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'Darbininką Judėjimas Nėra 

Matęs Tokia Streiko9
Vengrijos Darbininkų Generalinis Streikas Sustabdė

Visą Gyvenimą; Bet Rusų Kariuomenė ir Komu
nistų Policija Šeimininkauja Kraite; Badas 

Verčia Darbininkus Grįžti į Dirbtuves;.
Kova Nebaigta.

KLBOJ TEBĖGAU O St KILĖLILS

Prieš trejetą savaičių Kuboje buvo sukilimas prieš diktatorių Batistą* 
torius skelbia maištininkus numalšinąs, ket kalnuose dar yra pasislėpusių ga.ia 
daug sukilėlių, kuriuos kariuomenė vis nepajėgia sugaudyti.

Sovietą Rusija Skelbia,
Kad Šaltasis Karas Atgimsta

Maskva Kaltina Ameriką ir Kitas Vakarų Valstybes 
Dėl Santykių Pablogėjimo* Rusai Skundžiasi Dėl 

NATO Valstybių Susitarimo Stiprinti Vakarų 
Vienybę; Sako, Amerika Kontroliuos An

glų ir Prancūzų Užsienių Politiką

Vengrijos darbininkų cen- iškėlė skundą Jungtinių 
tralinė taryba pereitos sa- Tautų organizacijoj prieš 
raitės pradžioje paskelbė Ameriką dėl tariamo Ame- 
visame krašte generalini rikos kišimosi j Vengrijos 
dviejų dienų streiką kaipo, vidaus reikalus! Jungtinių 
protestą prieš rusų pastaty-; Tautų organizacija ir tą 
tos Kadar vyriausybės pa-; Vengrų tautos kova dėl 
tvarkymą panaikinti sričių, iigavo laisvės nėra baigta, 
miestų ir centralinę darbi-į Vengrų nusistatymas dabar 
ninku tarybas. Vynausybė;.dek yra aiškia.i antibolševi- 
leidžia tik dirbtuvių darbi- kiškas ir antirusiškas, kad 
ninku taryboms veikti. w po j Vengrija kaipo Sovieeų są- 
visą kraštą veiklesnieji dar-; junginingas visiškai atpuo- 
tininkų tarybų nariai yra į ja Rusaį turi laikyti didelę 
areštuojami. j kariuomenę Vengrijoj, kad

centialinė krašto darbinm- jolįios naudos ilgą laiką ne-' bkelblOSl LietUVOje Pervertina Vertybes 
kų taryba Budapešte ir įgalės turėti, 
skelbė visuotiną protesto
streiką. Streikas pilnai pa
sisekė. Vyriausybės leidžia
mas komunistų laikraštis 
‘Nepsabadsag” apie tą

Airių Maistininkai 
Gąsdino Llsteų

Vengiu tautos kova už Sovietų spauda rašo, kad Neiegaiiskai veikianti Ai- 
. z- -. . , ;savo laisvę rado didelį at-įvairiose Leningrado ir kitų rijoj "Respublikos Armija”

vis didesnio atgarsio kltuo*|garsj ne tik visame laisva-miestų austosiose mokyklo- pereitą savaitę iš Airijos 
se bolsevi ų va domuosejjam peasaujyje> bet įr bol- se studentai pradeda neri- darė užpuolimą prieš Ulste-

----------- o -r- kiastuose, ypač Len įjoję,.g^yįkų diktatūros kraštuose, mauti ir kai kur stačiai rei- ri (šiaurinę Airijos dali,
streiką. skko, kad “darbi- simpatijos vengrams, komunistų par- kalauja, kad įtfofesoriai ir kuri nenori skirtis nuo An-

yra labai aiškios ir zmonesjt-og sekretorius Antanas mokytojai nustotų jiems glijos ir dėtis prie Airijos).
n azna emonstracijo-, Sniečkus nusiskundžia, kad plepėję apie įkyrėjusį vai- Užpuolime dalyvavo apie

mis ą savo simpatiją reis- ^„grijog įvykių paveikti diską marksizmą, kuris prie 120 ginkluotų sąmokslinin-
. - , ia’ e 11 ltaose satesi- jjetuvos studentai ir mok- bolševiku virto kaziona re- ku ir jie padarė viiš miliono
Laike generalinio streiko; ^ese vengrų kova kelia glo darbininkaį pra- ligija. Kai kurie rusų bolše- dolerių nuostolių—sudegino

Kadar vyriausybė pakvietė dldelio susidomėjimo - H »

ninku judėjimas niekad ne
matė tokio streiko”. Kraš
tas dvi dienas buvo visai 
suparalyžuotas.

V7zbvb«-a-i inc? Itrvlrioi V^llglijVFO įvjrkasaa įHinrlu I a csaavsvs ;

ypač jaunimas visur prade
da bruzdėti prieš rusus oku
pantus ir jų agentus navo' 
kraštų vyriausybėse.

11* « • * *deda viešai reikšti abejones vikų laikraščiai rašo, jog eilę pastatų, sugriovė vieną
dėl bolševizmo mokslo ne- studentai griebiasi “chuli- radijo stoti ir panašiai pa- 
klaidingumo ir dėl Sovietų ganizmo” prieš savo mokv- sižymėjo. 
meno, literatūros ir mokslo tojus ir nenori jų paskaitų Penki užpuolikai buvo 
pirmavimo pasaulyje. Snieč-1 klausyti. , suimti, o kiti pabėgo per
kus sako, kad “buržuaziniai* .... sieną i Airiją. Ten užpuo-

Vedamnii Rnmhn j nacianalistai pradėjo kelti! Po StaIin° rn^aunkavi- likų pėdsakai dingo
tzn M .J* i galvas” ir šaukiasi polici-' mo, rusų studentijoje Airių Respublikos armi-IskŪO OO0 MyllU\j0S “perauklėti” netikėlius'1^31. priblokšta kntiška, ja tikisi teroru ir ginkluota

--------  į ir visus tuos, kure reiškia dv3Sla ir jaunuomenė ne- kova išspręsti Airijos suvie-
Spauda praneša, kad vie- kritiškas pažiūras į mgų benori tenkintis prasimela- njjjmo klausimą.

na Amerikos bandomoji kultūrą ir ypač | rusų šei-'v.u^13 bolševikų spauda ir---------------------------
“vedama bomba”, iššauta mininkavimą Lietuvoje. (siekia informacijų iš į\ai- RUSAI PROTESTUOJA 
rugsėjo 20 d., iškilusi į vir- Panašus brazdėjimas tar- llauslM šaltinių, nes vald- J.A.V. LĖKTUVŲ
šų 650 mylių. Esą vedamos pe studentų ir inteligentų Zlos teiKlarnas mfoimaci-

greičiu per valandą.

ccntralinės darbininkų ta
rybos pirmininką Sandor 
Racz ir jo pavaduotoją San- 
der Bali “tartis” į vyriau
sybės rūmus ir kaip tik dar
bininkų taiybos atstovai 
atėjo, jie buvo areštuoti ir 
padėti į kalėjimą. Dėl šito
kios klastos, kulią rusai 
5r Kadar valdžia ne pirmą 
kartą padaro, darbininkai 
tęsė streiką ilgiau, bet per
eitos savaitės gale streikas 
jau ėjo prie galo ir tik kai 
kurios dirbtuvės 
kavo Budapešte 
cijoje.

Streikai ir kautynės taip 
suardė Vengrijos ūkį, kad 
daugelyje vietų žmonės ba
dauja ir badas verčia dar
bininkus grįžti į dirbtuves, 
bet iki atstatymo tvarkos 
kiašte dar toli. Ginkluoti 
susirėmimai krašte mažai 
kur beįvyksta, bet kai ku
riose vietose ginkluoti suki
lėlių būi iai dar vis slapsto
si nuo rusų kariškų dalinių 
ir kai kada susišaudo su 
okupantais.

Jungtinių Tautų organi
zacijos seimas pereitą sa
vaitę priėmė 10-ą rezoliuci
ją dėl Vengrijos įvykių, 
griežtai smerkia rusų ka
riuomenės žygius Vengrijo
je ir reikalauja rusus iš ten 
trauktis. Prieš tą rezoliuci- torių. Juo išrinktas Belgi 
ją balsavo tik 8 JT organi-į jos socialistų vadas ir da- 
zacijos nariai (Sovietų blo-i baltinis Bdlgijos užsienių 
kas), keliolika valstybių' reikalų ministeris Paul Hen- 
susilaikė ir visos kitos vals-j ry Spaak. Naujas sekreto-; 
tybės rezoliuciją rėmė. Bet rius gegužės mėnesį trau- 
rosai visiškai nemano nei i kiasi iš Belgijos užš. reika-

iprino norą atsikratyti rasų
Tų žinių vyriausybės šal

tiniai nepatvirtina ir neuž 
ginčija.

Vedamųjų bombų gerini
mas jau senai vykdomas
paskubomis, bet kokie re- Sekmadienį Trenton mies- 
zultatai jau pasiekti, viešai jęew jersey valstijoje,
nepranešama. Spaudos pra- koks tai piktadaris padegė 
nešimai gali būti tik spėlio
jimai.

ponavojimo ir išnaudojimo.

PIKTADARIS PADEGĖ 
NET 4 BAŽNYČIAS

mokslo jaunimas gauoo zi- mo vhš Vladivostoko, Sibi- 
nias iš užsienių šaltinių, nes ,.e Rusai ^ko, kad 3 
Maskvos valdžios žinioms Amerikos greitieji bombe- 

! nebetiki. pereitos savaitės antra-
dieni skraidė virš Rusijos 

2YDAI DAR VIS ' teritorijos ir, matomai, da-
SKAITO GROBI rė stebėjimus.
______ Amerikos vynausybe dar

nepaskelbė savo paaiškini^

keturias bažnyčias. Iš jų
Izraelio kariai Sinojaus 

dykumoj jiaėmė dideles at- mų dėl šito rusų kaltinimo.

P. H. Spaak NATO 
GenerL Sekretorius
NATO valstybių pasitari

mas pereitą savaitę Paiy- 
žiuje išrinko naują genera
linį tos organizacijos sekre-

tos nei kitų rezoliucijų 
klausyti, o dėl didesnio pa
sityčiojimo So* letii Rusija

lų ministerio vietos ir tada 
pradės eiti NATO sekreto-! 
riaus pareigas.

dvi supleškėjo liepsnose, o'sargas visokios kariškos mc- ^ADA PAKVIESTI TITO 
kitos dvi mažiau tenukentė-| dziagos. Vien kareiviams , A\ivvti« AMFBirni 

jo. Nukentėjo skaudžiai is-’ antklodžių jie sakosi atėmę
- milijoną! Amerikos vyriausybė ren-

Indijos Vadas Nehru Sovietų spauda vėl pra- 
Tariasi Washmgtone£*

Sekmadienį į . Washmg- jr Vakarų valstybių kal- 
toną atvyko Indijos vyliau- verčia ant Amerikos ir 
sybės vadas Nehru. Jis per kitų Vakarų valstybių. Mas- 
kelias dienas tarsis su pre- kvos propaganda skelbia, 
zidentu D. D. Eisenhowe- kad pereitos savaitės NA- 
nu. Pasitarimuose bus pa- tq valstybių pasitarimai 
.lesti ne tiktai . Indijos ir p^-yžiuje visiškai panaiki- 
Amerikos santykiai, bet ir no Anglijos ir Prancūzijos 
visa taiptautinė situacija laisvę ir dabar Amerika
bus apsvarstyta. j kontroliuosianti tų valstv-

Indijos vadas jau seniau bi užsienių p^ką... ' 
turėjo atvykti Amerikon,1
bet dėl prezidento ligos jo Rusijos spauda dar rašo, 
kelionė buvo atidėta. jog Amerika žinojusi iš

Indija tarptautinėj politi- anksto, kad anglų ir pran- 
koj atstovaują “neutralią”,; cūzų kariuomenė rengiasi
arba kaip indai sako, "ne
priklausomą politiką”. In
dija nesideda į kariškas są
jungas ir dažnai kritiškai

pulti Egiptą, bet nieko ne
dariusi, kad tą puolimą su
laikytų.

Tokių kaltinimų ir užsi-
pasisako dėl Amerikos ir; puldinėjimų rusų spaudoje 
jos sąjungininkų politikos. Į dabar daug jr g to Vakant 

Spaudoje daug spėliojau va]stybių vyriausybės ma
ma apie Eisenhouerio - Ne-)no> kad Maskva vėl perei- 
hra pasitarimų rezultatus,; na j stalininę šalto karo po- 
kalbama, kad gal bus sutar-( btiką ir užmirš Ženevos 
ta, kaip siekti sprendimo šypsenas.
Viduriniųjų Rytų ginčams 
Sr panašiems klausimams.

Pasitarimų vaisiai betgi 
pasirodys tik vėliau.

TITO TEISMAS
NUTEISĖ DŽILAS

Amerikos vyriausybė pei - 
eitą savaitę skelbė,, kad ji 
bandys su rusais susitarti 
dėl nusiginklavimo ir darys 
visą eilę nuolaidų rusams, 
bet Maskva į šituos Ameri
kos pareiškimus iš anksto 
atsako, kad Amerikai ne
galima pasitikėti, nes ji ir

Jugoslavijos buvęs vice
prezidentas ir žymus komu-
nistų partijos vadas Milo- ^“NATO^Mstybės'su-
van Dzilas pereit, sava.tę tanBi()s sti inti ^nk. 
buvo nuteistas kalėti 3 me-|lavitna. tik Rusija\ie.
V! na sumažino savo karino-
Tito diktatūros režimo. M.
Džilas parašė straipsnį 
“New Leader” savaitraščiui 
New Yorke ir griežtai kri
tikavo Tito politiką sąryšy
je su Vengrijos įvykiais. 
Už tą kritiką jis ir gavo 3 
metus kalėjimo.

EGIPTAS ŠŪVIAIS
PALYDI ANGLUS

Anglai ir prancūzai bai
gia ištraukti savo karo jė
gas iš Egipto teritorijos.

Egipto partizanai stengia
si išlydėti anglus ir prancū
zus šūviais ir nakčia iš sek
madienio į pirmadienį Port

menę, bet Vakarų valsty
bės visai ir nemanančios sa
vo karo pajėgų mažinti.

NATO Pasitarimai
Baigėsi Sėkmingai
Pereitą savaitę keturias 

dienas Paryžiuje posėdžia
vo Šiaurės Atlanto Sąjun
gos (NATO) užsienių rei
kalų ministeriai ir po pasi
tarimų paskelbta, kad jie 
buvo sėkmingi. Grįžęs iš 
Paryžiaus valstybės sekre
torius John Foster Dullestorinė pirmoji metodistų iš Egipto apie

bažnyčia ir Gyvojo Dievo Daugybė vežimų ir kitokių giasi pakviesti Jugoslavijos___ ________w----------------- . . . .
bažnyčia. Policija ir gaisri- atsargų esą rodo, kad Egip- diktatorių Tito atsilankyti sišaudymas tarp anglų . ir J° P^ša*,ntl kilusius nesusi-
ninkai įtaria, kad vienas tas Sinojaus dykumoj ruo- Wa«hingtone. Pakvietimas egiptiečių. Port Said mies- Pratimus (anglų prancūzų
piktadaris padegė visas ke- šė bazes Izraeliui pulti grei- dar nėra pasiųstas, bet grei- te tvarką jau daro Jungti- ekspedicija į Egiptą.) ir
turias bažnyčias. tu laiku. tu laiku tas bus padaryta, nių Tautų policija, bet greit *^a.

ten tvarkos palaikymą per- NATO valstybių ben- 
ims Egipto policija. dradarbiavimą.

■ 1 ■ __ --—■ NATO ministeriai priėmė
Pereitą savaitę Haiti re- pabažlyvą nutarimą, kad 

spublikoje nuvirto diktato-1 rusų armija trauktųsi iš 
rius gen. Magloire. Jį nu- Vengrijos Kaino priemone 
vertė visuotinas darbininkų rusams iškrapštyti iš Veng- 
streikas. Generolas pabėgo rijos NATO ministeriai nu- 
į Jamaica salą. Prezidentu indo “viešosios nuomonės 
gal bus iš kalėjimo išleis- spaudimą” per JT organi- 
tas šen. Dejoie. zaciją.

Ffeicms ^Keleivio" Skaitytojams, Platintojams, Rėmė
jams ir Bendradarbia ms Linkime 

Linksmų Kalėdų Švenčių!
“Keleivio” redakcija ir administracija

Said mieste ėjo smarkus su-1 ^o, kad pasitarimai padė



P^aiipis Antro msrra, so. boston Nr. 51, Gruodžio 19, 1956

Po desimtos rezoliucijos ULELES PASllt(JOA£S
1 <- -
g.

t

ir dabartiniame pareiškime ne- apykantos Lietuvos tautininku režimo atstovam yra daugiau nei nepriklausomos Lietuvos

; savo pastabomis, kiek LSS 
j atstovas N. Y. Lietuvių Ta* 
Įryboje tinka ar netinka sa*

_ .a T 27^ /. vo pareigoms. Pranciškonai
Pereitą savaitę .Jungtinių Tautų oi-gamzacija (jo« iia ,kižo wvo nosj ten, kui. 

seimas> priėmė dešimtąją rezoliuciją Vengrijos klausi-, jiems nepriklauso. •
mu. Rezolucija yra “labai griežta", bet iš jos naudos ven- i. Pasiskaitęs adv. K. Mi
giams, kovojantiems už savo laisvę, tėra tiek pat. kiek | chelsono pareiškimo, pran-
(į iš pirmųjų devynių rezoliucijų, kuinas JT seimas jaufciškonų laikraštis sako:
s„ėje.iškepti Vengrijos klausimu“. į -susidaro įspūdis (ii> a<b'. K.

Ką daugiau Jungtinių Tautų seimas gali dar dary- Michelsono parei,k,roo). 
ii. kad vengiu tautai būtų koki nors nauda jos kovoje, 
niekas negali pasakyti. Kol Amerika nenori rizikuoti už- 
įustinti Maskvos diktatorius, kad jie kartais nesimestų 
i kaią, JT vargų ką gali daugiau padaryti, kaip dar pri
imti keletą rezoliucijų, iki tas reikalas visiems atsibos, valstybės priešam komunistam 
Jei vengrai dar ilgiau iškęs rusų skerdynes ir vis nesi
liaus priešinęsis, gal JT seimas, gėdos verčiamas, bandys 
savo rezoliucijomis šaukti pasaulį boikotuoti Sovietų Ru
siją. nutraukti su ją prekybos ryšius ar ką nors panašaus, 
bet čia ir baigsis Jungtinių Tautų pagalba Vengrijai.
Toliau to niekas ir nesvajoja eiti. Taip tai po viso pasau
lio akimis yra skerdžiama maža tauta ir niekas nedrįsti’ 
skerdikų Įspėti, kad jie liautųsi ir trauktųsi į savo terito 
riją. nes kitaip susilauks pasipriešinimo iš kitų tautų. -

Galima apgailestauti didžiųjų pasaulio demokra
tijų bailumą ir nesiryžimą. bet kartu tenka pripažinti 
liūdną faktą, jog silpnosioms tautoms, kurios turi nelai
mės gyventi Sovietų milžino pašonėj, nėra jokios pagal
ins nuo Maskvos budelių sauvalės. Bent iš Vakarų tau
tų tos pagalbos negali tikėtis. Vakarų valstybės gali pa
lengvinti pabėgėlių vargą, bet toliau pigios labdaiybės 
pagalba neis. nežiūrint kiek ten kas bekalbėtų apie ‘•iš
vadavimą’’ pavergtųjų.

Bet vengrų tautos pasiaukojimas, nors jis ir negrą
žins jai laisvę šiuo tarpu, nebus buvęs be reikalo. Rusų 
žiaurumas slopinant vengtų sukilimą, jų klastingumas 
suimant vengru vadus ir Maskvos prasimelavimas apie 
satelitų “lygybę” ir “nepriklausomybę’’ padės atidaryti 
akis daugeliui žmonių, kurie iki šiol vis dar nesugebėjo 
savo akių tiek prakrapštyti. kad suprastų Maskvos politi- 
kos gruoboniškumą ir besotiškumą.

Daug didesnės reikšmės Vengrijos įvykiai turės pa
čiuose bolševikų valdomuose kraštuose. Ilgas vengrų 
priešinimasis ir žiaurus jo numalšinimas sukėlė nerimo 
visuose bolševikiškuose kraštuose, neišskiriant nė pa
čios Rusijos, kur žmonės ir ypač jaunimas pradeda atvi
rai abejoti dėl bolševikų diktatūros politikos išganingu
mo. Bolševizmo diktatūra dėl to vargu grius, bet jos pa 
grindas darosi silpnesnis ir atsiradusios abejonės 
žmonių galvose vėliau gali pasireikšti iv veiksmais 
žiaurią despotiją, kuri save puošia “socializmo” ir pana
šiomis vogtomis plunksnomis.

Vengrijoj, Lenkijoj, Lietuvoj ir kituose pavergtuo
se kraštuose ltolševikų diktatūra šeiminikauja virš de
šimties metų. Per tą laiką bolševikai dėjo nemažai pa
stangų jaunąją kartą subolševikinti. Bet gyvenimas rodo, 
kad jų pastangos nuėjo niekais. Kur tik kyla biuzdėji- 
mas prieš Maskvos des|x>tizmą, ten matome jaunimą 
pinuose kovos eilėse prieš priespaudą ir išnaudojimą.
Ir pačioj Rusijoj, po 40 metų bolševizmo viešpatavimo, 
jaunųjų žmonių galvose kyla abejonės dėl bolševizmo 
mokslo ir praktikos teisingumo ir tikslingumo. Vengrijos 
Įvykiai bolševizme besireiškiančią križįr* rteabejejanu* 
pagreitins ir tuo būdu tai bus vengiu kruvinos aukos in 
dėlis i šlvkščiausios mūsų laikų despotijos galo pagtei- 
tinima.

čia malone valstybės sekretorių John Foster Dalies 
tariantis su savo padėjėja Herbert Hoover prieš iš- 
skrendant i Atlanto sųjmpos valstybių konferenci
jų Paryžiuje. ;

Kas Savaite
Rezoliucijų fabrikas Amerika turės parūpinti

T.,. ~
eme dar vieną rezoliuciją. o 
Ji smerltia Sovietu Rusiją ^un^a nueit* Eur0J)ai 

. ' . ginti bendruomenės keliu,uz kruviną intervenciją ® e
Vengrijoje ir reikalauja, Uomunb^ 
kad iš tos salies butų iš-.
traukta rusų aimija. Italijos komunistų bosas

Maskva nepaisė pirmiau Palmira Togliatti turi be
priimtų rezoliucijų, ji ne- dos. J° partijoj kilo maiš- 
paiso ir šios rezoliucijos. O tas. Pasipiktinę rusų bru- 
tuo tarpu Vengrijos liaudis, tolumu Vengrijoj, italai 
pirmoj eilėj vengrai darbi- komunistai kelia protestus, 
ninkai, veda žūtbūtinę ko- daugelis jų drasko narių 
vą su okupantais. Praeitos' knygeles ir meta partiją, 
savaitės pirmadienį ir an- Skaičiuojama, kad vien Tu- 
tratradienį ten ėjo 48 va- «ne, kuiis ilgą laiką buvo 
landų generalinis protesto! komunistų tvirtovė, partija 
streikas. Buvo suparalyžuo- yra netekusi apie pusę na
ta visa gamyba ir susisieki-
mas. * Togliatti bando laviruoti

Vengrijoj žuvo tūkstan- tarp stalininių ir ritinių, 
čiai žmonių, kovojusių už tet jam nevyksta. Net Ro- 
savo laisvę. Kiti tūkstančiai moję, kur bcsauja pats To
rtą išvežti į Sibiro tund- gliatti, eiliniai partijos na
ras arba sugrūsti į kalėji- ii®* nenori klausyti savo 
mus. Daugiau kaip 100,000 dvasios vado. Veik pusė di-

. vengrų turėjo apleisti savo rtnkto funkcionierių (par-
j Atrodo lyg atsisuko kitas kraštą ir ieškoti prieglau-/tijos pareigūnų) balsavo 

dos laisvajame pasaulyje, prieš Togliatti pasirinktą 
senato Tiems kovotojams dabar delegatų sąrašą į partijos 

----- turėjo

B TebmyĘ Hawajų

“Tokių nuotaikų atnešimas j 
Alto vadovybę, musų suprati
mu. neatsako Alto uždaviniam“.

Vadinasi, nemyli Franko,;
Smetonos palaikų, Hitlerio; 
ir Mussolinio pamėgdžioto-! 
jų, tavo “nuotaikos” yra ne-' 
geros ir tau negali būti vie-i 
tos bendroje organizacijoj !
Čia aiškus kišimas nosies 
tie į savo reikalą. LSS or-‘ 
ganizacija gali įdomautis,* 
jei ji randa reikalo, savo, 
nario pažiūromis, bet bend
ro darbo talkininkams tas' 
nedera, nes jie dedasi į ben
drą darbą su LSS, o ne su . j.iUr.ta”
adv. K. Michelsonu, kaipo: T ... ... ,7 >, j >
asmeniu. Todėl prieš LSS ir , Valstybę ^os galas.
iškvla klausima* ar likti to Pnesamenkmes veiklos Uz paniekinimą ____ _____ ____
pranciškonų ir tautininkų ‘y'?1"0 .komfe,ij\bu™ Pa*'-, Kremliaus agentus mikišti j siūloma rezoliucijų pagal- ^važiavimų 
savaip jodomoj N. Y. Lie- k™,us> »; tatarde 84 liūdi- cypę teismo procedūra pa- ba. Vienas juokdaris yra pa- L,v0™° m,e8t«- bet
tuvių Tarvboj, ar siekti su- nln.kus',, Jų tarpe buvo 20, reikalaus apie metus laiko, kad šis jungtiniq nuėsto valdybai atsisakius
burti demokratiškas lietu- alsk,ų. k®m™,st« ~ >»>J<»'bet uz teismo paniekinimų, Tautų seimas vilto rezoliu- išnuomuoti šuva žiavimui 
viu organizacijas" Nevv Yor- o'Sanizatoriaibiznio agen-už neklausymų teismo įsa- cijų fabriku-tokiu, kurio miesto teatro salę, buvo 
ke' i atskira susibūrimą ko- ta*’ P«>P?gan<iistai, raštinės, kymo (supynos) gali atsi- Maskvos gengsteriai ma- perkeltas į Romų. 
vai už nepriklausomų ir de- taroautojai, advokatai ir,dwti cypėje tuoj pat ir to- žiausiai pais0. , komunistų ,arti-
mokratinę Lietuva paremti. ?,a,P aktyvus nana;. Kiti 14 dėl komunistų pastangomis Jis virto nusenusia dipio- ja yraJpati didžiaA *kom. 

T i- A u-. b"v® alskus pyieskomimis-besivystanti enko komedija matų pasaka apie “morali- partija šioje geležinės už- Tų Pūkius, įdomu butų tai-stambūs visuomeninim bematans virto ‘ labai nm- nes vertybes” ten, kur rei- dangos purėje Ji skelbėsi 
sužinoti, kodėl pranciškonai kai, profesionalai .bizme- tu dalyku“. kia vėzdo. Be vėzdo nenuri- bninti aLu miltinu
mano, nau sociansras run riai ir paprasti darbininkai.: nuotaika tjek m0 Hitlerio naciai, be jo rių.';'Datar ji“ira Z
“i® " ,ne?'.'-!kan: Komunistuojantieji Ku-'rimtėjo, kad iš 20 liudinin-nenurims ir bolševikai. siMes. visas

rimtėjo, kad iš 20 liudinin- nenurims ir bolševikai. siūles.
seikėti įskaitant ir du^advokatl^ pri6id^rių, kTtmdmpa"yš Lopo .mkikmų ,eldų MaSk'a bU'° nUtarUS*
tą” bolševizmui ir fašizmui dininkai 

ėti pagal vienuoliam:
ar kuriems kitiems klerika siųsti Italijon savo “brolis^KUI lems KILiems KievlKR* atgjgaVp liurivti ir hpnt j • • i , *• % •• •> ••jaunų .ams priimtinų masta’O jei- £l|5ti Vfei iie den T!!?*1'j!“*’3** P“‘ Rašant šiuos žodžius Pa' d?lc«acl« , lš tr,W‘ V*-

1>1 ieš jgu kam fašizmas ii bolše-Jien^itueijos garantijomis 3̂^'’ tlk ..ne'’,.^an’e P?’ryžiuje posėdžiauja šiau-nas jos narys buvo suziede- vizmas na tas oats blūdas Ron^ltu5IJos ^nuJ<>mis, s^yj, nes Jle blJO? kad jq AUanto Sajungos (NA- JS® stahncas Michail Suslov. 
ka su tokiu daiyli? Ir kodėl tarfo ir Mva?d& ni^' k®"’unist« šalininkai neuž-|TO) valstybių atsijai. Po- Matyti jis buvo Įpareigotas 

kalbėti apie demokratinę k„ dįuriau nei rnSmuT” n.esY2a?otY‘ sėdyj dalyvauja ir mėsų. dalyti “tvarkų”, bet Itali-
Lietbvų, jei pranciškonų £ a3“ Š?
širdys ir jų laisvai samdomų vlsR^ I asake. Foster Dulles. vizos įvažiuoti dėl jo

Apžvalga
KOKIŲ NUOTAIKŲ 
JIE NEMĖGSTA

atsa-
redaktorių pasisakymai ra-'o to jau garantijos'nelieėia; Kalbant apie užpuolimus, , Siaures Atlanto Sųjunga k®n?y*J*s v«>8i'U skerdynes 
do nemažų porcijų meilės KJ kui^ senatoriai jiems mes jau rašėme, kad Krem-buv® sulyta laisvojo pa- J0®ba‘‘‘
Salazarui, Frankui ir pana-, patarė, kad keistų savo ne- liaus agentai, ruošdamiesi 53“1'® nu® h®18®" malšinti italų-sklokų.
šiems “demokratams”? , protingų nusistatymų nes prie generalinio streiko, su-: “‘P^1 Nauja diktatūra, žvaigždė

Tokie klausimai kyla, kai: K®1' užsitraukti pabaudų už sinnkimuose neįtikinamus *
mo pasiskaitai šventablyv ai vei-'senato paniekinimų. Bet darbininkus vesdavosi į \ lsleJ?“ ”,d6«,W0,W0 Viduriniuose Rytuose iš- 
in dmainiškų pranciškonų už-' tas.nięko negelbėjo. Kai ku- smukles apšviesti, kur kar-;“®“"* «»!( tos kyta diktatūros žvai-

sipuldin^inUe jirartėJUSsmarkuolių tiek jau tais kildavo peštynės. Da-;8““1^ ‘7 nuontnous, davė w pulki.
*■* H...,H,-. • buvo įsidrasine, kad pradė- bar jau turime pranešti, kad .. _ ._______ ninkas Abdel Hammid Ser-

jo juokus klėsti iš senato- pereitų savaitę, Kauai salo- „L™ —31 meh* an,ži»'ls> am-
rių ir ju visų tardymų ver- je, vienas tokių darbininkų s“skll“sl5^ ^Wo® Pad®^J' bicingas ir labai palaido ba
stį i cirkų. buvo peiliu nudurtas ir mirė 31at‘ E.^ *ktaton“8 do vyrakas,

žinojo, Kur ispazmų ar- f ik, kli federalinės vy-vietoje. Matyt, pas komu- Tas Senaj yra faktinasis
likti , . . Bet, jei kas nepa- rtausybės maršalas įteikė nistus peilis yra madoje •r,'“ ’” ' ^£,1 sirij<* valdovas. Tai jo jsa-
taike pasitraukti ten, kur, tejsmo reikal^m, tai ne tik Havajuose. Pri- kymu buvo susprogdinti
vienuoliams atrodo gera,l (supįaas) tuojaus atgabent simena, kad ir rusų bolševi- SpJ; J|“'. aliejaus vambzdžiai, kuriais

puolami. Tai visa į .! ( knvgas, proto- k«i agentas Antanas Bimba b !kal‘ <lal ta»a>au gali yei- Statomas aliejus j
kolų, finansų, Sėtas ir kadaise savo cizoriku ban- mechanizuotos armijos, yiduižemių jūros uostus. . 

neišmokėtas bilas, ir viską, dč jjabaidyti dipukus ... Anglai ir prancūzai matė Serraj yra Egipto dikta-
kas tik liečia unijos veiklą, m tyrinėjimą* parodė ir armijų dali- toriaus auklėtinis. Maskvos
kone visi ant vietos sustv- . n»t»s buvo pasiuntę į Sueco kurstomi jiedu daro viską,
ro. ” I- Havajuose p-a apie kanalą. Daugiausia savo kad Europa negautų Vidurl-

—Čia labai rimtos daly- P11^ miliono gyventojų, talkininkės Amerikos pas- niųjų Rytų aliejaus, 
kas!—komunistų advokatė 24»000 unijistų, 120 komu- tangomis jie buvo priversti Trims didiesiems — An- 
sušuko. nistų, kurie kontroliuoja po- trauktis iš Egipto. Dabar gfijai, Prancūzijai ir Ame-

—O kas jums sakė, kad >r P*r J®8 visą salų sakoma ,kad truks “bent rikai — neturint reikiamo
čia nerimtos dalykas?—vie- ūkl- ’ : šeši mėnesiai” ,kol Sueco vieningumo, Viduriniuose
nas senatorių atsiliepė. 2. Laivų krovėjų unija kanalas bus atidarytas. O

—Tai neetiška, taip nega- (ILWU) ir viešųjų darbų tuo tarpu Europai jau da
linta, mums reik daugiau (UPW) yra pilno- ’
laiko—vėl jų advokatas j« komunistų kontrolėje ir
prabilo jau protestuodamas, veikia Kremliaus naudai.

—O kam to laiko, ar 3. Agentai kontroliuoja 
knygose kas nors netvarko- iš narių duokles ir jas nau- 
je?—kitos senatorius pra- <ioj» komunistų propagan- 
tarė. dai.

—Reikia bent kelių sunk- 4. Naudoja unijos finan- 
vežinių (trokų) viską atga- sus gynimui ir šėrimui Kle
benti, įeik samdyti, mes jų mliaus agentų, kurie apkal- 
neturime—advokatas aiški- tinti ir nuteisti pagal Smith 
na. aktą.

—Jūs tuiėjote 30 autobu- 5. Komunistei turi 18 pro
sų demonstrantams čionai pagandos lizdų, vadinamų

atstovą iv. t.’ l. raryooj

Prieš Budenzą jie taip 
niekad nerašytų. Mat, tas 
žinojo, kur “išpažintį” at

tai tie ii 
pranciškonų p u 1 dinėjimų 
paslaptis. ,

Apie tautininkus nėra jo-

nusigręžtų nuo Maskvos ir 
eitų demokratiško socializ- 

--i ..ty v • 'mo keliu, kuris tik ir tegali 
i. v£iai būti kelias I šviesesnę atei-ikio reikalo kalbėti. Jie Lie-

a> ,1 tį. LSS organizacijoj niekas tuvoje buvo įpratę socialia-
prie adv R. Mtthelsono h. nemano dai^ j(> ---------s
so pareiškimo apie jo ben- kio skillumo tarp narių,
drakeleniską praeitį n tau- kurje kadaise “klydo” ir 
tminkų bei klerikalų pul- taVp tų, kuine atsilaikė pa- 
dinėjimus pnes ji dabar, gUn(joms praeityje. Visi 
kada jis jau senai nebeturį iygjateisiaj jr visi ben

drai dalyvauja organizaci-

tus ‘‘rauti”, tai ir čia norė
tų tą “patriotišką” darbą 
tęsti.

, gi iš ko daro pragyvenimą,

nieko bendra su bendrake- 
leiviškomis nuotaikomis ir 
yra LSS naiys ir LSS centro 
komiteto pareigūnas.

jos gyvenime.
Todėl LSS, kada siunčia

savo atstovus į kokias nors 
Socialistų eilėse yra ne- bendras organizacijas visai 

mažai žmonių, kurie vienu ‘neblusinėja” savo narių 
ar kitu metu via buvę su- praeities ir nesutinka, kad 
sigundę lengva keliu į so-kiti bet kokio bendro dar- 
cializmą. kaip jį perša Ma- be dalininkai knaisiotųsi po 
skvos pasekėjai. Socialistų LSS organizacijos atstovų 
eilėse pu ne tik buvusu praeitį ir ieškotų priekabių 
“bendrakeleivių”, bet ir bu- prie jų. Už savo delegatus 
vašių komunistų, kurie, pa- atsako jiati LSS organizaci- 
matę tiktąją bolševizmo ja ir kas sutinka su ja dirb- 
pn’gimtį, nuo jo pasitrau- ti, turi sutikti ir su jos pa
ke. LSS oiyanizacija džiau- skirtais atstovais bendram 
giasi kiekvienu tokiu atsi- darbui vykinti.
veitėliu ir kviečia visus bol- Tas tinka ir pranciškonų 
šėrikus lietuvius, kad jie laikraščiui, kuris išėjo su

Jeigu norite siųsti siunti
mus į SSSR, Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Ukrainą ir Intus 
kraštus, kreipkitės į seni 
labiausiai patikimą firmą

Rytuose įsigali tokie Nasse- 
riai, Serrajai ir kiti. Buvo

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.
1830 BEDFORD AVĖ.
BROOKLYN M, N. Y.

Telefonas INgeieol 7-7272 
ir INgersol 7-6465 
kuri įgaliota Inturisto Mas
kvoje priimti muitus čia vie
toje. Atidaryta kasdien,

9 'iki ga.bynti. het buvo pei-daug. knygyn.ig, iš kurių nuolztož

nuo 9 iki 4.

Pilnai

tai tais likusiais autobusais' plinta sovietinė propaganda 
atgabenkite knygas—pašie- prieš Ameriką, 
piančiai senatorius atsakė. (*tsnd t-2, f stP’PN)

bar via reikalingas aliejus, laikas, kada anglų skėtinis 
Be jo Europa liko bejėgė, premjeras Chamberlain pir- 

Šiaurėš Atlanto Sąjungos ko “taiką mūsų laikams” ir 
valstybių atstovai posė- ir susilaukė antro pasauli- 
džiauja mažai šildomame nio karo. Dabar kartojasi 
Palais de Chaillot patolpo- to pati istorija, kuri gali 
se, bet pasak žurnalą nuvesti j naują pasaulinį 
“Newsweek” atmosfera ten karą.
yra “labai įkaitusi”. Anglai; Demokratijų nelaimė yra 
ir prancūzai dėl savo ne-; ta, kad jos dar nesupranta, 
laimės kaltina Ameriką, gi jog “moralinėmis vertybė- 
mūsų atstovas ieško “ge-jmis” diktatoriai neužmaddo- 
riausių priemonių” krizei'mi. Jie plėšikai, jie grobia 
pašalinti. . materialines vertybes ir

Viskas rodo, kad Dulles grobs toliau, kol prieš juos 
turės nemažai darbo, kol bus iškelta demokratijų sti- 
bus užlopyti suskilusios gel« pri kumštis.
dos plyšiai. Ir daugiau, 4L
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRA&O

Kas naujo Brooklyne
Altui vadovaus 

adv. S. Briedis
Pagal seną susitarimą j 

Lietuvių taiybos skyrių at
skiros srovės skyrė po vie
nodą narių skaičių ir jai 
vadovavo kiekvieną metą 
kitos srovės atstovas.

Nebuvo buvę atsitikimo, 
kad viena srovė atmestų ki
tos siovės atstovą, nes ta
ryba sudaryta srovių pa
grindu ir to dėl kiekviena 
srovė už savo atstovus at-' 
sako.

Deja, šiemet mūsų karin
gieji tautininkai ir katali
kiškieji fedeiantai social
demokratų atstovą adv. 
Kęstuti Michelsoną atsisa
kė pripažinti tinkamu, ir jei 
jis bus taryboj, tai jie joje 
nedalyvausią, nes K. Mi- 
chelsonas kadaise bendra
darbiavęs su komunistais.

Tarybos posėdis, kuriame 
tas klausimas iškilo, buvo 
labai triukšmingas ir paliko 
nebaigtas. Gniodžio 1-ą d. 
buvo jo tąsa. Jame adv. 
K. Michelsonas perskaitė iš
samų pareiškimą (ji rasite 
kitoj vietoj) ir atsisakė iš 
taiybcs. Po to LSS 19-ta 
kuopa, kurios atstovu buvo 
K. M., pareiškė visišką pa
sitikėjimą K. Michelsonu ir 
apgailestavimą, kad jis at
sisako.

“Mes pasiliekame šioje 
Taryboje tik tam, kad pa
dėtume jai atsispirti prieš 
tuos, kurie teisia kitus, kad 
patys nebūtų teisiami. Bet 
mūsų tolimesnė laikysena ir 
dalyvavimas N. Y. Ameri
kos lietuvių taryboje pri
klausys nuo kitų Taryboje 
dalyvaujančių grupių noro 
atitaisyti šios Tarybos klai
das”, pasakė socialdemo
kratai.

K. Michelsono pasiaiški
nimu visi buvo patenkinti, 
tik Alksninis ir Narvydas 
pasisakė prieš.

Po visų “pasiaiškinimų” 
tai-yba pradėjo savo darbą. 
Jos pirmininku 1957 metais 
bus socialdemokratu atsto
vas adv.. Steponas Briedis. 

Mirė Stasys Kažemėkas

Lapkričio 29 d. Adelphi

ligoninėj, po antros vidu
rių operacijos mirė žymus 
senesniosios lietuvių kartos 
dainininkas ir bendrai me-, 
nininkas, 64 metų amžiaus, 
Stasys Kažemėkas. Jis gi
mė Lietuvoje Stumbriškių 
kaime, arti Lukšių, šakių: 
apskrity. Į Ameriką atvy
ko 1913-tais metais. Buvo 
nevedęs. Iš amato buvo di-' 
džiųjų mašinų ratų diržų 
pritaikymo specialistas.

Velionis Stasys Kažemė
kas nuo jaunystės beveik 
iki paskutinių savo gyveni-į 
mo dienų dalyvavo įvai
riuose menininkų užsimoji-j 
muose, vaidino operetėse/ 
dainavo solistu (tenoru) 
koncertuose ir per radiją. 
Daugiausiai savo veiklos 
meno srity jis rodė tuo me
tu, kai Brooklyne ėjo sa
vaitraštis “Naujoji Gady
nė“. Aplink šį laikraštį bu
vo susitelkusi gana žymių 
menininkų grupė, kaip an
tai Francis Stanko (Stan
kūnas), Margareta česnevi- 
čiūtė, Violeta Tamkiutė, 
Lilija Stilsonaitė su savo 
Lyraičių šokėjų grupe, 
Aleksas Vasiliauskas, Ele
na Retikevičiūtė, o su jais 
;r Stasys Kažemėkas. Jie 
suniošdavo labai įspūdin
gus koncertus ir šiaip me- 
no vakarus.

“Darbo” vajininkų 
platesnis pasitarimas

Lapkričio 23 d. Piliečių 
klubo patalpose “Darbo’ 
vajaus Komisija buvo su
šaukusi platesnį pasitarimą 
“Darbo” vajaus reikalais. 
Susirinkimas vienbalsiai 
pasisakė už “Darbo” rėmė
jų būielių organizavimai 
visose lietuvių kolonijose,; 
kur tik yra šio žurnalo ša-1 
lininkų. Dalyviai prieš išsi-Į 
skirstydami sudėjo “Dar
bui” $23 aukų.

“Darbo” vajaus komisijos 
darbą jau parėmė LLD 7 
kuopa ($25) ir LSS 19 kuo
pa (taip pat $25). Numa
toma, kad bus ir daugiau 
vietos organizacijų, kurios 
dėsis komisijai į talką.

SLA 38 kuopos pokylis
{

Gniodžio 1-ą dieną Pi-1

SVARSTO APSAUGOS IŠLAIDAS

Prezidentas Ei:enhower su krašto apsaugos sekreto
rių Charles Wiison svarsto krašto apsaugos išlaidas, 
kuriu kitiems metams numatoma 38 .bilijonai doleriu.

NEW BRITAIN, CONn. ROCKFORD, ILL

Iš saulėtos Floridos
MIAMI, FLA.

Buvo susirinkęs 

Ealro skyrius

doti Amerikos ir Lietuvos 
himnai ir pristatyti svečiai 
iš kitur, jų tarpe dr. A. Pa
sakantis iš Bostono, Mass., 
dr. Einoris iš VV. Palm

liečiu klubo patalpose SLA Sutikime kartu 
38 kuopa turėjo savo meti-' Naujuosius metus 
nį pokylį, kuris buvo labai ’ “Varpo” klubas 
skaitlingas. 'šaunų Naujųjų metų
LDD 7 kuopos susirinkimas ma lietuvių užeigoje 354

Prieš porą savaičių mirė
car. šti SLA 77 kuopos na- Moterų susirinkimas 
rė Juzefina Motuzienė, pri

Giuodžio 1-ą dieną buvo _ , . ...
Balto 39 skyriaus susirin- ®?ach>Fla „L 
Rimas, kuriame dalyvavo Knaucia-
11 narių. Iš valdybos pra- 13 Tomngton, Conn.,r 
nešimo paaiškėjo, kad Cen- Kltl*
tiui pasiųsta $100, veng- Buvo užpuolusios musės 
rams $10 ir t.t. Šiuo metu .. _ ,
ižde bėra $13.20. Irtojo 3 u Su» Yas*llU va
-ni rnriai buvo UZpUOlusiOS Pietų

i Amerikos muses., kurios su- 
• Kitas susirinkimas bus naikino daug vaisių. Dėl 
sausio 9-ą dieną Lietuvių to buvo vaisius galima iš- 
klufce. Jame bus renkama vežti tik išrūkius juos ir 
nauja valdyba. Visi nariai gavus atitinkamą leidimą, 
prašomi dalyvauti. Kurie Ta kova su musėmis vals- 

" šiame susirinkime dalyva- tijai kainavo 5 milijonai 
vo, tiems pranešimai nebus dolerių ir dar tiek pridėjo 

_ siunčiami. federalinė valdžia.
L. J. Stasiulis

re".ę.a klausiusi ir Lietuviu kukū- Lapkričio 11-ą dieną bu-, NQ M|AMj FLA. 
sutiki- ,. , . * ve metinis Moterų klubo su-

. sirinkimas. Jame perrinkta Auga miestas
C • • 1 i v * iPark gatvėje. Bus gardi va- Jau menuo, kai serga An- sen()” vaidyba, būtent: pir- Miestas au«a neišuasakv-

čio 4-ą dieną LDD ” Raliene, kuu tekamuos 5Z, _ K .__ . _ _ ,mmin. J. Styles, vicepirm. IIŽ

pa nutarė
statytos dc ouueuus piasuuia uzaisa- ° - SeKl. A. naUiaKlS, maršai- fvti nrolvhnc
būtent, kas antrą kiekvieno kvti ,-į Tu ho »he- a- • j- • . • L-r a Roi™™ PreKyDOSmėnesio sekmadienį 3:30 ?onės „rihST to dėlneut - ,Š-lomk\ d,eno™t etinių La A. Balman. kainuos apie 20 milijonų
vai. po pietų. Susirinkimai gjcakiiisieii eaus «to- v° • - a^i°X ^ust?n?s p0 g^irinkimo nariai ir dolerių. Tai bus įdomiausi 
vyksta Atletų klubo patai-J g telis išvyko 1 garsiąją Ma- svečiai buvo pavaišinti ka- pasauly .pastatai, ^nes čia ir
pose, kampas Halsey St Klubo valdyba nasiren- v°t k inik^-?^C^St€I^r va ir užkandžiais,
ir Irvine- Avė Rideevvoo- • ♦ vaioyoa pasnen katos fiatlknnti. Linkiuu įivuig Avė., muge vv 00- V1SUS svečius maloniai TllQt;n„i
dn spkniini Rrnnklvno ........ i _• - JUStinUl

Stasys Kažemėkas tenki
nosi menininko gyvenimu, 
į politines partijas nesidėjo.
Asmeniškai buvo labai 
draugiškas. Gaila gero vy- LIODNAS ATSIMINIMAS 
1 o, peranksti mirė.

Bill W«lton įsikūrė
senajame Atletų klube

•
Kai Lietuvių atletų klu

bas įsigijo naują namą 
Ridgvvoodo sekcijoj ir ten 
išsikėlė, tai senosios jo pa- 
alpos, 168 Marcy Avė., 

Brooklyne pasiliko tuščios 
ir tokios buvo iki šių die
nų. Bet dabar jas atpirko 
buvęs to klubo vedėjas Bill 
Welton (Vincas Osipaus- 
kas) ir įsteigė užeigą ir res
toraną, kaip ir pirma buvo. 
Turi ir svetainę papras- 
įieros susirinkimams ir ma
žesniems parengimams.

Lietuvos Zemelavis Kalendorius 
1957 Metams

Tai vienas iš žinsre;,’žiausių kalendorių, koki kada nors lietuviai 
yra matę ar ttirė’e. Čia vi-kas yra parodyta, šaip Lietuva stovi ant 
plano (maposl. Čia matysite svarbesnius Lietuvos miestus ir mieste* 
iius, bažnytkaimius ir trelžke|ius. Matosi, kaip toli vienas Lietuvos 
miestas nuo kito. Taipiri nurodyta, kiek lenkai buvo užgrobę Lietuves, 
arba tain vadinama llemnrkaeijos Liniia. Matosi, kiek Lietuvoje 
yra pelžkvlių ir* kur jie eina, taipgi vieškeliai, ežerai ir tt. Viskas 
užvardinta angliškai lietuviškąją rašyba. Tai žemėlapis. Pataai gi • 
kalendorius irgi labai svarbus. Čia parodyta, kada !>*♦• užgavėnes. 
Velykos ir kitos katalikiškos šventės, taipgi parodo net ir kada bus 
žydų Velykos ir kitos jų svarbesnės šventės. Pasnikų dienas atvais* 
duo ja žuvies piešinys. Čia matysite mėnulio atmainas, kokiame mė
nesyje kokios gėlės turi būti vartojamos, o taipgi kokio mėnesio 
koks brangakmenis yra. Svarbesnės šventės atspaustos raudonu ra
šalu.

Čia matysi, kuomet l.ibdl»erghas perskrido Atlantikg. Kada 
Edisonas išrado elektros lemputę. Kokiais metais išrastas telefo
nas, telegrafas. Kada pirmutinis garvežis buvo paleistas ant gelž- 
kelio bėgių. Kada moterys gavo lygias teises Suvienytose Valstybėse. 
Kada pilgrimai pirmutiniai atplaukė iš Europos. Kada gimė Ameri
kos pagarsėję patriotai, prezidentai ir kiti pasaulio svarMs žmonė’. 
Nemanykite, kad visuomet Amerikoje balsavo lapkričio antrųjį ant
radienį tutaminkųl, arba kad S. V. kspitolius buvo Washingtone. 
iKa|endorius jums parodys, kad buvo didelės permainos.

Siame kalendoriuje yra vieta užrašyti jūsų svarbesnių ypatų 
telefono numerius, kaip tai: policijos, ugniagesių, daktaro, ligonbu- 
ėie, vaistinės, draugų ir kt. Pakabink ant sienos ir. reikalui atsiti. 
kus? nereikės raustis po popiergalius, priėjęs ir matai, kur yra jums 
reikalingi telefono numeriai.

Padirbti tokį kalemiorių mums atsiėjo tūkstančius dolerių, bet 
mes tikime, kad neatsiras Amerikoje tokios lietuviškos stubos, kur 
nekabos šis kalendorius, tankiausiai prie telefono. Labai dailiai pada- 
irytas ir gražu pakabinti kad ir brangiame, puošniame kambaryje. Di
dumas 12 x 17 colių. Kaina SI.

Siųsk vienų dolerį sekančiu adresu:
NATIONAL CALENDAR CO, INC.

•17 Snmmer St, W. Lynn, Mass.
Nepamirškit įdėti ir savo aiškų adresų, kad gautumėt kalendorių.
(Jūsų žiniai ir pasitikėjimui pranešame, kad mes esame bitnyje 

40 metų. Perstatomi Lynn Chamber of Commerce, l.ynno didžiausio 
banke Seeurity Trust Co. ir Bostono didžiųjų Popieriaus Sandėlių.

!?
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do sekciioi Brooklvne y?su« svečius maloniai Justinui sugrižti sveikam ir Reik pąstebėti, kad Mo
čio akcijoj, niookiyne. priimti. Taigi, kurie nori iterų klubas per trumpą lai-

Kuopa vis auga: praei- savųjų lietuvių tarpe malo-.
tam susirinkime vėl gavo niai ir Įdomiai Naujuosius Valgėme kalakutus 

tris naujus narius. metus sutikti, turi geriau-' Lapkričio 18-ą d. Kultū-
Brooklynietis šią progą. Nepraleiskite jos.iros klubas surengė kalakutu 

______________________________________ Pr. Naunčikas

E. HARTFORD, CONN.

Darbininkai laimėjo
Pratt & VVhitney Air- 

eraft bendrovės darbinin
kai išsiderėjo stambių už
darbių priedų ir vieną ap
mokamą dieną prieš Kalė
das. Tuo būdu jie turės 
pei metus astuonias apmo-j 

i karnas šventes. Mūsų vais
iojoje tai pirmas atsitiki- 
Imas,. nes iki šiol vfeūr to
kių dienų teturima 7. '

International Association

Pereitų metų gruodžio 25 
dieną mirė mano mylima 
žmona Agnieška Svedei-s- 
kytė - Adomaitienė, palik- 
lama mane liūdintį.

Man, netekus Tavęs, bran
gieji, tie vieneri metai bu
vo ilgesni už tuos 50 metų, 
kuriuos aš kartu su tavim 
įgyvenau.

Žinau, kad Tu pas mane 
nebesugrįši. Ilsėkis, mielo
ji, ramiai amžinai Wor- 
cesterio Vilties kapuose. Aš 
niekad nepamiršiu Tavęs ir 
Tavo kapą tankiai lanky
siu, gėleles ant jo sodinsiu, 
ašaromis jas palaistysiu, 
kol jias Tave ateisiu.

Kaip Tu mėgai dainas 
dainuoti ir giesmeles gie
doti, taip tegul girių dai 
nininkai paukšteliai giedos 
Tau per amžius.

Mes, Tavęs liūdintieji:
P. Adomaitis, brolis F,
Srederslcis su
(Worccster, Mass.), 
nūs Antanas (Barro, 
Mass.), sūnus Bronius ir 
duktė Ona (Kalifornijo
je) ir sesuo Ona 
niene (Lietuvoje).

šalygatviai vaikščios.
L. J. Stasiulis

ką smarkiai išaugo. Pirmi
ninkės J. Styles žodžiais,

W. FRANKfokT, ILL.

prieš 4 metus klubą stei- Mirė F, Schultz 
giant buvo 6 nai*ės, o da 

pietus, kuriuose dalyvavo bar narių turima 116. 
apie 600 asmenų. C. K. Braze

Klubo pirmininkas Ma- Motenl ^įj,
kauskas buvo pažadėjęs ' . . «.
pirmąja proga atšaukti sa- ^oteių klubo metinis po- kasyklose, sirgo apie 8 
vo žodžius, kul iais jis pa-' Lyljs sutraukė tiek svečių, 
niekino lietuviu kalbą. Čia kac visi Piliečių klubo kam-
buvo proga, bet jis ja ne- Pa» buvo pilni. Visi sve- Jis paliko budinčią zmo- 
pasinaudoję. Lauksime ki- čiai buvo skaniai pavaišin- ną Jozefiną, podukrą, žen-

Liepos 10 d. mirė Frank 
Schultz, sulaukęs 66 metų. 
Velionis buvo kilęs iš Žibi
kų kaimo, Viekšnių valse., 
ilgus metus dirbo anglių 

me

to parengimo.
Perkūnas

BALTIMORE, MD.

Mirė T. Matuliauskienė

of Machinist darbininkai, 
susirinkę iš Hartford, Meri- 
dan, Portland ir Southing-

:ton darboviečių priėmei

Į Gruodžio 2-ą dieną mirė
Te: esė Matuliauskienė, gy
venusi 1519 W. Lombart 
St. Giuodžio 6-ą dieną ji

ti. Vis tai klubo valdybos tą, 4 seseris Lietuvoje (Ag- 
-u piimininke J. Styles pry- nę, Oną, Albertiną, Dorni- 
šaky nuopelnas. celę), brolį Simoną Lietu-

Kalbų nebuvo, tik sugie- v°je ir broli Juoz« J A V-

Drabužiu PakietaiLietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė turi įgaliojomą siųsti drapanas j Lietuvą su 

Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 
nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas caus is 
rusą kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.

Pa kietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra: 
i jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui 
!2 eolui platumo, spalva mėlyna ar ruda. 2 didelės špulikės siūlų 
:r adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyru kostiumui.

naują sutartį, kuri duoda l)al?idota Lon<,°" Park ka 
. . . . . t-. ,. ; pinese.ivainu pagennimų. Darbi- 1 A •
ninkai gaGs nuo 9 iki lC, Velione buvo jautnoa sie...........................................
centu priedu valandai ir 'os .mo,ens> J> 'įsuose lab- iPa|v. pilka, ruda ar mėlyna
dariieną apmokamą diena ,V-C, 'J’ 2- K“'"*

‘ ptrmoji, dirbo kiek išgale*: noniam kostiumui pirmos rusies, ,

Visa medžiaga vyriškam vil-
į j. j piKUIVJt, HIIMVk MVr\ ;»vnirtiu nvs.iuiiiui fjii niuo BMaavo, Lamsiili mėlynos SpulvOS. Sll p«C

Dabar, miela Terese, mašalais ir kitais priedais.
Minetoj oenniovej (urna __ :i si. į;nr)4ip lak\nin<e> Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl. 

apie 26,000 darbininkų ir ,_.cr.noco ; platumo, tinka apatiniams baltiniams. marškiniams, inpilams;
, .. .[t jaidai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; t

onsa įpilijartjaj medvilnės medžiagos suknelei naujausiu spalvų; 4 špuii-
reiskui gilią kės siūlų ir adatų

Siųskite pakieto numerį, tekį ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WOKCESTER. MASS.

pnes

vis jaučiamas jų trūkumas, •■'<*Puose- 
nes bendrovė laikraščiuose ,, Kx,. •' ’,u'. 
skelbia ieškanti daugiau Majauskui 
darbininkų. uiuojantą.

Pr. Naunčikas Ant. Kurelaitis

Savininkas

Siunčiam Maistu Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė yra įgalinta priimti užsakymus dėl maisto pa 

kietą siuntinio į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 

tt anksto nraitu ir sa garantija, kad pakirtas bos pristatyta* 

tam, kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

Pakirtas Nr. 1. Kaina $86.00. Jame yra 1% sv. bekono, 1% sv 
jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų. 2 sv. ryžiu.

4 sv. cukraus ir ’A sv. šokolado.
Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 

jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių. 5 sv. 
miltų, 2 sv. cukraus ir% sv. kakao. * 4

Pakietas Nr. S-l kaina $49 $0. Jame vra 5 svarai miltu, švara' 
sviesto. 2 svar. kumpio, 3 sv. tauku. 2 sv. jautienos. 2 sv- cuk
raus. 2 sv. bekono. 1 % sv. pieno miltelių, 1 sv. kavos, 1 sv. ka
kao. H svaro arbatos.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 

kokį pakirtą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo) 

adresa. Muitai į paminėtas kainas įrokuoti. Rašvkit;

IDEAL PHARMACY 28 KELLY SQ. WORCESTER, MASS.

Vytautas Skrinska. Savininkaa

sans

LMiL •i.uea.'.nu.O' !.*wr,iw».

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintas vaistinės

IDEAL PHARMACY
» KMr S«wn«, WOTc««er, Maw.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui

tu į Lietuvą ir į visus U. S. S. R kraštus. Mes užlaikome 

• visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 

fon, streptomycin, vaiidolo ir nuo reumato 

ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie

kia Lietuvą į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 

dienas oro paltu. Viai siuntėjai per mu

mis gauna garantiją tt rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 

Vytautas Skrinska, R. S. Reg. Phm.

ir NeOry

Lt
mm

1



pteKetvirtai ĮEtaVĮS, SO. BOSTON Nr. 51, Gruodžio 19, 1956
eilinio politiko ir JAV 
spauda bei viešoji opinija 
tą syk kūlė “patriotines"

-------- -------— i legendas bolsevncų gerovei.
Uleidf neesmines vietas, šių patarėju, — bet, mato- lodei šiandien mano sąži- 

spausdiname &I adv. Kęstučio te, ir ji sykiu veikė »r ben- nė yra glyna _ gryna, nes, 
*^.»£rat” LJ.™ d™*“*“'“ 8U koraunistuo- elgdamasis anuomet taip,!
vi— Ltelmlę taryboje, „- *“*
reiškimų. perskaityt, gruodžio *ai® m?Ub tokIab mano elgesys yra teisingas.
1-, dien, susirinkime. Jis ro-:iyfias sutvere- Į Bet dabai* aš žinau ii* šian-
do. koki, akiplėšiškų pelėdą 4. Dabar kiek plačiau dien viešai pakartoju, kad 
esama minėtos tarybos tarpe tenka pasisakyti dėl to savo praeities veikloje esu 
ir kaip jos kenkia mūsą ben- “skandalingo” kongreso, padaręs klaidų, kurias ap-! 
dram darbui. į j vykusio 1943-čiais metais. gailestauju. Tos klaidos iš-

“**'• Demokratinės Amerikos Ptaukė j* anksčiau minėto
Lietuvių kongresas buvo mano bendradarbiavimo su 
anksčiau minėtojo Ameri- komunistuojančiu elementu, 
kos Lietuvių Kongreso at- kur!s man0Rasistui! 
žala ir lyg jo tąsa. Ir šio nusutotymą išnaudojo sa- 
kongreso tikslas buvo ap- V.ems tikslams. Man atio- 
jungti visus Amerikos lie- , e’
tuvius aktyviam priešinimui- x ,
si prieš fašizmų bei tęsti "uo HMM metų, kuomet 
kovų su fašistiniu elemen- kuvau. girtas.New Y°r- 
tu lietuvių tarpe. Tik ši- k° ™le8t° k?*e«?J°J des^u 
tam, būtent tikslui pritar- J-A-V. konstitucijų, jos de
damas, ir dalyvavau šiame mokratimus principu ir
kongrese. alsk,lnt’

® . kratines klaidas, kurias
Šis kongresas priėmė re- skleidžia komunizmo ir fa-

zoliucijas, kurios, akyvaiz- šizmo teorija ir praktika, 
doje šių dienų faktų, buvo per beveik 10 metų moki-

Ko nori tos pelėdos?

Išrinktas į Tarybą kaip 
socialdemokratų delegaci 
jes narys, aš kiekviena tin- 
xama proga kategoriškai 
pabrėždavau: “Aš niekada 
nesu buvęs, nesu dabar ir 
niekuomet nebūsiu komu
nistu”.

Tam mano pareiškimui 
dabar, pasirodo, prikiša
ma, kad jis esąs tik “for
mali” deklaracija, nepaaiš
kinanti dalyko iš esmės.

Noriu tikėti, kad šis vie
šas priekaištas yra nesusi-

kad tos mano klaidos 
buvo tinkamai atitaisytos

ŠIŲ DIENŲ VAIZDAS LONDONE

Sueco kanalą uždarius aliejaus trūkumą jaučia visa 
Europa. Dėl to užsidarė daug įmonių. Dėl aliejaus 
trūkumo uždarytas ir šitas garažas. Dešinėj iškaba 
pirkėjai informuojami, kad konservatoriai Kalėdoms 
dovanojo aliejaus racionavimą ir jo mokesčio pakėlimą.

—Urna, Maiki, unra! 
—Ko rėkauji, tėve?

pratimo išdava. Nesusipra . ...
limas, mano nuomone, ki-1 daugiau prosovietinės negu nau demokratinę teoriją ir 
lo todėl, kad nebuvo lai- antifašistinės, nes jos žiū- filosofiją, per mano klases 
ku išsiaiškinta, ko iš tik-lr?j° 1 Sovietinę Lietuvos perėjo šimtai studentų per

Kas vyksta Lenkijoje?
Šiomis dienomis turėjau —Ar bus stumiamas?

rųjų iš manęs norima Man okupaciją ne tik kaip j fa- tą laikotarpį, ir jei reikė- Pr°gos kalbėtis su asmenim, —žinoma. Lenkų tauta 
atrodė, kad mano deklara- cistinio režimo Lietuvoje su tų, būtų lengva gauti jų kuns yra atvykęs iš Lon-širdim sekė vengrų kovą.

visomis jo institucijomis patvirtinimų, kaip aš kai- dono laikiniems uždavi- Lenkijos akademinis jauni-agentas, kuris atstovauja 
Vengriją toj Jungtinių tau-1 cija yra pakankama: Tary į

-Rėkauju, kad linksma, tų organizacijoj New Yor-ba savo narių tarpe yra “kvidavimą, bet ir kaip j Mjau prieš komunizmų ir niams Amerikoje ir kuris mas ir darbininkai bandė ir 
-Kodėl taip linksma? kė, anądien driJo net spiau-l įėjusi žmonių, kurie negin-i ^d-kalų posūki demokraU- fašizmą. Kokj kitų viešą ę.na • atsakingas pareigas pastaromis dienomis eiti, 
... . . t-_ __________ ___ f i b«vo komunistai- i°s kryptimi. Kad tokio po- parpiškima mano tpispiai lenkų \eiksniuose . Mane gatvę n mokėtų palodyti-Linksma, kad sovietų ti į ją. Esą, ne jūsų rei-! cijamai jos kryptimi P°* pareiškimą mano teisėjai lenkų gatvę ir mokėtų palodyti

sūkio iš tikrųjų niekada šioje Taryboje turėjo teisės domino, kas dabar vyksta tiek drąsos, kaip vengrų
nebuvo, ir kad todėl šito- i§ manęs reikalauti? Gaila, Lenkijoje, kai komunistinės jaunimas. Ir Gomulka, ir
kios rezoliucijos tarnavo ne kad jie nebuvo mano stu- valdžios priešakyje atsisto- kard. Vvšinskis turėjo da-

,, -U ,„„ tėvas'Tuo" tarpu" mano "šanrekiai i “*“'*» tautos kdsv& rei' deniai - gal šiandien su- > Gomulka. Sovietų sate- lyti didelių pastangų, kad
£ manai kad su Lietuva būtų su žmonėmis, kurie buvo k-l“., bet bolševikų ;mpe- prastų Sios šalies demokra. Mų tarpe Lenkija yra ypa- ,spėtų pasikartojimų pas
S kitaip jeigu jos žmonės ti- komunistais ar tik palioke i; nalizmui ir despotizmui tijos reikšmę. Woje padėtyje. Joje pa- mus vengrų tragedijos. Ne-
*? t-,..- LAŠI: komunizmą, mane, niekj pridengto, man ėmė neuz- sireiske stiprus pnes Mas-galima tų pastangų peikti.

kiepastis jau braška. Per-kalas rūpintis Vengrija. Ii; praeiytje, ir vis dėlto jų 
eitą savaitę girdėjau per nosį užrietęs jis išmaršavo dalyvavimas Taryboje nie- 

T;^„™iš nosėdžio. Tai tain vra kada nebuvo ginčijamaskad ir Lietuvosposėdžio. Tai taip yra, 
jau pradeda kilti, su Vengrija. O ar

raciją, 
žmonės
Sako. Gedvilas su Paleckiu 
iau šaukiasi ratunko . _ -
Maskvos ir nasįuntė tenai krai griebtųsi ginklo prieš komunizmą, manęs nieks 4 jial/Atiaionun. kvą ir komunistinę tvarką Bet nuotaikos Lenkijoje 

namie sąjūdis, bet jis ne- tvinksta. Jas pakursto sun- 
vilto ginkluotu sukilimu, ki materialinė žmonių būk- 
kaip tai vyko Vengrijoje, lė. Lenkijos ūkis arti kata-

----------  Dėl to Gomulka galėjo iš- strofos, ir jeigu Gomulka
Pasaulio lietuvių bendruo- derėti iš Kremliaus chamų nemokės jo gelbėti, jo die-

Kuo gi iš tikruiu naši- Pagavimu, ir nebuvau jų menės seimas nutarta šauk’i daugiau lengvatų laisvintis nos nebus ilgos.
® v*ų autorius. Jei tuo metu aš 1958 metais rugpjūčio 29— nuo Maskvos giol)os ir na- Įsivaizduok Tamsta, kas

1V0 1U£.VUUV1-dą nenuvedė ligi įstojime i i Vs'’ „
r. ... , i tų žmonių organizaciją. To- 1O* tlesa> buvo paskelbtos

-Girdėjau, teve. -Nu tai kaip tu rokuo-dž, formaIus plitimas g mano, kaipo to šuva-
ko-ji. Malki nejaugi musų man atrodjį turėt bati žiav.mo pumininko parašu,

n v ,• -v .- Uetuval- D‘tV^ boS pask? kankamas ir neturėtu sis bet is tikrųjų as pats moto
—Dar peranksti sukauti, ręs amžiną bolševikų vergi- ginču ----- — —~............ ~

tėve. ' ’ i
-Kodėl peranksti? j -Ne Dievas tuos daly-' ,eiškė mano 
— Iki pačioj Rusijoj re- kus> spiendzia, teve 

voliucija prieš komunistų 0
diktatūrą nekils, tėve, Lie- Žiauri jėga.
tuvai nedaug bus vilties iš- —0 kas ta jėga, vaike? v ai 
silaisvinti. Gali žūti daug Ginklai, tėve. Tankai, kreįptį 
žmonių. kanuolės, orlaiviai ir t.t. i; Vvlar

Sniečkų. Ar tu negirdėjai? savo pavergejusl

—Nu, tai pasakyk, 
dėl tu nesušunki ura?

BENDRUOMENĖS
SEIMAS

bendro neturėjau su jų rė

IXI cipvi
I kylantį pavoju Klaipėdos! del? ?ell’uK«s. m?n meno, spaudos parodos, aeJ° nuo ^omuiKos.

n - įmonėms statyti ir daug kuoakė, kad padės visoms,“ 'a*Kas kartu su manim P^- JT—
paveigtoms tautoms laisvę, s J* nuo tos pačios platformos. kęsti drius Valuckas. Įdomus romą-
atgauti. Ne tiktai sake, alv'ajaioti. 2. 1936-ais metais Cleve, „ "^0* P kV kon Jets „•» « 1935 ""*1 SuvalMio.
n savo platfoi-mose tokį; —Visai išnaikinti 10-ties landė, Ohio, buvau Vienas; P^~la. ’. J?,. į”. ūkininkų sukilimo. įdomiai at-
pasižadėjimą įrašė. Vadi- milijonų tautą netaip leng- kūrėjų ir dalyvių Amerikofe .J T. pauauniai vaizduotas jvykis apic kur| procentų komunistas, — « K;K{„
i.asi. garantuota juodu ant'va. tėve. Be to, sovietu ar- Lietuvių Kongreso, * kuriOi ,UZdaiyu’ blS n?ano {)a*lu" dabar mažai kalbama. Pirma i jo komunizmas nesiderina u£ a aP “ «3 b 1 jo-

• pagiimbniais vadids , buv* & =«» *'• kai“ ’ ’ ’ ^su maskviškiu. Jis nesimei- ^„kt gaS'SnK’b

iš kario
ĮX) to

kad kai kurie jų1 tikslas buvo kovoti ,|Hdeš(i P10’.. piadžio- kata jr ęilT)žjs parašė dr. An- savąjį kraštą ir jo žmones,; ’au^onajaĮ Kinijai, dar vė-

jie užmiršo visus savo pri-' ereina revoliucionierių pu-| fašizmo įsigalėjimą pašau-:^1Si SV Vlsomis Gussen-GusUinLs. Knyga hoi^vi-z»Y.rx mokslu iau ’“fajam i assenui n

.. . mas nenusilenkė jiems , .. ,
p>rasc A"' per plaulrų, atvirai ginda- kitu, uz v.skų paskattyda-

mas KUO pate buvo Įsitiki- plesikteitas kainas. Dar
,,..o šiandien sandeliuose irnęs. Gomulka yra šimto a .... . ,. ,

bet net ore visokio laužo

balto. , nnja nevisa yra suzvereju-
—los garantijos, tėve,iri, nes joje vra daug ir ne- 

ouvo paprasta politikierių' komunistų. Šitie nenori ne-
(’.emagogija žmonių bal-'kaltų žmonių žudyti; sa- 
sams gaudyti. Po rinkimų! koma.

žadu
rodė V engrijos žmonių su
kilimas. Jau antras mėnuo 
sovietų tankai juos žudo, 
<» ar Amerika jiems pade
da? Priešingai, Amerikos 
prezidentas pasakė, kad

Tą aiškiai dabar pa-Įsėn, arba atiduoda jiems 
'irklus. Jeigu šita kova tę
sis ilgai, tai galimas daik- 
as. kad rusų armija visai 

atsisakys šaudyti vengrus,

kraštui. Jeigū prie to pri
emonių sukilimams jis ne-! eitų. tai nėra abejonės, kad
pritaria. Jis duoda pagal
bą tik tiems vengrams, ku
riems pavyksta pabėgti nuo 
budelių i užsienį; bet tie, 
Rurie dar kovoja, negauna 
jokios paramos. Ir pono 
Eisenhovverio ministeris 
Dulles, nuvykęs anądien 
Paryžiun pasakė, kad tei
sybės reikia ieškoti ne gin-

nėjo bolševizmo mokslų , _ _. , . .
Miskvoje ir ten lankosi tik! arab?™s _.Tu5eJ° c,daVS„ki!lyie ir vpač Lietuvoje. 9“X? kon!1'sljo>nls buvo Pa' gerai pavaizduoja, kaip dantų----- - .. — _____ _ ___

3. 1942-1 ais metais įsi- £al,au .uzda'Ytas mano >’“• P1**4™ P»wk» iš būtino reikalo. Vakaru .I>atlems , Sovietams
jungiau j Tautinio Kal.o t>es teisių Įstaigos pagalba, ų. 190 pal., kieti viršeliai,j nžra visai mates vaizduo., ir tų viską Įiairiuoti uz su- 
Fondo (National Wari Tenka pridurti, kad 1943
Fund) veiklą. Kaitų »u- metų kongresas ir jo rezo- BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS.

..nėra visai matęs, vaizduo-' ..... _
jasi juos kaip kapitalizmoln,?k^. ka,nas- Juos visus

kurie nori tik laisvės savo.Ealfu (United Lithuanian liucijos buvo sukurtos prieš vertė St. Vainoras ir V. Civin-

pnes komunistų diktatūrą 
sukiltu ir kiti pavergi kraš
tai. Tada gal būtų proga ir 
Lietuvai su savo kaimynais 
kirsti savo priešus.

—Maiki, tu šneki, kaip 
renas generolas. Man tas 
patinka. Ale pasakyk, ką 
tada veiktu “Laisvės”

Relief Fund), tame bend- maždaug 13 metų. Tą syk skas. 15 įdomiausių pasakų ii 
lame fonde dalyvavo irKu-į J.A.V. žiūrėjo į Sovietų Są- visame pasaulyje žinomų Brolių 
sijos Karo Šalpa (Ruseian jungų kaip į savo “šaunų Grimų raštų. Pulki dovana vai- 
War Relief), kuriai pri-: sąjungininką'’, o ne prie-kams................................ *3'00

žiaunai veigiamua, bene mokėjimus Maskva., tas vi 
pūvančius ii- jam neįdo- ouspaudz.amas Lenki-
mius. Demokratijai neturi! !os d!,b“la,,Ps k®'"“*“!®- 
jokios pagarbos. Mumstailį” Pakelti alkanu darbm.n- 
yra savas lenkiškas šašas. |kas- I d" "““V”

Gomulka supranta, kad
komunistinis režimas Len- ”” "n"n

‘klumpanija; iš ko jie gy- 
klais, bet per Jungtinių ventų, jeigu Lietuvoje ko- 
Tautų organizaciją. Bet ta munizmo kailis būtų pa- 
crganizacija, tėve, tai tau-'džiautas ant tvoros? Juk 
tų košė. Ji kasdien reika- Paleckis abrako jau nepri- 
Jauja, kad sovietai pasi-siųstų, a?
įrauktų iš Vengrijos, bet —Tai jau jų reikalas, tė- 
sovietai ne tiktai nesitrau- ve; mums nereikės dėlto 
kia, bet dar daugiau siun- rūpintis.

klausė komunistų vadovau- šą- Tuo metu aš buvau 25 žemė DEGA, parašė Jurgis So- 
jamas Lietuvai Remti Ko-, metų amžiaus, neseniai bai- viekas. Atsiminimai ii l939- *kijoje sprogtų kaip muilo
mitetas (Committee to Aid i gęs teisės mokslus ir pasi-J*1945 metų, kuriuos autorius, burbulas, jei iš Lenkijos1
Lithuania). Taipgi tame, rengęs “užkariauti pasaulį”,"l5£ojas.ir. pratei-
bendrajame fonde dalyvur su visu savo jaunystės entu- lo P**?*’” °J: pne Italijo8 sie- 
vo Graikų KaFo Išilpaį «azmu. ,no.s. ,-a oa«s 4

(Greek War Relief), : įtoį Tiesa, tolimesnių įvykių JŪRININKO S1NDBAD NUO- 
rios inspiratorius h* vienius; šviesoje mano bendradar-(TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
iš direktorių buvo fevfcnėti biavimas su žmonėmis, ku-surašyti 
ark'vyskupas Athenagorąą, rių siekimai, pasirodė, ne-'*r viena naktis”. Iliustruota 
dabartinis graikų katalikui sii i bojo antifašizmu, yra Puiki dovana jaunimui, psl 198,
ortodoxų bažnyčios patri- pagrįstai laikomas klaidin-kaina................................$2.00.
arkas. Man teko būti šios K11- Bet, atsiminkime, aš' Užsakymus su pinigais 
organizacijos vyliausiu tei- nebuvau vienintelis, P^’ioi'aionie siusti šiuo adrasn:
~ ■ * rinkdamas klastingą sąjun-

! r_ l;_ : _i_ i i

jai, pagaliau visa tauta.
Va kas išvarė gatvėn Po- 

iznanės darbininkus ir vėl 
i varys. O pasmirdęs rusiš-pasitrauktų rusu kariuome- w inis.«.i.uęS .usis-

nė ir Maskva atsižadėtų ji kaf kvapas, kūno negali 
■M M- “saugoti”. Dėl to tas kalvio P3^’“ ne vienas lenkas .r

sūnus, kad ir reikalauda- komunistai lOtas pur- 
vmas Maskvos batas, min
džiojęs lenkų sielą ir ban
dąs žaloti mūsų jaunimą! 
Tamstai nesunku suprasti

kad ir reikalauda* 
mas Lenkijai teisės saviš- 

knygoje "Tūkstantis kai tvarkytis, niekuomet 
nesieks visiškai nuo Mask
vos atsipalaidavimo. Go-

[šitą biznį išvirozijai. Da- gininką kovai su fašizmu.į MK«Wvb"
čia savo tankų Vengrijos —Nu, tai denkiu, Maik,' bar eisiu pas Zacirką išsi- J.A.V. vadų laikysena —, 636 E. Broadway

nuo Roosevcltu šeimos ligižmonėms žudyti Maskvos kad tu taip davadlyvai manj gerti. So. Boetoii 27, Ma*.

mulkos Lenkija pasiliks' I’adėtl ir nuotaika* krašte, 
komunistų bloko narys. Ne-; n.cs Jus..,>Ta darJ “o- 
bus greitas tvarką demo-1 glaa‘ .?. netikiu, kad Go 
kratinti, kaip demokratini-!mu ka ,sbra*i
ma mes suprantame, ir eis! n,e PadetM
i laisvinimą lik iš akarai. Bet užtai reikėsi laisvinimą tik iš užpaka-į 
Jio stumiamas. (Nukelta į 7-ą ps»l.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Buržujai kelia galvą * gydytojo A. Graičiūno sū-1

,, . x a.. . į nus, inžinierius Vytautas
Komunistų partijos pir-. Graičiūnas. Jis bolševikų 

masis sekietonus A. sniee- buvęs įigaj kalintas ir ka-, 
kus lapkričio 29-ą dieną su-j-jime miręs. Jo žmona/
aonktomn A ulzc/«i Glicine to- . __šauktame Aukščiausios ta
pybos posėdy sakė, kad į Qraičiūnienė taip pat bu- 
Vengipos sukilimu padrij- vusj įkišta , ir B
sinęs kelti galvas buizuazi-! jo jggjygį palaužta sveika-
mus nacionalistus ir jvai- ta
rius jų sėbrus. Pasak ji,;
kaikuiie inteligentai, savi-i Apleista* ir apšepę*
kiiUkos priedanga naudo- Kaunas apleistas,
da“^‘;™€žlna buxt*tl .n“’ nuskuręs, seni namai ne- 
paabkejimą Lietuvos ko- w naujų tik
munistų partija ir komums- Zaliakalny plistatyW ma-
tų vyriausybe. .l ą»>»au<į«- £u namelių, elgetų ir tava-! 
darni kaikunomis komunrs-, • pražanėių išmaldos,! 
tų mokslininkų ,r kultu.-.-, r kam* į į
ninku klaidomis tie burzu-, *. ings Vytauto tvėj 
azimai inteligentai puota, pamįnk]ai išva,-i
pačius sovietinio mokslo Bį’ p^Mentoj
pagrindus. Tokio ūpo pa- 1

aktorė Unė Babickaitė-

TRŪKSTA KIRO IR IZRAELY

Sueco kanalu uždarius, trūksta kuro ir Izraely- Čia 

matome, kaip žibalas pardavinėjamas jo sostinės Tel 

Aviv gatvėse J

Gėdos ir gedulo diena
.. . . rūmai apleisti, kaikurie lan-gautų yra ne tik profesorių, gaį jrengtf

ninku organizacijose nepri-' intrigomis, tarpusavio in- taiga dar tebeturi kovoti su 
Klausomybės pradžioje, ar- trigomis, moraliniu susmu- nemažais piniginiais sunku- 
tėjant prie 1926 metų, btė kimu, o tuo pačiu laiku mais. Visa bėda, kad žy- 
vo beveik baigta laimint ją tautos kultūrinis bei visuo- mi būrelių dalis, kuria re- 
socialdemokratams. Komu* i meninis gyvenimas, jaune- miasi gimnazijos išsilaiky- 
nistų jtakoje buvo belikę! kalbant apie politinį, duso mas, per ilgesni laiką pa- 
v.c/ui jai-Kinink.1 «... mintančioje režimo atmos- vargo ir neįstengia gimna-

feroje, iki pagaliau negar- zijai sumokėti mėnesinių 
bingai užbaigė savo dienas, įnašų. Dėlto skola už gim- 
pribaigtas jau svetimo oku- nazijos išlaikymą, pirmiau- 
panto—bolševikų. šia maisto tiekėjams, ėmė

Gal šiandien nebūtų rei- smarkiai augti. Po kurio 
kalo tiek kalbėti apie skau- laiko gali įvykti krizė.1 *• _ _ _  • . • • • 1 g 1 . • . « ••

visos žydų darbininkų oi 
ganizacijos. Perversmo 
priešdienyje sušaukti Kau
nan visų karioumenės dali
nių vadai vienbalsiai pasi
sakė, kad jokio bolševiki
nio pavojaus nei kariuome
nėje, nei visuomenėje jieidžią mums praeitį, jei dar Mokytojų taryba kreipia-
nežiną. Jo tikramoje ir ne 
buvo. Dirvą komunistinei 
propagandai tarp darbinin- 
ku iš dalies ir tarp ūkiniu

ir dabar vadistinio režimo si į lietuvišką visuomenę, į 
nuobiros išeivijoje nesiliau- rėmėjų būrelius, organiza- 
tų fašistiniai kledėjusios, cijas, prašydama Kalėdų 
nesiraustų po vieningų pa- proga savo aukomis ir to-

kų paruošė jau vėliau pats stangų reikalingu darbu liau paremti Vasario 16 
vadistinis pas mus režimas.

, Bolševizmo pavojaus bau
bas buvo tam pramanytas, 
kad pateisintų perversmą ii
jį vykdžiusius; jis kartoja-j žiaus kelią einanti mūsų tos aukos nenueitų veltui.

Gimnazija paruoš susipra
tusių ir išmokslintų lietuvių, 
kurie bus labai reikalingi 
Nepriklausomai Tėvynei. 

Vasario 16 Gimnazijos 
Direktorius ir Mokytojų 
taryba

Lietuvos reikalui rūpinti. Gimnaziją ir neleisti štai 
Fašizmo likimas Vakaran- sunkiai sukurtai lietuviškai 
se jau yra nulemtas. Nu- mokslo ir švietimo įstaigai 
lemtas ir pas mus. Kry- užgesti, kad ligi šiol sudė-

mas dar ir šiandien.
Dabar mes gerimė? lie 

tuvių tautos trumpu laiku 
pasiektais laimėjimais .TuosGruodžio 17 d. sukako Mūsų krikščionys demo-

30 metų nuo Lietuvoje kratai iš anksto paruošė minėdami ir laisvajam ne
įvykusio vadistinio pervers- perversmui kelią. Iki 1926-šauliui tuo sakome, kad 
mo. Žiūrėdami jau iš tolo metų klerikalų blokas tu-
į tą lietuvių tautos gyveni- įėjo visuose seimuose da«;- 
mą skaudžiai pažeidusi Įvy- gumą, lėmė vyriausybių 
kį, negalime graodžio 17 sudarymą, krašto atkūrimo
dienos kitaip vertinti, kaip sąlygas ir politinio gyv eni- j rai daug pasiekta Perimu 

Laisvės alėjos (dabar Sta- mūsų gėdos ir gedulo die-.mo eigą. Nuo pat 1920-ų'pą laiką buvo apsiginta 
lino) gale tebestovi didžiu-: na. Po penersmo sekę 13 metų ir iki susidarant 1926i nuo puolusiųjų pri^ra 

1931-ais metais grįžęs į Lie-j jg Stalino stovyla. Vytauto vadistinio režimo metai bu- metais liaudininkų - sočiai-į sparčiai atkurta vrkie. i 
tuvą, didžiausio lietuvių -į proSpektas dabar vadina

bet ir studentų tarpe. To 
dėl, sakė Sniečkus, reiki’-; mokytojų poilsio namai, 

karo muziejaus sodelįlingu sust.pr.nt. ideologini; ]jo ,inti nežinJomojo ka. 
švietimą inteligentų tarpe.! kM buvs
Buvusių amerikiečių lai.
likimas

Yra žinių, kad ilgus me
tus gyvenęs Chicagoje, bet

Staliną* teberiogso

mes ne tik turime teisę bū- 
ti laisvi, bet ir galirnp gv-į 

venti nepriklausomu valstv j 
biniu gyvenimu Buvo ii’.:

I tauta žiauriausio žmonijos 
1 istorijoje diktatūrinio reži
mo sąlygose, išsilaisvinusi 
nebesiduos betkieno paver
giama. Dera ir mums išei
vijoje su visu griežtum u at
siriboti nuo visko ka5 at 
siduoda vadizmu.

V Eimantas

PADEKITE MUMS 
IR TOLIAU

Vasario Ifi Gimnazija.
vo tautos vergimo, jos sie- demokratų vyriausybei,į sunaikintas ūkis: depu t ra Į kurioje vUi dalykai dėstomi

___  ______ ________  los žalojimo ir jos pažan-i kraštas buvo laikomas ka-! tiniu būdu tvarkėsi y , lietuviškai išleido geroką
dyno autorius Antanas La- ąatVė pakrikštyta baisiojoj gos stabdvmo metais. jro stovyje. Steigiamojo: valdybės, organizmu, į. l‘t. Ht.‘ls;!V°* 
lis esąs gyvas ir gyvenąs su; Sovietl? sąjungos čekistų - * ........... .-seimo nriimta konstitneiia i operatyvai, bematant k ū,y į jancių įvairiuose Vokietijo
broliu Panevėžy. Jis jau į vi, «ininko Dzeržinskio var- 
senokai yra įkopęs į dėviu-;
tąją dešimtį. j ‘'_____________

anglų ir atbulai kalbos žo- mas Lenino. Prezidento

R v-ra; L-U seimo priimta konstitucija,! operatyvai, bematant kū.y. .jancių įvairiuose Vokietijos
Buvome patys kalti, kad išeiginis tautos rūbas, si mokyklos ir Tdrtuvęsjir kirų valstybių universite- 

nemokejome apginti įsRo- 1 s ’ ------- . 4-VIS-fcO.. . Kl««. 5*. . *«a

MONTREAL, P. Q.

Blogesnio likimo sušilau-' Pakalbinkime draugu* ir 
kęs Chicagoje mirusio, ko- kaimynus užsisakyti “Kelei- 
munistams artimo žmogaus vį?\ Kaina metams SU

. • , • • • » . • ..uvo padėta spmton įrrak-votujų laisvių ir tarpti ue- 4 ,r - -, , - : tas atiduotas karo komen-mokratiskai susitvarkiusio . • .
krašto sąlygose. Juo la- uar.tui.

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, vvoRL AS NETIKIU J DIEVĄ, 

paraše Jurjris Jankus. Pasakoji-j **'••’»» anrutnentų, kurie visiems 
.... - ' dntnus. Kaina ............................20cn... .p,c "cnapr,. , žema, ,, ku™,

dane nuostabių dalykų padare, t,. tarnaičių- Kalvarijai”prL
nepadarė vieno, kurį tikrai turėjOj sitjcs, —• • - . _ . —
padaryti. 237 psl. Kaina

žmonės su kiek'-ieni ls ...į.; tuose. Nh«. šių melų i=duo 
tais brendo politiškai IVipįiį darni atestatai visiškai pri-

$3.! niai,
PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 

I.ENGV’AS BnDAS IŠMOKTI ANG-, yaS) novelių rinkinys, 155 psl. 
KIŠKAI. Geriausias vadovėlis ... .

dedantiems antliškai mokytis; duoda; a,na ........................................ *1-oU
ištarimą, angliškus pasikalbejimus-i t’AVO KELIAS f SOCIALIZMĄ. 
Kaina 75c ; Parašė Leonas Blumas. Trum

.cciaiismo aiškinimas. Kaina
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. .Mi- 

chelsonienės parašyta; 250 įvairių 
receptų, 13*2 pusi. Kaina .—51.25
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE

MAITIS NEPRAŽUS. Ralio Sruo- 
pos įdomus aprašymas, kaip Jonis
Mažrimas ĮSI2 metais iš Viekšnių į 
Vaunų nusikraustė ir Napoleonų re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
CEZARIS, Mirko Jesuliė'o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
IRS puslapiai, kaina ..............................52
CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 psl. Kaina .................................. R2.

CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,

176 psl. Kaina ........................ 52.

MILŽINO PAUNKSNE. Ralio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, gera
popiera. Kaina .$2.50

KON-TIKI. Thor HcyerdaM aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu iš J'iet’i Amerikos į Po- 
linezijų. 413 pusi. Kaina... .$3.75

APIE LAIKĄ IK ŽMONES. Poeto 
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškinį, Tumų, Savickį, Giras ir kt
249 pusi. Kaina ...................................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.

Miškinis. 200 pusi. Kaina... .$3.25 
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. t'aiadkos parašyta knyga, 250
pust. Kaine ...................................$2.50
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai,
kaina . ......................................................."...50c
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje. 
Kaina ...... $o.00
A KISS 1N THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vcizdelia:. 
IRO pus,. Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais .........................$1.00
UETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Parašė Dr. 1). Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių. 
Kaina I« 00
JUOZAS STALINAS, arba kaip1

Rinkimams praėjus

Kanadoje lietuvių bus 
daugiau kaip 20,000, bet 
Bendruomenės tarybos rin
kimuose dalyvavo tik 1,- 
737 asmenys, taigi tiktai 
apie 8' <. Laimėjo krikš
čionių blokas? Skaudžiai 
pralaimėjo tautininkai - la- 
sininkai. Liberalinis blo
kas rinkimams nebuvo pasi- 
fi msęs.
Kas vadovaus tautos fondui

Pasitraukė ilgametė Tau
tos fondo Kanadai atstovė 
M. Arlauskaitė. Jos nuošir
dus i*' reto pasiaukojimo 
darbas davė gražių vaisių, 
todėl labai gaila, kad ji 
pasitraukė. ,

Kas ją pakeis?
“Nepriklausoma

va” mini, kad į jos vietą 
paskirtas L. Girinis, o “Tė
viškės Žiburiai” — Juozas 
Narbutas.
Kardinolas savo, 
klebonas savo

Karo komendantas’ta parodė, kad yra vy vjlygs vokiečių valsyi.ini
biška, ryžtinga, kupina tofJ gimnazijų atestatams 
rybiško pajėgumo. sario 1G • Htiioa/.ira sodan

L ULU'. . k-u r* • i iJr' rr* savim* >ivs-itvA« kytoju. Nuo jo pnklause! Pasitikeiin a savin i .ug<. i. , •
i leisti susinnkimus n kasevusiai tautai, sparčiai j: n . . , .. -• . . 7, . 
iinose kalhėtina. Jis snrenj „i__ _ | <r?l'' 818'“ t""1 f

, - "- p . virto konstitucijos aiškinto-biau negalime sau dovano-................. J:u ir viešojo gyvenimo tvar-ti, Kad ouvo pasyviai iiusi- * 
leista neskaitlingos

Nosvpikai ambieine-as asJ juose kalbetma. Jis spren gūsiai pirmyn.

komendantui; ėjos lr_ Pag1**20* J^u3,u,. tos
? nėti,

tuo U.ivi a •, . . I tos blintUtZlU huikiek nepati.isuji o> ;. . _ .•1 4 , įrengtą mokinių b^nar-iti.t!
savąją tautą, pasinešė pa- įvaro
glemžti jos teises pačiai pagalbon spaudos cepžę- .
tvarkytis. Ve lionis Antanas rius. Demokratinės Lietu-Ios buvo tautai Padrtrv;i’ i bibiiobką, aikštę

Kietais viršeliais, 467 pūsia- Smetona, jaunas būdamas vos pilietis buvo pratina-; P*1 <-1940 nietut. Nv-į valgymu j^. 4rrięmone«.
kaina ........................................|4 - - - * •• — ......... _ . . L... 1 1dėjęsis į tautos pastangas mas apsibūti su diktatūrinio Jekome galimvbes norma- |Mįmėj»mų gimnazi

išlaisvinti, sulaužė priešai- valdymo metodais, o kart> Ilal “et smutią sb , . pabjeke didelio mū
kvitas ir žmonių nekenčia'! f- : : »«- :l c n iiSdAiviii ik

mu

Lietu-

l>E.d O K RATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga

%nyga šių dienų klausimams supras. 
*.i. K,una 50c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vandervdde, vertė Vardu 
•as. biamu ••••«••«•«••.•••..• 10c
i.lETUVlŲ KALBOS ISTORIJA.

Iir. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 
•is šiuo klausimu veikalas. Kai. 

«••••••••••••••••••••••••• $3 00
iTKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū- 
a faktų šviesoje. -Trumpa bolšetiz- 
no istorija ir valdymo praktika. La- 
*ai daug medžiagos. 96 puslapiai
kaina ...........................................  ...50c
t K ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa 
rasė kun. M. Valadka. Svarbu 

siekvienam perskaityti. Kaina $1.26 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOlz- 

SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
klausimu knygutė. Kaina .............25t
sOKlUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yni vi- 
okių įvairiuose kraštuose ir įvširiuo 
c laikuose dievai buvo kitokie. Ko

kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Auclkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ............... .$3.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai
-ako mokslas. Kaina ........................25c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina *2$c
B ARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka ii pirmųjų krikšėio 
nybės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio
premijų. Kaina ............... $2Jt5
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 100 psl. Kaina .... $1.50. 

TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 
juokingas romanas, 240 psl. Kie

tais viršeliais. Kaina ................... $3.
PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 psl Kaina .... 52.20. 
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-

ką demokratinei konstituci- komendantas pakišo mūsų 
jai bei savajam kraštui ir karininkijai mintį, kad ji mas vadistinis režimas sa-* sų išeivių tautinio susipra

Esame rašę, kad kard i- 
1 nolas Leger turėjo panai

kinti visą eilę iki šiol bu
vusių privalomu švenčių, jų 
tarpe ir graudžio 8 d. Bet

išmokslinta ir išmokyta var- tas patvarkyti tautos gyve-'J^a’n' ^etuva vnte n]
toti ginklą, gruodžio 17-ą nimą, kai jų supratimu“ cme valstybe, km- sienw aukbtojams, kurie re-
dieną atrėmė revolveri į tautai grėsė pavojus. , darėsi žmogaus likimo i raia moksJo
tautos demokratiniu būdu po 1926 metu tretmžėsmė- H)ien įstaigą, -būr®lių vadovams, v“‘pv “. . . j . ro izomerų gegužes me-, Mussolini ir Hitlerį, “tau*!*, o “!? L“ i, •T'S Ausros vartų klebonas jsa-
nnktą atstovybę, ir padėjo nesjo rinkimų sudalyta ko- vadas” suorganizavo ^Une’ nes^Sadedartif laikoj, švente švęsti
“tautos vadui” įsitvirtinti glicine liaudininku ir sočiai-1 • • Ti • S Jėgl,* tepto Sunkų aųkųi " K •tautos vedėju. Buvo „ava.- Xmobatu tauU",nk*! rinkta?dX didelis gin-Vr. ui
lota klasta. Pervorsminin- darnas priklat,.: Ben,

atvedė prie seimo aj> per trumpa laika bu-

laiku patys įsilaužė i seimo nintis Uutos sveikata i»ra-! —posėdžiu sa e “vado” var- i ♦ ^dkata, pra, organizaciją intngų, ape-
du pareikalaudami atsto-'< e- ant • nU° va,gingiaw?0 kuliacijos u- savanaudžių 
au pdieikaiaunami aisio-, musu visuomenes sluogsnio,; hvaą;n Tokia naitiia vit- vus, kad išsiskirstytų. į „uo darbininkų. DatZ i>4 £Tusų risūoS n«ųl 

Bet perversmo kaltinin- stangų geriau suskirstyti jr siekimų reiškėją. • Simu
ku yra ne tik Antanas Sroe-J valstybės išlaidas, sumaži- ^ja liko pikčiau cenzūrtos 
tona. Perversmas nebūtų nant išlaidas kariuomenei pažabota, kaip carinės Nu
galėjęs Įvykti, o jam įvy-; *r daugiau lėšų skiriant gjjog laikais; dasiprotėtą iš 
kus nebūtų galėjęs įsitvir-J švietimui bei ūkiui kelti. į laikraščių reikalauti, kad 
tinti Lietuvoje fašistinis po-j Naujoji vyriausybė susi-skelbtų valdžios rašeivų .ta
ikinis režimas, jei “tau-, dūrė su atkakliu kriksčio-4 šytus straipsnius kaip sa
los vadui’ nebūtų talkinin- niškojo bloko pasipriešini-vus. Neužmušta jaunimas: 
kavusi mūsų klerikalinės mu seime, su planingu vai- organizuojant jaunalietu-
srovės vadovybė. Sąmoks- tižios darbų sabotavimu vius, kaip būsimus režimo
las buvo paraustas jai ži kaikuriose ministerijose, su janičarus. Iždas penėjo kau
nant, pritariant ir pade- katalikiškojo jaunimo kurs- rininkus, valdininkus, poji-
dant. Sąmokslo vykdyme tymu mokyklose, kad de- cijos ir šnipų aparatą, spau-
dalyvavo akademinis kata- monstracijomis gatvėj sun-sdamas ūkininkus, patai- 
likų jaunimas, užimdamas Kintų valdžiai jos darbą ir kaudamas dvarininkams ir 
Kaune telegrafo ir telefono'ją kompromituotų. Kuriais verslininkams. Profesines

už ką dėkoti
• j • ua^ijuctuiikuniira u. .man-' uvudi uomenės pi ezidiu-

meneje, panaikindamas vb ; Baltui, 'remiančiam mas dėkoja kunigams, kad 
sas kitas. Lz ta. į tautinm-l^  ̂ pnK,uk.ijie už ,.i„igus atlaikė mi.

tais, drabužiais ‘kitomis šias kariuomenės šventės
gėiybėmispd': d;; S proga.

Vis dėlto šitą mokslo įs- J- Valeika
. i

SiuntūiMū į litelucą ir kitus kraštus
/ EkSrRĖstų^fČNTiNIAI APDRAUSTI 

' ..Maisto ^srodilkLai. Nąu.įi ir va toti laiktai.
5iBlžiajnH <- audtk'lai. i avžnynė ir va:st-ii. Pigios kainos.
. • čU»it«i itprunkami čia. Veikai jau 10 metų.

Sįini/i Tradinn ( a.
tdeSETOND AVE-. NEW YORK 3. N. Y.

(Tarp 12 ir 13 ątrcp4»>: Telefonas: GRamercy 7-56*1
Atidaryta livdierr nua 9 vafc e>lo iki 6 ia!. v ak. šeši. nuo 9 iki I e. 

Wc-s|Mp <»a I.ievose, of Globė Travel Service.

stoti ir padėdamas pervers- motyvais tas buvo daroma? darbininkų sąjungos sufa-J^
n»„, _ _ __ _ rn*n’n^arns ^*lose vietose. par ir šiandien kartojamas sistinta. Nuo 1927-ų metųĮS

Rankaso razbaini-ikaa buvo pasiria-* suomenės santvarka ir kodėl ji dar j Tat galime tvirtinti, kad melas, kad Lietuvai grė- prasidėjo žmonių iš Lietu- -*
................... Į demokratinės Lietuvos Sęs bolševizmo įsigalėjimo vos bėgimas į Braziliją; jo

j duobkasių buvo du. ir nei pavojus. I.abai aštri kova vieni bėgo ieškoti sotesnės

kaip kei
___________ _______ ir kodėl .

rp» Rusijos diktatorių. Kaina* ..25c keisis. Kaina .......................................25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<36 East Bro*dw<ty So. Bo*ton 27,

£ GERI ŽIEMOS MAISTO PARIETA! LIETUVON
Čia yra-Ausų tinkamiausi maisto pakietai siųsti Lietuvon 

šaltu žiemos metu. Ypač riebalų padauginta. ITistatymas 

trunka tarpS ir 10 savaičių. Muitas ir siuntimo išlaidos jei- x

x na į kainą- Atsiųskit tik čekj ir aiškų adresą ir mes viską 

atliksime.

BAI.T1CPAKIETAC Nr. I. Kaina $12.00. Jame yra:

6 svarai kumpio- £ svarai taukų. 4 svarai cukraus.

IlAl.TlC PAKIETAS Nr. 2. Kaina si’.ou. Jame yra:

5 svarai-taukų. 1 sv. kavos. 1 sv. kakao. G sv. kumpio,

2 svarai-pietjo,/l svarai cukraus.

vienas jų dabar savos kai- uup komunistų ir socialde* duonos, kiti nuo šnipo, s IDEAL PHARMACY. 2*> KEI I A SQ- wnRi ESTER. Mass. 5
i tos nesigina. mekratų profesinėse darbi- “Vado” aplinka prai ūgo.v, V*.*
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ANDRIUS VALUCKAS

Moterų Skyrius

Linksmų Ir Laimingų Žiemos Švenčių 

Visoms Moterų Skyriaus Skaitytojoms, 

Bendradarbėms Ir Rėmėjoms

Kristus žemėje
w Į

Ore virpėjo kalėdinė gražūs rūbai, bet visi kaž 
giesmė. Maldingi vargonų kur skuba. Kur? { visas 
akordai, maišydamiesi su puses zujo automobiliai, 
žudomų tautų aimanom, ki- šventajam net galva pra- 
lo i dangų, šventasis paki- dėjo suktis. Kur jie visi 
lo nuo savo kėdės, kurioje skuba? Nusiskubino su 
daug metų sėdėdamas klau- jais ir šventasis, 
sės žmonių aimanų, ir pa- Miesto centre degė mili- 
žvelgė žemyn: į jonai šviesų. Krautuvių

—Prieš du tūkstančius langai lūžo nuo nematyto 
metų... jie mane nukry-;gražumo daiktų. Visą lai- 
žiavo... Paskui pradėjo! ką gatvėse skambėjo gies- 
garbinti... Paskui panoro'mės, bet jų, rodos, niekas 
užvaldyti žemę ir visą erd-Į negirdėjo. Visi tik bėga, 
ve ... Pastatė dangų re-i tik stumia viens kitą ir ver- 
miančius bokštus, permetė; žiasi pro viens kitą prie 
per upes ir ežeras ilgiausius! gražių daiktų.
tiltus, suskaldė atomus, bet Ant šaligatvio stovi su
ką jie padarė su savo sie-Įstyręs žmogelis. Kas žino, 
la? j gal jis visą dieną kąsnio

Panoro Kristus pavaikš-j burnoje neturėjo, šilto 
tinėti žemėje, pasikalbėtij gurkšnio nenugėrė. Stovi 
i'U žmonėmis ir, palikęs sa- atkišęs pastyrusią ranką, 
vo kėdę tuščią, jis nusilei-'bet kas tau duos pinigėli, 
do žemėn. Pajutęs po kojo- varguoli? Visi tik dovanas 
mis kietą gruodą, giliai at- pirkti skuba. Kalėdos — 
sikvėpė ii- pasuko j rytus. (Kristaus gimtadienis. Nė-

KELEIVIS, 50. BOSTON

OLIMPIJOS ŽAIDYNIŲ GALO AŠAROS

Kairėj 9-iu metu George Stunyo ramina savo sesutę, kuri a&aroja. nes ji 
olimpinėse žaidynėse nėrime po vandeniu teiaimėjo antrąją vietą. Dešinėj ven
grė Aiite Kertesz verkia nutarusi nebe rižti į Vengriją. j

Stalino nužudymas
(Tęsinys)

Pasiginčiję dar keliais smulkesniais klausimais jie 
sėdosi prie stalo ir nutarė atšvęsti Stalino mirt} kaip rei- 

; kiant, be jokios baimės, laisvai ir atvirai. Stalino sandė
liai buvo pilni valgių ir gėrimų, o pas juos atsirado tikrai 
linksma nuotaika. Vodka liejosi upeliais, vynas tekėjo 

i statinėmis, geriausia ikrą, juoda ir raudona, dingo ste- 
i kėtinais kiekiais. Draugai dainavo ir niekieno neragi- 
j narni šoko, šoko laisvai, pasiutusiai, laukiniškai. Tai bu- 
j vo tikrai savotiškos didžiausio pasaulio diktatoriaus 
laidotuvės. Bet neužteko to. Berija esantiems išdalino 

• ginklus ir liepė jiasirinkti kambaryje bet kuriuos taiki
nius. Kaip jie pralinksmėjo!... Vieni šaudė j Stalino 

i statulas, kiti į jo paveikslus, treti į jo rinktines dovanas,
; o visi kariu liejo savo seną, seną keistą prieš mirusi de- 
i moną. Tai buvo tikrai tipiška orgija, kokių įvykdavo ir 
; anksčiau tik, žinoma, be Stalino statulų ir jo paveikslų 
naikinimo... ,

Tris dienas ir tris naktis jie siautėjo Stalino kamba
riuose, pasakojo savo pergyvenimus su juo, kritiškiau
sius momentus, kada buvo tikri, jog juos Stalinas lieps 
suimti. Dabar tas viskas atrodė taip tolima, net netikra

kime, kad Balfo Centro ’*r neįtikėtina. Girti jie bučiavosi, rusišku papročiu. vieni 
užnugaris yra Balfo sky-į su kitais ir prisiekdinėjo vienas antram užmiršti visas 
riai, be jų paramos ir įta-' tarpusavo nesantaikas, amžinai gyventi geruoju, kolek- 
kos visuomenėje, Centras tyviškai valdyti kraštą, daboti, jog nė vienas neiškeltų 

savo galvos virš kitų. Buvo net tiek nusigėrusių, kad jie 
prisipažino šnipinėję draugas Stalino naudai, išdavinėje 
juos, verkė už tai ir keikėsi . . .

Tuose neribotuose džiaugsmo siautuliuose buvo

KLAJŪNO KALĖDOS

Ar tu atsimeni Kalėdas? Snaigės krito 
Ten Lietuvoj, mūs’ tėviškėj prie kelio,—

Toks šiltas, giedras buvo švenčių rytas,
O snaigės tolydžio po kojų mums vis krito 

skraidė, ka;o drugeliai.Ii

Ir nūn sulaukėme Kalėdų mes, klajūnai, 
Netekę Lietuvos, pastogės ir tėvų....
Vėl krinta snaigės, bet tarp miesto dūmų 
Mūs’ sielą veria durklas neramumo 
Atsiminimu ir žaizdų giliu.

—Stok ar šausiu! — Štai-!ra laiko elgetomis domėtis.

Liūdnai atsiduso šventa-

Ir norime tikėti, kad snaigių tos žvaigždutės 
Sutirps pavasari saulutės spinduliuos.
Mes lėksime gyvi kovot už naują būti

Ir Lietuvai ir sau neleisime pražūti,
Nurimę atdusiuos, viltinguos ir tyliuos.

nustoja reikšmės.
Sakiau anksčiau, pakar

posiu ir dabar, kad mano 
i manymu, mūsų organizaci
jos skyriai yra pamatas,j r:mt0 susirūpinimo ateitimi prošvaistės, kuriose pasi-
ant kurio stovi musu labda-. . . . ,. . » • , . ?.x.r,*,- i reiske žymiu skirtumu. Bena, kaip tikras padėtiesras organizacijos Balfo pa- . . . -. H
įstatas viešpats, nesivarze atvirai pareikšti savo nuomonę:

Pažiūrėkime iš šių davi
nių, kaip veikia mūsų sky
riai1 Per pereitus dvejus 
metus Centras narių mokes-
čių gavo tik §2,857 arba i jai-

ir

—Užtenka komunistų jiartijai sauvaliauti! Laikas 
rimtai susirūpinti Rusijos gerbūviu Kolchozai turi iš
nykti ir aš tai padarysiu! Prievartos darbai bus panai
kinti! Laisvė visiems piliečiams, bet ne vienai parli-

fro niinroc/linn ______

tas kareivio balsas. — Kas 
esi ir kur eini?

Petrą* !■» 1

sis. Ai- jis taip mokė žmo- 
1 -nuiT-c“!1 ’ , nes Kalėdas švęsti? Argi

. > Kns-tus, malo- jjs nesakg dalintis su savo
niai šypsodamas atsakė 
šventasis.

—Parodyk pasą, — pa
reikalavo kareivis, laikyda
mas atkištą šautuvą su už
mautu durtuvu.

—Paso aš neturiu, aš iš 
dangaus atėjau, — paaiški
no nuolaidžiai Kristus.

—Tai tu tas Kristus, ku
lis vakarų teatruose ant 
kryžiaus kabo? —paklausė 
kareivis.

—Taip, aš esu simbolis 
nukryžiuoto gėrio.

artimu paskutiniu kąsniu? 
Kaip greitai žmonės užmir
šo jo žodžius...

Skyriai-musu pagrindas

§1,429.00 metams. Vadinasi 
organizacija, kurios darbo 
dirva yra beveik visas pa
saulis, turi tiktai apie 1,- 
500 narių!

Man rodos, kad ir ra-/ partijos, 
miais laikais Balfas turėtų!

j turėti nemažiau kaip 10.000! .v, , 
f pastovių narių. ‘‘

Seni bolševikai nusigando tų Beria žodžių. La
biausia nusigando Chruščiovas ir kaip aršus komunis
tas ir kaip dar aršesnis kolchozų šalininkas, todėl jis 
šokosi ginti partijos liniją:

—Partija turi vadovauti masėms, nes masės be 
tai gyvulių banda!... Kolchozai turi būti, 

nes be kolchozų mes išsigimsime j kapitalistinę vals- 
Be prievartos darbų mes sugriausime savoBalfo sekretorės Notos Gudienės pranešimas seimui,

Įvykusiam Detroite lapkričio 23-24 dienomis
Kažkam nut\ėiė en^ąjį Gerbia.mieji delegatai: 1------ —’ .•* _.— - i

uz rankos.
—Užeik ir imk ką tik Kaip paprastai, mano

nori. Po Kalėdų sumokė- pranešimas šio seimo daly- . - 7 . * .- ’• I balėH ir naniekinančiai atsakė-
beveik išimtinai lie- ^uvo daug, visi šiandien musų pagalba rei-'oaie"> 11 panieKinanciai acsase.

j išsijuosę dirbome, visi bu-'kalinga tautiečiams ivairio-; —«£

i sunkiąją pramonę, kasyklas ir pažeisime krašto sau-
liečiu perkelti iš vieno že-'kad Balfas buvo TikaV ..Ka’>itfl^?i tik. '?ukia . toki°s P^-" Ne-

'ita. Tas galima bu-gas ir tebėra reikalingas. I Lav,*n“. Pavlov.c, tai dešinysis nukrypimas!.
tiktai dėka to, nes, kaip žinote, dar ir! Bclla P88“1“1*)0 I Chruščiovą, kaip į menką va-

mvno į 
vo atlikti

Be abejo visi

si. šiandien viską skolon yiams
duodame —— kviečia urekv- čia Bendrojo Amerikos liu- - . — - ,. . » •» , , • ,. .uuuuaine, nvievia pien.ą čaipoS fondo skyrių vorne pasišventę tam darbui?se pasaulio dalyse ir toji: kas nukrypsta... Laikas mums padaryt pagrindini ap

veiklą per paskutinius dve- šiandien, kaip matome.'pagalba bus reikalinga dar sivalymą, šalinant Stalino šiukšlyną...
jus metus. daugelis mūsų skyrių ap? keletą metų, o gal ir ilgiau,

ir jūsų pi- jęorg j)eieitame suvažia'- tarytum kažin ko lau-: Kaip žinote, gerbiamieji.

—Nurimk, Nikita, nes aš dabar sprendžiu, kur

bininkas, traukdamas 
rankos į vidų.

—Aš Kristus,
nigų neturiu, — pasiteisino 
šventasis. . vime,

RulTn

Tie žodžiai atšaldė Chruščiovą, jis susiprato vėl 
užsidėti Stalino laikų kaukę, pritarti, ar pusiau pri-

kia. šalpos darbui niekas nenu-. tarti Berijai, užkąst kovos kirvį giliai širdyje. Padėtį 
dešimtmeti, Tiesa, šaipos darbas yra ^tatė ribų ir lajko, kur šal- gelbėdamas Geofgi Malenkovas pasisakė, kad tikrai 

ia daugiau kreipti dėmesio į lengvąją pramonę, ap- 
nti gyventojus kasdieninio reikalingumo prekėmis. 

Mikojanas, su tikrai suktomis abejonėmis, jam prita- 
............. -------------------—. . t. • . , * , ,. , re, bet taip, kad pasiliko diplomatiškame neutralitete.
X a,,l nkvSr o v,£č Sunku p^kvti kas gililčius, turiu vilties, kad šis'“°.lo‘ov,a? „b“v? linkęs pa a,kyt. Bmj«, Malenkovu 
SIII rit, pirrt atsitikti lie-mūsų Seimas patvirtins k,ek nes.ipn.na Sovietų Sąjun-

mano prašymą atkreipti! politikos.
daugiau dėmesio į mūsų or-1 Taip jiems besigmčinant buvo pranešta, jog bal- 
ganizacijcs skyrius, juos* zĘmuctojai rado Stalino kūną žiurkių apgraužtą — ko- 
atgaivinti ir praplėsti jų kia nepagarba diktatoriaus kūnui. Gilta kompanija

kuriame atžymėjome 
voit-Ins

žįsta! — pradžiugo šventa- atgaivinįmą. Tačiau staig* ^ėti, kaip parodė praeitos; Sveikindama susirinku-!
ir » cine ii* ci’o.!Kristus nesupyko, bet su- S1S-

Miupino, kur gauti pasą.
—Maskvoje,—atkirto ka

reivis ir nusišypsojęs pridū-' Nazarieti!

menos
—Kas tavęs nepažins9į, • 

Be Tavęs nebūtų biznio,! -S-
Tokios progos

re:
gausi.

i neaiški padėtis Europoje,; l)o*yt atsitikti lie-
kur mūsų veiklos diiva pla- pasaulyje. Dėlto, ma«

— “anymu, tiek Centru, 
kyrių energinga veik-

— ten pasą tai tikraiĮ negalime praleisti! čiausia, pareikalavo mūsų; n.° manymu.
1 l tt-.. _»•_ _________ i?___-•___ • _ __  • • • rink skvrin tKitą akimirką galingi naujų užsibrežimų ir isipa-'t!CK

Pažvelgęs i Maskvą Ka- garsiakalbiai pradėjo šauk? reigojimų. 
ralių karalius pamatė ten ti: “Visi pas mus! Čia; rių reikali

Todėl,' nors skv-!la vra būtina, visa organi

minias kareivių, 
jančių su atkištais

; nuo tos žinios pralinksmėjo nesvietiškai. Vorošilovas 
reikalui kilus ji galėtų savo' šia proga nuoširdžiai! siūlė tokį žiurkių apgraužtą Staliną išstatyt žmonėms 
veiklą plėsti pilnu tempu (dėkoju visiems Balfo na-| carcdyt, kad jie pamatytu ką garbino. Prasidėjo gin- 
kad jos mielaširdinga ran- riams, bendradarbiams ir; vai ką daryt su apgraužtu kūnu?. . . Berija rado išeiti:

eikalu ir buvo šis tąsi zaci>- turi būti gyva, kad veikią.
žygiuo- Kristus Nazarietis renkasi daromas, tačiau reikia pri
durtu-, sau prekes, nes mūsų pre-J pažinti, kad rezultatas bu- 

vais pirmyn. Ne, ten ma- kės visų geriausios!” Pia-.vo labai menkas—per pel
nęs tikrai nelaukia, nutarė dėjo veržtis minia urmu ir eitus 2 metus vos-ne-vos ka pasiektų visur ir visus talkininkams už per perei-

kitą Wa?hingtone, D. C. Iš Ju

(Bus daugiau)

ti savo mokslą. j šaukia, kad Kristus Naza-
Žmonės vis dėl to mane rietis jo prekes išgyręs.

prisimena. Net žemę, ku- Ir vėl kažkas nutvėrė 
rioje vaikštinėjau, pavadi* šventąjį. Du vyrai ištempė 
no “šventąja žeme”, — ste- ji į gatvę.
Eėjosi Kristus. —Ei, tai tu sakai, kad

Kaip nustebo šventasis, esi tikras Kristus? 
kai priartėjęs pamatė visą —Taip, as esu Kristus 
Šventąją žemę krauju ap- Nazarietis! — atsakė kan- 
lietą. Visur gulėjo lavonai, triai šventasis.
prašinėjo bombos ir zvim- —Tai padalyk mums Ka

bė kulkas.
Apsiniaukė šventojo vei

ledu stebuklą, ir mes nie
kad tavęs neužmiršim! Iš-

viso dabar turime įregis
travę 142 Bendmjo Ame
rikos Lietuvių šalpos Fon
do skyrius. *

142 yra nemaža skaitlinė, 
ypač kai visi išsijuosę sun
kiai dirba. Prisimena man 
anie sunkios darbymetės 
laikai, kai beveik dieną ir 
naktį reikėjo skubėti atlik 
ti įsipareigojimus, kai rei 
kėjo tūkstančius mūsų tau

da.«. Nejaugi nėra žemėje versk šio banko sieną, kaip 
vietos, kurioje manęs lauk- kad nuo savęs nuvertei uo
lu? los akmenį, ir leisk prieiti

Jo ausis vėl pasiekė Ka- prie seifo pinigų. Būsim 
Jėdų giesmė, šventasis pa- geriausi draugai. Galėsi ir. —:"
suko ton pusėn. Nušvito jo sau aukso prisižerti! ( KITAME nui
veidas. Čia nebuvo žudv- Liūdnai nusišypsojo Kris- *^1*’ Kad Kri

matėsi spindintis bažnyčiom 
bokštas.

Mykolis

numery paakai-

mums parodė kas gali atsi
tikti j>er keletą dienų, to
dėl būkime PASIRUOŠI, 
SUDĖKIME IR DIR
ME.į ___

Grįžtant prie mūsų sky 
rių veiklos, norėčiau pfr 
siūlyti, kad Balfo naujafifi^ 
rinktieji direktoriato ūg
liai visi prisidėtų atgaivin
ti kolonijose mūsų skyrių 
veiklą. Galėtų pasiski 
ti teritorijomis ir pa: 
laiku bent kartą ar daugiau 
per metus aplankyti arti
mus skyrius, pasikalbėti, 
pasitarti su skyrių nariais ir 
vadovybėmis, duoti jiems

būtų buvę eiti savo jiarei- 
gas.

Šiam suvažiavimui linkiu 
atlikti našių ir naudingu 

| nutarimų, sustiprinančių 
mūsų veiklą dabar ir: atei
tyje.

Skaitykite knygutę 
JUOZAS STALINAS

arba kaip Kaukazo razbai- 
ninkas tapo Rusijos dikta
torium. .Toje J. Pilipauskas 
prieš kelerius metus parašė 
tą, ka komunistai tik šian
dien teišdrįso pasakyti.

Kaina tik 25 centai, gali
te atsiųsti pašto ženklais.
Rašykite: "KeleivU”, 

Kristaus niekas! patarimų ir paskatinimų Broadsray, So. Boston 27,
mo <ymių. Riebūs veidai,; tas ir pasuko į tą pusę, kur nelaukė ir bažnyčioje. j energingiau veikti. Atmm-

Mamytė lab ai dėkinga
N

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai ‘*KeleI .
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa- 
vcr mamytėms užrašytu -Ke
leivį? Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man, 
labai patinka *KeWvV 
ačiū, dukrele, ačhT~,

Sesės-dukrsMs, kodėl jums tnip 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per Mekai metus! Jos kus dėkh?*0^ 
yra dėkinga mano mamytė. Adreeuokit taip: 

Kelti r i s
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NESUNKU LAIMĖTI kas prirašys daugiau, nuo

----------  kiekvienų 10 narių su ap-
Susivienijimas Lietuvių draudos suma $5,000, gaus 

Amerikoje, baigdamas da- papildomų boną $25 vertės, 
bartinį 70 metų sukakties Dar yra laiko tas dovanas 
vajų, savo organizatoriams laimėti. i
ir visiems veikliems nariams -----------------------------------
paskyrė papldomą dovaną: 
nuo lapk. 22 iki naujų metų 
prirašęs 10 naujų narių, ku
rių bendra apdraudos suma 
bus ne mažesnė kaip $5,000, iš
*Įaus JAV boną $25 vertės, o proga

UŽSAKĖ “KELEIVĮ’ 
DOVANŲ

ratą savo tėvui Ch. Kelly 
(Kalinauskui) ten pat

B Į •
Mrs. Anna Zalpis iš Ja- 

maica, N. Y., atnaujina pre
numeratą ir užsakė kalen
dorių savo broliui Petrui 
Balchunui, Manchaug,Mass.

GARDNER, MASS.

Mrs. Frances K. Tamagos 
Baltimore, Md., švenčių'

atnaujino
t+ttt+v +♦+++ ♦ 'V7

Artėja triukšmingos Kalėdos. Norint geriau suprasti ti- 
» krąją Kalėdų reikšmę, skaitykite Betty Baxter patyrimus J
> su Dievu vienkartiniame leidinyje: j
J BETTY BAXTER STEBUKLINGAS IŠGYJIMAS J
> Galima užsakyti giminėms ir pažįstamiems. Užsakymai '

išsiunčiami tą pačią dieną. Kaina tik 75 centai. j
Adresas užsakymui: ;
Leonas Banys 53 Summer Avė., Stoughton, Mass. J 

-*-J l l* * V f “l fl MI * * * * * ‘
KODĖL SMALSŪS ŽMONĖS SKAITO DARBĄ?

KULTŪROS IR VISUOMENĖS MOKSLŲ ŽURNALĄ 
DARBĄ SKAITO TODĖL, KAD JIS YRA

—įvairus savo turiniu: šalia straipsnių politikos, ekonomi 
kos, mokslo, literatūros ir meno klausimais, DARBE telpa eilė-J 
raščiai, apysakos. nuotraukos, skaitytojų laiškai ir kita; į

—platus savo akiračiu: DARBAS seka ne tik Lietuvos bei; 
išeivijos lietuvių gyvenimą, bet nagrinėja ir visuotinės kultu-į 
ros problemas;

—skirtingas savo nuotaika: DARBAS kritiškai, bet drąsiai' 
gina ir ugdo demokratines bei humanistines vertybes lietuvis-: 
kajame gyvenime;

—gyvas savo kalba ir stiliumi: DARBE rašoma ne prastai, 
bet paprastai ir patraukliai įvairaus išsilavinimo skaitytojams;

—nebrangus savo kaina: DARBAS išeina keturis kartus* 
per metus, bet kaštuoja tik $2.00 metams, $5.00 trejiems me
tams; studentams—$1.50 metams; paskiras numeris—55 cnt.

Atsiuntusiems savo adresą DARBAS siunčiamas susipažin
ti veltui. Jei po to norima, kad DARBAS lankytųsi ir ateityje, 
tereikia pasiųsti pinigus tuo pačiu adresu:

DARBAS, 636 East Broadvray, So- Boston 27, Mass.
Naujausiame DARBO numeryje rašo: K. Barėnas, doc. A- 

J. Greimas, prof. J. Kaminskas, J. Kiznis, A. Landsbergis, J. 
Liūdžius, prof. V. Stanka, R- Šilbajoris. P- Tarvydas, A. Valuc- 
kas ir kiti tokiais aktualiais klausimais, kaip įvykiai Rytų Euro-! 
poje, nūdienė literatūra Lietuvoje, kultūros kongresas Čikagoje,! 
sukilimas Suvalkijoje, G. B. Snaw šukaktiš, gen. S. Raštikio ir1 
kun. S. Ylos knygos, bei eilė kitų dalykų, kurie rūpi kiekvie
nam smalsiam žmogui.

DARBO užsakymas savo bičiuliams yra pati geriausia do
vana švenčių proga!

Tiems, kurie DARBĄ užsisakys arba savo prenumeratą at
naujins ligi 1957 m. kovo mėn. 1 dienos, daroma nuolaida: $1.50 
metams; studentams—$1.00.

L. J. Worden iš Johnson 
City, N. Y., užsakė laikraštį 
metams Stanley Paukščiui, 

pl enume-; Forest City, Pa.i

Klubas išsirinko valdybą

Gruodžio 5-ą dieną Lie
tuvių piliečių klubas išsi
rinko kitų metų valdybą, 
kurion pateko: pirm. A. 
Adomaitis, vicepirm. S. 
Rasimavičius, sekr. B. Dap- 
kantas, ižd. J. Prunskis, 
fin. sekr. J. Bernadišius. 
Direktoriai: I. Kuleckas,A. 
Piuda, C. Dildą, I. Karlo-

nas, A. Nakutis; ir K. Za- 
bela.

Kitos žinios
‘ Keleivio” skaitytojas ir 

bendrai didelis spaudos mė
gėjas Jokūbas Tunkūnas 
minėjo savo amžiaus 73 
metų sukaktį, bet jis dar 
sveikas ir per savaitę dir
ba 50 valandų.

Linkiu jam daug gražių 
dienų.

“Keleivio” skaitytoja El-

PAKDCOBL NA.MLS
Parduodu namus ir garažu dviem 
mašinom. Namas naujas, 5 kamba
rių. 2-iem mašinom garažas aut Vine 
St. Montello. Kreiptis:

A. Turskis 
15 Lanasdowne St.,
Montello, Mass.

zbieta Grunskienė gruodžio 
7 d. atšventė savo gimta
dienį ir kitą dieną su duk
terimi Gloria žekoniene iš
skrido į Floridą.

Pakalbinkim draugus ir ———— 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metams $4. PAIEŠKOJIMAI

Dabar pats laikas užsisa
kyti "Keleivio” kalendorių 
1957 metams. Kaina 50 c.

Mrs. S. A. Greenhalgh iš 
Woodside, N. Y., užsakė lai- 
kraštį savo motinai Mrs. Ju- 
lia Matty, Lawrence, Mass.

Mis. Moliszewski iš Cam- 
bridge, Mass. užsakė laik- 
kraštį savo seseriai Louise 
Butkus, ten pat.

ATHOL, MASS.

AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 
ir ŽURNALAI nuo 1879 iki 1955 METŲ

Pasauly yra 51 miestas, ku
riuose gyvena daugiau ne vie
nas milionas gyventojų.

Mokslas - literatūra - Švietimas
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
ypač tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir 
kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol 
pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5 00! 
Tuoj kišk penkinukę į voką ir siųsk, nes tokia proga atsi
tinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.
SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių, 
kaina $3.00*
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina .... .$3.00 
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.
449 puslapiai, ilustruota. kaina.................................. $4.00
8LIUPTARNIA1 (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio
sios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir 
tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik . . . $3 00. 
Visos 4 knygos sykiu tik už $5! Bet kas nori 1. 2 ar 3 kny
gų, tai už 1 $2. už 2 $3, už 3 $4. Persiuntimo kaštus ap- « 
mokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Halsted SU Chicago 8, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS | BENDRA UETCVYBBS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie- 
tuvyMs išlaikymo darbai ir kovai už gražią Lietu*

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

sutelkia Įstojimo | SLA lengvatas visiems naujai 
|8TO]raiieiM« rMinauaoRite progiu

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratensMmis Baudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jusą

VEIKLA Ir ju 
kai ir pasiekti 
iriuose, kuriuos 
rašysite SLA

d praeityje nuveikti dar- 
aprašyti atskiruose leMi- 

tuojau nemokamai, jei pa-

or. m. j. vinikas
«7 W«N ao* Straat, Nmv Y«k 1, N. T.

Mirė knygnešys- Daubaras
Mirė 83-ų metų amžiaus 

Daubaras, kuris dar jaunas 
būdamas Lietuvoje ,Vabalu 
įlinkuose platino draudžia-* 
mas lietuviškas knygas ir 
to dėl buvo priverstas bėgtį 
iš savo tėvynės. . |

Magdalena Dragūnienė: 
mirė sulaukusi 84 metų, Mi- 
kutaitienė 63 metų ir Lu- 
kusevičienė 62 metų.

G-is !
i

■ ■ ■ - —— I

iš Bawajų |
(Atkelta iš 2-o pusi.) j
6. Didžiausiais pundais 

tūkstančiai siuntinių . per 
paštą ir American Expr.' 
kas mėnuo ateina į Hawa- 
jUS iŠ anapus gpložinAa nž. 
dangos, iš Rusijos, Kinijos 
ir visokiausiomis kalbomis 
iš visų satelitų kraštų. į

7. Laivų krovėjų unija 
(ILWU) oficialiai priklau
so prie komunistų vedamos 
“World Federation of Tra-' 
de Unions” — komunistų 
profsąjungų internaciona
las.

8. Savaitraštis “Honolulu 
Record” yra sovietinės pro
pagandos malūnas Hawa-! 
juose.

9. To savaitraščio redak-' 
toriai ir bendradarbiai nuo-į 
latos kopijuoja iš sovietinių j 
propagandos leidinių me
džiagą, ją skleidžia, bet pa
tys nėra užširegištršvę, 
kaipo svetimos valstybės 
agentai.
10. Sovietinės propagandos 
literatūra ateina iš sovieti
nių kraštų į “Honolulu Re
cord” patalpas .ateina į tuos 
18 knygynų ir pati karščiau
sia, konspiratyvė, ateina į 
tam tikrą likerių krautuvę, 
kaip “vodka”, o iš ten eina 
į visuomenę ir tas “vodkos” 
šinkorius nėra užsiregistra
vęs, kaipo svetimos valsty
bės agentas. Taipgi nėra už
registruoti nė tie knygynai, 
kaipo svetimos valstybės 
agentūros.

Galu gale išryškėjo, kad 
Hawajai komunistams yra 
tas, kas jie prieš 15 metų 
buvo japonams. Visi keliai 
pulti Ameriką eina per Ha- 
\vajus. Japonai tą kelią iš
bandė ir geltonasis Pacifiko 
imperializmas nusisuko 
sprandą. Tas pats gali bū
ti ir su raudonuoju imperi
alizmu. Hawajiškai tariant 
Aloha, kuo greičiau, tuo ge
riau!

A.
P. S. Kalėdų ir Naujųjų 

Metu proga sveikiname 
“Keleivio” personalą, ben 
dradarbius ir visus skaityto
jus. Mūsų širdingiausi lin
kėjimai Jums visiems.

Mr. A Mrs. A. Jenkins

Nauja knyga su buvusių laikraščių nuotraukomis, gra- ► 
žiai atspausdinta ir įrišta. Viršeliai aukso raidėmis papuošti- ► 

čia rasite kur ir kada koks laikraštis ėjo, kas jį leido, ► 
Ras rašė, nuo pirmutinės “Lietuviškos Gazietos” 1879 me- t 
tais iki 1955 metų. ►

Knygą paruošė ir išleido Franas Lavinskas, autorius ►
„Angliakasių Atsiminimai”. £

Šios dvi knygos kartu kainuoja $7. “Amerikos Lietuvių £ 
Laikraščiai” viena kainuoje $6. ►

Reikalaukite pas leidėją F. Lavinską. Su užsakymu ►' 
siųskite pinigus šiuo adresu ir duokit aiškų savo adresą: E 
Frank Lavinskas, 41-41 46th St„ Long Island City 4, N. Y. ►

KAS VYKSTA 
LENKIJOJE

ŽODYNAS

««?

Paieškoma- Jonas Matulaitis (Matu
lis), kilęs iš Vilkaviškio apskr. At
vykęs Amerikon 1917 m. Gyveno 
Chieajroj, o vėliau persikėlė į Fes- 
tenburjr, berods Pennsylvanijoj. J u 
pats ar jį žinantieji atsiliepkite ad
resu:

K. Karuža
1-128 So. Bronson Avė.
Los Angeles Calif. (X

Aš, Rozalija Šerytė, paieškau savo 
trolio .Juozo šerio iš Bumiškių kai
mo, Gaiščių parap., Sereikių vai., 
Šiaulių aps. Turiu žinių iš Lietu
vos ir iš Kubos. Jis pats ar jį ži
nantieji prašomi atsiliepti adresu:

Mrs. R. Grigaitis 
57165 Rosevier Dr.,
Washington, Mich. (52

(Atkelta ir 4-o pusi.) 
šas priekaištis yra nesusi- 
mokėti ne tik pinigais. No
rint ūkį taisyti, reikės mo 
keti ir saviesiems — duona 
ir laisve, kaip pareikalavo 
Poznanės darbininkai.

—Ko Tamsta lauki kad 
ir artimoje ateityje? —pa
klausiau p. M.

—Tvinksta — atsakė p. 
M. — tvinksta ne tik pas 
mus, bet ir pas čekus, pas 
rumunus ir net pačioje Ru
sijoje. Pas mus sklinda dar 
nepatikrintos žinios, kad 
šiomis dienomis prasidėjo 
streikai Sovietų pramonės 
centruose. Jei teisybė, tek
ių laukti greitų pasikeitimų. 
Kas to nelauktų?

—Ar nemanai Tamsta, 
kad vengrų sukilimas paža
dino nerealias viltis ir nuo
taikas mūsų, tremtinių tar
pe? Ar nebūtų realiau gal
voti, kad Sovietai ir komu
nistinis režimas Lennijoje 
nesiduos taip lengvai pa
raunami ir ar nereikėtų nu
matyti ir tai, kad laisvini- 
masi iš bolševizmo, sveti
mo ir savojo, gali pareika
lauti ir ilgesnio laiko?

—Galime ir klysti — at
sakė p. M. — parodys atei
tis.

V. K.

APŠlVEDiMAI~

'! X

Paieškomas Juozas JUODIS iš Že
maitkiemio, Mykoii.-.kio vais., Mar:- 
ampolės pas. Turiu žinių iš Lietu
vos. Jis pats ar jį žinantieji prašo, 
mi atsiliepti šiuo adresu:

Mrs. Anna Paka’nis 
114 New Park Avė.,
Hartford (5, Conn. (52

Povilas Pauža iš Lietuvos paieško 
savo brolio Stasio Paužos iš Šimo- 
kų kaimo. Šakių apskr. Prieš pasku
tinį karą gyveno, lierods, Brooklyn. 
N. Y. Jis pats ar jį žinantieji pra
šomi atsiliepti šiuo adresu:

John Pėža (51
27 Folan Avė.
Norwood, Mass.

A. LALIO
i

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių, ;

Kaina $14

Pinigu* siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
548 E. Broadvray

So. Boston 27, Mas*.

Juozas KUPČIŪNAS, kilęs nuo 
Bartininkų, kurį laiką gyvenęs 
Bostono apylinkėj ir Binghamp- 
tone. N. Y., ieško savo giminių 
ir pažįstamų gyvenančių Ame
rikoje. Rašyti jam:
Krasnojarskij kraj, Manskij 
rajon, p. ot. Skotoprogonnoje. 
uč. BULTUSUK, U. S. S. R.

Paieškau savo švogerio Prano 
(Frank) Baginskio iš Palei- 
pių kaimo, Luokės parap., Tel
šių apskr. Turiu svarbių žinių 
iš Lietuvos. Jis pats ar jį ži
nantieji atsiliepkite adresu: 

Frank Shimkus
Route 1, Box 318 
Rheinelander, Wis. (51

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariama*. Yra 
lengvų pasisk»itvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina TO Centai
i Užsisakant adresuoti:

Keleivis. 836 Broadvray, So. Boston 27, Mas*.

LYTIES GARBINIMAS 
Parašė T. J. Kučinskas

Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry
žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip 
Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. 
Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik
tai 1.50- Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: 

T. J. Kučinskas 746 W. 34th St„ Chicago 16, UI,

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1957 Metams
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 100 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje bus daug įdomių skaitymų, informacijų, eilių, 
patarimų, juokų ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais^

Patartina kalendorių užsisakyti jau dabar. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, jis tuoj bus pasiųstas užsi
sakiusiems.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

"KELEIVIS”

Noriu susipažinti su moteria, 
50 amžiaus, sveika, be vaikų, 
netoli miesto. Daugiau žinių 
esu našlys, turiu savo pastogę 
kuriai nubodu kaip ir man, Aš 
per laišką- Rašyti:

John Lukow (1
Factory Hollow 
Tumer Falls, Mass.

SVARBI PASTABA

NEW ERA
“Naujosios Gadynės” gyduolės iš- 

dirbėjas duoda didelę nuolaidą Kalėdų 
dovanų. 3 butelius po 8 oz. už $4.00. 
vienas butelis už $1.3(5. Galima siųs
ti stemponiis. Tai bus geriausia 
Kalė<ių dovana, kokią jus galite 
dooti.

Man yra duodami klausimai, ant 
kokio pamato aš paremiu mano mi
šinį? Atsakymas yra: Kas plinka ar 
žilsta, tai jie gadina pakaušį. Ma
no mišinys negadina pakaušio, liet 
pagelb:-ti gamtai veikti, kas užlai
ko sveiką pakauši.

Siųskite aukščiau nurodyta kai
na šiuo adresu:

FR. BITACTAS
302 So. Pearl Deurer.. Cole

Aš, Morta Alminienė, po tėvais 
Resgalė, iš Zubielų km., Plate
lių par., paieškau savo giminės 
Stasio JUODEIKIO iš Josvainių 
km.. Platelių par. Girdėjau, kad 
gyvena apie Chicagą- Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos. Jis 
pats ar jį žinantieji atsiliepki
te adresu:

Mrs. M. Alminas 
2 Spring St.,
Matavvan, N- J. (52

PLA9Ė ŽOLĖ
_ Plašė ara Asuklis- 
( i Ožkabarzdis žolė

nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi, 

b'tiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Cal- 
cium, Silicon, Sulphur, ir yru 
žmonių, kurie negeria kavos ar 
arbatos, tik geria šitos žolės ar
batą. Svaras $,3.00. Medleva Žie
vės yra geriausfe gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 
daug ar mažai ji nepakenkia 
sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudėji
mus ir priduoda kūnai gyvumo 
ir skaistumo. Svaras $2.00

ALEXANDER’S CO.
414 BR0ADWAY 

So. Boston 27, Mas*.

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ «r PLAKATŲ

"Keleivio” spaotavė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri norsv
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiao adresu: 

"KELEIVIS”
898 East Brmdvray, South Boston 27, Maso
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Matysime, ko niekuomet Kalėdų eglutė

nematėme

Dorchesterio lietuvių pi- «r

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu
Visiems Prieteliams ir Kostumeriams

Mažeikos Kirpykla Worcester, Mass.

LAWRENCE, MASS.

Ateinančio sausio 13 d. liečiu klubas savo patalpose x 
Thomas Park mokykloje' (1610 Dorchester Ave. Dor- £ 
matysime “Vincą Kudir- chesteiyj) ir šiais metais £ 
ką '. Jame gražiai vaizduo-; rengia Kalėdų eglutę šešta- £A X

Vincas 22 d. 2:30 vai. vaikams ir 6 * 
x

kaitos vos pora bepaliko.
■ Taip senieji užleidžia vie-' 
į tas jauniesiems. Geros klo- 
'ties jiems!

Gruodžio 23-ų d. eglutė
Lietuvių piliečių klubas

giuodžio 23-ą dieną, kaip' Sėkminga* moterų pokyli* i 
ir kitais metais, savo patai-’ ... ,. . ... J
pose rengia vaikams Kalė-' . Mote‘? k,ul? STUodz.1°'. 1 
dų eglutę. Pradžia 2 vai. d' "J08^ pokylis P"*1’1 
PO pietų. f Pav-vko- Svečių buvo pilna

F Į žemutinė klubo salė. Po va-
Mamytės, ateikite su sa-^ kanenės buvo suvaidintas, 

vo vaikučiais, nes Kalėdų' trumpas veikaliukas, kuriuo 
dėdukas apdovanos mažuo- paliko patenkinti.

i
sius gražiomis dovanėlėmis. Kito* žinios 
Nauja klubo valdyba Į Mirė K. Cook (Kuklevi-

T.iptyvių piliečių klubo ^ius), 65 metų, našlys, li- 
krojis kažkur

_____  įti šie asmenys: pinu. J. Amerikoje, ir P. Stanienė,
šeštadieni, gruodžio 22 proga sveikinu visa Stundžia, vicepirm. V. Vi- Palikusi dukterį ir žentą

i d. per Bostono televizijos lietuviu dramos sambūri' dūnas, ižd. E. Billa, sekr. kaulus.____________

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu
Prieteliams ir Kostumeriams 

Bronius Kontrim So. Boston, Mass.
jamas ne trk mūsų didysis dieni, gruodžio (December) 8 
tautos žadintojas
Kudirka, bet ir visos tautos; vai. vakaro suaugusiems, g
kova su caro žandarais, ku-’ Vaikučiams bus dovanų, o ;xxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxx«gw«*^^

DR. D. PIULA
<Mw Vataašm: mm t M 4 
• Ir mm 7 « •
546 BROADWAY
80. BOSTON, MASB. 
Telefonas AN 8-1320

ne
šiaudkn

enkavedistų vardu ir' suaugusiems daug kita ko. žiūrėkite televizijų

tebeterioja Lietu-! Visi klubo nariai prašomi
KALĖDŲ ŠVENČIŲ i 1957 metų vaidybon išrink- iįo.

va.
Ta veikalą vaidina Bos-!

atsivesti vaikučius.
, no lietuvių dramos ___

AVBZ-TV stoti (kanalas-!) ir vitu# #avo bičiuliu* 
inuo 3:30 iki 4:30 vai. p.p

tono dramos sambūris. Dir- Girdėsime dr. P. Grigaitį

bama išsijuosus. Režisorius :--------
I. Tvii butas. A. Gustaitie-j Lietuvos nepriklausomy- pamatysite lietuvių jaunimą- 1 1 *1 1 l 1_ •ne
nis
ras pažįstamus “perdirb- lietuviu tarybos centro sek-; nimo šokių grupe, 
darni”. Tikrai, mes dauge-

lviroutas. A. uustaiue- Lieiu\os nepriHiausomy-y 
?s padedamas, ilgus vaka-į bės minėjimo iškilmėse kai-, tarptautinėj Kalėdų papro-, 
ls praktikuoja mūsų ge-l bėti pakviestas Amerikos čių valandoj. Mūsų jau-,

šokių giupė, kuriai brinko prezidiumą 

retorius dr/P. G rigabis. ku- vadovauja p. Ona Ivaškie-į

A. Večkys, fin. sekr. A. 
Tataronis, ižd. glob. J. Va- 

Ipolita* Tvirbutos lungus, T. Kibildis, V. Be- 
lažantis. Direktoriai: A. 
Andrews, J. Blažavich, J.

J. U.

KEIKIA RUIMO MOTERIAI
Vienai moteriai reikalingas 

Stachin, J. Balevich, J. Ras- kambarys prie moters ar šei- 
kin, A. MiceviČillS. Ligonių mos- Pranešti Alrs- Valangevi- 

Roslin-; 
telefonu

T«L AT S488S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: Z-4 ir *4
NedČiomis ir Svontadimiaia:

pagal susitarimų

485 Columbia Road 
Arti Uph^Ts Ceraer 

DOKCHESTEB, MASS.

lio savo gerų bičiulių nebe-; ris jau davė savo sutikimą, nė, pašoks po didžiule Ka- Demokratinių grupių sam- lankytojai: P. Lančauskas, čienė, 22 Cedrus Ave., 
pažinsime. Kas dieną juos? Iškilmės rengiamos vasa-pėdų egle ‘malūną.” į būris išsirinko šios sudėties k. Andrews. dale 31, Mass., arba
būsime matę tokius, o štai į rio 17 d. Thomas Park mo-
sausio 13 d. jie bus visiš
kai pasikeitę: vienas tapęs 
kunigu, antras žandaru, tre
čias knygnešiu ir t. t. Sce
noje jų matysime kelias de
šimtis.

Bet ne vien režisoriai ii 
aktoriai pluša. Nemažiau 
dirba ir dailininkai tinkamas 
dekoracijas ruošdami. Lai
mė dar, kad Lietuvių pilie
čių draugijos valdyba ma
loniai užleido tuščias patal
pas dekoracijoms piešti. 
Tam reik daug vietos. O

kyklos salėje.
Atsiimkite dovanas

A. L. T. Sandaros 7-os k.
“kalakutu traukimas” buvo čius.*■
lapkričio 19 d. Sandaros sve-; —

Eglės dali papuoš būdin- prezidiumą: Pirm. K. Moc- 
gais lietuviams papuošalais kus, vicepirm. J. Sonda, Beveik visa valdyba yra 
Živilė Gimbutaitė ir Povi-'sekr. P. Viščinis. iš jau čia gimusių, senosios greex-freei».man baking co.
las Manvs o Audronė La-1 '■ “For That Old- Country n^or” 'ias tuan^s, o Auurone 
pinskaitė tiumpai paaiskms 
lietuvų kalėdinius papro-

FA 5-1162

cfinUinrinC«111'7LU c.’IliVilVULtV. I
Gustaitis tikrai iki vaidini 
mo numes bent porą dešim
tų svarų, bebėgiodamas 
Įvairiausiais būsimo spek
taklio reikalais. O tų reika
lų devynios galybės.

Tikrai yra ko laukti 
“Vinco Kudirkos”, nes jo

>4-»4i
ioo|4i4

Mamytes Suris t
tamėj bo. ostone. n-i-.

Dovanas gavo šie tikietai:iBuk“e
pirmą dovana — valstvbės . 
bonų Xr. 1310, Feliksas Zie-k.šveTM •met“, • • . , 
ka Šo. Bostone, antrą-ka- ,bUna cl?uSlau ™lalnu1 ke4 
lakuta Nr. 1287 Jakuti, tl.e.'l»yose. Automobilių repstra- ,
ėia-žasi Nr. 966 At. Kauta-'£9°* !s a!gos Y‘relMnkas «• J
-is (Miami, Fla.), ketvirta'Kln? važiuotusj
-ant! Nr. 423 Virrinia Callr •>esc,us i,utl atsargiu sek-j
iotroJco a.T\ itl eismo taisyKies. jei per 4lotta (60. Peabodv). .. ... , H

ta Kalėdas, sako jis, turėsite 4Dovanas prašome atsiimti -• . . Jj
.... . 1 : sveriu, tai nenamirskitp na. 4iki Naujų metų.

visuomet}

Joseph Arlauskas 

Dalyvaus šokių šventėj

svečių, tai nepamirškite pa« 
i sirūpin1!, kad jie galėtų sau- 
' giai gi įžti namo ir kad ma
lonios vaišės nepasibaigtų 
nelaime.

Skaniausias lietuviškas sūris, kokį dirbdavo mūsų ma
mytės. Jis yra sveikas, nes gaminamas iš šviežio ir šva
raus pieno, griežtai prižiūrint švaros moderniškiausiai įreng
toje dirbtuvėje.

MAMYTĖS SŪRI galima džiovinti ir laikyti kiek nori. 
Jis visada gardus ir tinka užkandžiams prie vaišių ir svei
kam pasistiprinimu. Gaminamas su kmynais ir be kmynu.

Reikalaukyte MAMYTES SŪRIO visose lietuviškose krau
tuvėse arba tiesiai iš dirbtuvės:

SCOTTVILLE CHEESE, INC., SCOTTVILLE. MICH. 
Dr. Charles Paukštis, President-:-Walter Paukštis, Manager

« • f

Po 5Ų metų ant Harrison ir Dover
Rreit atidaro savo naują, moderniš
ką kepyklą rankom paruoštai pečiuje 
kepamai rudinei duonai ir pyragai

čiams (rolls) kepti 
75 Old Co|ony Ave„ South Boston 

(Netoli Dorchester Ae.)
(Netoli Dorchester Ave.) (51

LIETUVIAI,
Gyvenantieji Roslindale, West 

; Roxbury, Noru ood, Dorchester,; i ar kitose vietovėse visais na- 
;imų pardavimo ar pirkimo rei- 
ji kalais prašomi skambinti Vyt.I 
; i STELMOKUI, REALTOR- Bus j 

i patarnauta mandagiai ir są- 1 žiningai. Telefonai: FA 3-2016arba AN 8-0605. (—)
I

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDUVB)

Liatavia Gydytoiaa tr 
Vartoja vėliausio*

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4,
434 BBOADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

T-S

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
D*. Amelia R. RmM

OPTOMETRISTAI
VALAnUUS:

O. Ivaškienės taulinių šo- 
pastatymas Bostono padan-1 grupė viena pirmųjų pa

Siuntiniai į Lietuvą $u Garantija

1 vi Nuobodūs pamokslėliai

gėj bus .(Kielė ir reta kultu- ^adgjo dalyvauti kitų "^ų į ,
nne šventė. birželio menesi Chicagoje, į

RADIO PROGRAMA 
Lietuvių Radio orograma 

iš stoties WBMS,1090 ki
lociklų, veikia sekmadie-

' Mūsų populiarūs žiemos ar pavasario pakietai pasiekia Lietuvę ■ niais DUO 12 iki 12:30 vai.
per 10 savaičių- Muitas ir siuntimo išlaidos įskaityti į kainą. Pa- Į Perduodamos lietU-

! rašyk tik aiškų adresą į Lietuvą, nurodykit pakieto numerį ir Į ... Hainn^ muzika ir 
. nrirlAVit ar mnnpv nrrlpri Mes nakieta nasiusim ir sutaunv- • v*®KOS (lamos, muZlKa irpridėkit čekį ar money orderį. Mes pakietą pasiųsim ir sutaupy- 

sim jums pirkimo ir siuntimo vargą. ; Magdutės Pasaka.
J. V-gns

Jaunimo kalėdiniai šokiai ; tmių šokių šventėje

Jantis už jaunystės nuode- Pakietas Nr. GT—1. Kaina $57.75. Pirmos rūšies vyr. batai (nu- Biznio reikalais kreiptis į 
’ n Kon - mten*|mes John Roman kas sek-! d-vd.j ir ?PaKą), darbiniai arba išeiginiai, rudi ar juodi; BaRic ėlių do.KOS ir Kanados lietuviu tau- J.. ... , i 3*2 jardo vilnones medžiagos vyr- kostiumui su guzikais ir pa- . . ® .i __ ‘ madieni per radiją sako Rtla« mėivn« ir iuoda *n»iva. *anų krautuve, 502 East

Trečiadieni Kalėdų antrą Rinks savo vadovybę

dieną (giuodžio 26 d.) 7 ---------
vai. vak. Tautinės s-gos na- So- Bostono lietuvių pilie-Į

madieni per radiją sako; TOušalu. Ruda, mėlyna ir juoda spalva- .anų krautuvę, 502 East
nuobodžius pamokslėlius.; Pakietas GT—2. Kaina $78.50. Viena pora mot. batų (nurodykit Broadway, So. Bostone. 
Praeita sekmadienį jis skel- dydį), 1 pora guhiniu kaliošių (overshoes) su šiltu pamušalu, 3 pep SO 8-0489. Ten gau- 
kz VoJ ioi jardai medžiagos mot. žieminiam paltui, 4 jardai pritaikinto ra- ,awaa “Krdnivk”bė, kad jei bedievių nebū-. jono pamušalo, 6 guzikai. didelė špulė siūlų ir pakelis adatų
tų, tai nebūtų ir

t. , „ niu ri. ourrG.j s; llo (^1 reik melstis, kad Die-i gos vvr- žiem- paltui.muose Bostono Žalgirio ciu ctiaugija si Ketvinaaieių,! , . ’ . .................
skautų tuntas rengia kalėdi- gruodžio 20 d. renka savo 'f8 tuos t*016'™5 1

karų ir į Pakietas PR—1. Kaina $50.00. 3Vi jardų vilnonės pilkos medžia- 
3 jardai rajono pamušalo, gražūs, balti

jamas ir •‘Keleivis.’
Steponas Minkus.

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uidarytaa.

447 BROADIVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
KEAL BBTATB A INSVRANCB

406 W. Broadaray
SOUTH BOSTON, AASS. 

OfTico Tol. AN 8-0948
Hm. 8T CKIOLS STOKIT

TcL FA 3-5515

KETVIRTIS A CO.

nius šokius. Gros puikus or- vadovybę kitiems metams, 
kestras. Visi šokių mėgė- Vi?i nariai kviečiami daly- 
jai kviečiami ateiti. ’ vauti. •
• x.J- -tt* iijuo. ’4
J ARTĖJA K VLĖDOS. niūrios ir šaltos bus tavo šventės —be

5 VAIVOS ‘ JUOKTIS SVEIKA”

atvestų.
Jei karai kyla tik dėl ko-!

mano nuri

marškiniai. 2 lininės nosinės, 2 poros vilnonių kojinių, 1 
pora vilnonių apatinių, 2 špūlės siūlų, guzikai ir pak. adatų. t 
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS.1

odytos priežasties,! SfiNiciaZ Siuntinius į Lietuvą ir į Sibirą?
.. i i ,_  ; _____

jsrzrzssrirrrisssisssi

**•***

I ir H- dvi knygos už $1.00 (anksčiau buvo $100)

Įvairiu tautu juokai. 300 jų. visi perka Kalėdoms, geiasT tėvynės Žemę? Jie ta darė 
ik-i-.. ivončin dovana TAU! it i k-._____ _ i •jtopicrius. daug paveikslų, tikra švenčių dovana TAU’.

Siųsk 1 dolerį (galima su laišku):
N. JONI ŠKA 15 COTTON ST. BOSTON 31. MASS. f►

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Tranu • Atlantic Trading Co.
Ellis Building, Room 10 Tel. AN 8-8764

4C9 W. Broadvvay So. Boston 27« Mas*.

NUO GRUODŽIO 16 PERSIUNTIMAS ATPIGINTAS!
Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius į LIETI \ Ą ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis
Iš naujų ar naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų 

ir kitko. Visas išlaidas ir U. S. S. R- muitą apmoka siuntėjas.
Taipgi priimam? užsakymus siuntiniams per Angliją.

Is toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro. 
Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
siuntini perpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai-

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadie
niais nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

Turime atidarę skyrių VVORCESTER. Mass.. priėmimo valan
dos nuo .5 iki 7 %al. po pietų- 67 Vernon St. Woreester, Mass.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

.-tai kodėl tiek daug buvo;MES GALIME SIŲSTI JOSŲ PAČIŲ SUDARYTUS 
visokių “šventųjų” karu,Į PAKIETUS JOSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU 
kuriuos laimino ir Kristaus C,A apmoKĖTU MUITU
at?to\ai Šioj zemej. Kokie Gavėjui nieko nereikės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau- 
bedieuai kelis Šimtmečius jų ar seny firabužių, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitų dalykų, 
kaskartėmis teriojo mūsų Mes turime didelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų 

vyrų ir moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge
riausių Amerikos ir Anglijos audyklų.

100'< vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra
bužiui tamsios spalvos 3*/^ jardų ilgumo galima pirkti už $12. 
už $15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu
mo ar apsiausto pirkiniu.

Bovelninės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla
tumo, mazgojamos, 3 jardai už $1 ir brangiau- Mes turime didelį 
pasirinkimą visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams 
ir kitokiems .drabužiams.
Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd-

Ateikite ir Paiiirikite 

TEXT1LE OL’TLET

L. & M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 

25 Kneeland Street, Boston 11, Mass.

Bay View bu sas sustoja prie pat krautuvės.

► kryžiaus vardu, juos laimi
no popiežiai. Nejaugi irjie
visi buvo bedieviai?

Kam tokias pasakas ir 
tokiu dievobaimingu vaidu 
pasakoti? ,

Klsuisęs

Lietuvi* Furcolo stabe

Lietuvis VVilliam V. Gor- 
skis paskiitas gubernato
riaus F. Furcolo spaudos se
kretoriaus padėjėju.

W. Gorskis priklauso Vy
čių organizacijai, spaudos 
darbą jis dirba jau kelioli 
ką metų.

Kas kam svarbu

So. Bostono lieluvių pilie
čių draugijos direktoriai ir 
valdyba paskyrė $50 vienuo
lėms skalbiamai mašinai įsi
gyti. Klubo vadovyliė mano, 
jog lietuviams labai svarbu, 
kad vienuolės būtų švarios.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WBMS, 1*M kUatydes 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais
12NX) iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 

SI BUNKER AVE.

BROCKTON 4. MASS. 
Tel. Bracktan M.I159-R

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l'pland Ave.
(Iš 98 Melville Ave.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

rmmnnn

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus Ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petras

14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA4-4576

=s

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo 

laimių (ugnis, audra ir kt.). 

Visais insurance reikalais 

kreiptis :

BRONIS KONTRIM 

Justke of the Peaee—CoastaMe 
598 E. Broadnay

So. Boston 27,

TeL AN 8-1761 Ir AN 8-348

Elektra Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Telefonas AN 8-4148

VAISTAS -AZIVA"

t


