2.0‘J-J. a: v- 
mylių nuo Pietų Amerikos Į 
kontinento.

u iu
Iteonja

■k„s. Pagal jolmedžio rąstų plaustą, šutei- 
... Amerikos se- kė dar penkis savanorius ir' ssll.alke Pu£a?tr?
'.ojai, maždaug šešiese jie pašilei,lo iš Peru

:etų po Kristaus, i Pacifiko vandenvna. I va- .................. .....  .. .
•ėlių indėnų iš- karus plausto keliauninkus .Zm0"cs “i Plr?™'
avo gyvenamuose rytu vėjas, kuris Paei-Ides « akm,enS’ U?m'

J Įkame Polinezijos salose.
Tie senovės baltieji žmonės 
mokėjo tiesti kelius, statyti

ir, s;>ėdę į iš balzos fiko viduryje apvalius me-;

Rodos, apie Velykų sul 
nėra daug kas pasako: 
tiek ji atrodo paprasta. I‘< • 
taip nėra. Velykų sala tu-Į 
ri savo paslaptį, kurią mo’ - J 
slininkai dar nčra išaiš 
nę. Kokia ta paslaptis yra .’, 

Salos Paslaptys
Velykų salos pasiap; 

yra keistos iš akmens iškai-j 
tos stovylos toje saloje. To-j 
kiu akmens stovvlu Veb ui 
saloje yra per 500. Kai ku 
rios akmeninės stovvlos ten' 
yra net 65 pėdų dydžio, ki-| 
tos yra mažesnės. Kai k -Į 
rios stovylos yra prie van-j 
denyno sustatytos, kitos yr: j 
vieno vulkano (kalno) at-' 

Vulkano Rano-Įšlaitėse.
Raraku atšlaitėse yra re: • 
400 akmeniniu stovylų. iš; 
kurių kai kurios yra la' aii 
didelės. 1

Paslaptis yra. kas įsriaiė! 
iš akmens tas keistas stovy j 
las su žmonių atvaizdą" 
Dabar saloje gyvenar.į; . ' 
polineziečiai su tomis sri 
vvlomis neturi nieko i:c;: 
ra ir i tas stovvlas žibi • ! 
kaip Į paprastus akmeni-.

Paslaptis yra ir ta, ka Į 
visos stovylos turi veik j 
bruožus, kurie primena! 
baltų žmonių, o ne po’ir.e-J 
ziečių veido bruožus. F 
galėjo atsirasti Velykų n-| 
loję, 2,000 myliu nuo I : -Į 
tu Amerikos kontinenb I

Pasibažys, kad Ang- Antra todėl, kad rusai ne- 
lija ant Rusijos neis. Jeigu gali po $5 už tomeitę mo- 
Malenkovas taipgi pasiba-keti, o Amerikos ambasa- 
žvs, ir jeigu Vašinktonas su dorius Maskvoj negali 10,- 
Pąiyžium su tuo sutiks, ta^OOO tomeičių suyalgyt. Tre

čia todėl, kad iki jos , . 
siektų Maskvą, daug ju 
putų. Pagaliau ir todč'.} 
kad tėvas neturi su Sovietui 
Rusija sutarties tomeičių j 
įvežimui ir ji tokio inu orto 
neįsileistų. Štai. kodėl šita 
svajonė yra tuščias burbu 
las. Ir dėl to, tėve. muir. = 
nėra reikalo niokvtis rusų 
kalbos.

—Olrait. Maike, aš ne
pyksiu, kad tu rr.ano planą 
pavertei niekais. Ale žinok, 
kad daugiau aš savo sekre
tų tau nepasakosiu.

Nui US1DRAUGAUKIT SU

uppmer
DARK
(TAMSIU

BEER
ALUM)

ilgų tradicijų— 

puikiausias tamsus alus 

koks yra kada buvęs! 

Dabar gaunamas visur.

Garsaus Jacob Ruppe.t Bravoro Produktas
Ic tsfF'n Kiicumcat m us twnr *u. jmoi ww, i t. c.

tiltus, bet geležies jie ne
vartojo ir gyveno aukštos 
kultūros akmens amžiuje. 
Jie ir raštą turėję.

Kaip ten bebūtų, bet nor
vegų eksj>edicija “Kon-Ti- 
ki” plaustu, padarytu pagal 
ispanų senų laikų Pietų 
Amerikos indėnų plaustų 
aprašymus, sukėlė naujų 
spėliojimų dėl Velykų salos 
ir dėl kitų Pacifiko salų se- 
niųjų laikų gyventojų.

Labai gaila, kad taip yra, 
bet perskaitęs knygos re
dakcijos žodį sužinai, jog ji 
buvusi išsiuntinėjusi net 
20,000 anketų, bet atsaky-

I oline2ijos arba Pacifiko vog ~ mažos dalies te-
platybių salos yra. vi9ai}gavusl- Vadinasi, kalta ne 
skirtingas pasaulis redakcija, bet tie, kurie ne- 
mums įprastojo pasaulio, panorėjo žinių duoti. Re- 
Polinezija prasideda nuojdakcija gal tik tiek kalta, 

' ’kad gal klausimai buvo ne- 
vvkusiai surašyti. Gal daug

Poline-ikas dėl kuklumo suabejojo 
-savo “garsumu” ir nedrįso 
‘žinių duoti. Aišku, buvo ir 
kitų priežasčių. Reik tikė- 

kaibos laimėmis, turi tuos kad ateityje redakcija 
pačius papročius, tuos pa- sugebės taip paklausti, kad 
čius šokius, prietarus ir Ie-’niekas nebebijos žinių duo- 
gendas. Kaip galėjo primi-^i, nebebus ir be saiko kuk- 
tyvųs žmonės apvaanėtij11? lr mes turėsime, jei jau 
Pacifiko platybes senovėsjne visu, tai bent daug kar- 
laiku laivukais ar plaus- ‘

(Amerikos valdomų Havvajų 
salų ir tiesiasi iki Velykų 
salos. Tūkstančiai 
zijos salų-salelių yra apgy 
ventos tos pačios rasės žmo 
riu, kuric kalba tos pačios

tais? Norvegu “Kon-Kiti” 
plaustas gal ir duoda atsa
kymą į tą klausimą.

Apie Polinezijos gyven
tojus, reikia manyti, kada 
nors “Keleivyje” gal para
šys prietelius A. Jenkins, 
kuris dabar gyvena Poline
zijos salose, Havajuose, ir 
gal būt ras progos kada

tu didesnio skaičiaus asme
nų vardyną. Bet ir šis Var
dynas daug kam geru pasi
tarnaus ir įdomu bus kiek
vienam jį pavartyti ir pa
skaityti.

Įvado vietoje yra 
K. Pakšto straipsnis 
Amerikos lietuvius.

J. V-gas.

prof.
apie

nors aprašyti tikrųjų hawa- “Amerikos Lietuvių Var
niečių (polineziečių) gyve- dynas.” I knyga, “Lietuvių 
nimą ir papročius. Dienų” leidinys, kaina $5,

—ab. įrišta $7.

Sveikiausia Kalėdoms Dovana
. Draugui ir sao sveikatos knyjja—vadovas—

, Bl KITK SVEIKI,
kurią parašė ir jau išleido Dr. Steponas Biežis. šioje kny
goje aprašoma suprantama lietuviu kalba svarbieji sveika
tos išlaikymo dėsniai: kaip buti sveiku ir ilgai gyventi.

ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuviu šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsi
sakykite. Užsakymus siųskite knygos autoriui:

Dr. S. Biežis, 3241 W. 6€th Place. Chicago 29, III. 
Telefonas: REpublic 7-7868.
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Vėžlio Greitumo Paštas

Kaip žinoma, nuo Uk
mergės iki Kauno yra apie 
45 mylios. Gerų kojų lie
tuvis tą atstumą per vieną 
dieną nueina, o koks grei
tas yra dabar Maskvos val
domos Lietuvos paštas, pa
sako “Vilnis” (Nr. 282):

“Laiškai iš Ukmergės į 
Kauną kartais eina 6-8 die
nas, o iš Kauno j Ukmergę 
—tik 1 dieną.”

Apie telegramas ta pati 
“Vilnis” sako, kad ir “žai
bo” telegramos ne visuomet 
pristatomos “žaibu,” tai 
yra, be eilės.

iškraipyDėl pavardžių 
mo jos dažnai negali būti 
adresatui įteikiamos, arba 
įteikiamos labai pavėluotai. 
Pavyzdžiui, iš Vilkijos j 
Vilnių tokia telegrama pa
siekianti adresatą tik po 9 
dienų.

Taigi, pašeimininkavus 
komunistams Lietuvoj 9 
metus, ir paštas tiek “pato
bulėjo,” kad jis dar negali 
lygintis su prieš šimtą metų 
buvusių pasiuntinių-senelių 
paštu, kurie pėsti žinias ne
šiodavo iš vienos vietos i 
kitą, ir aiškiai buvo žino
ma, per kiek laiko suvaikš
čios.

Kaip Siurbėlės Čiulpia

Visi komunistu užimti 
kraštai Rusijos yra išnaudo
jami kaip tik galima. Štai, 
ir Lietuvoj, Jonavoj paga
minti baldai vežami Į Rusi
jos universitetus ir kitas di
deles Įstaigas. Petrašiunuo 
se pagamintas popierius
siunčiamas didžiajai 
nei enciklopedijai spaus
dinti, nors Lietuvoj ir baldų 
ir popieriaus trūksta.

tai V »n-

Braižyk Pirštais

Kas nežino, kad norėda
mas ką nors nubraižyti, turi 
turėti tam tikrus prietaisus. 
Niekur pirštais planų ir ki
tokių braižinių nebraižo. 
Taip daro tik komunistų 
pavergtuose kraštuose.

Ir Lietuvoj, pačios vilniš
kės “Tiesos” žodžiais, nei 
Kauno aukštosios technikos 
mokyklos, nei žemės ūkio 
akademijos mechanizacijos 
sky liaus moksleiviai negali 
atlikti braižybos pratimų, 
nes neturi reikalingų Įran
kių. Vadinasi, jei nori, 
braižyk pirštais. Ko vertos

Kokie čia Laimėjimai?
Musų Maskvos bernai 

pyksta, kad ir “Keleivis 
nerašo apie rusų pavergtos 
Lietuvos įvairių gyvenimo 
sričių laimėjimus. Mielu 
noru rašytume, jei tokių 
tikiu laimėjimų matytume 
Mes rašome apie tuos “lai
mėjimus,” kuriuos mums 
patys komunistai paskelbia.

štai “Tiesoj” rašoma 
apie Jurbarko rajono “Pir
mūno” kolūkio didelius 
“laimėjimus.” Pažiūrėkime, 
kokie tie laimėjimai yra.

To kolūkio pirmininkas 
Bogdanskis rašo, kad jo 
kolūkis turi 140 raguočių, 
140 kiaulių, 113 avių ir 1,- 
200 paukščių. Kolūkis turi 
1,000 hektarų (2,471 akrą), 
iš jų esą dirbamos žemės 
626 hektarai. Nepasako jis, 
ar kita dalis yra apleista, ar 
ji netinka dirbti.

Tie skaičiai tėra vaizdin
gi, jei juos su kuo palygini. 
Palyginkime tą kolukj su 
tokiu pat žemės sklypu ne
priklausomos Lietuvos lai
kais. Tada tokiame ūkyje 
butų buvę 289 raguočiai, jų 
tarpe 193 melžiamos kar
vės, 315 kiaulių, 155 ark
liai, ir kelis kartus daugiau 
visokių naminių paukščių. 
Vadinasi, dabar tas Lietu
vos kolūkis neturi nė pusės 
tiek gyvulių, kiek jų turėjo 
laisvas Lietuvos ūkininkas. 
Kokiu čia laimėjimu džiaug
tis?

To kolūkio pirmininkas 
lašo, kad jo karvės per me
tus duoda pieno vidutiniš
kai 1,400 litelių. Nepri
klausomoj Lietuvoj karvių 
pieningumo vidiS'kĮs buvo 
1,700 litelių.

Kolūkio pirmininkas di
džiuojasi, kad pernai kol
ūkietis už darbo dieną gau
davęs vieną rublĮ ir 4 su pu
se kilogramus gludų. Jei 
tikėti tam pirmininkui, tai

KONGRESMONAS SAKOSI NEKALTAS

Kongresmonas Robert L. Condon iš Kalifornijos nutrauk
tas su sa\ o šeima. Prieš tą kongresmoną vienas liudi
ninkas, buvęs bolševikas, iškėlė kaltinimą, kad jis kadaise 
dalyvavęs komunistu partijos nariu suvirinkime. Kon
gresmonas sako. kad jis su komunistais niekada nėra tu
rėjęs nieko bendra ir tik esąs dažnai dalyvavęs unijų su
sirinkimuose. Klaisimą aiškina kongreso neamerikoniš- 
kos veiklos komisija.

Lietuviai Užsieniuose

mas! Vienur žmonės ba
dauja, o kitur kalnai gru
dų laukuose pusta. Tai šios 
kapitalistinės tvarkos, ku
rioj viešpatauja laisvos var
žytynės, padarinys.

Medžioklė
Kiekvienais metais rude

ni musų apylinkėse rengia
mos didelės paukščių me
džioklės. Čia suvažiuoja 
šimtai medžiotojų net ir iš 
Amerikos, šiemet pirmąją 
sezono dieną laukuose šū
viai girdėjosi kaip karo 
lauke. Bet medžiotojų lai
mikis šiemet buvo daug 
mažesnis, daugelis namo 
gijžo tuščiomis rankomis.

A. Kučinską*.

Ir Vėl Sutartinė

Tarptautinis Festivalis 
Urugvajuje

Lapkričio 15 d. Urugva
jaus sostinėje, Montevideo 
mieste, gražioj ir 
vengiu salėj Įvyko 
nojo Rusijos imperializmo j 

pavergtų tautų festivalis. 
Ligi šio laiko tokio čia dar 
nebuvo buvę

Prie Įėjimo Į salę plevė
savo visų prie festivalio pri
sidėjusių ir jame dalyvavu
sių tautų vėliavos. Gi vos 
tik Įėjus Į priešai Į, ant sta-

tas atlyginimas esąs 5 kar
tus didesnis, negu prieš po
rą metų. Vadinasi, 1950 
metais kolūkietis gavo už 
dieną 20 kapeikų ir mažiau 
kaip kilogramą gimdų 

Bet ko vertas ir tas 1952 
metų uždarbis, galite su
prasti prisiminę, kad ten 
dabar drabužių eilutė kai
nuoja tūkstantis, o pora ba
tų keli šimtai rublių.

Kad ir nelengva buvo ne
priklausomos Lietuvos že
mės ūkio darbininko būklė, 
bet jis uždirbo daug dau-

mokyklos, jei jos neturi giau negu šiandin kolūkio
mokymo priemonių? O mu
sų komunistai nesigėdi pa
sakoti, kad Lietuvoje 
timas klesti.

darbininkas.
Tai apie kokius tikrus 

švie- laimėjimus dabartinėj Lie- 
galima rašyti?tuvoj

Tinkamiausia KALeDU DOVANA sau ir 
artimiesiems

Jau atspausdinta ir parduodama buvusio 
I ietu' os Pinigu Kalyklos Vedėjo JONO 

K. KARIO originali knyga 
“Nepriklausomos Lietuvos Pinigai”

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

?alia gyvo faktu aprašymo, čia skaitytojas pamatas Rusijos 
caro. Vokietijos kaizerio. Sedos apskr. “Kreisamtmanno,” Pane
vėžio Darbininkų Tarybos (1918). bermontininkų, Kerenskio. 
Durnos, bolševikų ir kitų pinigų pavyzdžius; čia jis ras visu
Ostrublių. Ostmarkių bei Auksinų ir Litų banknotų ir monetų

atvaizdus
Išsami anglų kalba santrauka daro šį veiklą įskaitomą ir 

kalbantiems angliškai.
Knyga atspausdinta liuksusiniame popiery ir aplenkta puošniu 

viršeliu. Nežiūrint didelių spaudos kaštų, ji parduodama 
tiktai už 5 dolerius. Platintojams—20%.

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

45 Park Terr., Rridgeport 4, Conn.
Arba kreipkitės į vietos knygų platintojus. (50)
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nariam.', o vėliau vienoj 
parlamento salių jis kalbė
jo pašalinei publikai.

Žinoma, ta proga pasi- 
erdvioj’nau^°jau *r a® išgirsti, ką 
raudo-i?a’VOJa ^'okietijos opozici- 

os vyriausybei vadovas.
Ollenhauer kalbėjo apie 

Vokietijos parlamento pas
kutiniuosius rinkimus, apie 
Vokietijos suvienijimą, so
cialistų pastangas pagerinti 
darbininkų būklę ir tt.

Kalbėtojas buvo šiitai su 
tiktas gana gausios Įvairių 
tautų socialisOriės publikos.tnrtai11/1 IU*.',

kurio viduje buvo dvi svei
kinančios rankos, o aplink 
visų tautų vėliavos, po ku
riomis gražiai kastežanu kai- 
ba Įrašyta valstybių vaidai: 
Armėnija, Bulgarija, Kini
ja, Kroatija, Lietuva, Lat
vija, Lenkija, Šiaurės Kau
kazas, Vengrija, Vokietija 
ir Ukraina.

Buvo kalbų ir meninė 
programa, kuri prasidėjo 
vieno armėnų jaunuolio pa
sakytu eilėraščiu ir užsibai-

Tenka pastebėti, kad j 
šią paskaitą lietuvių social
demokratų pirmininkas inž. 
J. Vilčinskas buvo oficialiai 
pakviestas.

A Zamžickas.

Žinios iš Kanados
Automobilių Nelaimes

“Keleivis” yra ne kartą 
rašęs apie “Vienybės” Tys- 

’liavos plauko “patriotų” 
ir komunistų sutartinę.

štai “Vienybės” Nr. 48 
vėl tęsiama tikrai bimbiška 
dainelė.

Ten kažkoks J. Valiušis, 
kažką atstovavęs Lietuvių 
Kongrese, ilgiausiame 
straipsny tą kongresą visaip 
peizoja. Tos ilgos plepa- 
lynės turinys toks: Tai bu
vo ne kongresas, bet ker-J 
mošius (taip kongresą va-i 
dina ir komunistai), jame 
tik “vadai” plepėję, nė vie
no įimto žodžio, išskyrus 
O1Į, niekas nepasakęs, at
stovų buvę ne 816, kaip 
mandatų komisija skelbė, 
bet apie 300.

Čia pat priminsiu, kad 
“Laisvė” su džiaugsmu pa
siskubino duoti šito straips
nio ištrauką.

Aišku, Kongresas didelis 
Įvykis ir ne be to, kad jis 
nebūtų turėjęs trukumų, 
kaip ir kiekvienas žmogaus 
darbas. Tačiau, sakyti, kad 
jame nieko gero nebuvo, centro 
kad tai buvo tik kermošius, 
ne, gerbiamieji, taip tegali 
kalbėti tik lietuvių priešas 
arba kvailys.

Tik pagalvokite! Suva
žiavo šimtai organizacijų 
vadovų, rinktinių Amerikos 
lietuvių vyrų ir mpterų, ir 
visi jie nesugebėjo nė vie
nos išmintingesnės minties 
pareikšti. Vadinasi, di

Ką Galvoj* Eisenhovveris
Spėjama, kad po Naujų 

Metų prasidedančioj Atsto
vų Rūmų sesijoj preziden
tas Eisenhovveris pasiūlys 
šiek tiek pakeisti taip gin
čijamą Taft-Hartley Įstaty
mą tikėdamas tuo galėsiąs 
patenkinti ir darbdavius ir 
darbininkus, bet sunku pa
tikėti, kad tas jam pavyk
tų.

Busią pasiūlyta Atstovų 
Rūmams pakelti mažiausią 
valandinį uždarbį bent iki 
90 centų. CIO reikalauja, 
kad šis uždarbis butų pa
keltas iki $1.25.

Be to busią siūloma iš
plėšti mažiausio atlyginimo 
Įstatymą, kad jis galėtų bu
ti taikomas dar milionams 
darbininkų, kuriems vei
kiantis Įstatymas negali bu 
ti pritaikintas.

Busią siūloma padidinti 
pašalpos nedarbo atveju.

Graveriai laimėjo $3.75 
savaitinĮ priedą (uždirbda
vo per savaitę $120). Su
dalyta komisija, kuri tirs, 
ai* darbdaviai dar gali at- 
yginimą padidinti. Komi
sijos nutarimas turės tik pa
siūlymo vertės, jis galės 
būt priimtas ar atmestas. 
Graverius atstovaus toj ko
misijoj pats AFL pirminin
kas Meany.

Geležinkeliačiai Derasi
Chicagoj prasidėjo gele

žinkeliečių unijų atstovų 
deiybos su geležinkelių 
bendrovių atstovais dėl at
lyginimų pakėlimo apie 
200,000 traukinių tarnybos 
darbininkų.

New Yorko Krantinės ir 
Kūčios

Galimas dalykas, kad
New Yorko krantinėse Kū
čios bus neramios. Atsime
nate, rudenį ten kilo strei
kas, bet vyriausybės pagal 
veikiančius Įstatymus jis 
buvo sulaikytas 80 dienų. 

‘Terminas baigsis per Kūčias 
ir kas Įvyks vėliau, šiandien 
dar niekas nežino, nes su
tarties su darbdaviais dar 
nėra pasirašyta. Dar ne- 
ašku, kas darbininkus gali 
atstovauti, nes darbininkai 
priklauso dviems unijoms 
senajai, pašalintai iš AFL, 
ir naujajai, kuri Įkurta AFL 

rūpesčiu.
Vakaruose, San Francis- 

co krantinėse taip pat šio
mis dienomis buvo Į kruti
nės susikibę dviejų unijų 
vyrai, vieni jų priklausė ko- 
munisiškai unijai, o kiti 
AFL. Teko ir policijai Įsi
kišti, nes, jei ne ji, tai “ka
ro lauke” gal ddesnių nuos
tolių butų buvę. Dabar tik 
6 sužeisti.

Komunistinė Unija 
Pralaimėjo

Praeitą ketvirtadieni di
džiulių General Electric 
bendropės Lynn ir Eeverett 
Įmonių darbininkai balsa
vo, kuri unija turi juos at
stovauti—United Electrical 
VVorkers Union, kuri laiko
ma komunistine ir todėl 
yra pašalinta iš CIO, ar 
CIO Electrical VVorkers 
Union. Kova buvo labai 
sunki. Balsavo 13,146 dar
bininkai ir tik nedidele 
dauguma CIO laimėjo.

Atmintina Diena
Grudžio 13 d. sukako 30 

metų, kai mirė Amerikos 
Darbo Federacijos įsteigė
ja* ir jos pirmininkas iki 
mirties Samuel Gompers. .

Rusija Paskutinėj Vietoj

Įdomus vaizdas gautas 
apskaičiavus Įvairių kraštų 
metinio uždarbio vidurkį. 
Pasirodo, 1948 metais Ame
rikoj vidutinis uždarbis bu
vo $1,525, Šveicarijoj $950, 
Naujojoj Zelandijoj $933, 
Kanadoj $895, Australijoj 
S812, Švedijoj $805, Dani
joj $781, Anglijoj $777, 
Norvegijoj $550, Prancūzi
joj $418, Vokietijoj $336, 
Italijoj $225 ir Rusijos “ro
juje” tik $181.

Vadinasi, Rusijoj uždir
bama 8 kartus mažiau kaip 
Amerikoj.

Komunistinė Rusija už
darbio vidurkiu tepajėgia 
varžytis tik su tokiomis 
“pažangiomis” valstybėmis, 
kaip Bolivija, Ecuador ir 
panašiais džunglių kraštais.

Aukok BALF’ui tuoj, kad

F. Sperauskas važiavo Į 
savo draugo laidotuves ir džiausią dvasinė ubagystė.

Nesikelkime Į puikybę, 
bet kad jau Amerikos lietu
viai tik durnius Į Kongresą

vos pats nežuvo, susidūręs
gė urugvajiečių gražiu tau- su kita mašina. Antroji ge

rai nukentėjo.
Agnew Polkatas, ūkinin

kas iš Silvan Lake, važiavo 
Calgary gatve. Staiga Į gat
vę išėjo sena moteris. Pol
katas nebegalėjo sustabdyti 
mašinos, todėl moteli už 
kliudė ir parvertė ant že 
mės. Ji, nuvežta Į ligoni 
nę. mirė.

Polkatas buvo suimtas ir 
teisiamas, bet liudininkams 
Įrodžius ji nebuvus kaltą, 
jis buvo išteisintas.

Mano sūnūs taip pat tu
rėjo susidūrimą. Ant jo 
mašinos užsuko sunkveži
mis, atšokęs nuo susitrenki- 
mo i kitą sunkvežimį. Su
naus mašina buvo apgadin
ta. tik laimė, kad pats ne
buvo sužeistas.

Gražus Ruduo
Šiemet ruduo buvo labai 

gražus. Ir nerangiausi ūki
ninką: suspėjo iškulti javus, 
bet vėl bėda, nėra kur gl u
du dėti. Elevatoriai priė
mė nuo akerio po 3 buše
lius. likusius javus ūkinin
kai supylė svirnuose, o jei 
ir ten vietos nebeturėjo, py
lė lauke Į krūvą. Pasidairęs 
matai galybę tokių krūvų. 
Kada ūkininkai galės par
duoti savo derlių, niekas 
nežino. Tai svieto surėdė-

tiniu šokiu, “Rerikon” va
dinamu. kuri vietos jaunuo
lės ir jaunuoliai, pasipuošę 
savo tradiciniais gaucho 
(senovės gyventojų) rūbais, 
gražiai pašoko.

Iš ateivių geriausiai pa
sirodė savo tautiniais šo
kiais lietuviai, lenkai, veng
rai ir ukrainiečiai. Lietu
vių mišri grupė gražiai pa
šoko klumpakojį. noriu 
miego ir suktini. Bendrai 
tas parengimas gerai pavy
ko. Publikos buvo kimšte 
prikimšta gana didelė ven- 
grtj salė: nutaiką buvo la- 
gai gera, tik vokiečius erzi
no kalbose ir eilėse paliesti 
ne tik bolševiku, bet ir vo
kiečių hitlerininkų praeities 
gražus darbeliai

Didžiausias to parengimo 
nuopelnas tenka Pavergtų 
Tautų Antikomunistiniam 
Komitetui :r jo pirmininkui, 
vietos intelektualui Jose P. 
Martinez Bersecbe.

M. Krasinskas.

ANGLIJA

Vokiečių Socialistų 
Londone

Vad as

Lapkričio 19 d. Vokieti
jos socialdemokratų vadas 
E. Ollenhauer darė praneši
mą Anglijos parlamento

Graveriai Pradėjo Dirbti

Baigėsi New Yorke gra
verių (paveikslų raižytojų)

tebūtų siuntę, kas tuo pati- ?trcik kurjs - „ (lje 
kės. Tai yra pikčiausias 
visų lietuvių išniekinimas ir
aš prieš tą didžiausiu pasi
piktinimu protestuoju.

Neleistina patiems save 
spjaudyti. Taip išmintingas 
lietuvis ir nedaro. Tai tik 
išgamų dalbas.

Maskvos klapčiukai visą 
laiką Amerikos Lietuvių 
Tarybą vadina raketieriais, 
atseit, sukčiais. “Vienybė” 
dar toliau nužengė Ji sa
ko, kad Kongrese tebuvo 
apie 300 atstovų, o Kongre
so išrinkta mandatų komi
sija viešai paskelbė buvus 
816 atstovų. Vadinasi, ko
misija apgaudinėjo Kon
gresą lygiai taip, kaip Ta
ly ba. komunistu žodžiais, 
apgaudinėja lietuvių visuo
menę. Vadinasi, visi rake
tieriai !

Aš nesistebiu, kad yra to
kių “pišorių,” kaip tas Va
liušis, kuris ir Į Kongre
są nuvažiavęs, gal tik su 
Madisono gatvės bomais 
laiką leido, bet aš stebiuos, 
kad dar yra redaktorių, ku
rie nebeturi atsakomybės 
jausmo ir sveikos nuovokos, 
ir savo laikrašty duoda vie
tos visokiems bludijimams.

J. Vanagas.

nų. 400 sustreikavusių gra
verių sustabdė 6 didžiuo
sius Nevv Yorko laikraščius, 
kurie kasdien išleisdavo 
apie 5 su puse milionus eg
zempliorių. Streikuojančius 
graverius palaikė kiti dar
bininkai, jie atsisakė eiti 
dirbti per graverių piketus,
todėl ir laikraščiai negalėjo tavo auka dar iki švenčių 
išeiti. pasiektų jos reikalingus!
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Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet "Keleivis” išleidžia 
didelį 100 puslapių kalendorių 1954 metams.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
Įdomiu informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymų ir ras platų kalendariumą su tautiš
kais ir krikščioniškais vardais ir su Įvairiais pa
aiškinimais, kaip atsirado Įvairios šventės ir mi
nėjimai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango. “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 
centų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti 
šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broad wa y -:- South Boston 27, Mas*.
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Kur Linksta Vyrai?
Visi girdėjome, kaip šią kia, kaip moters. Vyrai 

vasarą Kock Creek, Arizo-meilę supranta ir pergy ve
noj, buvo suimti mormonų na visai kitaip negu mote- 
lundamentalistai, kurie ti- ris, todėl ir daugpatystė 
ki, kad pranašų buvo Įsa- jiems yra daug arčiau šir- 
kyta turėti vyrams daug dies kaip vienpatystė. Aš 
žmonų. Arizonos valdžia neabejoju, kad jei istaty- 
vieną naktį vyrus suėmė,’mai leistų praktikuoti daug- 
atskyrė nuo jų žmonas, o’patystę, tai visi musų vyrai, 
vaikus patalpino i prieglau-'kurie tik galėtų išlaikyti ke-

LAL KIA Iš n-ORi^vo 
Seržantas Floyd W. John> 
jodo savo šeiniai jo įsūnyta « 
jauna kore.icti. 15 metu iii-i 
ra Johns (viršuj), kuris ;.l 
vyksta iš Korėjos »\venti Į x -Jį
savo nauja šeimą Tacocta 

Jauno korejie'io 
Įsūnytojas ser- y k, 

savo tris vaiku-’*Si

das ir išskirstė po aplinki
nes apylinkes.

Spaudoje mormonų suė
mimas buvo plačiai aprašy
tas ir užmirštas. Bet mor
monai nėra kokie šiaip jau 
šarlatanai, kurie gyvena 
daugpatystėj iš pasileidimo. 
Mormonai tą daro iš religi
nio Įsitikinimo, todėl jų su
ėmimas nepraėjo visai ty
liai. Jie visą laiką kovoja, 
kad jiems butų leista su
grįžti pas savo žmonas ir 
vaikus, kurių jie turi dau
gybę, nes negalima jiems 
užginti garbinti Dievą taip, 
kaip jie supranta ir kaip 
jiems pranašai Įsakė. Ne 
taip senai vienas jaunas 
mormonas, kuris turi {len
kias žmonas ir virš dvide
šimt vaikų, plačiai skaito
mam Collier’s magazine ap
rašė, kodėl jis turi 5 žmo
nas ir kaip jo daugiavaikė 
šeima jaučiasi. Po mormo
nų sektos išvaikymo spau
doje pasigirdo klausimų, ar 
teisinga butų tokiu budu iš
vaikyti sektą ir atskilti

llt X.’XTY*11v**
kus nuo tėvų ir atimti jiems 
namus, kuriuose jie visą 
laiką neblogai jautėsi.

Čia aš nenoriu nei ginti, 
nei pulti mormonų, nes jie 
daugpatystę praktikuoja 
vardan Dievo. Man tik ky
la klausimas, pasiklausius 
kai kurių žmonių pasipikti
nimo, ar mes jau tikrai esa
me tokie vienpačiai, kaip 
tai giriamės? Man atrodo, 
kad nors vienpatystė yra 
pripažinta vienintelė teisėta 
šeimos forma, tačiau yra la- 
bafetnaža vyrų, kurie turi 
po vieną žmoną. Daugu-

lias žmonių, su malonumu 
pasidarytų poligamai.

Vyrams prisirišimas reiš
kia daug mažiau, negu mo
teriai. Moteris, pagyvenus 
su vyru, prie jo prisiriša, 
pripranta. Tuo tarpu dau
gumas vyrų vietoj prisirišti 
prie moters, pradeda nuo
bodžiauti. Moteris lengvai 
pripranta prie savo vyro 
ydų ir nekreipia Į jas dė
mesio, o vyras, priešingai, 
ieško tobulos moters, ma
tyt, laikydamas save patį 
kūrybos vainiku.

Sveikos, normalios moters 
gyvenime vaikai ir namai 
užima nepaprastai svarbią 
vietą. Moteris visuomet 
meilę sieja su pareigom, su 
pasiaukojimu, ir todėl ji 
šeimyninio gyvenimo sun
kumų nelaiko sunkumais. 
Vyras meilę pirmoj eilėj ri
ša su malonumu. Vyrai 
pareigos nemėgsta, todėl 
Kai vienas malonumas pasi
daro Įprastas ir nuosavas, 
jie pradeda ieškoti kito, ku
riam isievti reikia dėti nau
jų pastangų.

tjROLio*’

Park. Md. 
šeima žuvo. 
žantas turi 
čias.

Praėjo keii metai ir 
iš to susitarimo beliko? 
Graikiją su Amerikos pa
galba pavyko išgelbėti, o 
visos kitos čia suminėtos 
valstybės atsidūrė Rusijos 
žinioje. Teisybė, Jugosla
vija dabar yra atsimetusi 
pati savo pastangomis nuo 
Mąskvos, o jei ne tos pa
stangos, tai ir ji butų buvu
si Maskvos pavergta.

O senis anglas makliorius 
vis tiki, kad su Maskva ga
lima susitarti.

ŠEIMININKĖMS

kas'-L. BAILLEUL:
Tik

Viena Diena Be Melo

VAKARAS

Gęsta, blėsta spindulėliai 
—Nebegrįš meilužis. . . 
Gęsta žavimi tyliai 
Toli už giružės.

Tamsa slenka iš kalnų. . 
—Liūdna taip jojo. . . . 
Baltmiglės už vandenų 
šilkus išplėtojo.

Sužibėjo aukštumoj. . . . 
—Džiaukis gi, širdelei 
Sužibėjo aukštumoj 
Deimanto žvaigždelė. . .

Toli už giružės. . . .
Bet nukrito tuoj ir vėl 
—Nebegrįši, bernužėl. 
Prilankvt meilužės. . . .

K. BINKIS.

KAIP SILKĖMIS 
PREKIAVO

Be to, moters gyvenimas 
ištekėjus pasidaro toks, kad 
jai lieka mažai laiko gal
voti apie malonumus. Vai 
kų priežiūra ir namų užlai
kymas suėda daug jos laiko 
ir dėmesio. Tuo tarpu vy
ras, praleisdamas daug lai
ko už namų ribų, turi pro
gos susitikti su Įvairiomis 
moterimis ir nenoromis pa
siduoda poligamiškom min
tim.

O kaip kitom skaityto
jom atrodo, ar vyrai iš tiesų 
yra linkę i daugpatystę, ar 
jie gali būti laimingi ir su

PLAUČIŲ VĖŽYS 
NUO RŪKYMO

mas vyrų šalia teisėtos žmo
nos turi ir ką kitą, ir tikrai;(jįena zmona 
ne religiniais sumetimais, j

Vyro prigimtis yra kito- M. Pakarkliene.

ROSELINI DĖKOJA SAVO ŽMONAI INGRID

Aktorė Ingrid Bergman gauna padėkos bučkį iš savo vyro 
Roberto Rosselini po vaidinimo Neapolyje “Joana ant 
Laužo.” Pirmą kartą aktorė vaidino gyvame teatre Ita
lijoj po išvykimo iš Amerikos į Italiją.

(Tęsinys) 'kalbėjo pats su savimi Jur-
Tą pasakius, pažėrė ran- gis, žingsniuodamas keliu.

ka visas medžiagas nuo sta---- Ką dabar daryti? Kuo
ie ir isėjc iš krautuvės. Vi- y į eičiau pateksiu Į Bedlam, 
so to Įvykio liudininkai bu- luo geriau: iš ten oent neiš- 
vo ne tik ponas blank, bei mes manęs už kalėjimo sie- 
ir kiti bendradarbiai ir par-' nos. Priešingai, Kuo aiš- 
davėjai. Visi stovėjo nutir-Jkiau sakysiu tiesą, tuo ma- 

nesuprasdami, kas su'ne didesniu bepročiu laikys 
pasidarė. Galų gale!ir daugiau dabos. Bet ką 

veikti, Kol ten pateksiu?— 
Taip kalbėdamas, Jurgis 
dairėsi aplinkui, nežinoda
mas l.ur eiti.

—Duokit kelis skatikus 
nelaimingam 1—atsiliepė iš 
užpakalio elgetos balsas.

—Nieko negausi, ar ne
matai, kad ir aš vargšas,— 
aisakė

pę,

Artėjant šventėm, šeimi
ninkės rūpinasi pagaminti 
ne tik gardžių valgių, bei 
ir gėrimų, kuriuos butų ga
lima gerti su malonumu. 
Prie stiprios juodos kavos 
labai tinka gelti krupnikas. 
Tai yra stiprus gėrimas, bet 
kadangi saldus ir maloniai 
kvepiąs, tai geriant jo stip
rumo nesijaučia.

visi pradėjo šaukti:
—Kas tai yra, pone Mor

ris?
—Ar tamsta padūkai?— 

yaklausė ponas Noir.—Ar 
tamsta pasiryžai mus pra
žudyt?

—Per vieną valandą 
tamsta padarei mums nuo
stolių už kelis tūkstančius 
frankų, — sušuko ponas 
Semmes.—Tamsta atbaidei 
visus pirkėjus, kas tamstai 

i pasidarė ?
—Manęs klausia, o aš at

sakau teisybę,—atsakė Jur
gis, apkvaišęs nuo visų už- 
metinėjimų, kurie pasipylė 
ant jo kaip iš rago.

—Kaip tamsta tai su
pranti? — paklausė ponas 
Noir.—Anot tamstos, mu
sų užrašai yra neteisingi?

—Ir taip pat neteisingai 
rodom prekių rūšis, kad tik 
brangiau jas pardavus?

—Ir mes visados taip da
rom?—pabaigė ponas Sem
mes.

—Tamstos,—sušuko Jur
gis, netekdamas kantrybės

Jurgis.
—Pone, neturiu darbo.
—Juo geriau, nes ir aš 

neturiu.
—Turiu dvyliką vaikų, 

paskutiniai dvynukai!
—Ir drįsti prašyt manęs 

pagalbos? Juk tu esi tur
tingesnis už mane, nes aš 
neturiu nė vieno. . .

—Vai, pone, nors kąsne
li jiems duonos . . .

—Nenoriu, kad būtumėt 
be duonos,—tarė Jurgis ir, 
pirma atsisakęs duoti kelis 
grašius, dabar davė elgetai 
visą svarą sterlingų.

Valandėlę pamąstęs, nu
ėjo Į restoraną “Po Angelu 
Sargu,” ten paliko savo ry
šulėlį mezginių, sakydamas, 
kad prieš temstant ji pasi-

Kaip Virti Krupniką?
Krupnikas verdamas iš 

gryno spirito, todėl jis yra 
gana brangus, bet pagamin
ti jis lengva.

Paimkit keletą galvučių 
gvazdikėlių, kelis grūdelius 
juodųjų pipirų, Keletą laz
delių cinamono, imbero ir, 
kas mėgsta, “nutmeg.” 
Įpilkit Į puodą stiklą van
dens, sudekit prieskonius, 
Įpilkit du stiklus bičių me
daus ir virinkit ant lengvos 
ugnies, kol visi atskirų prie
skonių skoniai susilies i vie
ną malonų, nosį kutenanti 
skoni. Virinti reikia ilgai. 
Kai išvirs, kiek praaušus tą 
saldų mišinį iškoškit pro 
vatą, tankią drobę ar kaip 
kitaip. Jeigu norit turėti 
skaidrų krupniką, tai koškit 
du kartu. Paskui, dar kiek 
atvėsinus, sumaišykit su 
spiritu, imant lygias dalis 
spirito ir medaus mišinio, 
taigi, stiklui spirito stiklą 
mišinio. Jeigu norit turėti 
nesaldu krupniką, dėkit ant 
dviejų stiklų spirito stiklą 
medaus mišinio. Kiekvie 
na šeimininkė gali kiekius 
maišyti pagal savo skonį.

Anglijęs ministeris pir
mininkas Churchillis baigė 
rašyti savo atsiminimus, už 
kuriuos jis gavo net Nobe
lio literatūros premiją, ku
ri duodama labiausia toj ar 
kitoj srity pasižymėjusiems 
asmenims, šitų atsiminimų 
paskutiniame tome, kuris 
pavadintas "Triumfas ir 
Tragedija, Churchillis be 
ko kita aprašo, kaip jis da
linosi su Stalinu Jaltos kon
ferencijoj 1945 metų pra
džioje Įtakų sferomis.

Churchillis pasiūlęs Sta
linui susitarti, katras kurioj 
valstybėj turės Įtakos karui 
pasibaigus.

‘‘Kai musų pasiūlymą ver
tėjas Stalinui paaiškino ru
sų kalba,” rašo Churchillis, 
‘‘aš ant lapelio popieriaus 
pažymėjau: Rumunija—
Rusijos Įtaka 90%, kitų 
10G. Graikija—Didžiosios 

itaka 90%. Rū

ir nuovokos:—kas yra tie- ims, ir išėjo pas savo suža

Daktarai vis daugiau įsi
tikina, kad rūkymas suke
lia plaučių vėžį. Nesenai 
Įvykusiame dentistų 
žiavime, įyšys tarp rūkymo
ir vėžio buvo daugelio dak- ’ ;■?.. ° rsiiiannos

sijos—10' <. -Jugoslavija—
50-50. Bulgarija—Rusijos

Orleans sako, kad jtaka 75- ? kitu—25%.
jei cigarečių rūkymas ir to- “Lapeli pastūmiau Stali-

aip plėsis, kaip jis pii- nuk kuris ji paėmė, prieš
per paskutiniuosius de- tai įklausęs vertėjo paaiš-

po 50 metų kinimų. Po trumpos per-
Amerikoje vyną skaičius traukos jis mėlvnu paišeliu
žymiai sumažės, nes juos iš-; atžymėjo lapely dideli žen-
Kii-s plaučių vėžys. ’ klą. Paskui pastūmė mums.

Kuri tabako dalis sukelia p \vas ap settled ”
vėžį, nėra nustatyta. Vieni | Taip viena akimirka bu-
mano, kad tam tikros me- v0 nuspręstas keliu tautų li-
džiagos, kurios yra tabako,kimas.
sultyse, sukelia vėžį. ________ _ __ ____

Taip pat Įvairus daktarai 
nurodė ryšį tarp rūkymo ir 
širdies ligų. Tyrimai rodo, 
kad nikotinas padidina 
kraujo slėgimą, pagreitina 
pulsą ir jautriam organiz
mui numuša kūno tempera
tūrą. Todėl žmonės, kurie 
turi širdies arba arterijų li
gas, turi tuoj mesti rūkyti.

Visi daktarai, kurie ty
rinėjo plaučių vėžio prie
žastį, pabrėžė, kad ne dul
kinas miestų oras, bet rūky
mas yra tos ligos priežastis.

Plaučių vėžį sukeliančios 
cigaretės, nes jų durnai yra 
Įtraukiami. Kadangi ciga- 
rų arba pypkės durnai neį
traukiami, tai jie plaučiams 
nekenkia, bet užtat pypkė t 
ir cigarai erzina lupas, lie- ugninės prižiūrėtojas J C. 
ŽUVĮ, gomurį, todėl nuo jų peters maitina iš bulelio pa- 

atsiranda burnos mestinuką. kuris buvo atras- 

Vėžys. tas Japonijoj netoli
kiečiu stovyklos. Vaikutį 
ėmė ligoninės daktaras 
nyti. Sako, kad vaikas 
tas, iš baltu tėvų.

tarų ypač pabrėžtas.
Daktaras Alton Ochsne

iš New

iiau 
o
imt

PAMESTINUKAS

Gardus Pyragaičiai
Paimkit du mažus arba 

vieną dideli “Philadelphia 
sūrį:

3 puodelius miltų
J 2 svaro sviesto
1 kiaušinio trvni
2 šaukštus cukraus.
Gerai ištrinkit sūri, svies

tą, cukrų, kiaušinio tryni, 
pridėkit miltų ir gerai iš- 
maišykit. Kai tešla bus ge
rai ištrinta, padėkit ant len
tos ir iškočiokit maždaug 
pusės colio storumo. Su- 
piaustykit Į gražius ketvir
tainius gabalėlius, kokio 
norit didumo, arba išpiaus 
tykit su formom arba stik
line ; Į kiekvieno pyragėlio 
vidurį įspauskit duobutę ir 
Įdėkit po vyšnią arba kokio 
marmelado, sudekit pyra
gėlius ant riebalais išteptos 
blėtos ir kepkit pečiuje apie 
15^ minučių arba kol gražiai 
parus.

Pečius turi būti 300 
karštumo. Tie pyragaičiai 
yra labai trapus ir greitai 
iškepami.

(Prisiuntė Barbora K.)

Tikėjimo nepakanka demo- 
mokratijai ir laisvei išganyti. 
JĮ turi lydėti pastangos page
rinti gyvenimo ir darbo sąly
gas.

sa, aš turiu sakyti, nors dėl 
to netekčiau gyvybės.

—Pasišalink tuojau iš
musų krautuvės! — sušuko vo 
ponas Noir.

Eik, nelaimingas,—pri
dūrė ponas Blank.

—Ir niekados neperženk 
musų slenksčio,—pabaigė 
ponas Semmes.

Nebuvo ko ilgiau laukti. 
Jurgis peršoko per stalą, 
pasiėmė skrybėlę ir punde
li, kuri jam lytą ponas 
Blank Įdavė, ir išėjo i gat
vę.

—Neblogai einasi,—tarė 
jis pats sau, nežinodamas, 
kas toliau veikti.—Vos ke
lios valandos, kaip kalbu 
tiesą ir, nieku nenusikaltęs, 
esu išvarytas iš dėdės namų

dėtinę.
Liudvika Brown, aštuo

niolikos metų blondinė, bu- 
mėlynų akių, skaistaus 

veido ir visados susišuka
vus, kaip lėlė, išstatyta pa
rodai lange.

Ji buvo mikli prekyboje, 
suprato reikalus, bet jos in
teligencija buvo menka, o 
išsilavinimas taip pat ribo
tas. Jau metai, kaip buvo 
susižiedavusi su Jurgiu, ku
ris, kaipo busiantis pavel- 
dėjas dėdės turtų, ir Blanc, 
Noir ir Co. krautuvės tar
nautojas buvo laikomas
“gera partija.” Vestuvės
turėjo būti po mėnesio.

Jurgis buvo apsigavęs
jos išvaizda ir tikėjo, kad
jos skaistus veidelis ir mė-

Įdo-dvnos akys reiškia jos kilnią 
' ' ’ laikė

budo.

ir atleistas iš darbo, 
mu, ar ir toliau taip
Ar ir Liudvika manęs išsi- požymiu jos tvirto 
žadės, jei kaltais pasakysiu Jam nė i galvą neatėjo, kad 
jai kokią nemalonią tiesą ir. tai buvo ženklas savimei- 
ar tas gali būti, kad mane lės, egoizmo ir kitų nepai- 
užrakys Bedlame, kaip pa-'symo. Dabar Jurgis pasi- 
vojingą beproti? ryžo ją aplankvti ir prisi-

—Vis dėlto turiu prisipa- pažinti, kaip jautriai savo 
žinti, kad padariau didelę busimo gyvenimo draugei, 
kvailystę, apsiimdamas kai- kas jį ištiko per paskutines 
bėti absoliučią teisybę,— kelias valandas. (Bus d.)

eisis? sielą. Jos šaltumą jis laikė

Paragvajaus valstybėj (Pie

tų Amerikoj) 100 moterų tėra 

įtik 45 vyrai.

Pinigas gimdo pinigą, bet 
pirmąjį centą užsidirbti yra 

aug sunkiau, negu antrąjį mi- 
tioną. —J. J. Russeau.

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

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

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragi, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jauniki 
Girdvainį ...................... ................................. 2.50

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

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broa<hr«y So. Boston, Mass.
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Iš Plataus Pasaulio
ALIEJUS AUSTRALIJOJ

Australijoj pereitą savaitę žmonės apie nieką dau-’ 
giau, rodos, ir nekalbėjo, kaip tik apie aliejaus atradimą 
prie Exmouth Gulf. Atrasta daug aliejaus atsargu ir 
laukiama dar didesnių radinių. Nuo 1891 metų buvo Į 
daromi bandymai rasti aliejų Australijoj, l>et be pasise
kimo.

SIRIJA FINANSUOJA
Sirijos vyriausybė paskyrė 300,000 dolerių Jordani

jos sienoms sustiprinti, kad Izraelio ginkluotos pajėgos 
nebepuldinėtų Jordaniją. Toks stiprinimas kaimyninės 
respublikos sienų daromas Arabų Lygos nutarimu po 
Kibija kaimo užpuolimo.

EINA KLAUSYT TEISMO DEBA"

Aukščiausiame šalies teisine Washingtone pereitą savaitę 
buvo baigtos klausyti kelios segregacijos byk»>. Teismas 
yra prašomas pasisakyti, ar segregacija mokyklose yra 
suderinama su šalies konstitucija. Minios žmonių norėjo 
patekti į teisino debatus, bet tik maža dalis norinčiųjų 
galėjo advokatų ginčų klausyti. Teismas segregacijos 
klausimu pasisakys kada nors iki ateinančių metu birže
lio galo.

lir jie sutiko sudaryti siunti-; Rasai jau buvo pratę dirbti 
■nius bei pristatyti juos ikij”pasal planą." Jie suprato, 
Bremeno uosto* Vokietijoj.'kad gautąja sėkla reik uraodin- 
skaitant po vieną doleri už'li plotą, kitos išeities nė-

Greita Pagalba
iusų kojos degra, niežti, skau

I

GUZENKO LIUDIJA
Buvęs Sovietų pasiuntinybės Kanadoje tarnautojas 

Igor Guzenko sutiko duoti parodymus Amerikos senato' 
vienos komisijos pirmininkui W. E. Jenner iui. Guzen
ko 1945 metais atidengė Sovietų šnipų tinklą Kanadoje. 
Guzenkos apklausinėjimas Įvyks Kanados nustatytomis 
sąlygomis. Mano Pastabos
KALĖJIMAS UŽ FLIRTAVIMĄ

Egipto diktatūra išleido dekretą, pagal kuri kiek
vienas vyras, pagautas gatvėje beflirtuojant su moterimi, 
bus baudžiamas 7 dienas kalėti
savo prasižengimą pakartotų metų bėgyje, jis bus užda-

Dalyvaudamas Amerikos 
Lietuvių Kongrese Chica
goje pastebėjau keletą da- 

Jei toks prasikaltėlis lykų, kuriais noriu pasida
lyti ir su “Keleivio” skaity-

rytas Į kalėjimą šešiems mėnesiams.

JAPONIJOS KOMUNISTAI
Japonijos komunistų partijos organo “Raudonoji 

Vėliava’’ darbininkai išeina Į streiką prieš laikraščio ad
ministraciją. Darbininkai reikalauja S33 bonuso. Dar
bininkų atstovas sako: “Mes negalime kovot už komu
nizmą tuščiais pilvais”; o kitas pridėjo, kad “mes nega
lim gyventi valgydami miglas.”

tojais, jegu gerbiamoji re 
dakcija malonės duoti vie
tos.

Iki kongresas susiorgani 
zavo, iki priėjo prie dieno
tvarkės, buvo pakviesta vi 
sa eilė žymesnių svečių ką 
nors pasakyti.

PAGALBA ANGLIJAI
Anglijos vyriausybė skelbia, kad praėjusiais metais, 

iki šių metų kovo 31 dienos, Amerika davė Anglijai ka
riškos pagalbos §486,536,057 vertės. Tiek pagalbos 
gauta nuo balandžio 1, 1952 metų, iki kovo 31 šių metų. 

ihJL.Z v A J it pagalba buvo skiriama kariškam pasiruc-
Simui.

JUOKAI
Izraelito Skundas

Vienas Izraelio gyventojas, 
kuriam Įkyrėjo visokie truku
mai krašte, racionavimas ir ki
tokios negerovės, šitaip apkalti
no anglus dėl visų tų negero
vių:

—Jei jau anglai pagaliau nu
tarė duoti mums kraštą, kuris 
jiems nepriklausė, kodėl jie ne
galėjo mums duoti Šveicariją, 
kur visko yra, ir tyčia parinko 
karštą ir pliką Palestiną, kur 
nieko nėra?

Taupus Valdininkas
Pašto valdininkas Austrijoj

Ar ju
da? Vartok ŽALB ir vėl šypsokis. 
Taip pat gelbsti suminkštinti saus- 
pusles (kornus) ir nuospaudas. Sep-

n-iltu-i Tu/ian »»• tui aitria 'ra- ramegino soaintl bulve tynios aktingos vaistų dalys suteikia paketą, tačiau n tai suoa- 6 -1 greita pagalbų. Prisiųsk $i (C.o.d.
lė nemHŽH^ išldidns todėlmetras, bet pamatę, kad ir ,,esįunėįam). Pasiuntimą apmokam. 
BALF’o pirmininkui kan. H” Pradfj° «. «t
prof. J. B. Končiui, kaip.1“5 ** “g™- sod,no. ——
vienam CARE direktorių,l“">-“itelt,u v,s*m'
paprastus, minėta labdaros ...... .portuoti, kad užsodino numaty-organizacija sutiko pusę tų „ gaRjo ,
išlaidų padengti sa/o leso- toKau Tai tikras f,k-
mis. Tuo budu visoj šioj',

" ‘ BALF’ui tenka

st, Bridgeport. Conn.

kad sėklos užtektu visami
'•plotui ir pulkininkui galėjo ra-j BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 

’ GARSINIMAS (3)

operacijoj 
už paketą primokėti tik po 
50 centų.

Amerikos valdžia šią 
siuntą, skaitant urmo kaina, 
Įvertino $12,750.

Šios stambios dovanos 
gavimas ir galimumas su 
nedidelėmis išlaidomis ją 
pristatyti tremtiniams, ryš
kiai rodo, ką duoda orga
nizuota šalpos veikla.

Dalinama Kalėdinės 
Dovanos

Taip ten vienas kitą ap
gaudinėja kiekviename žingsny, 
todėl ir iš tų planų tik juokai 
išeina.

DŽIUGAS.

Šiuo metu lietuviams 
tremtiniams Vokietijoj da
linama BALF’o atsiųstas 
maistas, kurį sudaro 30,000 
svaru cukraus ir 40,000 sv. 

o sviesto. Tvvoictoc
»

KNYGŲ KNYGA—BIBLIJA 
arba šventas Raštas

“Nors Biblija parašyta daugelio 
pranašų labai skirtingais laikais ir 
skirtingose apystovose, vienok ji 
nėra vien paprastuoja moraliu pa
tarimu, išminties išreiškimu ir su
raminimo žodžių rinkiniu. Ji yra 
daugiau negu tokia: Ji aiškiai, 
moksliškai ir tvarkiai atpasakoja 
šio pasaulio blogybių priežastis, bei

TAtinMci (vienatinius prieš jas vaistus ir jų Ilgintieji ieuin«u galutinas pasekmes, kokias numato
Daug tikėjimų, tai katro klausyki Dieviškoji išmintis, kuri jau žinojo 

Kuomet Biblija buvo paslėpta, taiĮ^0 plano pabaigą pirmiau, Jieęu jj 
taip buvo. Bet dabar Biblija atida-1 pradėjo. Ji taipgi pažymi Dievo 
rvta? Kuris bėga nuo Dievo žodžioJ/momų kelią, palaikydama ir Šu
tas pats save žemina. S. P. Ž. 24:8. stiprindama juos tais didžiais ir 

Alik Armin (2-4) brangiais pažadais, kurie turės issi-
3444 Mass. St.. Gary. Ind.

Ieškau Pusininko
Faieškau pusininko (dalininko) 

dėl atidarymo “snack bar” prie dide
lio kelio ir gazolino stoties. Pagei
daujama, kad butų moteris ir turėtų 
kiek pinigų. Daugiau informacijų 
suteiksiu laišku. (51)

J. C. M
P. O. Box 23. Cooksburg. N. Y.

Ieškau Žuvautojų
su kongreso prezidiumu, 
tai kitų srovių žmonės buvo
stumte nustumti i šąli, o'sviesto. Gautas maistas 
apie majorą sustojo tik ka- prisidės prie tremtinių ka- važiuokit adresu: 
talikai. ledinio stalo paruošimo. « ^,„,1 sf; į

Banketo metu prie “gar- Ta proga Hannoverio — w
bės” stalo irgi susėdo dau- apylinkės BALF o šalpos « Al IUI Al
giausia katalikų. Kitų sro- komisija atsiuntė padėką’ Paieškau savo giminaitės Mary 

BALF’o pirmininkui kan. tforŠ&r. ***irvių matėsi tik po vieną 
tai paskutinėj vietoj.

Kongresas buvo labai di 
delis. Delegatų buvo iš vi
sų Amerikos kraštų. Aukų

. suplaukė daugiau kaipvyskupas Bnzgys savo?1t„AA T . , . ji iv - - • 1 j -• 5>lo,000. Ir vis tai dėl to,kalboj džiaugėsi, kad čia , „ , „ . ’, , J ’ kad musu visuomene vra(dalyvauja visos musų sro- , , . ,i - - , / « -i labai susidomėjusi vv ash-ves, bet ondure, jog gaila, . . . T., , . 43 , ingtono pradėtomis Lietu-kad čia nėra musų komu- 1 . . . .nj,tu " vos pavergimo mvestigaci-
1 i r\ - j- jomis. O kas iškėlė tomsKonsulas Dauzvardis pa-- .. .- ...... .o

brėžė įoe “Amerika nalai-mvestlgaciJom5 kibirksų? oreze, jog AmenKa paiai groovivnn arK-nkatas 
ko diplomatinius santykius____  rI zį.1 rai nzi 7z\

pildyti, kuomet jiems ateis laikas.”
Taip sako mums pati Biblija apie 

save: “Visas Dievo įkvėptas Raštas 
yra naudingas mokinti, sudrausti, 
pataisyti, auklėti teisybėje, kad Die
vo žmogus butų tobulas, tinkamas 
kiekvienam geram darbui." (2 Tini.
3:16, 17.) Panašiai sakoma Romie
čiams 15:4: ‘‘Nes visa, kas tik yra 
parašyta (Biblijoje), parašyta mums 
pamokinti, kad mes kantrumu ir 
Rašto paguoda turėtumėm vilties.” 

i Aukščiau paduotieji tekstai liudi- 
Įja. kad Biblija yra paties Dievo, 
'amžinosios Tiesos ir Išminties Žodis.

Trvs vyrai iš Brocktono, kurie iu-’Tai yra maloningiausiojo Dar.giško- 
vavo" October 14 Little Pond. malo-ljo Tėvo laiškas į mus. jo vaikus, 
rėkit atsiliepti. Vienas iš jų turėjo kol mes esame čia "keleiviais ir pii- 
motorą Martin 75 ir davė man žu- grimais.’’ Ji yra Gyvojo EHevo Žo- 
vvčių (chubs). Parašykit arba at-|dis. Jo įstatymas, protingiems Jo 

(50) sutvėrimams.
Gulbin,

School St., W. Hanover, Mass.

atrado tarpe iš žmonių gautų 
pinigų keletą netikru popieri
nių. Jis tuoj pat pranešė apie 
tai savo viršininkams Vienoje. 
Viršininkai jam liepė tuos pini
gus tuoj pat pasiųst; i sostinę.

Praėjo trys savaitės. Iš sos
tinės atėjo užklausimas, ką val
dininkas padarė su netikrais pi
nigais? Valdininkas tuoj at
sakė telegrama:

—Netikri pinigai pasiųsti 
jums pašto perleida (money 
orderiu) jau prieš tris savaites.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4.

Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdis

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
gauname* iki Naujų Metų 

beveik ui puM kainos

SLIUPTARNIAL Pirma r - • 7 
knyga, kurioje tiek daag •. / T 
pasakyta apie Amerikos ‘ Jr~. 
lietavių gyvenime sunka- • 
mos, vargus ir kovas dėl • 
lietuvybės. 652 pnsU Jo- !

\ no Šliupo, “dėdės" Šerno 
1 ir kun. Dembskio a t vaiz- 
•' dai. kaina tik 3 doleriai.

ČIKAGOS 
Septynios novelės, bai
sesnės nž Upton Sinc- 
Uir’io Raistą; linsrtnio- 

:316psL: Kaina S3.

ŠIRDIES RŪMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro
manas; pirmu apie 
širdį; iliustruotas;

45®
poslapių; 
kaina 4 
doleriai.

Viso* 3 knygos tik ui 6 
doUriust Bet šita be
protiškai numušta kai* 
na galio* tik iki Nau|g 
Mėty. Todėl nedelskite, 
bet kilkite j voką $6.00 
ir siųskite: DR. ALG. 
MARGIRIS, 332S Se. 
Halsted Stw Chicago 
IIL Parsiuntime keštua 
apmokama^ •

su nepriklausomos Lietuvos 01 wfu,T* VCI^U. 11'organlis, ir kad iš to seka, £keI a m>"‘%nebutų net 
joj musu Lietuva vra ne- ^r5?n°, rezohuc‘Jos._ 
Priklausoma, tik laikinai W.ashl??tono
svetimo okupanto užimta. ?1>le Pavergimą.
Taiei niekad nesakykim,Ir muask,f konfesa ,
1 T t - + 1 «. u- - cagoje nebutu buvęs toks<ad Lietuvos valstybės jau - \- , J ,J J iškilmingas. Nebutu buvę

TT-. .... , ir tų $15,000 mūsiškei Ta-\ LIK o sveikinimą kon- „„v/; T-- • . ■ .,., . j * • > rybai. L z visa tai reikiagrėslu perdavė adv. Liudas 4 žinti kredita advoka,
Šmulkštys. Jisai pažymėjo, tuį Eriedžiui
Kad Amerikos lietuviai bu- ,... . . Bet ar buvo jam tas krevo tvirčiausia nepriklauso- • -•./<>< v, . H T. ditas pripažintas? Ar buvomos Lietuvos parama. Ku- jig ben( p s„,įjntas ,
1,antis nepriklausomai lae- bėę Xe h. -
tuvos valstybei jie išpirko . \ .
-51,800,000 Lietuvos pasko- Jeigu Briedis butų 
ios bonų ir paskui kasmet srovės žmogus,
davė apie $6,000,000 j kongrese jis butų laurais

BALF’o pirmininkas kan/aPv.a^n^uotas’ i*5 
Končius sakė, kad gėda va- socialdemokiatas, ir todėl 
dinti naujuosius musų imi- ^vo ‘ užmirštas. ’ Ban- 

Tas’ ^etui pasibaigus pirminin- 
kas Šimutis iššaukė vardais 
ir paprašė atsistoti daugeli

prof. J. B. Končiui, kuria 
širdingai dėkoja visiems 
geros valios lietuviams, pri- 
sidėjusiems prie vargšų šel
pimo. Padėkos laišką at
siuntė ir Braunau, Austri
joj, lietuviai.

Pavyzdingi Aukotojai
Edvardas čiočys ir joj 

zmona, žinomi Providence,! 
R. I., visuomenės darbuoto
jai ir susipratę lietuviai, 
kiekvienais metais 
auka paremia
esančius 
tuose kraštuose. Šiais me
tai pp. čiočiai atsiuntė

o dabar gyvena 
Nevv Yorke. Ji pati ar ją žinan
tieji praneškit adresu: (52)

Veronika Mockaila.
21 Knovvles St., Yonkers, N. Y.
Paieškau savo dėdės Juozo Gen- 

drėno. kilusio iš Andrianiškio mies
telio Utenos apskr. Jis pats ar jį 
žinantieji praneškit adresu:

St. Gendrenas.
9 Napier St.,

Maryborough, Vic., Australia.

Paieškau savo pusseserės Adelės) 
los iš Suvalkų kaimo, Vilkaviš

kio apskr. Praneškite adresu: (51) 
A. Wiltrakis,

95 Falls Avė., Oakville. Conn.

Biblija nuo pradžios iki pabaigai 
laikosi mokslo, kokio neužtinkauie 
niekur kitur ir kuris priešingas vi
sų pagoniškųjų tikėjimų mokslams, 
būtent:—kad busiantis mirusiųjų gy
venimas ateis per mirusiųjų prisi
kėlimą. Visi įkvėptieji rašyto iai ua- 
reiškė savo pasitikėjimą Atpirkė
juje, o vienas sako. kad ‘tą rytą,’ 
kuomet Dievas pašauks juos iš ka
pų. jie ateis; piktieji neturės dau
giau valdžios ant žemės, nes "Teisin
gasis viešpataus ant jų tą rvtą.’’ 
(PsaL 49:14.)

(Bus daugiau)
Galite gauti veltui panašaus turi

nio spausdinių, kreipkitės:
LITHUANIAN BIBI.E STUDENTS 

AS9OCIATION 
3444 S. Lituanica Avenue 

Chicago 8, III.
By
kio

Paieškau savo brolio (po patėviu) 
Mateušo Medišausko iš Gruzdžių 
valsčiaus ir draugo Juliaus Daumau- 
džio iš Žagarės_ vais. Jie abu 1934 
metais gyveno Brooklyn. N. Y. Taip 

tremtinius!Pat paieškau seserėnų Albino Krago
................... , . įir Olesės Kragytės. Jie patys ar

V okietijoj ir Kl-'juos žinantieji praneškit adresu:
Ildefonso Lengvenis.

Ecuador 1666 (Cerro), 
?4ontevideo, ReD. O. dėl Urugvav.

151 >

naujuosius musų 
grantus “dipukais.” 
žodis vra sufabrikuotas 
inicialų D. P., kas reiškia . . .
displaced person—išvietin- katalikų, kurie niekuo nėra 
tą žmogų. Jie nėra ršvie- P^2^111®^’ ^rie
tinti. Jie yra pabėgę nuo ^io nepastebėjo.” 
komunistų teroro. Taigi 
iuos reikėtų vadinti komu
nizmo kankiniais.

Diplomatas Vaclovas Si
dzikauskas sakė, kad prieš 
ietuvius dabar stovi du pa

grindiniai reikalai: išlaiky-

Delegatas.

Iš BALF’o Veiklos

BALF’ui 300 dolerių auką. 
Savo laiške jie rašo, kad 
$150 siunčia našlaičių fon
dui ir S150 skiria tremti
niams ligoniams.

Ponai Čiočiai šia auka‘kus 
ne tik gausiai parėmė trem
tinius, bet parodė gražų pa
vyzdi, kuris turi sužadinti 
kiekvieno lietuvio pareigos 
jausmą remti tremty esan
čius tautiečius.

Šelpiamųjų vardu BALF į 
taria pp. čiočiams širdingą 
ačiu už gražią auką vargs
tantiems.

Vieton Kalėdinių 
Sveikinimų

Janina ir Juozas Bražins
kai, gyveną Yonkers, X. Y., 
atsiuntė BALF’ui $5 auką, 
prašydami ją perleisti Va
sario 16 Gimnazijos moki
nių šelpimui.

APSIVEDIMAI
Vedybų tikslu noriu susirašyti su 

mergina ar našle 25-35 metų am
žiaus. Esu ramaus budo. negirtuok- 
lis. Atsakysiu į visus rimtus laiš- 

Mano adresas: (50)
Juan R. Blazuska,

Calle Cuba 820,
Habana. Cuba.

RAMUNĖS
Mes gavome didelį 
siuntinį šviežių Ra* 
raunių žiedų iš Hun- 
garijos. ir dabar visi 
turi progos įsigyti 
Ramumų, rrongari,^ 
Ramunės yra taip pat 
geros, kaip ir Lietu
vos; jos taip pat 
kvepia medum, turi 
malonų skonį ir jų

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

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

Sootb Bostea 27. Mass.

Našlys, 57 metų, ieško gyvenimo 
draugės, kuri mėgsta ramų gyve
nimą ir butų gero charakterio. Am
žius. grožis ir turtas nesvarbu, bile — užsisakyti “Ke-
gero budo. Rašvkit: (51) * ~

P. O.' Box 24,
South Omaha. Nebr.

Pakalbinkim draugus ir

leivj”. Kaina metams $4.

A. LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviikaa

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. Broadvray, Boston 27, Maas.

5,000 Siuntinėlių
BALF’o vadovybės pa

ti savo tautybę ir atkurti stangomis iš Amerikos val- 
savo nepriklausomą valsty- džios lietuviams tremti-
bę.

Adv. Olis skundėsi: “Yra 
kalbų, kad Amerikos Lietu-

niams nesenai buvo gauta 
55,000 svari} maisto, kuri 
sudaro: cukrus, riebalai,

vių Tarybos Vykdomasis konservuotos jautienos mė- 
Komitetas nori mane eks-sa, kond< nsuotas pienas 
komunikuoti.” Bet kuo tos'slyvos, pupos ir ryžiai.
kalbos pamatuojamos, 
r.ėpaaiškino.

jis Pagal sutarti su valdžia, 
BALF’as Įsipareigojo iš

Amerikos Lietuvių Kon- gauto maisto sudalyti 5,000 
gresas turėtų tvarkytis sro-:kalėdinių paketų ir juos in 
vių lygybės pagrindu taip, dividuaiiai Įteikti tremti 
kaip ir pati Amerikos Lie-'niams.
tuvių Taryba. Tačiau tos’ Šių paketų sudarymas, 
lygybės nesimatė. Katali-medžiaga ir pristatymas Į 
kų frontas vis stengėsi į uostą butų sudarę BALF’ui 
priekį išlysti. Kai teko fo-’dideles išlaidas, bet tuo rei- 
tografuoti Chieagos majorą kalu buvo kreiptasi Į CARE

kas Mums Rašoma
Sėja Pagal Planą

Kai rusai užėmė Rytų Vo- 
Kietiją, vienas raudonosios ar
mijos dalinys Įsikūrė dideliame 
dvare. Dalinio vadas pulkinin
kas sumanė gana didelį plotą 
užsodinti bulvėmis, žemei ap
dirbti buvo paimti belaisviai, 
kurių tarpe buvo ir vienas lat
vis. Viskas buvo paruošta, rei
kėjo tik sėklas gauti. Ji atėjo 
pavėluotai, bet tas dar ne tokia 
didelė nelaimė, blogiau, kad jos 
buvo permaža tam plotui. Jei 
ir dvigubai rečiau sodinsi, vis 
viena jos neužteks. Nuėjo 
klausti pulkininko, kas daryti. 
Jis iškeikė tuos belaisvius, ku
rie apie bulvių sodinimą nusi
manė, ir išvijo juos į stovyklą, 
o bulves liepė sodinti rusams.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBfeS 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 Weat 30th Street, New York 1, N. Y. J

t
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BALF’o BANKETAS SLA NOMINAVO

DVIGUBA PROGA NELAUK KOL PRA5YS Koncertas Brodctone

Bostono BALF’ę skyrius 
1954 metais sausio 17 d. Pi-

Gmodžio 13 d. Sandaros 
salėje susirinko SLA 308,

liečiu Klubo salėje metinio*328 ir 365 kuopų nariai 
vajaus užbaigimo proga Kiekviena kuopa balsus 
rengia didelį banketą. {'skaičiavo atskilai, 
banketą pakviestas ir suti-Į 308 kuopos susirinkime 
ko dalyvauti Massachusetts'į SLA Pildomąją Taiyba 
gubernatorius Herter ir’gavo balsų: adv. Kalinaus-
BALF’o pirmininkas prof. 
kan. Končius. Bus ir me
ninė dalis, geras bufetas ir 
šokiai.

Tikėtus prašome įsigyti 
iš savo organizacijų vado
vybių arba iš BALF’o sky

kas 33, Dargis 27, inž. Čap
likas 29, Devenienė 33, Ar- 
laukas 26, Dr. Biežis 6, Dr. 
Pilka 26, Maceina 1, Budvi- 
dis 3.

Be to, kuopa išrinko nau
ją valdybą: pirm. Dr. V.

naus nanu. Tikėto kainal$ePai> 'kepinu. A. Audru- 
«2 50 -lionis, finansų raštininku

J. Gedmintas, ižd. P. Jan
čiauskas, iždo globėjais Ki
liulis ir Bajerčius, prot. raš
tininku M. Manomaitis.

Susirinkimas buvusiai val
dybai gausiais plojimais iš
reiškė savo padėką.

—M.

Trijų Kuopų Vakarienė

Gruodžio 13 diena įvy
ko SLA 308, 328 ir 365 
kuopų vakarienė, kurią su
rengė Antanas Andrulionis, 
gerų šeimininkių padeda
mas. Į vakarienę susirinko 
gausiai svečių, buvo atva
žiavę ir iš tolimesnių vieto
vių.

Adv. Kalinauskas, SLA 
pirmininkas, pasakė jaut
rią, jumoru kupiną kalbą, 
tuo {nešdamas darnią be jo
kių piktų nuosėdų nuotaiką. 
Jį pasekdami linksmumo 
įnešė ir kiti kalbėtojai: inž. 
Čaplikas, J. Tumavičienė, 
Arlauskas, Gedmintas, Dr. 
Čepas ir kiti.

Visi labai gerai atsiliepė 
apie Chicagoje praėjusį 
kongresą, o Gedmintas kiek 
plačiau papasakojo apie jį.

Dalyviai išsiskirstė išsi
nešdami žiupsnelį malonių 
prisiminimų. —M.

MANO PADĖKA

Tai Bent Skaitykla

Lapkričio 29 d. įvyko 
koncertas, kurį ruošė BALF 
72 skyrius. Koncerto ren
gėjai norėjo, kad koncertas 
vyktų parapijos salėje, bet 
kun. btrakauskas nedavė 
salės. Buvo siūlyta už sa
lę sumokėti tiek, kiek už ją 
moka kiti,arba kiek klebo
nas reikalauja. Vistiek ne
davė. Vadinama lietuvių 
salė stovėjo tuščia, o lietu
vių koncertas turėjo įvykti

Artinasi Kalėdų šventės. Pats nueik ir atiduok sa- 
Visi perka dovanas savos vo auką BALF ui šiose vie- 
šeimos nariams, draugams tose:
ir pažįstamiems. Kartais 1- Sv- Jurgio parapijos 
tenka gerokai pagalvoti u klebonija, 50 \V. 5įxth St., 
ne vieną krautuvę aplanky- So. boston.
ti, kol surandi tinkamą do- -• Lithuanian Furniture 
vaną. Co. (Ivaškai), 328 Broad-

Vienas jaunas lietuvis. way. So. Boston.
dėl sveikatos negalėjęs a:-Į 3. Baltic Florists (Min- 
važiuoti Amerikon. liko kan. 5V2 Bioadwav, South 
Vokietijoje skurdo kęsti.'Boston.
Nuo bado gindamasis, išsi-, 4. "Keleivio” redakcija,...,_
mokino daryti iš odos Įvai- t'3b E. Broadvvay, So. Bos- svetimoje patalpoje.
rius dalykėlius: foto albu- ton. .- i „ i p z i I Koncertui salę uave momus, pinigines, knygoms o. J. r. tuinila (real es- r
skaityti užvalkėlius, mote-Įtate). 395 \\
'rims rankinukus ir kitką.

Jei kas butų suinteresuo
tas nupirkti savo artimie
siems gražią dovaną ilgam 
prisiminimui ir tuo pačiu 
paremti Vokietijoje vargs 
tantį tautietį, užeikit bet 
kuriuo laiku pas P. Jančau- 
ską, 21 Atlantic St., South 
Bostone, kurgalėsite pasi-

kyklų komitetas Winthrop 
So Boston lodl'wa-’mokykloje, kuiioje daz-

«. V. ir A. Vakauzų krau-'niausIa .'->'ksta lietuvių. «“* 
tute. 53 I St., So. Boston. ,[en«lma?: /ntomų pnsuin

7. J. Strazdo krautuvė, k-° aP,P,.‘"e *“**; Alsku’
borchėster St., South eJ<J °uut* dauS 

g ,, ,. butų buvę, jei vėl ne klebo-
_ 1_______________ jnas. Savaitę prieš koncer

tą jis aiškino bažnyčioje,Dėmesio Studentams!

Gruodžio 19 d., 7 vai. va-
rinkU jums patinkamą da- &"so bS’!"*“
lykėlį; 'arba ’Uisakvti tie- Įvyks Uostoj

Vsiems Lietuvių Piliečių 
Draugijos nariams, kurie 
balsavo už mane į protoko
lų raštininkės vietą, tariu 
širdingą ačiū. { protokolų 
raštininkus aš dabar nekan
didatuoju, bet mano vardą 
nariai ras kandidatų į di
rektorius sąraše, paskutinis 
numeris. Už balsavimą vi
siems iš anksto širdingas 
ačiū.

J. M. Tumavičienė.

KALĖDINIS VAKARAS

šiai iš dirbėjo Vokietijoje 
Už parduodamus dalykė

lius sau jokio pelno neno
riu, vienintelis mano noras 
yra padėti varge atsidūru
siam tautiečiui.

P. Jančauskas.

Kalėdų Eglutė
Dorchesterio Klube

Garsaus Harvardo Uni
versiteto bibliotekoj yra 
apie 5,000,000 knygų.

Jei kiekvienas Bostono 
lietuvis rūkorius BALF’o 
vajaus metu terūkys kas
dien vieną cigaretę mažiau, 
tai bus sutaupyta mažiausia 
$300.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ DRAUGIJOS 

NARIŲ DĖMESIU

Gruodžio 27 d., sekma 
dienį, 7 vai. vakaro, Tauti
ninkų Name, 484 E. 4th St., 
So. Bostone, vyr. skaučių 
“Šatrijos Raganų” draugo
vė ir “Senųjų Lapinų” sk. 
vyčių bulelis rengia su šo
kiais, vaišėmis ir linksma 
programa kalėdini vakarą. 
Kviečiame jaunimą ir seni
mą!

Rengėjai.

Cambridge Dirba

Šį šeštadienį, gruodžio 19 
d., Dorchesterio klube, 1310 
Dorchester Avė., ruošiama 
vaikams Kalėdų Eglutė. 
Dalyvaus Kalėdų Senelis. 
Jis išdalys vaikams dova
nėles. Visi kviečiami at 
silankyti su vaikučiais. Nuo 
4 iki 6 valandų bus jaunųjų 
šventė, o paskui bus šunim 
burum jauniems ir seniems. 
Visi maloniai kviečiami da
lyvauti.

Rengėjai.

Lietuvių Enciklopedija

skyriaus susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė: 

stud. J. Keblinsko refera
tas, studentų aktualijos, 
muzikos dalykėliai, žaidi
mai ir kt.

Šių mokslo metų Bostono 
skyriaus atstovybę sudaro 
Tadas Naginionis—pirmi
ninkas, Algirdas Banevi
čius—vicepirm., ir Irena 
Jurgelevičiūtė—sekretorė.

Visi Bostono studentų 
skyriaus nariai yra prašomi 
būtinai dalyvauti susirinki 
me.

Lietuvių Enciklopedijos I 
tomas baigtas siuntinėti 
prenumeratoriams. Admi
nistracija vis gauna naujų 
prenumeratorių.

Netrukus pradės spaus
dinti antrąjį tomą.

Cambridge, Mass., Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
rius Lietuvos laisvinimo rei
kalams surinko $151 ir 
Tremtinių Ratelis $210, vi
so $361. Mums skirta bu
vo $500. Gal pavyks ir 
trūkstamą sumą surinkti. 
Taryba dėkoja visiems au
kotojams. —J. V.

Parduodama

Kas yra “Good Administra- 
ton Committee’’?

Tas komitetas siulo musų 
įdubo nariams balsuotinų kan
didatų sąrašą, bet bijo pasaky
ti, kas ta komitetą sudaro. Ar
mandagu taip elgtis? Ar tie, Virtuvfs sta,as ir tr>s kėdės> 
kurie patvs nesugeba būti man- ^amodė, lota ir sulankstoma lo 
dagus, gali pasakyti, kurie kan- velė- Kreiptis po 6 valandos va- 
d i data i yra mandagus? jkare. J. Barisas, 307 Broad-

Jci norite mandagių, rūpės- ua>’ So- Boston, 
ir kvalifikuotutingų d i Išnuomuojama* Butaspatarnavimo klubo valdyboje

1954 metais, balsuokite už bile South Bostone išnuomuoja 
kuriuos kandidatus, tik ne už mas butas iš trijų kambarių ir 
to komiteto pasiūlytus. .virtuvės, trečiame aukšte. Yra

Klubo veteranai: A,ex Gru- baltos sinkos, šiltas vanduo, 
binskas. Antanas Macejunas. Kreiptis rytais iki 12 vai. ir 
Charles Protaps. Florijonas Ya- vakarais po šeštos vai. j Mrs. 
nulis, Andrew Yugz. Stella Karauk. 5’/- Grimes St.,

(Skelbimas) So. Boston. Mass. (51)

WALLY KRUEGER MOTOR SALES
156 Bedford St.. I»ridaewa1er. Mass.

Tel. Bridgewa1er XI t ir 869

Geromis sąlygomis parduodame Dodge ir Plymouth Karus 
ir Dodge Darbinius Trokus. Turime didelį pasirinkimą senų 
karų geriausiame stovyje ir visi su garantijomis. Ateikit pa
žiūrėti. Užtikrinam geriausias sąlygas.

Pardavėjas PETER AKUNEVICH
Asmeniškai atvykę ar telefonu, lietuviškai ar angliškai 

klauskite Peter Akunevieh. (50)

rėjas. Koncerte pagerbti 
žuvę ir žustantieji dėl Lietu
vos laisvės. Prisimintas pir
mas įsakymas Lietuvos ka- 
ruomenei, sugiedotas Lietu
vos himnas. Trumpai, rimta 
ir kultumga progiama pri
siminti Lietuvos kovotojai.

Koncertas buvo nuotai
kingas. Tokių parengimų 
reikia daugiau. Neužtenka 
kortavimų parapijos salėje. 
Čia žmonės pasigenda kul
tūringų parengimų.

Po koncerto programos 
dalyviams V. Zinkevičius 
suruošė Franklino klube už
kandį. Čia vėl skambėjo 
dainos. Vakarienės šeimi
ninkui užtrauktas galingas 
“Ilgiausių Metų.”

Rep.

xau parapijiečiai negali ei
ti į jokius parengimus, ku-

siulo tikėtą, žiurėkte, ar ant 
Ijo yra parapjos anspauda. 
Jei tokios nėra, tikėto ne
pirkite.

Programą atliko muziko 
J. Gaidelio vadovaujamas 
vynų choras ir solistė Dau
gėlienė. Koncertą atidarė 
BALF’o skyriaus pirminin
kas J. Samsonas, programą 
vedė studentė R. Mantau- 
taitė, kuri buvo gražiuose 
tautiniuose rūbuose. Dar 
kalbėjo rašytojas S. Santva
ras. Lietuvos savanoris kū

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
v PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki
:00 valandos popiet iš stoties 

WBET, 1460 klc. Vedėjas: Pa 
vilas Lapėnas.

Biznio reikalais kreiptis šiut 
adresu:

PAUL LAPENAS
19 Wrentham St„ Dorcheste) 

TeL CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariikoe Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vaL iš stoties WHU# 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:

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

DR. D. PILKA
Oftoo ValaadM: 8 M 4

Ir mo T M B
84$ BROADWAY

■O. BOSTON. KAM.
TalafoBM: SOUth

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Aleksa 
- 628 East Broadvąv 

South Boston 27. Maaa. 
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas
Visokie Reikmenys Ni 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

Lietuviai norintieji pirkti naujus, ar tik gerus vartotus 
automobilius, prašomi atvykti pas gerą lietuvių draugą 
Brodigan Motors, Inc.

Lietuvis patarnaus jums kuo geriausiai ir padės jums 
teisingai aptarti visas jūsų problemas.

Negalėdami atvykti skambinkite ir klauskite Romo. 
Jis jus parsiveš ar atvažiuos pademonstravimui.

Didelis pasirinkimas OLDSMOBILE ir CADILLAC, o 
taip p;it ir visokių tik gerų vartotų automobilių už labai 
prieinamas kainas.

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Bąltic Florists gėlių ir do- 
anų krautuvę, 502 East 

Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 _ 
Nedėliomis ir Šventadieniai*: 

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

DORCHESTER, MA8S.
.1

A. J. N AM AKS)
BBAL ĮSTATE • INSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 87 ORIOLB STBBBT 

Wmt Roabary, Basa.
Tel. PArkvray 7-0402-M.

Prašom apsilankyti!

711 Columbia Road 
Dorchester. Mass.

8 CO. Hc. SOStOM

ROMUALDAS JAGMINAS.

BRODIGAN MOTORS, Inc.
CADILLAC—OLDSMOBILE

Telefonai: CO 5-8410

NCKWICK INTRODUCSS

IN DECEMBEIt

CO 5-6411

BOCK BEER is HERE
Ar pastebėjote, kad pavasaris šiemet atėjo 
anksti? Kad PICKWICK Or tiktai PICK- 
WICK) pristatė ta šaunųjį bock alaus skonį 
Gruodžio šventadieniams? Laimingos die- 
n atėjo visiems PICKWICK BOCK BEER- 
a'a-j. entuziastams—ir kas tokiu nėra? Pa
skambink savo gėrimų pardavėjui kad pri
statyto dėžę garsaus tamsaus alaus. Jis yra 
susendintas iki “skonio viršūnės” ir pristaty- 
t*' jums savo skonio aukščiausiame gardu- 
™'- Po 12 uncijų. karališko dydžio ir jumbo 
kvo.-:niuose buteliuose.

?ICKWICK

Isnuomuoj&mi Kambariai
Dorchcstery. gražioj vietoj, išnuo- 

muoiami 6 kambariai su visais ra
kandais. centra’ine šiluma ir kitais 
natogumais už $15 per savitę. Skam
binti tel. BI, 6-2281. D. Olseikai.

(51)

Parduodu Baldus
Pigiai parduodu dvigubo pločio lo

vą ir gera stalą. Matyt bet kada.
.1. Overaitis ,51)

4689 Brandon Avė.. Detroit. Mich.

Parduodu Meat Market
Geroj vietoj parduodu mėsos, vai

sių. daržovių ir kt. daiktų krautuvę 
tik už $2.500, Daug prekių, patogi 
vieta, renda $29. Kreiptis telefonu 
El.liot 4-3783 arba (1-4)
571 Cambridge St.. Cambridge. Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

PADARAU IR PATAPAU
Pigiai pataisau styginius instru

mentus (mandolinas, gitaras, smui
kus, violinčeles ir kt.). Taip pat 
turiu didelį pasirinkimą pardavimui.

Joseph Esinsky,
53 Gatės St., So. Boston 27. Mass.

(52)

NAMAI PADAVIMUI
So. Bostone, Gold Rt., netoli Dor- 

ebester St., parduodu trijų šeimynų 
r.amų už $2.900. Viename aukšte 
vra baltos sinkos ir šiltas vanduo. 
Kreiptis 1-5 vai. popiet, Ok H St. 
(antras aukštas), So. Boston 27. 
Mass. (50)

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

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul lapenas, J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogu’ ir Siena’

Geriausiais “Bird” Kompanijom 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

TeL SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavii Gydytojas ir Ckirurgaa
Vartoja vėliausios konatrokieijoe 

X-RAY Aparato 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nno 7-8
834 BROADWAT, 

80. BOSTON, MASS.

TsL SO 8-2805
DAKTARAS

/. L. Pašakamig 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 18 diena

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Liet uviska A plieka
Savininkaa H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MA96. 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam Uetovii- 
kai. Patarnavimas ma 
kainos nebrangios. G] 
ris jan 20 mato

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaiadų

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos nietė-
limo.

•— Vaistas nuo kosulio. Greit
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pe* 
žymėtais numeriais. Eaina ui 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kaino. Adresuokit: (4-0

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

t




