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Republikonai Ima Vadovavimą 
83-čiam Kongresui

Renka Savo Komisijų Pirmininkus; Atstovų Rūmų Pir
mininku Yra Massachusetts Atstovas Joseph W. 

Martin; Jau Kalbama Apie Mokesčių Mažini
mų; Bet Visokie Sumanymai Dar Lauks,

Iki Naujas Prezidentas Perims Valdžių

New Yorko Uoste
Ėjo Krovėjų Streikas

Sausio 3 d. susirinko 
83-čiasis kongresas, kuris 
turi nežymią republikonų 
partijos daugumą. Repub
likonai paėmė vadovauti 
kongreso komisijoms ir iš
rinko atstovų rūmų pirmi 
ninku Massachusetts kon
gresmeną Joseph W. Mar
tin, kuris pirmininkavo at
stovų rūmuose ir 1947-48 
metais.

Republikonų partijos va 
dai tikisi, kad pietiniai de

I

New Yorko laivų krovėjų 
unija buvo išvedusi savo 
narius i streiką. Per porą 
dienų visa eilė laivų nebu
vo iškrauta, bet šios savai
tės pradžioje streikas su
smuko. Streiką iššaukė uni
jos viršininkai, kune nebu
vo patenkinti, kad krimina
lizmo tyrinėjimo komisija 

mokrauf padės" jiems” kon- išv!lko dien?s švieson da"«

POTVINIAI OLANDIJOS URMONI) MIESTE

Ųrmond miesto gyventojai Olandijoj, išsiliejus Maas upei. plaukioja gatvėse laivukais 
ir gelbsti iš namų savo turtą. Upė patvino dėl staigaus atlydžio, kuris sutirpdė snie
gą ir pakėlė upę.
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Winston Churchill Tarėsi 
Su Gen. Eisenhoweriu

Atnaujino Pažintį su Gen. Eisenhoweriu; Aplankė Wa- 
shingtone Prezidentą Trumaną; Anglija Susirūpi

nusi dėl Galimo Korėjos Karo Išplėtimo; Vėliau
W. Churchill Pakartos Savo Vizitą ir At

vyks su Patarėjais

grėsė pravesti visą eilę įsta 
tymų dėl kurių tarp deši
niųjų republikonų ir pieti
nių demokratų skirtumų nė
ra.

Senate pirmame posėdy
je pirmininkavo viceprezi
dentas Alben W. Barkley, 
bet ir senate vadovavimas 
perėjo į republikonų ran 
kaę, o nuo sausio 20 d. ir 
senato pirmininku bus vice
prezidentas R. Nixon.

19' senatorių nutarė iškel
ti senate “filibusterio 
klausimą ir tuo reikalu šią 
savaitę senate eina ginčai. 
Vienok nėra jokios vilties, 
kad pažangieji senatoriai iš 
abiejų partijų galėtų pa
veikti senato daugumą pa
keisti senato diskusijų tvar
ką, todėl “filibusteris” 
(kalbėjimas be jokio galo 
diskusijose) paliks ir toliau 
ir trukdys bet kokią pažan
gią istatvmdavystę, ypač 
civiliu teisiu klausimuose.

Senato ir atstovų amuo
se į pirmas vietas iškilo de 
sinieji republikonai, sena
toriaus Tafto šalininkai.
Pats senatorius Taftas iš
rinktas senato republikonų 
vadu ir su juo naujasis pre
zidentas turės tartis dėl vi
sų leisimųjų Įstatymų. Gen. 
Eisenhovverio šalininkų re
publikonų viršūnėse kon
grese nėra.

Republikonų vadų tarpe 
vieni kalba apie greitą mo
kesčių mažinimą, o kiti sa
ko, kad pirma reikės biu
džetą išlyginti, o tam tiks 
lui bus karpomos valstybės 
išlaidos. Kurie laimės, mo
kesčių mažintojai ar biu 
džeto lygintojai, paaiškės vvno 
vyriausybei patiekus savo 
programą, po sausio 20 d.

unijos pareigūnų negražių 
darbų, kyšininkavimų ir ki
tokių neleistinų darbų.

Oficialiai streikas neva 
tai buvo vedamas dėl trijų 
okalų ginčo su darbdaviais 

dėl uždarbių. Bet laivų 
ciovėjų unijos (ADF) na
riai tą streiką suprato, kai 
po unijos viršininkų norą 
parodyti savo galią krimi
nalizmo tyrinėjimo komisi
jai. Todėl nariai Į streiką 
žiurėjo labai nepalankiai.

Adlai Stevenson
Keliaus į Aziją

Sausio 12 d. Illinois gu
bernatorius Adlai E. Ste
venson apleidžia gubema 
toriaus vietą ir po to keta 
keliauti kelius mėnesius po 
Įvairius Azijos kraštus. Jis 
lankysis Indijoj, Japonijoj, 
Korėjoj ir kituose Azijos 
kraštuose ir tik grįžęs iš tos 
kelionės A. E. Stevenson 
spręs, kokią vietą jam už
imti demokratų partijoj.

Daugelis A. E. Stevenso 
no šalininkų nori, kad jis 
karts nuo karto per radio ir 
televiziją pasisakytų dėl 
naujosios administracijos 
politikos ir dėstytų savo pa
žiūras Įvairiais einamais 
klausimais. Demokratų par
tijoj betgi Stevensonas turi 
nemažai ir priešininkų, 
ypač pietinėse valstijose, 
kur jis yra skaitomas per
daug “kairus.

Vincent’o Byla 
Svarstoma iš Naujo

Prez. Trumanas Įsakė su
dalyti iš penkių asmenų ko
misiją, kuriai jis paveda 
apsvarstyti diplomato John 
Carter Vincent bylą. Tas 
diplomatas buvo vyriausios 
lojalumo komisijos atrastas 
abejotino lojalumo žmogu
mi ir todėl jis reikėių paša
linti iš tarnybos. Bet pir
moji lojalumo tikrinimo in

Rekordas Kalbąs Bankierius Dodge 
“Pats Už Save' Biudžeto Direktorius

Senato viena pakomisija, 
kuri tyrinėjo senatoriaus 
Joseph McCarthy tinkamu
mą būti senate, paskelbė sa
vo raportą ir jame sako, 
kad McCarthy. “rekordas 
kalba pats už save.” Ra
portas iškelia senatoriaus 
paimtus 10,000 dolerių at
lyginimo iš Lustron firmos, 
kada ta firma5 turėjo reika-

stancija jį rado tvarkoje, lų su valdžia. Raportas iš-
todėl dabar prezidentas tu 
rėjo Vincent bylą vienaip 
ar kitaip užbaigti. Prezi

kelia, kad senatorius Mc
Carthy tyčia trukdė pako- 
misijos darbą. Rapoitas

dentas tą reikalą pavedė sako, kad šen. McCarthy
bešališkų asmenų komisijai, 
kurios priešakyje stovi tei 
sėjas Learced Hand.

Andrė Marty
Jau “Išvalytas

PER ŠVENTES
ŽUVO 947 ŽMONĖS

Per Kalėdų ir Naujų Me
tų savaitgalius visoj Ameri
koj žuvo 947 žmonės. Dau
gumas žuvo automobilių 
nelaimėse keliuose. Per 
Naujųjų Metų savaitgalį žu
vusiųjų skaičius siekė 391, 

kiti žuvo per Kalėdų sa-
V a i.

‘RAUDONAS LAIVYNAS’ 
KVIEČIA BUDĖTI

Prancūzų komunistų par
tija galutinai išmetė savo 
buvusį didvyrį Andrė Mar- 
ty iš partijos ir paskelbė jį 
nukrypėliu nuo visų stali
nizmo tiesų.

Andrė Marty 1919 me
tais tarnavo prancūzų karo 
laivyne ir vadovavo vieno 
karo laivo sukilimui Juodo
joj juroj. Jurininkai suki
lo todėl, kad jiems buvo 
Įsakyta pulti rtisų bolševi
kus. Andrė Marty už tą 
maištą gavo kalėjimo ir po 
kelių metų sėdėjimo išėjo 
Į laisvę su didelio didvyrio 
vardu. Dabar tas “didvy
ris” visoj komunistų spau
doj spiaudomas, kaip di
džiausias niekšas.

Sovietų Rusijos karo lai- 
, no organas “Raudonas 

Laivynas” šaukia vyriausy
bę, policiją ir bolševikus 
budėti, nes “priešas” sam
do nepastovius Sovietų re
žimo žmones šnipinėjimui 
ir “purvinam darbui.” Laik
raštis Įspėja, kad negalima 
tenkintis eiliniu darbu, bet 
reikia visada atsiminti, jog 
kapitalistinis pasaulis dar

savo piniginius reikalus ve 
dęs kreivai. Bet pakomisi
ja jokių išvadų iš tų faktų 
nesiūlo ir palieka rekordui 
pačiam už save kalbėti. O 
tai reiškia, kad šen. McCar- 

” thy paliks nepajudintas ir 
dabar pats ves visokius ty
rinėjimus, nes jis pirminin
kaus vienai svarbiai senato 
komisijai.

Nevv Yorko Didmiestyje
Streikuoja Autobusai

Nevv Yorko didmiestyje 
sustreikavo autobusai. Kas
dien didmiesčio autobusais 
važiuodavo apie 3,500,000 
žmonių, todėl dėl autobusų 
streiko požeminiai trauki
niai yra sausakimšai prisi-

NUŠOVĖ JURININKĄ

Policininkas Brooklyne, N 
Y., nušovė jurininką Peter 
(astillo. Jurininkas norėjo 
įsilaužti i savo žmonos butą, 
bet per klaidą laužėsi į sveti
mą butą. Iššaukta policija 
norėjo ji suimti, bet jurinin
kas švaistėsi su peiliu ir po
licininkas paleido ; ji šūvį. 
Vaizde matytis, kaip gydyto
jas bando atgaivinti pv>š<u 
ta iurininka

midę.
vis “supa” sovietišką tėvy į Autobusų tarnautojai 

skelbia, kad jie streikuosnę,
“Budėjimas” pas bolševi

kus reiškia daugiau šnipi
nėjimo ir daugiau koncla- 
gerių “neištikimiems.”

kol bus atnaujinta darbo 
sutartis pagal jų pageida
vimą, arba “kol pragaro 
liepsnos užšals ”

Busimas prezidentas gen 
Eisenhovver paskyrė banki 
ninką iš Detroito, J. M 
Dodge, federalinio biudže 
to direktorių. Nuo lapkri 
čio 9 d. bankininkas Dodge 
jau ėjo “ryšininko” parei
gas tarp busimos adminis
tracijos ir prez. .Trumano 
kabiuęto ir aiškinosi šti esa
mąja vyriausybe ateinančių 
metų biudžeto klausinius.

Gen. Eisenhovver jau bai
gia paskirti visus svarbiau-i 
sius savo bendradarbius 
busimoj republikonų admi
nistracijoj. Visi svarbieji 
paskyrimai eis per senatą, 
kur jiems bus gautas sena
to patvirtinimas.

Sovietų Maršalas 
Lankosi Korėjoj

Po gen. Eisenhovverio Į 
Korėją, tik Į kitą fronto šo
ną, atvyko ir Sovietų Rusi
jos maršalas, Rodion Y. 
Malinovskij. Tas maršalas 
yra vyriausias įnsų armijos 
Tolimuose Rytuose vadas. 
Jis lankosi Korėjos fronte 
ir tur būt aiškinasi, kokios 
pagalbos tam frontui rei
kia.

Anglų spauda praneša, 
kad maišalo Malinovskio 
lankymasis ir pasitarimas 
su kiniečių bolševikų va
dais vyksta kaip tik tuo me
tu, kada Į šiaurinę Korėją 
kinai bolševikai siunčia di-

VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI 
VALO SIONISTUS

Šį pirmadienį Anglijos 
premjeras Winston Church
ill atvyko Į Nevv Yorką ir 
pradėjo savo pasitarimus su 
išrinktuoju Amerikos pre
zidentu Eisenhovveriu. W. 
Churchill lankysis ir pas 
prezidentą Trumaną Wash- 
ingtone.

Anglijos ministerių pir
mininkas nori išsiaiškinti 
Amerikos politiką Korėjoj 
ir, spėjama, kad jis bandys 
atnaujinti ankštesnį bend
radarbiavimą su Amerika, 
kaip tai buvo Rooseveito 
laikais.

Anglijoj, po gen. Eisen
hovverio lankymosi Korėjoj, 
buvo kilę nemažai kalbų, 
kad Amerika gali apsisprę
sti Kerėjos karą išplėsti. Ta

delius kariuomenės sustip-j baimė, spėjama, ir paska- 
rinimus. Ąr Malinovskio,tino Anglijos premjerą at

vykti Į Ameriką pasiaiškin
ti su 'gen. Eisenhovv eriu dėl 
politikos suderinimo Toli
muose Rytu

iankymasis Korėjoj reiškia 
karą ar paliaubas spaudoje 
yra tik spėliojimų.

Žiauriai Užmušė
ą Čapliką

Rytinės Vokietijos bolše
vikai pradeda didelį apsi
valymą “nuo trockistų, titi- 
ninkų ir sionistų.” Į “sio
nistus” Įrašomi žymesnieji 
žydų kilmės bolševikai ir 
jiems gręsia kilpa ant kak
lo. Kai kurie “sionistai” 
jau suimti, kiti dar sekioja- 
mi. Iš žymesniųjų valomų
jų bolševikų minimi Paul 
Merker ir Kurt Mueller var
dai.

Antisemitizmas dabar, 
kaip pavietrė, persimetė Į 
visus bolševikų kraštus ir 
visur sukėlė baimės žydų 
arpe.

SAKO. LONDONAS
IŠTVIRKĘS MIESTAS

Metodistų kunigas I)r. 
W. C. Sangster skundžiasi, 
kad Londonas, Anglijos so
stinė. esąs labai ištvirkęs 
miestas. Ten esą apie 10,- 
•)00 paleistuvių, kurias kas 
avaitė lanko 250,000 vyrų. 

Kai kada prostitutėms už
dedama pabauda po du 
<varu sterlingų, bet paleis
tuvės tokias pabaudas ver
tina, kaipo paprastą mokes
ti, o todėl užsimoka ir vėl 
tęsia savo darbą.

Dr. Sangster mano, kad 
religijos atgijimas galėtų 
pri-idėti prie Londono mie 
<r., a«>svarinirn<»

Naujų Metų rytą vienas 
automobilis Norwoode gat 
vėje pervažiavo Norwoodo 
lietuvi Petrą Čapliką, 60 
metų amžiaus. Petro Čap
liko drabužiai Įsikabino Į 
mašiną, o giltas vairuoto
jas norėjo nuo nelaimės 
vietos pabėgti ir vilko Petro 
Čapliko lavoną apie pen
kias mylias.

Vienas taksi šoferis pa
stebėjo mašiną velkančią 
lavoną ir pradėjo ją vytis, 
paėmė mašinos numerį ir 
painformavo policiją apie 
tą įvykį. Kaltininkas su 
imtas ir kaltinamas už ke
lius prasižengimus (girtas 
važiavimas, užmušima? 
žmogaus, bandymas pabėg
ti nuo nelaimės, nepraneši- 
mas policijai apie nelaimę 
ir k.).

Taksi šoferis, besivyda
mas kaltąją mašiną, kada 
Petro Čapliko lavonas atsi
kabino nuo mašinos, besku
bėdamas lavoną dar kartą 
pervažiavo.

Savo pirmame pareiški- 
mė ’ špdudai Amerikoj W. 
Churchill sakė, kad tikrasis 
Rytų-Vakarų imtynių fron
tas yra “prie geležinės už
dangos,” Vakarų Europoje, 
o ne kur kitur.

Spaudoje daug spėlioja
ma dėl galimo trijų ar ke
turių didžiųjų pasimatymo, 
bet kol kas visi tokie spė
liojimai neturi jokio rimto 
pagrindo. Jie remiasi tik
tai Stalino propagandiniais 
pasisakymais, kurių vertė 
yra daugiau negu abejoti
na.

SIŪLO SUMA2INT
PREZIDENTO TAKSUS

'Keleivis' $4 Metams
Kaip jau skelbėme, 

“Keleivio” prenumerata 
metams nuo Naujų Metų 
yra 4 doleriai. Prašome 
musų skaitytojus atsimin
ti kainos pakėlimą.

Dabar “Keleivis” kai
nuoja $4 metams visur, 
Jungtinėse Valstybėse, 
Kanadoje, Pietų Ameri
koje ir kituose užjūrių 
kraštuose.

Administracija.

Prezidentas Trumanas pa
siūlė kongresui iki sausio 
20 d. sumažinti taksus, ku
riuos busimas prezidentas 
Eisenhower turės mokėti. 
Pagal veikiantį įstatymą 
prez. Eisenhovver turės mo
kėti (nuo 100,000 dolerių 
algos ir 50,000 dolerių iš
laidų) apie .$95,000 mokes
čių, o dabar prez. Truma
nas moka tiktai 56,000 do
lerių. Kongresas tą pasiū
lymą svarsto.

Trauksis iš Triesto

Amerikiečiai ir anglai ta
riasi “išspręsti” Triesto 
klausimą tuo budu. kad jie 
ir anglai iš laisvojo miesto 
pasitrauks, o italai ir jugo
slavai automatiškai pasi
liks atskirų tos srities daliu 
savininkai. Toje prasmėje 
dabar eina pasitarimai su 
Italija ir Jugoslavija, kurios 
dėl Triesto teritnriin ir 
mipsto pešasi



PuslaDis Antras

McCarran-Walter Aktas
Kūčių dieną pradėjo veikti naujasis imigracijos ir 

natūralizacijos įstatymas, vadinamas MeCarran-VValter
Aktu.

įstatymas buvo prezidento vetuotas, bet kongresas 
dviem trečdaliais balsų Įstatymą pravarė ir keli mėnesiai 
po jo priėmimo jis Įsigalėjo. Ir rinkiminėj kovoj tas 
Įstatymas vaidino tam tikrą vaidmenį, už jo pakeitimą 
pasisakė abejų didžiųjų partijų kandidatai, o viešai jo, 
rodos, niekas nė negynė.

Prezidentas Trumanas. tik priėmus tą Įstatymą, pa
skyrė komisiją ir jai pavedė apklausinėti liudininkus ir 
padaryti pasiūlymus dėl to Įstatymo pakeitimo. Komi
sija pereitos savaitės gale paskelbė savo pasiūlymus.

Prezidento komisija, vadovaujama Philip B. Perl 
man’o, siūlo McCarran-Walter bilių iš pagrindų perra
šyti. Dabartinis Įstatymas, pagal komisijos nuomonę, 
yra:

persunktas nedraugiškumu link visų svetimšalių: 
jis diskriminuoja žmones dėl jų tautinės kilmės, ra

sės, tikybos ir odos spalvos;
jis neatsižvelgia nei Amerikos vidaus reikalo (dar

bo jėgos), nei skaitosi su musų šalies užsienių politika
Įstatyme Įrašyta daug visai nereikalingų ir neprotin

gų varžymų ii numatyta labai griežtos bausmės:
Įstatymas blogai surašytas, painus ir kai kurie jo 

patvarkymai yra neinyverdinami.
Kad Įstatymas turi keistų ir nereikalingų patvarky

mų parodė atsitikimas su prancūzų laivu “Liberte.” Įsta 
t' mas reikalauja, kad visi jurininkai, kūne Įplaukia Į 
Amerikos uostus, jei jie nori išlipti uoste, butų “investi- 
guojami,” ar jie kartais nėra kokie nors bolševikai a 
fašistai. Prancūzų laivo 270 jurininkų, imigracijos va! 
dininkų klausinėjami, atsakė, kad jų politiniai Įsitikini 
mai yra jų reikalas ir Amerikos valdininkams nėra kc 
nosies kišti Į tuos Įsitikinimus. Tie jurininkai negaiėjt 
išlipti New Yorko uoste, nors senas ir nuo amžių ‘‘vei
kiantis’’ paprotys yra toks. kad atplaukus Į uostą kiek- 

. vienas jurininkas gali išlipti i krantą “kojas pamankštin 
ti.” Prieš toki Įstatymo patvarkymą protestavo visos 
kitos šab's, kurių jurininkai atplaukia i Amerikos uostus, 
o kai kurios šalys žada neleisti ir Amerikos jurininkams 
išlipti jų uostuose. Ii- kam toks Įstatymo patvarkymas 
yra reikalingas?

Prezidento komisija ypač siūlo panaikinti naujame 
Įstatyme paliktas nacionalines imigrantų kvotas ir pa
skirti vieną kvotą, apie 250,000 Įsiieistinų imigrantų ir 
juos Įsileisti pagal esamas aplinkybes iš Įvairių kraštų 
ncatsižvelriant i tautiniu grupių kvotas.

Spaudoje girdėti spėliojimu, kad daugelis kongres- 
monų ir senatorių balsavo už McCarran-Walter bilių net 
nežinodami, kokie to Įstatymo patvarkymai yra. Ko
misija siūlė, įtakingas senatorius McCarran rėmė, tai ir 
balsavo, visai nesigilindami, kas Įstatyme parašyta.

Peikia tikėtis, kad prezidento komisijos balsas ne- 
nue's nie’ ais. Gal ir naujoji a’ministraciia atsimin 
rinkiminius ražadus ir tain pat dar*s spaudimą Į kon 
gresa, kad imigracijos ir natūralizacijos Įstatymas butų 
perrašytas.
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Amerikos karo laivas, miną ieškotojas **Wa ilk“ 
Priešo ba t ar e ja pradėjo į laivą šaudyti ir k liose 
tos, bet laivas sveikas pasitraukė.

plaukia arti bolševiku uosto Wonsan. 
vietose matosi sprogstančios grana-

T O3ENBERGŲ BYLA
Julius ir Ethel Rosenber

gai, nuteistieji mirti atomi
niai šnipai, per savo advo-

Kas Savaite
Kuo Vilko iki Meškos •filibustevis” reiškia mažu-

_ ... „ 'mos veto.Rytinėj Vokietijoj pro pa- x - ,val¥tan! civiiiu tei. 
galuos darbą du-.ro bolse- 'kiausimus pietiniaj se- 
vikas Gerhard Eisler, pa- -

.alkininkai dėl Rosenbergų ryškiau metasi visiems Į lodei tokių asmenų šelpi- 
.elia dideli triukšmą. Tas akis ii- prikišamai rodo, kad mas lietuvių suaukotomis
riukšmas yra tik politinė su tokiais šnipais reikia ko- 
propaganda. Bolševikams voti visomis Įstatymų prie- 
. isai nerupi Rosenbergus monėmis.
.šgelbėti jie greičiausiii R ' nuteis.
.rori kad Rosenbergų bur-' 1951 balandžio 5
nos butų uždarytos, nes ka- d y ^iekusi ,- teis.
da nors Rosenbergai gaWmoPbylį flausvmo. Po to 
pradėt, kalbėt, ir nurodyt. B^m0 ju bvla žjo 
utus šnipų tinklo narius. eil kitį'lei;m0 
.tas, rodos, ir butų uemn- i,-vista buvo atrasta, 
e.is argumentas, kodėl Ro- k“ j leismas ėjo prisilai- 
enbergų nereiktų sodinu , kanl7statvn)u į/ ga*,.antu0- 
idekuos kėdę o pakete ■,kaiįnamiems visas 
.ems bausmę kalėjimu *• priemones inti5 h. irod^
yvos galvos. . Javo nekaltumą. Per

Bolševikai saukia, kad jr « Ju;
osencergų nuteisimas yra Rosenbergai

■isterija, antisemitizmas ( „ v-eBno teism0
r galas zmo dar kas. Toks .*£ jek fa, auk.
iksmas yra veju paremtas. -aK<į tefe b. vi.
\r Rosenbergai žydai ar gur buvo tas t
-ezydai, jų pras.zeng.mas į risilaikant
juos murdo, o ne jų tautine . " n
ar rasinė kilmė. Riksmas - *
lėl “isterijos” irgi neišlai-' Rosenbergų likimas, koks 
ko kritikos. Ne Amerikos *is bebūtų—kalėjimas

reikalavo daufciau. mums kove 
ant prieš bendrą priešą, rusa 
lapčia kraustė musų kišenių; 
r vogė musų slapčiausias ato 
r.ines informacijas.

kate perėjo visas teisingu- IIgame paaiškinime teisž 
mo instancijas ieškodami 
išsigelbėjimo nuo elektros
kėdės. Kol kas visos jų pa
stangos nuėjo niekais. Per
eitą savaitę teisėjas Irving 
R. Kaufman, kuris nuteisė 
juos mirti, atsisakė paten
kinti nuteistųjų prašymą 
sumažinti jiems bausmę. 
Teisė as ilgame paaiškini
me sakosi perstudi’avęs jų 
bylą iš naujo ir priėjęs to 
kios išvados:

“Aš esu ir vėl priverstas 
daryti išvada, kad kaltinamųjų 
prasižengimas—kaip pripažin
tas vie n b a 1 s i u prisiekusiu jr 
sprendimu—buvo neabeiojama; 
nustatytas . . jų išdavikiški 
veiksmai buvo aukščiausio laip
snio. Jie davė Rusijai infor
macijų apie pavojingiausią gin
klą. koki žmonės tik žino. ir tuo 
budu jie išstatė milionus savo 
tautiečiu mirt:es pavojun

"Rosenbergai nėra menki 
špionažo agentai; jie buvo pa
čio? to sąmokslo viršūnėj. . . . 
Aš ir dabar manau, kad jų pra- 
tižengimas yra biauresnis negu 
fmo'-’žrdystė. . . .

"Kada Sovietu Rusija (karo 
metu) ėmė musų pagalbą ir

natoriai naudojasi filibuste- 
iiu, kad nepraleidus jokio

. tn.r . • e , , federalinio įstatymo, kuris trileris 1911 merais ątyy-j , . ,h,envbė5 šalinin- 
ko r Ameriką -pakeliu, ,, - idau>amas.
Meksiką • n- era pasiliko im At h. naujasis

pokarinių metų. Amerikos k ,as fnibustello ,ei- 
teismas ji buvo nuteisęs me- * pieko keis. Bet 
te kalėti uz melagiųgus . .. abej rtįjų
parodymus imant ameriko- ^natXi daro baidymą, 
mską vizą, bet pagal gerą 
Amerikos paprotį jis buvo

garsėjęs ir šioje vandenyno 
pusėje.

paleistas Į laisvę po kauc-i- 
„a, iki aukštesnis teismas 
jo bylą persvarstys. Tuo 
tarpu Eisleris slapčia Įsėdo

gėrybėmis ir pinigais yra 
akras nusikaltimas ne tik 
Lietuvių Bendruomenės, bet Į lenkų laivą “Batory” iv 
ir jos siekiamų tikslų, o'pabėgo nuo Amerikos tei- 
taip pat ir pačių aukotojų 'singumo 
atžvilgiu, nes tos aukos pa
tenka ne tiems, kam jos 
buvo aukojamos ir, vie
ton stiprinusios lietuviškąjį 
frontą, ji silpnina.

3. BALF’o izoliavimasis 
nuo Bendruomenės, vvk- 
'.ant šalpos darbą, mažina 

to darbo efektingumą.

Bolševikai rytinėj Vokie- 
-ijoj ji pasitiko kaipo did
vyri ir pastatė jį Goebbelso 
darbo dirbti. Per kelis me
tus Eisleris melavo, bet da
bar prisimelavo liepto galo. 
Jo vedama Įstaiga rytinėj 
Vokietijoj panaikinta, o 
jam pačiam gresia Slanskio

Dr. Alan Nunn May

Pereitos savaitės pradžio
je Anglijoj buvo paleistas 
iš kalėjimo pirmas nuteistas 
atominis šnipas, angių mok
slininkas Dr. Alan Nunn 
May. Jis buvo nuteistas 
kalėti 10 metų už davimą 
rusams informacijų apie 
Amerikos ir Anglijos ato
minių ginklų gamybą ir at
sėdėjo kalėjime sešius me
tus ir astuonius mėnesius.

Tik išėjęs iš kalėjimo 
bolševikas mokslininkas pa
sisakė šitaip:

Pavyzdžiui, kad ir su likimas. Kuo jis bolševi
mokyklų išlaikymu1 kams prasikalto nežinan-ka(largo

“Aš asmeniškai manau,
aš elgiausi teisingai 

(duodamas slaptas žinias 
rusams) ir manau, kad dau
gelis kitų žmonių taip pat 
mano.”

Vadinasi, buvau šnipas ir 
moksli-

čiam bolševikiško taimudo 
paslapčių yra gana neaišku.

.vai kurias iš jų laikas nuorėt faktas yra, kad jis ne
šiko sušelpia, apie tai nie-[malonėj ir visai galimas 

ko nepranešdamas krašto'daiktas, kad tas “žvdas _ . . r ...
valdybai. Rezultatas pasi-i buržujus” bus pakabintas ^el smpmesiu. io moksli- 
rodo toks, kad krašto val-jkartuvėse. Jei taip atsitik-.™1^? nieKa' neklausę, kaip 
dyba nežino nei kada, neitų, tai galima bus sakyti, J’-s 1 sa\o praeities sni- 
kiek, nei kuri mokykla bus kad žmogus bėgo nuo vilko Paėjimą, spaudos atsto- 
t-> « t „nJlonifinlrnnięVn tralanmnl ir Vai JO \ 1SH1 11 nematė.

Vokietijoje krašto valdyba 
uri daug sunkumų. BALF

oje Rosenbergų išdavystė svetimai diktatūrai.

Pranešimas
Dėl BALF’o ir Vokietijo* Lietuvių Bendruomenė* 

Santykių
bendradarbiavimų su Vo
kietijos Lietuvių Bendruo
mene, nenurodydamas tam 
savo veiksmui pagrįsti jo
kios pamatuotos priežas
ties.

2. BALF’o paskutinieji 
potvarkiai šalpos reikalu

Susirenkant Bostone BALF 
seimui dedame Lietuvių Ben
druomenės, Vokietijos krašto 
valdybos pranešimą apie 
BALF 'o ir Bendruomenės 
santykius. Manome, kad 
BALF’o seimo nariai ir visa 
visuomenė norės susipažinti 
su “antros pusės” argumen
tais.—Red.

taip, jog butų išvengta, kad r&vatkiskum&s 
viena mokykla gautų pašal
pą net iš kelių šaltinių, o ki
ta nieko.

Toks paralelizmas ir ne-
laningumas turi dar daug PanaI^um0 .•'^1*nas rovei.” Kad ta jo Įsivaiz- 

ir kitokių neigiamumų. P.a et.ine?“ ^-sjnes n 'xen~jCXOjaira -gerovė ’ eis Rusi- 
4. BALF’o laikymasis’^ motyvus. Įvan-ųs ^ Jdikta toriaus naudai Dr. 

L i e t u v i ų ‘ Bendruomenės aponsonai pne sa\o pio-^, bolševiko su-
apy linkių valdybų bei jų P*?e mui ?’• a 3 J?’Į Jauktoj galvoj išdavystė ir
seniūnų atžvilgiu yra dis- 2 aus m 1 Seiy fe “žmonijos gerovė’ susivėlė 

— - - mmų, švenčių proga pnze- J
da Betlejaus stainelę, tris 
karalius ir panašius

duos slaptų informacijų.
Per švenčių sezoną Ame- - • , , >... j- • . i • •• Tas pats snipas sako, kadnkoje radio ir televizija* 1 ’

valkioja iki neįsivaizduoja- 
banališkumo

jis nori vėl tęsti savo tech
nišką darbą “žmonijos ge-

I. R. Kaufman sako, 
<ad nuteistieji nenusipelno 
okio pasigailėjimo, nes jie 

vra sąmoningi musų šalies 
šdavikai ir visai neatgai-l 

’auja dėl savo išdavystės.
Dar nežinia, gal prezi- 

7entas Trumanas pasigailės 
‘.ų išdavikų, bet jei jis to 
'epac ai-ys, tai Rosenbergai 
urės apie sausio 12 d. sėsti

elektros kėdę ir savo iš
davystę apmokėti savo gy
vybėmis.

Dėl Rosenbergų bausmės 
iekvienas nebolševikiškos 
loralės žmogus pasakys, 
ad jie nuteisti yra prisi- 
aikant musų šalies Įstaty

mų, jų kaltė yra aiškiai Įro- 
’yta, jų prasižengimas yra 
iaurus ir todėl jiems turi 

’ uti taikoma Įstatyme nu
matyta bausmė. Mirties 
'ausinės priešininkai gali 
argumentuoti, kad pati to- 
via bausmė yra smerktina 
bet kol istatvmas tokia bau- 
cmę numato, Rosenbergai 
ios tikrai nusin^lno.

Bolševikai ir jų visokie

BALF’o ir Lietuvių Ben- 
ruomenės Vokietijoje san 

tykių klausimą ir taip pat 
BALF’o pirmininko nau
jausius patvarkymus, išreik 
itus jo aplinkraštyje “Vi
siems Lietuviams Tremti
niams Vokietijoje” PLB 
Vokietijos krašto taryba 
svarstė ir savo p. m. rugsėjo 
3 d. suvažiavime ir rado 
juos esant žalingus Vokieti-

kriminuojantis. Turime gal 
voje daugeli kartų pasitai
kiusi išskyrimą išrinktų Į ..... .
BALF’o gėrybių dalinimo “V v‘enas televizijos ak- 

- tonus, George S. Kaufman, 
asišlykštėjęs religinių mo- 
yvu komerciaiizaciia, prieš 

Tzalėdas vienoje programo
je išsitarė: “Padarykime ši
tą vieną programą, kurioje

komisiją Eendruomenės val- 
pvvvarniču icina.u pirmininkų ir seniu-
ne pabojo Vokietijos betų- <i P vien£tėlis nusi- 
vtų tautinių interesų ir ardo Jjtimas U!)UTO tas> kad jie
Bendruomenės vienybę bei 
susiklausymą. t emokratiniu budu 

Bendruomenės narių
visų

buvo

dr» I
Į neišnarpliojamą kamuolį 
ir išdavikas dedasi “kanki-

Lietuvių Bendruomenė nė-išrinkti vadovauti Bendruo-j”J^va^, „ ne^e.ta įoji
ra jokia partinė, profesinė, menės apylinkei. Į
konfesinė ar panašaus po-i PLB Vokietijos krastoj 
tudžio organizacija, ji ap- valdyba padarė visas gail
imą visus lietuvius be pa-mas pastangas BALF’o va- 
žiuių skirtumo. Tačiau Lie- dovybei nušviesti, kokias 
tuvių Bendruomenė negali neigiamas pasėkas tun jos 
ir nemano nesiinteresuoti ir bendradarbiavimo nutrau- 
nesirupimi savo narių tauti- kimas su Vokietijos Lietu- 
ne sąžine. Kova su bolše- vių Bendruomene ir siūlė 
vizmu, Lietuvos vadavimas, tartis dėl šito bendradar-jos Lietuvių Bendruomenei 

Ji Įpareigojo PLB Vokieti- lietuvybės išlaikymas ir lie- tiavimo atstatymo. Bet, 
tuvių gero vardo išlaikymas kaip jau minėta, į savo ras 
šio krašto šeimininkų akyse tus jokio atsakymo nesu
yra ir paliks pagrindiniais silaukė.
Lietuvių Bendruomenės už-' Panašaus atsitikimo kraš-

jos krašto valdybą tartis su 
3ALF’o pirmininku, o ne
pavykus su juo susitarti— 
su BALF’o centru dėl ben
dradarbiavimo atstatymo ir daviniais. Tų uždavinių to valdybai neteko turėti
dėl Bendruomenei žalingų ----- -- --------
patvarkymų atšaukimo ar
pakeitimo.

Krašto valdyba, vykdy
dama tą Tarvbos nutarimą, 
p. m. rugpiučio 5 d. kreipė
si raštu Į BALF’o pirminin
ką ir, nesulaukusi iš jo jo 
kio atsakymo, p. m. spalių 
9 d. raštu Į BALF’o centrą,
:š kurio taip pat jokio atsa
kymo negauta.

To pasėkoje PLB Vokie
tijos krašto valdyba laiko 
'Jabar savo pareiga praneš
ti, kad:

1. BALFas nutraukė

vykdymo turi siekti ne tik savo kelerių metų darbo 
Lietuvių Bendruomenė, kaip praktikoje, santykiaujant 
organizacija, bet ir kiekvie- ne tik su lietuviškosiomis, 
nas doras ii- suripratgs lie- bet ir su Įvairiomis kitatau- 
‘uvis asmeniškai ir visos čių bei tarptautinėmis Įstai 
lietuviškos organizacijos vi- gomis bei organizacijomis, 
somis turimomis prienfonė- PLB Vokietijo* Krašto 
mis. Kiekvienas lietuvis,! Valdyba,
parodęs nesiinteresavimą---------------------------------
ar dar blogiau, savo nrie< "Keleivio” kalendorių jar 
singą nusistatymų tų. tikslų ali„a užsipakyti. Kaint 
siekime pats save .isekina 5n centŲ. užsakymus ir pi 
lž pilnateisių Lietuvių Ben- riigyS prašome siųsti t
druomenės narių tarpo ir, 
kaip praktika parodė, per
eina pas Lietuvių Bendruo
menės ir Lietuvos priešus.

"KELEIVIS”
636 Ea*t Rroadway 
So. Boston 27, Ma**.

Naktis’

Kai kurie “jautrus” žmo
nės šituose žodžiuose Įžiu 
rėjo religijos užgavimą ir 
pradėjo protestuoti. Tele- 
rizijos stotis, kaip tik išgir
do protestą, tuoj aktorių at- 
’eido iš darbo. Aktorius 
aiškinasi, kad jis nenorėjęs 
•:linijos užgauti, bet “jaut- 
ts” žmonės, švenčiu ūpo 
'agauti. veja aktorių iš dar- 
uo ir tiek.

Tai pavvzdys iki kokio 
’aipsnio žmonės gali suda- 
■atkėti!

Tilibusteri*”
Susirinko naujasis, 83-čias 

ongresas ir tuoj pat senate 
?kilo “filibusterio klausi

mas.”

Filibusteriu, politinio žar 
ono kalboje, vadinama se- 
atoriu teisė kalbėti be io- 
io saiko. Pa?al veikian

čias taisykles senatoriai 64
^alsais gali nutarti diskusi
jas bai<rti, bet ir toks pasiu 
i'-mas diskusijas baigti irgi 
gali būti aptariamas be ga
lo ir be krašto. Praktikoje

niu.
><

Audra Farmos e

Busimas žemės ūkio sek
retorius, Ezra Taft Benson, 
šiomis dienomis pasisakė 
prieš žemės ūkio produktų 
kainų palaikymą “907c ly
gybės” 1 ygyje. Farmeriai 
ame pasisakyme Įžiūrėjo 
avojų, kad jų produktų 

kainos kris. Kilo audra 
'aimose prieš administraci
ją, kuri dar nė valdžios ne
perėmė.

Gen. Eisenhower f armė
nus greit nuramino. Jis pri
minė savo rinkimini paža- 
’a. kad žemės ūkio produk
tų kainos bus išlaikytos, ir 
paskatino busimą žemės 
ikio sekretorių pareikšti, 
kad ils šiuo tarpu nenla- 
nuoja nieko keisti žemės 
ikio produktų kainose.

Farmeriams kainų klausi
mas darosi vėl labai skau
dus, nes žemės ūkio pro
duktų eksportas sumažėjo 
apie 20% ir tų produktų 
kainos nukrito jau 10%, 
iie parduodami žemiau val
džios nustatytų kainų. Jei 
vvriausybė farmerių pro
duktų nesupirkinės tvirto
mis kainomis, farmeriams 
~resia depresija. Užtat toks 
jautrumas fanuose dėl vie- 
"o kito busimo sekretoriaus 
išsireiškimo. . . .

—J. D.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠU

Lawrence Padangėje
Svarbu* Pranešima* jvių Piliečių Klubas, ivvks 

Lietinių duonkepvklos sekmadieni, sausio 25 d., 
korporaeija baigia sutvar- va^* pietų, čia bus 
kyti likvidacijos reikalus ir naujenybė lahai dideli 
tuoj visiems šerįninkams choras ir daug solistų, \Li 
bus išmokėti pinigai. Šeri- svetimtaučiai.
ninkai kreipkitės yputiškai Banketas: Rengia Mote- 
arba laiškais,ypač kurie Pt Kiečių Klubas, iv,ks 
gyvenate kituose miestuose, šeštadienį, sausio 31 d., -us 
1 V/Hininlro Trano Coindinni ĮV£SQlMt<l KiUOO VHltlVi iždininką Joną Savulionį,
8 Vermont St., Lavrenee, Prakalbos,
Mass. Siųsdami savo Šerus laiko Praleidimas, Li> 
kiūtinai pasirašykite vardą tuvos nepriklausomybės .ir pavardę ant*Šero, kitaip “ £*** Amerikos
nebus galima pinigus išmo- J^uv^ 1
keti. čekius rašo advoka- Lietuvių Piliečių km oas; 
tas, o iždininkas pasirašęs lvVks sekmadienį, vasano 
juos perduos asmeniškai ar Pagrinainiu kaloeto-
pasiųs paštu šėrininkams. Į}“ .su^a,^a pakviesti k. Bie-

Iaetuvių duonkepyklos New , .
korporaeija Įsikūrė 1918 mJ Banketas aidžiausiai, kur 
birželio 14 d. Likviduojasi ^una stalai apkrauti sttanu-

------- - — kiekvieno staio
J"2 v<Xx e*

dainos, sma-i

“CHAMPOLUON” KREIVIŲ GELBĖTOJAI

t-cbaaoao pckruščią sargybiniai ir žvejai sinkiai dirbo, kol išgelbėjo iš prancūzu ke
leivinio lai'o “( hampolLon ’ 300 keleiviu. Laivas visai netoli kranto audroje užėjo 
cnt sektantes. ,

Detroito Padangėje

1953 metais, išgyvavusi 35 “3^’ ant .k,e 
metus. Geriausiai biznis stipt tosios
ėjo 1930-31 metais, samdė kelsas alaus ir visuomet sto- kada gi tu pas mus atvyksi? Santa Glaus, kuris

1>O
, . . . .. , ~ . - ----- , T----  kiekvie- tant iš darbo i namus ir ei-

11 darbininkų, turėjo 4 tro- ka j1?10? \1&!cn?s. ‘ues lau senai laukiam ir r.am davė parsinešti namo nant prie autobuso viena
kus duonai išvežioti; šeri-PintL I?1žykite tikėtus niekaip nesuiaukiam. Fa-dovanų—saldainių, vaisiu, mašina ja suvažinėjo ir mir- 
ninkams buvo mokama di- į5 anfs?*?’. ne\ te ne-jtaisėm ii- Įrengėm tau gy-’riešutų ir Įvairių žaislų. Ka-'tinta sužeidė. Bevežant i
deli dividentai, vienu tarpu bufS‘entl kan}oai'ius ant marių ledų Senuką gabiai vaidino ligoninę jinai mirė. K. Sari

prieš pat banketą, kaip pa
prastai, nebus galima gau
ti. Čia Įvyks didelės cere

išmokėta $7.50, porą sykių 
po $5 už kiekvieną $10 Še
rą ; kitais kaliais po ma
žiau, bet visvien dividentais 
jau senai išmokėta daugiau 
negu orginaliai Įnešta. Lik
viduojant bizni dar nežinia 
po kiek mokės už serą, nes 
tą viską tvaiko advokatas 
ir tik vėliau paaiškės, kai 
galutinai bus suvestos są
skaitos ir uždarytos biznio 
knygos.

Šitą pranešimą oficialiai 
skelbia komitetas- pirmi
ninkas Kazys Paltanavi
čius, protokolų raštininkas 
Pranas Vareika, finansų 
raštininkas Andrius Dze- 
vandauskas, iždininkas Jo
nas Savulionis, direktoriai , . ...*. rence ten nuvykęs, apail tas.Simonas Petrukevicius, Mo- * • j • ‘ . •. „ , . . paprastai druKUOtos atviru-tiejus Zalanskas ir Feliksas r *
Lenčauskas.

monijos—bus Įvesdinti 
bo viršininkai.

Švenčių Proga

klu-l

aranto iš kur per langą ma- Kazys Volungu-. Malonu 
;ysi visą mėlyną ji Pacifiko buvo žiūrėti Į tuos mažuliu- 
okeaną. Mes laukiam jus kus. Tai jau musą trečioji
atvvkstant per Kalėdas.”

Makanoy City, Fa.—Ma- . 
njona Želionienė, devynių1 *u

kart
šiuos jaunučius lietuviu-

kūdikių motina, rašo: .maioniai 
“švenčių proga, nors poraiJ‘d

pasitiko, pneme ir juos

gutienė buvo našlė, paliko 
vienturtę dukterį, Albiną 
Cote, gyvenančią Portland, 
Conn. K. Sargutienė paė
jo iš Lietuvos iš Raguvėlės 
parapijos, Panevėžio ap-j

Įspūdžiai iš Dviejų 
Susirinkimų

Gražiai vyksta Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 
362 kuopos susirinkimas. 
Dienotvarkės klausimai vie
nas po kito švaistomi, pa
daromas vienoks ar kitoks 
nutarimas ii- taip viskas 

važiai vyksta iki vykdo 
unijų organų linkimų. Čia a5rįu 
užtrunkama kiek ilgėliau,! 
bet tas yra visiškai natūra
lu, nes renkami žmonės 
kuopai vadovauti. Taigi, 
siūlomi kandidatai i pirmi- 
inkus. Tarp pasiūlytųjų 
ra ir nario N. kandidatūra. 

Susirinkimo pirmininkas p.
K. Semaška praneša, kad 
narys N. pagal konstituciją 
negali būti renkamas, nes 
buvo praleidęs terminą mo
kesti sumokėti. Pasiūlyta 
sis kandidatu narys N. pa- • 
aiškino, kad norėjęs sumo
kėti dar prieš terminą ir. 
kreipėsi pas iždininką, bc-t* 
iždininkas nepriėmė, ka

ginti konstitucijos, narių su 
-iiinkimo nutarimu, ir svar- 
blausią savų principų, ku
riuos taip gražiai gynė SLA 
kuopos susirinkime? Ji 
kalbėjusių argumentai yra 
neteisingi, kodėl nepaprašo 
valdybos pirmininkės p. 11. 
P.auby paaiškinti, o jei y. j 
teisingi, tai kode' nepa
smerkia vaidybos taip

ir negražiu kombi-
nacijų?

Taip bestebėdamas pir
mininkaujantį p. Semašką, 
manau sau, išmintingas vis 
dėlto vyras, gerą turi ir tak
tiką susirinkimui vesti, pir
ma, kaip ir tinka pirminin
kui, duoda norintiems išsi
kalbėti, o pabaigoje iš visų 
kalbų padarys išvadą, pa
sakys tiesią, griežtą ir prie. 
cipinę nuomonę, veiksmu- 
pavadins teisingais vardais 
ir susirinkimui duos teisin
gą pasiūlymą.

Radio klubo valdybos 
ekretorius p. A. žiedas,

Mes gavome labai daug 
atviručių su sveikinimais ir 
linkėjimais. Kurių a "resus 
turėjome atsilyginom t 
patim, o kuriu neturim tai 
leisim sau dar karta panau- ,a 
doti “Keleivio” š. altas * 
šjuomi reiškiame ____ t e
giausius linkėjimus visiems prfeš 20 metų, kai orgar.i- 
musų draugams. Prie to zavom marškinių siuvėjas 
pravartu žymėti: |toj apieiinkėj, jos stuboj

Siena Madre, Calif.—Jo-’’uvo musų pirmas ir svar
bas Kotas, nesenai iš Law-1 blausias apsistojimo punk-

Kės

Gruodžio 28 d. Moterų 
Piliečių Klubas turėjo vi
suotiną narių susirinkimą, 
kuriame perrinko valdybą 
šiems 1953 metams. Pirmi
ninkė—Nellie Penkus, vice- 
pirm.—Elzbieta Petkevieie 
nė, finansų rast—Antanina 
Šuperienė, protokolų rast.
—na Večkienė, iždininkė— 
Magdalena Vaitkunienė, iž
do globėjos—Marijona La- 
gunienė ir Ona Pesliakienė.

Moterys pilietės nutarė 
ruošti metinį banketą, ku
riame kvies dalyvauti ir vy
rus. Bus Įvairių pamargi- 
nimų ir, svarbiausia, tai 
įvesdins naujai pem....»^ yintia 
klubo valdybą. Banketui z 
ruošti komisija: Marijona 
Zautrienė, Tapilia Šimko- 
nienė, Ona Milienė ir Ona 
Pesliakienė.

dangi neturėjo knygutės, o dešinioji p. Semaškos ran- 
knygutė buvo užsimetusi, ka, jam kažką pašnabždė- 
Kol susirado knygutę, nio- jęs atsistojo, išsitiesė ir pa- 
kėjimui nustatytas laikas sisukęs i susirinkusius pra- 
jau buvo praėjęs. dėjo: — Gerbiamieji, aš

Iždininkas paaiškinimą klausiau, klausiau, bet jau, 
kaip žinote, ir kantrybė tu- 

o ... -- -o—u jau negaliu
Lai žinomas žmogus, yra tylėti! Noriu pasakyti m. a- 
diplomuotas advokatas ir sų opozicijai teisybę i akis. 
buvęs Kauno apygardos Juk kas čia buvo pasakyta, 
teismo teisėjas, tai kuopos yra tikra destrukcija, reak- 
pirmininko pareigoms visa- cija, konspiracija, viskas 
pusiškai tinkamas kandida- prieš lietuvišką bendrą da: - 
tas, o laiku nesumokėtas bą, prieš lietuvišką v ieny- 
mokertis. ši kartą, nėra joks bę! Aš tad ir siulau, pagal 
nusikaltimas ar blogas valdybos patiektą oieno- 
veiksmas, tas Įvyko vien tik tvarkę, konstitucijos pakei- 
dėl knygutės užsimetimo,—timą svarstyti ir priimti, ir 
paaiškino pasiūlęs narį N. prašau pirmininką mano 

pasiūlymą tuojau pat statv- 
K. ti balsavimui.

ne-J p)ar 2odį gauna vienas iš 
galis iš principo leisti nario anksčiau kalbėjusių l)r. J.

Drundza. Jis reiškia dideli 
nustebimą, kad valdybos

oniai vaišino klubo val-iskrities. Palaidota gruodžio patvirtino. kaip žinote, ir
a: Jonas Urbonas, Ra-’18 d. Green Bcover kapinė-! Kadangi narys X. yra ge- ri ribas, ilgiai

a stiienu, atvykite su žmona, Fe n Rus, 
AndriusF*l-uo,mat' t 

Įaėt/

malonu Lutų jum 
jr dar kartą pasijai-

Gyvenu sau vienų Vie
vin kambariai tusti ir

lr. visur tik tuštuma- atvyki- 
širdin-' oforto 

20
iai

Mikolaitis»pc>i
Augustas 
Tatare. ris. 

aiažcntis. .Litera; 
A:A- nr 'Mama
gaspac-cnus

Petras s c.
\ P'- kvs * 
Vincas!

i nuobodu^, Alexa^-
L vyko i Havana, Cuba

Jauna ir iabai graži lie

Kuodžio 21 d. mirė Jo- 
-- - B- Butkus, 69 metų am- 

nf -iU" ^iaus, gyvenantis 143 Me- 
Pov nas chanjc Velionis mirė

po ilgos ir vargingos ligos 
Henry Heyvrood Memorial 
ligoninėj. Paliko liūdesyje 
žmoną Oną, dukterį Liudą,

aivaitė, C'laVidia M. Žukai-žentą George Sha\v ir anūkę 
tė, Jono Žuko duktė, šiomis'Jane, visus Wellesley, 
dienomis išvyko" Į Havana,1 Mass., ir du broliu, Antaną kandidatu.

dar savo ranka pridū
rė: “Gerbiamas drauge, jei 
Keleivio’ neturėčiau, tai 
nieko nežinočiau kas deda
si Lawrence ir jo apielin- 
kėse. Ačiū jums.” Skai
tau už didžią garbę ir bran
giausiu atlyginimu, kad 
draugai Įvertina kas our.aj 
parašyta.

Iš Reutlingen, Vokieti
ja.—S. Radavičius siunčia 
širdingiausių linkėjimų iš 
tolimos Europos ir neperto- 
’iausia nuo mus gimtinio 
rašto, Lietuvos. Deja, kol 

kas, neturėjau garbės pažinti 
tą kilnios širdies lietuvi. 
Veikiausia ir čia bus “Ke- 
’eivio” nuopelnas, kuris su

Millinocket, Me.—Marl
ena Fišerienė irgi kviečia 

atvykti. Deja, gi mes nusi- 
sprendėna niekur nevykti.
nes gal jau bus paskutinėm pĮazjaj lasg aDje žuku 
Kalėdos, kulias s.ęsime 

apieiinkėj1OJ
!.uc?e

Methue-

Susituckė

Antanas K. Balčius su 
Terese Bakanauskaite iš
Darė, N. H., sukurė šeimy
nini gyvenimą. Teresė čia 
rimus ir augus, Antanas ki
lęs iš gražaus Dzūkijos 
:rašto, nuo Leipalingio. Čia

Cuba, Dėdės Šamo svar-'Gyvenanti Gardneiy iri Pi’mininkaujantis p. 
fcioms paieigoms. Vietos Aleksandrą Lietuvoje. Ve-;^enia:'ka Parei<ke’ ka” 
abu dienraščiai, “Daily Ea-‘nonįs Jonas Butkus paėjo
gle” ir “Evening Tribūne,” Lietuvos iš Ritkėnų kai- 
talpino Claudijos atvaizdą mo, Kovarsko vals., Ukmer

gės apskr. Dar prieš pir
mąjį karą velionis atvyko i 
Ameriką, iš pradžių dirbo 
dirbtuvėj, susitaupęs kiek 
turto vedė Oną Rasimavi- 

apie 50 metų amžiaus, mi-pbute. nusipirko namus ir 
rė ir it lietuviškas ąžuolas, y radėjo verstis prekyba, 
išgriuvo iš musų tarpo, urėjo valgomųjų daiktų 
Prieš 60 metų jis čia atvy- rantavę per daug metų var-

seimą.
Mirė Žymus Lietuvis

Andieiiunas, 
amžiaus, ini-i 

s ąži
ų ti 
čia atvv-

N. kandidatūros, nes tai 
prieštarauja konstitucijai.

I pii mininkaujančio nio-sekretorius

Amerikoje, bet Amerikos 
ko, Įsikūrė ir labai daug' u Red and White Grecery. i Lietuvių Balso Radio Klu
dirbo
Kostas

lietuviškoj 
buvo vienas

p. A. žieaas
tyrus buvo atsižvelgta ir siūlo laužyti konstituciją ii 
narys X. paprašė jį iš kan-'narių susirinkimo nutari- 
idatų išbraukti. Toliau j mus. Kreipdamasis Į pir-
iskas v v ko ir baigėsi be mininkaujantĮ p. Semašką, 
inčų. ‘prašo tokio siūlymo \isai
šičia vyksta susirinkimas balsavimui nestatyti, nes tai 

ne Susivienijimo Lietuvių bus padalyta gėda ir valdy-

namai nerrinkta 3rtina Lietuvos sunus į Pa' 
ja pemnKtą -jnĮjg >riepaicant kuriame 

pasaulio kamputy jie bebū
tų.

Karaa, Kauai, Havvaii.— 
Jenkins, 10 metų 

amžiaus, mano anukutis, 
apart paprastos atvirutės 

Koncertas: Rengia Lietu- dar pabrėžia: “Grandpa,

Trvmg

uri stambų bizni, valgomų mutinių sv. Pranciškaus pa- 
daiktų krautuvę, 227 Park rapijos kūrėjų, pašalpinių 
3t. Jaunavedžiams linkim„draugijų organizatorius ir 
viesaus ir laimingo gyveni-

Svečiai ii Kalifornijos
Ignas ir Rožė Stračinskai 
r jų sūnūs Albertas, kurie 
er daugelį metų gyveno ir 
eikė Lawrence, dar kartą

dirvoj, j Paskutinius kelias metus 
iš pir- velionis vėl dirbo dirb

tuvėj, biznį turėjo parduoti 
ėl nesveikatos. Velionis 

buvo rimto ir draugiško bu- 
daugiausiai jo pastangomis i do žmogus ir turėjo daug 
buvo įkurtas ir išugdytas gerų draugų. Priklausė prie 
lietuvybės centras—Ameri- visų

os Lietuviu Piliečiu Klu- ’

jo. Susirinkimo pirminiu- tomą

bai ir visam 
o jei jau vis

radio klubui, 
dėlto bus sta- 

balsavimui. tai jD

as.
Kostas per paskutinius 20 

metų gyveno pas dukrą 
Weymouth, Mass. Paliko

ia apsilankė ir virs savai-j.2 brolius ir daug anukučių. 
Ao uvnniovnci r»oclHnrlf«v 7Tnnn». 4 Hnlftpris

Se- duoda pasiūlymą toki: kaskas yra tas pats p. K. 
maška. Susirinkimui pa-'už tai, kad butų laužoma 
tiektas tik vienas darbų konstitucija ir narių susirin- 
tvarkos klausimas—konsti- kimo nutarimai.

vietinių organizacijų, 
ietuvos Sūnų Pašai pinės 

draugijos, Lithuanian Out- 
ing Ass’n ir Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubo. Pa
laidotas gruodžio 24 d. su

.ucijos projekto svarstymas 
ir priėmimas.

Tik susirinkimą pradė
jus, pirmas gavęs balsą 
choro valdybos pirminin
kas, radio klubo valdybai 
reiškia choro vardu protes-

Ir kas Įvyksta? Pirmi
ninkaujantis p. Semaška 
paskutinį pasiūlymą (kas už 
tai, kad butų laužoma kon
stitucija ir nariu susirinki
mo nutarimai) stato balsa
vimui ir . . . pats už ii bai-

iškilmingomis m i š i o m i s gali būti
tą, kad šis susirinkimas 

teisėtas, nes
ne- šuo ja t

PATS LAIKAS UŽSISAKYTI
'Keleivio99 Kalendorių 1953 Metams

“Keleivis” ir šiais metais išleido dideli, 100 puslapių 
kalendorių, 1953 metams. Kalendorius yra atspaus
dintas ir siuntinėjamas.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug Įdomių 
straipsnių, eilių, informacijų ir lengvų pasiskaitymų. 
Be to, kalendoriuje yra plati kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ir tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” kalendo
riaus kaina yra ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
696 East Broadway So. Boston 27, Mass.

«i

pas 
Sve-

iai sakė, kad saulėtoj Ka-
’ifornijoj jiems malonu ir 
~era gyventi, bet Lavvrence 
niekaip negali pamfršti, lyg 
raukte traukia čia dar kar 

tą pargrįžti ir vėl visus pa
matyti.

Vaišino Vaikučius
Gruodžio 21 d. Lietuvių

Piliečių Klubas vaišino sa
vo vaikučius, ju čia buvo 
apie du šimtai, lyg bitučių 
nvib je dūzgė, lakstė, žaidė, 
cirkšno’o uogų skystį, val
gė šaltkošę (aiskrymą), 
sveikinosi ir kalbėjosi su

laiko svečiavosi 
raugus Stakionius.
es 

4
'iudtsy žmoną, 4 dukteris, 
''alaidotas Immaculate Con- 
ception kapuose Lawrence. 
Tebūnie jam lengva ir ra
mu ilsėtis, sieroje žemelėje.

A. Jenkins.

GARDNER, MASS.

Green Bower kapinėse. La
bai daug draugų ji palydė
jo. buvo ir iš tolimesnių 
miestų žmonių, jo švogeris 
Antanas Rasimavičius iš 
Verdun, Canada, jų duktė 
ir žentas iš New Haven, 
Conn.

Po šitų susirinkimų laikas 
nuo laiko vis ateina man 

nariams, juo labiau, jei yra’Į galvą klausimas, Į kurį aš 
keičiama konstitucija, susi-savo jėgomis atsakyti ne- 
rinkimas yra kiekvienam moku. Gal, sakau, tie mo- 
nariui ypatingai svarbus.!kyti žmonės viską kitaip su- 
Be to, valdyba laužo pasku- pranta, kaip aš. Sakau, 
tinį narių susirinkimo nuta-’gal bus geriausia jei para- 
rimą ir musų konstituciją.: šysiu savo mintis “Kelei- 
Antrar kalbėtojas panašiaifųviui,” nes, viena. “Ke’e'v"”

ipie
tai valdyba nėra pranešusi

Musu Naujieno* j Lapkričio 30 d. susino'.irgumentais. kaitina valdy-1,tikriausia skaitt 
Kai kasyta naujo ir mu-j Adomas Mickus, ilgametis/ ą i’ taip py i;;I. laikvtis Semaška ta num •- s. 
kolonijoj. Bet naujienos “Keleivio” skaitytojas. Tą-'ariu susirinkimo nutarimų Numanau, kad atsakvmas 

Tas pats bus Įdomus ne man vienam, 
kartojasi su trečiu ir ket- bet ir tiem žmonėm, kurie 
virtu klabėtoju. I prieš tokius veiksmus pro-

Stebiu ir galvoju: ko gi testuodami apleido susirir.- 
laukia pirmininkaujantis p.,kimą, o ir bendrai ne vie- 
K. Semaška.

pas mus kai kurios nelabai pačią dieną buvo nugaben- ir konstitucijos, 
malonios. Prieš Kalėdų tas i Heywood Memorial 
šventes Kastancija Sargu- lironinę. Ant švenčių par-
tienę. 60 metų amžiaus, gy
venančią 183 Main St., iš
tiko nelaimė. Gruodžio 16 
d., 5 vai. vakare jai griž-

vežtas Į namus, 208 Con- 
nors St. Atrodo, kad ligo
nis eina geryn. Mes, jo ge- 
(Nukelta i 7-ą puslapį) nepaima balso ir nestoja!

Kodėl gi jis nam skaitytojui
Pr. Pūkas.
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—Sveiks, vaike,

V

Nepaprastas Šulinys
Prieš daugeli metų, dar 

kuomet mano bočiai gyve
no Pašv itinio parapijos 
apylinkėje, vienais metais 
antį oje pusėje vasaros buvo 
sausmetis, išdžiuvo šuliniai, 
prūdai ir balos.

Pristigo vandens žmo
nėms, gyvuliams ir paukš
čiams. Bučiunų sodžiuje, 
kuris susidėjo iš 13 kiemų, 
užviešpatavo panika. Žmo
nės nusiminę, susirūpinę 
veik kas dieną ėjo, rinkosi 
ant kryžkelių ar kur prie 
kryžiaus ir giedojo: ‘'Pone 
karaliau, Dieve

irvežė akmenis iš lauko 
kiemų ir vertė į šulinį.

Dešimtį ar daugiau veži
mų suvertus i šulinį vanduo 
iš šulinio nustojo verstis. 
Ūkininkai atsikvėpė kiek 
lengviau ir šulinio savinin 
kui pasižadėjo padarytą 
per sodybą ravą užlyginti 

J. D. Taunis.

Nauji Leidiniai
Pulk. J. Petraičio “Laisvę 

Ginant Musų žygiai” atsimini
mai iš kovų su bolševikais ir 

Abrahomo, bermontininkais. Pirmoji dalis, 
dovanok mums lietaus.” (antroji laida, išleido Vaga 1952

Bet kas tai netikėtai už-,m.. 200 pusL. kaina $2. 
tiko. kad Gelažiaus šulinys,

riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas nutarė nebe
lemti to biuletenio leidimo 
ii* dabar vedamas susiraši
nėjimas su įvairiom Ameri
kos lietuvių organizacijo
mis, kad “Knygų Lentynos” 
leidimas nebūtų sulaikytas.

Paskutinėj “K. L.” laido
je paskelbta 30 naujų lei
dinių aprašymai ir apie 300 
periodikds straipsnių. Tę
siama lietuvių literatūros 
tremtyje 1945-1949 m. bib
liografija, pradėta skelbti 
romanus ir apysakas.

Išėjo Naujas
“Darbo” Numeris

kuris buvo už trobų, buvo 
neišsemiamas.

Geležius bijodamas, kad 
jam šulinio neišsemtų, tyčia 
slėpė nuo žmonių savo šuli
nio paslaptį. Vienok žmo
nės greitai sužinojo ir pra
dėjo naudotis tuo šuliniu 
nešė vandenį viedrais, vežė 
bačkomis ir kubilais sau ir 
gyvuliams: nuo ankstyvo 
ryto iki vėlyvo vakaro vis

Apy- —Well, vaike, visokių kai kas t0 šulinio ^and^ns 
niuyr! kreizių pasaulyje yra, ale Mme. 1^'°1ne^ 5 1^’ j- ~

—Gera diena, tėve. Ar tas tavo prancūzas bytina’ne po V?5. a V? P61" *e’ 
rengiesi alų daryti, kad kai- visus varijotus. pne suhni° vaziavo' Bet

, 9bi apie —V įsai ne, tėve. Pran- 
šitame cuzas Bombard sakosi no- 

namuo- įėjęs įrodyti, kad jurininkai 
reikalui ar keleiviai per juras, ku- 

Aš tik riuos ištinka nelaimė, ne- 
kad turi žūti dėl vandens ir mai-

apynius
—Nausa, vaike, 

kontre alaus niekas 
se nedaro, ba tam 
yra plenti bravorų, 
norėjau tau priminti, 
praėjo Nauji Metai ir tu sto trukumo. Jis net sako, 
manęs net nepasveikinai, kad valgant žalią žuvį žmo-

—Na, gerai, tėve, links- gus jurose gali būti be van
ilių Naujų Metų! dens, nes žuvis yra pilna

—Okei, Maike, geriau vė- sulčių ir tos sultys atstoja 
Iiau, kaip niekad. O dabar vandenį Tas sultis galima 
padėk man išfigeriuoti vie- iš žuvies išspausti, arba Vai
ną mįslį. gyti žalią žuvį su sultimis.

—Ką tėvas nori išaiškin- Tas prancūzas sako, kad 
ti? vandenyne galima gauti ir

—Mįslis toks, vaike: ar vitaminų. Jų jis gavo iš 
gali žmogus gyventi mario- mažų juros gyvūnėlių, ku- 
se be vandens ir be maisto i ių vandenyje yra labai 
šešius mėnesius? daug. Mokslininkai tuos

—Keistas klausimas, tė-gyvūnėlius vadina “plank-
ve. Aišku, kad žmogus ne- tonu.” Dr. Bombard sako-
gali gyventi be vandens ir si tų mažų gyvūnėlių kas-
be maisto net ir kelių die- '’ien suvartodavęs po du
nu. ypač vanduo žmogui gramu. Jis juos gaudyda-
yra reikalingas, o jurų van- vo įmerkdamas savo laivu-
duo yra negeriamas i ko inkarą į vandenį ir pas-’ 1

—Aš tą žinau, vaike, ale

Pulk. Petruičio knyga 
Lietuvoje buvo išleista 1934 
metais, prieš paskutinį vol- 
demarinių karininkų ban
dymą nuversti Smetoną. At
siminimai (1 tomas) bai 
giasi 1920 metų vasario mė
nesio kareivių sukilimu, ku
ri Petruitis padėjo ir ramin-fTai 
ti.

Petruičio atsiminimai yra 
budinga knyga, nes parodo

Prieš pat Naujuosius Me
tus išėjo paskutinis 1952 
metų žurnalo “Darbas” nu
meris (3—15). Jame įdėta 
eilė gerų straipsnių, su ku
riais patartina visiems su 
sipažinti.

Iš įdomesnių straipsnių 
minėtini šie: J. Vanago pui
kus straipsnis apie gruodžio 
17 d. perversmą Lietuvoje.

jau, rodos, “sena istori
ja”, bet ji vis nauja, nes to 
perversmo padariniai vis 
dar gyvi musų tarpe. O kas

laiko “dvasią” ir nušviečia tą perversmą ruošė, kas už

nežiūrint kaip daug van
dens iš šulinio sėmė, jis vis 
buvo pilnas. Tai buvo ma
na žmonėms, kaip žydams 
bėgantiems iš Egipto 

Gi į rudenį, pradėjus daž 
niau lyti, atsirado vandens 
ir kitų šuliniuose. Kad nuo 
tokios nelaimės apsisaugo
jus ateityje, to sodžiau 
ūkininkai pradėjo tartis,

visą eilę kovų dėl Lietuvos 
laisvės.

Deja, pulk. Petruitis 
vo ne tik karys, bet ir

kaip ii nuniu 11/4 11 
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Gelažiaus šulinį, kuriame 
vanduo buvo rudas, drumz
linas ir. kiek apstojus iš jo 
semti, paviršiuje pasirody-

GELBSTI MALDININKUS Iš rt’HAMPOLLION’*

Prancūzu laivas “Champollion” su 318 keleiviu, daugu
moje maldininkų vykstančių i Jeruzalę, užėjo ant seklu
mos audroje. 26 žmonės nuskendo bandydami audringoj 
juroj daplaukti iki kranto, kuris buvo tik 200 jardų atstu
me. Kiti keleiviai buvo išgelbėti Lebanono pakraščių 
sargybiniu, čia matosi, kaip vienas keleivis gabenamas 
Į krantą.

jį yra atsakomingas ir kam 
jis pasitarnavo? Kaip ofi- 

bu-'ciališki ir neoficiališki žino
tą perversmą aiškino ir

Ką sako kriksčio- žmonėms
santykiuose su piliečiais nys demokratai? Kariškių [giedojo karunkėlę

savo nes
rusies "politikierius” ir sa-!teisino?

Stebuklai ar Ką?
' “Garbė Dievui aukštybė- 
e, ramybė geros valios 

ant žemės,” at- 
bimbivo

jis kartais užsimena kumštį, nuomonės apie perversmą I niai “Laisvėje” per Kalė-
irsnukių daužymą, bizūną 

panašius “žygius.” Petrui
čio atsiminimai baigiasi 
kareivių sukilimu 1920 m. 
vasario 21-22 dienomis Tą 
sukilimą pulk. Petruitis 
Įrašo i bolševikų “nuopel
ną,” nors galėjo žinoti, kad 
jį iššaukė blogas maistas ir 
algų nemokėjimas karei
viams, o iš politinių grupių 
tiktai “kairieji eserai” pri
dėjo savo trigrašį prie to

ir popei versminius
Visus tuos ir kitus klau

simus J. Vanagas gana išsa
miai ir šaltai atsako ir duo- 
da aiškų perversmo, jo or 
ganizatorių ir juoju pasi
naudojusiųjų žmonių vaiz
dą. Verta pažinti to perver
smo kaltininkus, nes kas 
kartą darė šunybes, tam* 
nebėra pagrindo pasitikėti.

įvykius? į da
Verkit aniuoiai ir dvasios 

šventos danguje, šokit ka
zoką visi kipšai pekloje, 
komunistu partija per Bim
bos vienminti Vito Marcan
tonio rašo man laišką iš
Nevv

davo riebalų, tarsi alyvos sukilimo kurstymo.
butų užpilta. __:__

Vieną gražią dieną 12 to Petro Pilkos ^Žvirbliai Inki- 
sodžiaus ūkininkų padarė,lėnuose.” 1952 m., 104 pusi., 
sueigą ir nutarė pasiųsti po kaina nenažyasėta. Gaunamas 
vieną darbininką iš kiemo,autorių, 19 Old Harbor St_, 
kad išvalytų, išsemtų purvą
iš Gelažiaus šulinio.

,iSo. Boston.

Yorko ir 
“menševiką” tų 

’kų dolerių gelbėjimui poli
tinių kalinių Amerikoj. Tai, 
ar čia ne stebuklai7

Gerai, gelbėkim. Bet ko-

prašo pa 
huržnaziš-

<ui nuo inkaro surinkdavo 
tuos gyvūnėlius.

—O kaip tas prancūzas 
žuvis gaudė, vaike?

—Su persteke, tėve, o le
kiančių žuvų, pagal jo pa- 

lašo vandens ir be jokios sakojimą. visai nereikia 
žyvnasties. Tai vot, vaike, gaudyti, jos pačios belėkda- 
aš ir susibečinau su Zacir- mos nukrisdavo į jo laivu- 
ka, sakau taip negali būti, oL;ą. jas reikėdavo tik pasi 
jis vis savo porina. ’ imti ir valgyti, arba jų sul- 

—Tėvas pralaimėjai la-'tis išspausti.
žybas. Apie to prancūzo —O koks buvo to pran- 
kelionę ir aš skaičiau. Tašku botas, vaike? 
prancūzas, daktaras Alain! —15 pėdų ilgumo gumi- 
Bombard, tikrai atplaukė į nis laivukas, oro pripustas 
Ameriką,, jis išplaukė iš su burėmis. ,
Monaco miesto gegužės 25Į —Ar tas prancūzas ženo 

tas, vaike?
—Taip, tėve, jis yra ve

mano frentas Zacirka sako
si girdėję?, kad koks tai 
kreizi prancūzas atplaukė į 
Ameriką mažu lotuku ir 
plaukė jis kelis mėnesius be

rt.. plaukė per Balearų sa
las, Tanžyrą, Casablancą ir 
Kanariv salas ir prieš Nau
jus Metus pasiekė Ameri- 
1 os salas Karibų juroje. 
Plaukė jis mažame laivuke 
ii su savim nepasiėmė nė 
vieno lašo vandens ir neė
mė jokio maisto.

—Tai ką tas Bom bard is 
gėrė ir ką jis valgė?

—Prancūzas norėjo įro
dyti, tėve. kad jurose
ma maisto pasigauti 
vandens, o vandens 
gauti iš

dęs.
—Decit. vaike, dabar ais- 

: u. kad tas prancūzas nuo 
pačios bėgo.

—Tėvas klvsti, tas pran
cūzas yra mokslininkas, jis 
au senai tyrinėja vandeny

nus ir sakosi savo kelionę 
daręs visai apgalvotai.

—O kokį zaplotą tas

Darbininkai pakaitomis 
dirbo per kelias dienas, sė
mė vandenį viedrais ir liuo- 
savo su kastuvais žemę ir 
akmenis. Tik iš sykio van
duo šulinyje pradėjo kilti, 
vos spėjo darbininkai išlip
ti, kaip šulinys prisipildė 
vandens. Netrukus vanduo 
pradėjo lietis per viršų iš 
šulinio.

Juo toliau juo daugiau 
vandens iš šulinio vertėsi. 
Vanduo pasidarė taką per 
laižą, kluoną ir į lauką. 
Vanduo bėgdamas išrausė 
4 ar 6 pėdų ravą per visą to 
ūkininko sodybą. Lauke 
apie ketvirtadalį viorsto 
nuo šulinio žemesnėje vie- 
.oje vanduo apsėmė žemę 
•»er kelis rėžius. Pasidarė 
lyg ežeras. O iš šulinio van 
’uo vis vertėsi net gurgu
liuodamas

Žmonės net iš apylinkės 
ijo žiūrėti ir laukė kada 
vanduo iššulinio sustos bė
gęs. Kas tai iš būrio sušu
ko. kad šulinį reikia akme
nimis užversti. Kadangi su
manymas pasirodė geras, 
tai ūkininkai ėmėsi darbo:

gali-prancūzas gaus ir kas mo- 
iškės?

o vandens galima —Mokslininko atlygini- 
ietaus, arba gali- mas, tėve, dažnai yra tyri

mą žuvų sultis gerti. Pran-'nėjimo pasisekimas. Šia- 
ctRas tą įrodė, nes jis iš Ka- me atsitikime daktaras 
narių salų plaukė iki Ame- Bombard norėjo įrodyti, 
rikos krantų 65 dienas ir kad vandenyne žmogus gali 
atplaukė čia visai sveikas išsimaitinti ir tą jis įrodė, 
ir drūtas. tBe to, tas daktaras yra Mo

nako Okeanografijos Insti 
uto mokslininkas ir iš to 

instituto gauna algą, todėl 
aukų jis iš nieko neprašys.

—Netiesa, vaike, mano 
praluzintas betas, ar tai ne 
auka?

—Sudiev, tėve. Kitą kart 
neik lažybų, jei nesi tikras

Petro Pilkos eiliuotos pa
sakaitės visokio amžiaus 
vaikams linksmai piešia 
žvirblių gyvenimą žiemos 
metu “Inkilėnuose” prie 
Šventosios, kur pulkas jau
nų ir senų žvirblių sugalvo
jo pagauti katinuką ir iš
vežti jį į girią.

Žvirblių pergyvenimai pa
rašyti sklandžiai. Apie au
toriaus stilių galima spręsti 
iš tokio pavyzdžio:

šąla žvirbliai ausį, 
šąla žvirbliai koją.
Tupi pasišiaušę.
Sniegą pakapoja.
Batų jie neturi.
Trumpi kailiniukai. 
Susitraukę guri.
Tartum kamuoliukai...

GABIJA, neperiodinis literatū
ros žurnalas Nr. 3. 1952 m. 
Redaguoja Stepas Zobarskes. 
84 pusi., kaina $1. Adresas: 
Gabija. 335 Union Avenue, 
Bro?klvn 11. N. Y.

Šiame numeryje yra pro
zos, poezijos ir straipsnių 
literatūrinėmis temomis šių 
autorių: V. Ramono, J. 
Krumino, A. Škėmos, G 
Tulauskaitės, A. Barono, J. 
Rutenio, P. Babicko, L. Do 
vydėno, K. Jurgelionio, A. 
Gustaičio, J. Brazaičio, F. 
Kiršos, J Stebeikio, B. Ba
brausko, V. Maciūno ir M. 
A. Buonarroti.

J. V. Stilsonas tęsia ir šia
me numery Lietuvių Dar-[dėl tik Amerikoje? Kodėl 
bininkų Draugijos trumpą negelbėti visus politinius 
istoriją ir gyvai piešia LDD kalinius visam pasauly, 
.siKunmo sąlygas “trečiojo1 ypač Europoj, juo labiau 
periodo” bolševikiško biu-1Rusijoj, kur politinių kali- 
do vingiuose. Maskvos tre-Įnių yra daugiausiai, kur pa- 
tysis periodas buvo pasuki-! vojus jiems didžiausias? 
mas į avantiūristinę ir vadi ) Pagaliau, kodėl negelbėti
stinę bolševizmo politiką. 
To “periodo” politika Ame
rikoj buvo keistų vingių ir 
idiotiškų “vilčių” politika, 
kuriai šviesesnio galvojimo 
žmonės bolševikų eilėse tu
rėjo priešintis.

LDD įsikūrimas buvo tik 
neišvengiama išvada iš gal
vojimo ir pasipriešinimo to
talitarinei Maskvos diktatū
rai, kuri siekė paimti į sa
vo “neklaidingas” rankas

Lietuvos, kuri paversta ka
lėjimu, kurios žmonės pa
vergti?

Mano širdy visuomet bu
vo ir yra šilta vieta politi
niam Kaliniam. Man teko 
gelbėti Juozą Šukį ir Juozą 
Stilsoną. Per mano rankas 
ių gelbėjimui perėjo nema
žai pinigų. Gausiai lietu 
viška visuomenė aukojo tų 
vyrų gelbėjimui ir buvo vi
suomenėje pasiryžimo, kad

rodytų nors vieną šeimą ku
ri gavo iš komunistų fondo 
nors sudilusį centą, buvo 
reikalauta kad parodytų, 
kur ir kada bent vieną ka
linį jie išlaisvino. Jis to 
negalėjo padaryti.

Buvo išaiškinta, kad ko
munistų partijai visai neru
pi ir jai nesvarbu ką nors 
sušelpti ar išlaisvinti. Bet 
komunistams svarbu turėti 
politinių kalinių ir iš to da
ryti pelningą politinės pro
pagandos biznį. Ten susi
rinkusi publika baisiai pa
sipiktino tokiu komunistų 
elgesiu ir gausiai aukojo 
Stilsono gelbėjimui, kuris 
pagaliau ii- buvo išgelbėtas.

“Peace on earth, good 
will tovvard men”—Vito 
Marcantonio, apk a b i n ę s 
viena ranka mane kužda į 
ausį, o kita siekia dolerių. 
Tarsi aš nežinočiau ir jų 
nepažinčiau. Lyg aš neži
nočiau, kad jie netiki į Ka
lėdas, netiki į “Santa 
Claus.” Bet va, gražus 
oras. gera žmonių nuotaika, 
tai jie ir išėjo pažvejoti 
buržuaziškų dolerių. Lau
kan !

A. Jenkins.

JUOKAI

LENTYNA. 9-10 nu- 
išėjo prieš pat Kalė-

žmonių galvojimą ir pa ver-Į tiedu vyrai neturi eit kalė- 
sti juos į automatus, kurie jiman.
“entuziastiškai” pildo visus Kai vėliausiais laikais
Maskvos Įsakymus.

Žurnale įdėtas įdomus P. 
Abelkio vaizdelis “Našlio 
žmona” iš Amerikos lietu
vių gyvenimo, iš liūdnųjų 
vaikų ir tėvų santykių. J. 
Vanagas pasakoja linksmas 
“demokratiško grafo” Zu
bovo išdaigas. Plat okas 
straipsnis vertina mirusįjį 

o k i ečių socialdemokratų 
vadą Dr. Schumacherį.

KNYGŲ 
menai, 
das.
“K. L.” praneša, kad Vy-

Iš kitų straipsnių dar rei
kia paminėti apie Izraelio 
valstybę, apie šeimos tei
sės reformą, apie Amerikos 
farmerių rykštę - sausras, 
apie ukrainiečių laisvės ko
vų vadą ir daugelį kitų ra
šinių.

“Darbo” atskiras nume
ris kainuoja 25 centai, o už 
sisakant metams jis kainuo
ja vienas doleris. Adresas: 
636 E. Broaduay, So. Bos
ton 27, Mass.

Stilsonas buvo suimtas, tuo
jau buvo įkurtas jo gelbėji
mo komitetas, kuris Brook
lyne sušaukė masinį mitin
gą ir pakvietė visų srovių 
kalbėtojus. Čia kalbėjo ir 
A. Bimba. Bet jis vietoj 
kalbėti už politinio kalinio 
gelbėjimą ir prašyti tam 
tikslui aukų, užatakavo ko
mitetą ir sakė, kad šitam 
komitetui negalima pasiti
kėti, girdi, visi pinigai tu
ri eit per komunistų partiją, 
esą, ne vien Stilsoną reikia 
gelbėti, bet visus politinius 
kalinius, kur jie bebūtų. Jei 
tuomet visus, tai kodėl da
bar ne visus?

Tuomet šių žodžių auto
rius sėkmingai atrėmė Bim
bos begėdiškus puolimus, 
nes jis gerai žinojo, kaip 
komunistų partija “remia” 
politinius kalinius ir jų šei
mas. Buvo ant vietos pa
reikalauta, kad Bimba pa-

rr
ir

Apie Klaidas

Keli žmonės susiėjo 
kalbasi. Tarp jų buvo 
daktaras. Vienas kaimynas
kreipėsi r daktarą su tokiu 
klausimu:

—Klausyk, daktare, jei 
automobilių mechanikas 
padaro klaidą, jis ją pri
skaito prie bilos: jei kuni
gas padaro klaidą, iš to nie
kam nuostolių nėra: jei ad
vokatas suklysta, jis džiau
giasi, nes turi progos bylą 
atnaujinti: jei teisėjas pa
daro klaidą, ta klaida virs
ta įstatymu: bet kas atsi
tinka. jei daktaras padaro 
klaida?

Daktaras ilgai negalvo
jęs atsakė:

—Daktaras savo klaidas 
užkasa.

Laikas užsisakyti “Kelei

vio” kalendorių 1953

Kaina 50 centų.
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V alparaisiečiai
Bostono Lietuvių Rašyto

jų Klubo surengtame gruo
džio 14 d. K. Binkio “At
žalyno” vaidinime, susiti
kęs mane “Keleivio” redak
torius paklausė, ar skaitau 
Zigmo Jankausko aprašy
mą apie valparaisiečius? 
Ar galėčiau ką nors pridėti?

Apsiėmiau. Mano nuo
mone gerai žinoti visuome
nei, kaip senesnės kartos

toris, kas su juo atsitiko 
nežinau.

Pianas Račkauskas (Rač- 
kus), realtoris, praturtėjęs, 
gyvena Los Angeles, Calif.

Jonas Strumskis, teat
ralas, rodosi, apsistojęs 
kui- tai Illinois valstijoj.

B. Žilvičiutė, ištekėjusi, 
šeimininkauja.

Naujalis, žinių apie jj ne
lietuviai ateiviai sunkiose i turiu.
aplinkybėse siekė mokslo, j Bagdonas, esąs graboriu, 

Valparaiso mokslainės! Chicagoje
studentai buvo pirmieji pil- 
grimai į aukštesnį mokslą.
Jie sukurė ten savotišką 
kulturinį židinį, o iš to kul
tūrinio centro išėjusių Įtaką 
stipriai jautėme musų vi
suomenės gyvenime.

Daugelis Valparaiso auk
lėtinių ir dabar veikia musų 
tarpe ir yra veiklus ne tik 
savo profesijose, bet ir pla
tesnėj visuomenėj.

Senais laikais lietuviai tu
rėjo mažai šviesuomenės, o 
iš senojo krašto Į Ameriką 
tik retas inteligentas važia
vo. Todėl buvome išeiviai 
be savo šviesuomenės ir tu
rėjome čia vietoje jos “pa
sigaminti.” Valparaisas ro
dė kelią.

Kiek prisimenu papildau 
Zigmo Jankausko nepilna 
me sąraše paminėtus Val
paraiso auklėtinius ir tikiu, 
kad kiti tos mokslainės bu
vę studentai sąrašą papil
dys. Prisimenu šiuos stu 
dentus:

Antanas Šmitas, “amži 
nas studentas,” kuris ten 
prabuvęs virš desėtko me 
tų! Girdėjau, kad jis In 
dianos valstijoj atidaręs sa
vo mokyklą.

Kazys Pakštas, profeso
rius. Jo pavardę musų mo
kytoja negalėdavo ištarti 
kitaip, kaip kartotinai: 
Pakšš, Pakšš, Pakšš! O 
mės, tos klasės moksleiviai, 
iš mokytojos keistos ištar
mės turėdavome daug nesu
laikomo juoko. Ji rausda
ma iš musų juoko reikalau
davo mus sakyti: “Abraka
dabra.”

Steponas Večkys (Ro
dis), laikraštininkas.

Mankus, Los Angeles, 
Calif., dailininko Čiurlionio 
giminaitis, gyvena, rodos, 
Detroit, Mich.

Petras Strazdas, buvęs 
pirmu steigėju audyklų Lie
tuvoje. Su juo 1932 metais 
teko susidurti Kaune.

Juozas Strazdas, mano 
kaimynas vadoklietis iš Lie
tuvos, čia Amerikoje buvo 
nepriklausomų katalikų ku
nigu. grįžęs į tėviškę lais 
vais laikais savo noi-u iške 
liavo į Rusiją ir ten dingo 
be jokių pėdsakų.

Petkus, chicagietis reai

Matas Zujus, “Garso” re
daktorius, Wilkes - Barre, 
Pa.

Jonas Černis, fotografas, 
Worcester, Mass.

Man būnant Valparaiso 
Universitete lietuvių stu
dentų skaičius ten siekė 
virš šimto.

Butų įdomu, kad kas 
nors iš žinančių parašytų, 
kas atsitiko su buvusia lie
tuvių turtinga biblioteka? 
Tai buvo turtingas senovi
nių ir naujovinių raštų rin
kinys. Jis užsilaikė iš visų 
lietuvių studentų mėnesinių 
mokesčių, priklausančių 
prie saviškių moksleivių 
draugijos, kuri ten tais lai
kais gyvavo. Šiandien ta 
biblioteka, jei ją turėtume, 
butų didelė lietuviams bran 
genybė.

A. J. Jokūbaitis.
Brookline, Mass.

Naujas Kongresas

I

SEKRETORIUS IR JO MOKYTAS ŠUNIUKAS

“Duke.” karo a\ iaeijos naujai paskirtojo sekretoriaus 
Harold E. Talbot šuniukas, atrodo labai mokytas su dide
liais akiniais, apsisiautęs balta skara. Jis padeda sek- 
rtoriui skaitvti. . . .

Kolchozuose Pasidairius
Lietuvoje yra 2,656 kol-jarkliai ir žemės ūkio invento- 

chozai, ar dvarai, kuriuose rius tebėra pas atskirus kol- 
dilba visi Lietuvos dar likę'šakiečius. Tuo tarpu arkliniu- 
ūkininkai ir buvę laukukams ^raiomi darbadieniai už
darbininkai. B o 1 š e v i k ųl‘anamą. .H.pr,ez,uri»-

. T . . . ... Čia pažeidžiami arteles įstataismanda Lietuvoje dažnai- .. ....................................... ---

. . . .. . .. ir ta prasme,
praneša visokiu žinių iš at (rimi visuomeniniai gyvuliai, 
skilų kolchozų gyvenimo ir Galvijai šaltomis naktimis ne
iš visų tų pranešimų mato-[suleidžiami Į patalpas. Nors 
si, kad bolševikų režimas kolūkyje visuomeniniai gyvuliai 

karąveda neatlaidų 
valstiečius.

-:

visuomeniniai

Žinoma, ponai paspaus 
ir valstiečiai galvatrūkčiais 
bėgs į laukus kolchozo že
mės dirbti, bet jų “širdys” 
visvien liks jų “sklypuose,” 
nes jie iš tų sklypų (mažų 
larželių apie pusės hekta 

10 dydžio) gauna savo mai
stą.

Pasitaiko ir kitokių ne
sklandumų kolchozų šeimi
ninkavime. Štai staliniška 
Tiesa” rašo:
"Ramygalos rajono 'Artojo’ 

kolūkis Įsigijo sunkvežimį. 
Tačiau kolūkio pirmininkas Zi 
maviėius sugalvojo 'pelninges
nį’ būdą sunkvežimiui išnaudo
ti. Prisidengdamas ekskursijo
mis. kolūkio pirmininkas ir 
sunkvežimis didesnę laiko dalį 
praleidžia kelionėje, važinėda
mas spekuliantų bei įvairių dy
kinėtojų reikalais. Pirmoji eks
kursija. kuriai teko pasinaudo
ti kolūkio sunkvežimiu, buvo 
bažnytinis choras, kurį. paties 
darbymečio metu, Zimavičius 
turėjo pristatyti į Zarasus—į 
bažnytines apeigas. Pasisekus 
vienai kitai vietinio pobūdžio 
‘ekskursijai,’ Zimavičius sugal
vojo pavažiuoti su savo sėbrais 
į Rygą. Surinkęs apylinkės 
spekuliantus Baublinską. Vai
čiulytę ir kitus, išsileido į ke
lionę. žinoma, kolūkio valdy
bos nariai ir brigadininkai, ku
riems tariamai buvo rengiama
ši išvyka, Į mašiną nepateko,”■ ♦

Iš Zimavičiaus ir sunkve
žimio istorijos įdomus tik 
vienas dalykas, kad Ramy
galoj ar arti jos -yra koks 
tai “bažnytinis choras.” Gal 
toks pat, kaip Karklėnuo-

Naujienos is Kanados
Lietuvių Vargai

Montrealio lietuviai 
nemaža bėdų-vargų.

turi
Štai

se:

bai, socialdemokratą? ir ki
tos yra “komunistų parti
ja”?

Dar keisčiau, kad “T. Ž.” 
tokiai p. Gylio nuomonei 
kaip ir pritaria, .nes žinutę 
užvardija: “Taiklus Atsa
kymas.” Taigi, “taikliai” 
atsakė.

keletas jų:
Šeštadieninė mokykla, ne

žiūrint mokyklos vedėjo 
teigimo, kad su klebono 
globa yra viskuo aprūpinta, 
pernai du kartu neteko pa
talpų.

Iki šiol, kiek girdėti, nei 
mokyklos vadovybė nei tė
vų komitetas dar nieko ne 
daro.

Laikas susirūpinti, nes 
tokią mokyklą turėti mums 
teisę suteikia ne klebonija 
ar mokyklų komisijos ma
lonė, bet Kanados įstaty
mai.

Kada Pagiris kėlė klau
simą, ar apsimoka statyti 
Montrealyje antrą bažnyčią 
ii' ar negeriau sudėti lėšas 
tremtiniams ligoniams, naš
laičiams ir tt. šelpti, tai kai 
kas dėl to labai užsigavo. 
O šiomis dienomis jau pra
deda aiškėti, kad lietuvių 
pinigais ir prakaitu pasta
tyta šv. Kazimiero bažnyčia 
perleidžiama prancūzams.

Taigi norisi vėl pastaty
ti klausimą naujos bažny
čios statymo entuziastams: 
Ar jūsų pastatysima (jeigu 
tai įvyks) bažnyčia 10 me
tu išsilaikvs lietuviu lanko- 
si’

Arba štai t)LK Vytauto 
Klubas. Kada jis pajėgs 
mažumą priversti nusilenk
ti daugumos valiai? Gana 
pasyvumo.

Salės-namų klausimas 
Koks yra sunkumas Mont
realyje gauti salę, tą žino 
visos organizacijos. Su pa
rengimais trankomės po 
miesto užkampius, o savo 
salės įsigyti nepajėgiame.

PLB Montrealio apylin
kės valdybos rinkimai įvy
ko gruodžio 14 d. Didžiau
sia Kanados lietuvių kolo
nija sutraukė balsuotojų . . . 
apie 200 asmenų. I valdy

Kacetininkų Klausimu

“Naujienose” tokia ant
rašte tilpo ilgokas straips
nis. Jame iškelta aktualus 
politinio, kalinio sąvokos 
apibudinimas. Tikrai yra 
asmenų, kurie okupacijos 
metais yra sėdėję kalėji
muose ir kacetose visai nie
ko bendro neturėję su poli
tine rezistencine veikla, bet 
šiandien afišuojasi kaip 
“politiniai kaliniai.” Teko 
ir man sutikti buvusių “po
litinių” kalinių-kacetininkų, 
kurie ten pakliuvo už to
kius veiksmus, už kuriuos 
iš viešojo gyvenimo butų 
butų buvę izoliuoti ir demo
kratiškiausią] santvarkoj.

Buvusių politinių kalinių 
sąjunga turėtų apsivalyti. 

Išvyksta Kun. Pečkys
Buvęs A. V. parapijos vi

karas kun. Pečkys išvyks- 
tąs kuriam tai laikui į Jung
tines Valstybes.

Šio kunigo išvykimą la
bai apgailestauja, kas nuo
stabiausia, liberalinio spar
no žmonės.

Per trumpą vikaravimo 
laikotarpį jis sjiėjo įsigyti 
liberalų ir net laisvamanių 
simpatijos.-

Ištvermės ♦
K LB Montrealio valdyba 

pasiskirstė pareigomis: -pir
mininku inž. L. Balsys,^ vi- 
ee-pirm. Kęsgailą ir Gra
žys, sekr. H. Valiulis, ižd. 
.J. Lukoševičius, socialinė 
globa—E. Navikėnienė ir 
informacija—B. Ciplijaus
kaitė.

Dar dėl šv. Kazimiero
Kunigai aiškina, kad baž

nyčia ir parapija iš lietuvių 
neatimama, TIK . . . para
pijai atsidūrus naujos pran
cūzų parapijos ribose ir dar 
neturint savos bažnyčios, 
bus laikomos dvejos pamal
dos prancūzų kalba ir vie
nos lietuvių.

Kaip toj pasakoj: lapė 
įsiprašė iš kart uodegėlę, 
kojelę ir tt.

Įdomu, kada pradėsime 
daiktus vadinti tikraisiais

Pavergtoj Lietuvoj
Ekonominis Gyvenimas

“Tiesa” giriasi, kad “res
publikoje pramonės augi
mo tempas metai iš metų 
didėja. Jei 1945 m. pro
dukciją laikyti 100',, tai 
1951 m. ji išaugo iki 
566/<.” Darbininkų skai
čius pramonėje palyginti 
su 1940 metais padidėjęs 
beveik tris kartus. Vien 
tik tarp Lietuvos geležinke
lininkų esą
16,000 stachanovininkų ir 
spartuolių. Tik per pasku
tinius pusantrų metų iš 

bu
vę atsiųsta į Lietuvą dau
giau kaip 3,300 traktorių ir 
2,390 traktorinių sėjamųjų.

Toliau giriamasi, kad da
bar okupuotos Lietuvos ge
ležinkeliai daugiau kaip 

prekių krovimo ir iš
krovimo atlieka mechani
zuotomis priemonėmis. Šie 
met Vilniaus ir Kaliningra
do (Karaliaučiaus) techni
kumai paruošę 167 jaunus 
geležinkeliečius specialis
tus. Per tą patį laiką apie 
9,000 geležinkeliečių, tame 
skaičiuje ir apie 6,000 lie 
tuvių, “kėlė savo kvalifika
cijas kursuose ir techniki
nėse mokyklose.”

Bolševikai giriasi, kad

prieš neaprupmti pašarais, tačiau ne
maža pašarų jau išdalinta kol
ūkiečiams. . . .

Bolševikiški valdovai no
rėtų, kad valstiečiai kolcho
zuose dirbtų Stalinui iš vi
sos širdies, o

susirinko 
Iki sau- 

pirminin- 
Al-viee-pi ^zidentas

Sausio 3 d.
83-čias kongresas, 
šio 20 d. senatui 
kaus

ben W. Barkley,. o sausio
20 d. tas pareigas perims 
naujai išrinktasis vice-pre- 
zidentas Richard M. Nixon.

Atstovų romų pirmininku 
(speaker’iu) išrinktas Mas
sachusetts kongresmonas, 
republikonas Joseph W. 
Martin.

“Švenčionėlio rajono . . . Žda- 
įnovo vardo kolūkyje, kurio pir
mininkas yra Stasevičius, per

valstiečiai, pa |šjuos metus1 Tšbnrfcuotos ir pus- 
gal savo’seną ir nebolsevi-;vei-jUj 
kiška prigimtį, yra linkę Gi 

galvon

kiaules.parduoto.* uu
išbrokavimo aktuose nebuvo 

nurodomas parduodamų gyvu
lių svoris. Pats pardavimas 

' vyko uždara forma. Kiaulių 
kolūkio 

šie
met nupirkęs net penkias kiau
les; šio kolūkio sąskaitininkas 
Kuzmenka. nupirkęs dvi kiau
les. Padėjo realizuoti kiaules 
rajono finansų vedėjas Larinas

rūpintis pirmon galvon sa
vo pilvu. Keista ar nekeis
ta, o žmogus visada pir 
miausiai nori pats pavaigy-jP'rkėjų tarpe atsidūrė k 
ti ir tik paskui jau galvoja;Pirmininkas Stasevičius, 
apie “batiušką” Staliną.
Bolševikai mano, kad vals
tiečiai turi “persiauklėti” iri,'* »

Senate vra 96 senatoriai, įdirbt i iš visų jėgų ir šūdin
is jų yra 47 demokratai, 48 
republikonai ir vienas ne
priklausomas (buvęs repub
likonas Wayne Morse iš 
Oregon).

Atstovų rūmuose yra 435 
atstovai, bet po rinkimų du 
kongresmonai mirė (Adolph 
I. Sabath iš Illinois ir E. E. 
Cox iš Georgia). Partiniu 
žvilgsniu atstovų rūmuose 
yra 221 republikonas, 211 
demokratų ir vienas nepri
klausomas (Frazier Reams 
iš Ohio).

Atstovų rūmuose nuo 1913 
metų yra 435 atstovai, se
niau buvo mažiau. Dabar
tiniu laiku kiekvienas kon 
gresmonas atstovauja 346,- 
000 gyventojų.

gai Stalinui, o patys turėtų 
tenkintis tik likučiais. Ši
toks “pažiūrų skirtumas” 
ryškiai matosi. Juk ir bau
džiavos laikų ponai stengė
si iš baudžiauninkų ko dau
giausiai prakaito išspausti, 
o baudžiauninkai vis ban
dydavo “raustis po savo 
sklypą” ir ponui kiek gali
ma mažiau savo prakaito
atiduoti. j Argi

Dabar vietoje baudžiavos!sta?

daugiau kaip Į išrinkta: inž. L. Balsy

šio skvriaus darbuotojas Mi- iik i;xl • , ,-i,... ... . broliškųjų respublikųchailovskis ir kiti. pusvelčiui . _ ; t;„.____

įgydami iš kolūkio gyvulius.
Labai keista, kad tokiai anti- 
kolukinei praktikai neužkerta 
kelįp ir kolūkio partinės orga
nizacijos sekretorius Bulbiano
vas.”

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadw«y, South Boston 27, Mass.

B. Ciplijauskaitė. A. Gra
žys, S. Kęsgailą, Navikėnie- 
nė, J. Lukoševičius ir H. 
Valiulis.

Charakteringa, kad dalis 
išrinktųjų, nors yra darbi
ninkai, savo užsiėmimus 
nurodė teisėjas, valdininkė, 
tarnautojas.

Nejaugi darbininko užsi
ėmimas yra toks žeminan 
tis, kad ji reikia slėpti!

Ar ne laikas butų prara
ją tarp darbininko ir buvu
sio smetoninio biurokrato 
šalinti?

Tai “Informacija”

P. V. Gylys, Lietuvos 
konsulas Kanadoje, Toron
te. pagal “T. Ž.” “The Tele- 
gram” laikraštyje rašąs:

“. . . jau 1939 metais Lie
tuvoje buvo sudaryta koali-

keis ”0' rsako “labai 
Bulbianovas tyli. 

O kodėl jis turėtų netylėti? 
jis kiaulienos nemėg-

“Tiesa 
ta,” kad

laikų ponų valstiečius val
do okupantiškas bolševikų 
režimas. Jis norėtų daugiau 
ir daugiau žemės ūkio pro
duktų iš Lietuvos sukolcho- 
zinto kaimo gauti, o vals
tiečiai ir dabar, kaip ir se
nais baudžiavos laikais, vis 
jando daugiau savo jėgų 
skirti “savo sklypui” ir 
riek galima mažiau ponui 
Maskvoje.

Štai “Tiesa” rašo:
‘‘Švenčionių rajone . . . ‘Kre- 

tonių.’ ‘Dotinėnų.’ čemiakov- 
skio vardo kolūkiuose žemės 
ūkio artelės įstatai laužomi ne
teisėtai didinant sodybinius 
sklypus. 'Kretonių' kolūkyje, 
pavyzdžiui. 59 kiemų sodybi
niai sklypai viršija nustatytas 
normas. Tokiu budu čia iš
grobstyta nemaža kolūkinių že
mių . . . didelis sodybinis skly
pas atitraukia kolūkiečius nuo 
darbo žemės ūkio artelėse, ir 
jie visą savo dėmesį skiria as
meniniam ukiui. Neatsitiktinai 
todėl siuose ūkiuose silpna dar
bo drausme, vėlinami įvairus 
žemės ūkio dai o«i . . .

‘Kr«-T«H '•> knbikyje ,se.

Iš kito Lietuvos kampo, 
Kupiškio rajono, ta pati 
“Tiesa” praneša tokią “bai
sią žinią”:

“Kupiškio rajono . . . ‘Vėd- 
rupio.' ‘Piliakalnio.’ ‘Juodpėnų,’ 
‘Palangos’ ir daugelyje kitų že
mės ūkio artelių . . . rudens že
mės ūkio darbai palikti saviei
gai. Kuliamosios stovi be dar
bo. rudeninis arimas taip pat 
užmirštas, o apie sėklų fondo 
sudarymą čia nėra nei kalbos 
Kolūkiečiai visuomenine garny 
ba nesuinteresuoti. Dalis jų 
ištisas dienas triūsia savo so
dybiniuose sklypuose. Kolūkių 
valdybos taikstosi su tokiais 
faktais, nekovoja už tai. kad 
visi kolūkiečiai aktyviai įsi
jungtų į visuomeninę gamybą. 
Kolūkio valdybos susitaikstė ir 
su tokiais faktais, kai dalis kol
ūkiečių dirbdavo tik savo bu
vusiuose sklypuose, neįsijung
dami į bendrą darbą.”

Ponai pyksta, kad kolų 
kiečiai (taip dabai vadina
mi Lietuvoje baudžiaunin
kai) “ištisas dienas triušiu 
savo sodybiniuose sklypuo-

dabar Lietuvoje esančiosicinė vyriausybė. Buvo už- 
jau “192 upės bendro 6,370 drausta tik komunistų par-
kilometrų ilgio ir 2,512 eže
rai su 100,000 hektaių plo
to. Buržuazinėje Lietuvo
je buvo vidutiniškai per 
metus sugaunama 8,000 
centnerių žuvies—dabar 10 
kartų daugiau. Kuršių ma
rių pakraščiais veikia 20 
žuvies kolūkių iš kurių 6 
priklauso Lietuva. žuvinin
kystei. Bendras šių »- k bl
ukių pelnas pereitais metalo 
siekė 4,407,000 rublių. Lie
tuvoje priskaitoma apie lOo 
mineralinių šaltinių, kurių 
vanduo naudojama.'' arba 
gali būti naudojama* gydy
mosi reikalams.’

Prie to reikia pridėti, kad 
70-75', Lietuvos derliaus

tija.”
Klausiame p. Gylį, ar 

krikščionių demokratų par
tija su jos satelitais (ūkinin
kų sąjunga, darbo federa
cija), valstiečiai liaudinin

kas metai išgabenama į Ru
siją. Lietuvos miškas dau
giausiai eina į Donbaso ii 
kitas akmens anglių kasyk
la. P-'ts Lietuvos 
ūki* y< <i * t** Uį. v... 
skurdęs, negu buvo 
klausoinybes laikais.

Lietuvą gabenama

m varnais.
Pagiris.

JUOKAI
Vengras Bėdoje

Vengrijos sostinėje 
nas pilietis priėjo prie 

jo:
drauge, kur čia 
austi klinika?

cininko ir klausė

vie-
poli-

žemes

•>i« nu
n v pi I 
-Jeigu 

ii akto
rių ir kitokių žemes mašinų, 
tai tik tam, kad iš jos oku
pantai galėtų daugiau iš
spausti. ,

—Sakyk, 
yra akių ir

Policininkas jam paaiški
no, kad sovietinėj Vengri
joj akių ir ausų klinikos yra 
atskiltos ir viena yra viena
me. o kita kitame miesto 
gale.

—Taip,—atsiduso pilie
tis.—bet man reikia vieno
je vietoje, nes mano akys 
nemato to, ką mano ausys 
girdi ir aš noriu susekti, ar 
iinm o., u ausys meluo
ju.

Pjkalbiukin. draugus, ir 

pažįstamu* uz*i*akyti “Ke

leivį”. Kaina metam* $4-



KB1 mis, cn. BOSTONPuslapis šeštas

Moteriškas Grožis Vyro Akimis)
opais

esu
Moterų Skyriuje man te- via lopais raudoni,

..u matyti straipsnius, lie- balti. Aš asmenisk

.lanėius Įvairiausius klausi- prieš raudoną nagų ..... . ,
mus. Šiandien aš norėčiau mą. Stebėdamas moterų, 
kkelii kelias mintis dėl mo- nagus susidariau Įspūdi, 
terti grožio, Į kurias butų kad gražiausios rankos yra 
malonu išgirsti atsiliepiant tos, kuriu nagai nudažyti 
ir moteris. i bespalviu arba šviesiai ru-

Manau, kad kiekvienam 
žmogui, tiek vyrui tiek mo
teriai, rupi grožis, kukles
ni žmonės kaliais kalba 
apie “tvarkingumą,’’ bet 
uz jo slepias ta pati mintis: 
noras patikti, noras būti 
gražiam ar gražiai.

Dėl grožio yra Įvairių 
nuomonių. Kas vienam gra
žu, kitam nepatinka, todėl 
negalima nustatyti grožio 
standarto. Vieniems svarbi 
\ra tik graži išorė, kitam 
tik gražus veidas, o yra ir 
okių žmonių, kurie sako, 
!rd daugiausiai dėmesio 
rei: ia skirti gražiai sielai.

ie sielos groži aš šian
dien nekalbėsiu, pasiten
kindamas daug paprastes
nių klausimu, būtent, mo
ters grožiu.

Tobulai gražiu moterų J

žavu, į) e r m a t o m u laku. 
Toks dažv mas reikalauja 
daugiau priežiūros, nes pa
nagės visuomet turi būti 
švarios, tuo tarpu vartojam 
raudoną laką. galima palik
ti panages juodas. . . .

Gal vienas iš didžiausių 
moters papuošalų yra balti, 
dailus dantys ir besišypsan
ti burna. Šypsotis nėra sun
ku—reikia tik linksmai žiū
rėti Į gyvenimą, mokėti 
džiaugtis kiekviena diena ir 
varyti nuo savęs juodas 
mintis. O išlaikyti baitus, 
spindančius dantis prie šių 
dienų technikos yra taip pat 
nesunku. Pirmiausia, dan
tys turi būti sveiki, nes pu-

JAUNA KARALIENE sveikina TAUTA

Anglijos karalienė Elizabeth II sveikina tautą 
Naują Metu išvakarėse.

| nemes nušluostykit skepe-j P. UŽPIL1ETIS: 
’tftite, pamirkyta drungna* 
me vandenyje, po to užla
šinkit muilo-vandens skie
dini tr švaria skepetaite pa
trinku, pradėjus nuo kraš
tų ir einant Į dėmės vidurį.
(Taip valant dėmė neišsi-! 
plečia.) Arbatos ir kavos 
u.ėtnes reikia valyti tuojau, 
nes tuomet jos lengvai pra
nyksta.

Ali^oboiinių gėrimų dė
mes. Sudrėkinkit d ė m ę 
drungnu vandeniu, po to 
vaitoti muilo-vandens skie
dini. Jei dar liks žemiu, tai 
patrinkit skepetaite, pamir
kyta i denatūruotą spiritą.

Kraujo dėmes pirmiau
siai teikia nuvalyti su drun 
gnu vandeniu. Po to užla
šinki muiio-vandens skie
dini ir uatrinkit skepetaite.

Iš Kvailiuko Užrašu
(Tęsinys)

—O kareiviai?
—Irgi kankiniai.
—O vokiečių . . . ? 

li'ri ...
— Tai kas juos kankina? 
— Santvarka, sąžinės ir 

žmoniškumo stoka pasauly
je .. .

—O kas tą viską pada
ro?

•Jei lieka gel
lašinki keletą

>va žyme, 
lašeliu

daugiau rupi moters išorė, styto kokoso riešuto (coco 
nes jie. kaip sakė vienas ra- nut) ir gerai sumaišykit. Iš- 
šytojas (Oscar VVilde), tepkit riebalais blėką ir su 
“myli akimis.” Todėl mo- šaukšteliu dėkit ant blėkos 
terys, jei nori vyram patik- tešlos gabaliukus, kaip klec- 
ti, pirmoje eilėje turi kreip- kučius. Patepkit juos kiau-

vantis dantys duoda aitrų, 
kitam» žmogui nemalonų 
.tvapą. Iš prigimties turint 
geltonus dantis lengva juos 

vra labai nedaug (taip nati?asv’es!r,1‘ su dentisto pa- 
nėra ir tobulai gražiu vy

ti dėmesį Į išvaizdą.

ŠEIMININKĖM

* v cit l-

—Nesąžiningi žmonės, 
taip kaip šis kareivis, kurs 
pas mus nakvojo; Plėšia iš 
kitų, o i>askui ir patys nepa
sinaudoja. ...

—Teta, ar negalima taip 
sutvarkyti, kad to visko ne
būtų?

už- —Galima, vaikeli, bet 
per-j ra žmonių, kurie dėl savo 

Ir jų

rę visokių šunybių žmo
nėms, vieną rudens dieną 
išnyko ant visados. Jiems 
išvažiuojant, pasigirdo iš 
vienos kitos v L tos šūviai, 
bet tik Į orą, o jie, suspau
dę šautuvus rankose ii ne
atsakydami Į tuvius, 1 • ve
jami šunes išbėgiojo.

Aiiesčionys pasidalijo ių 
turtu, suplėštu iš apylinkės 
"yventojų, ir visi apie juos 
užmiršo.

Neliko jokios valdžios, 
bet dėlto niekas nenuken
tėjo: dienos buvo tokiu? pat 
rampos, kaip ir kiekviena

rų). Gamta žmonė 
giau ar mažiau 
džia, todėl moterys turi 
dirbtinom priemonėm pa
taisyti tai, ką gamta suga
dina.

Kokiu budu moterys ga
ri tai padaryti?

Pirmiausia, kiekviena mo
teris turi būti tvarkingai 
apsirengusi. Rūbai turi bu
ri švarus ir suprosyti, taip 

visa 'os išorė turi rody- 
ri. kad ji save rūpestingai 

rifiuri. Tvarkingai sušu- 
-c'i plaukai, balti dantys 
ailios, švelnios rankos, vi- 

s-a tai sudaro moters grožį, 
šiandien moterų kosmetika 
• ra tiek toli pažengusi, kad 
nerint atrodyti gražiai ne
reikia visą dieną sėdėti prie 
veidrodžio. Moteris gali 
dir’ ti namuose daug sunkių 
darbų ir turėti švelnias ran
kas. nes yra kremų (lo- 
tiors), kurie šiurkščią arba 
nuo vandens suskilusią odą 
padaro švelnia ir dailia. Ta
čiau ir su švariom rankom 
moteris nebus patraukli, jei 
jos panagės bus nešvarios. 
Bar blogiau, jei moteris da
žo nagus tamsiai raudonu 
laku, kuris po vienos kitos

nuskriau-

gaioa. Gi plaunant dantis 
oer dieną tris kartus (po 
.iekvieno valgio), 
lantys nepa juosta it 
jeista.

Burnos higienai labai 
kenkia rūkymas. Aš susi 
aikysiu nuo kritikos rukan- 
ių moterų, bet manau, kad 

niekam nemalonu kalbėti 
su moterim, iš kurios bur
nos sklinda tabako kvapas.
Rūkančios moterys ypač tu
rėtų prižiūrėti savo bumą 
'r vartoti kvepiančią kram- 
omą gumą.

Moters eisena, jos ūgis ir 
1 figūra taip pat yra 
dalis. Stora moteris „ ...
suplonėti iki šiaudo' arbaiuzIH-.Rn as,t

balti
nepa-

dienos nusilupi ir

rudeni; naktys—tokios pat 
tamsios. Ūkininkai dirbo 
tuos pat darbus, ir irnė te
kėjo ta pačia vaga. Iš kal
vės girdėjosi tie patys kūjo 
i priekalą duriai, o grabdir- 
bys dirbo karstus, kai ) ir 
anksčiau. Sekma deniais 
žmonės taip pat meldėsi

oxido, palaiky šit dvi ar tris gėrio to nenori

šinio tryniu arba baltymu 
M-lis. ir ant viršaus kleekučių už- 

------ dėkit po gabaliuką kokosi
nio riešuto.

i (2) Vaisių tešlainiai. Pa
imkit kitą dali tešlos ir su- 
(maišykit su U puodelio cu 
kruotų vaisių (diced mixed 

Po to su

minutes, o po to nušluosti- 
kit su skepetaite ir švariu 
vandeniu.

Kačių ir šunų užteršimas, si. . .
Tokias dėmes reikia valyti 
tuojau pat. Pirmiausiai su 
švariu vandeniu dėmes su
drėkinti
galima sausiau. Vandeni 
keisti keli- kartus. Paimti

Kepti Bananai 
Spanguolėm

Paimti vieną pante span- candied fruit). 
guolių (eranberries), 1 puo-šaukšteliu padėkit ant blė 
delį saito vandens. 6 dide- kos kleckučius.
litis bananus, 14 puodelio (3) Šokolado-rieiutų sau- 
cukraus ir pusę lemono. Ge- tainiai. Sutirpykit porą ga
rai nuplaukit spanguoles ir baliukų šokolade, paimkit 
apipilki: puodeliu vandens, šaukštą grietinėlės ir % 
kad truputi apsemtų. Grei- puodelį sukapotų riešutų, 
tai pavirinkit 10 minučių ir Viską sumaišykit su tešla ir 
pertrinkit per sietą. Bayna- su šaukšteliu sudekit ant 
ntB pe- plaukit išilgai pu- blėkos kleckučius. 
siau, sudekit į stiklinį ke- (4) Paprasti sausainiai,
pimui indą. užspauskit ant Paimkit tešlą, kokia buvo iš 
bananų lemono sunkos, prie pradžių padaryta, ir ant 
spanguolių sunkos pridėkit blėkos sudekit kleckučius. 
cukrau gerai išmaišykit ir Papuošti galima cukrum al

banam.!. Tuo- ba pjaustytais riešutais.
žema moteris negali savęsĮj"^ bananus pakepki’ karš- Visus tuos sausainius

su

taip nedaug yra, bet 
—O kas jie tokie?
—Kai paaugsi—pamaty

Aš pagalvojau, kad kai
paaugsiu, tai prisidėsiu prie?^nyčioje kaip am-.s.i
tų, kurie visai žmonijai, ne 

Kai aš 
vješa;

skelbti, mane ėmė vadinti

ir nušluostyti kiek sau, nori gerovės.
vėliau ėmiau tai

šaukštelį balto acto (vine- nepilnapročiu. 
gar) ir 3 saukstelius dron-j Ana nepažįstama mote- 
gno vandens. Sumaišyti irĮris, kurią man kiti liepė va- 
užlašinti tą skiedinį ant dė-jdinti motina, parsivežė įna
mės. Palaukti kol nudžius,.^a mergaitę, kuria turėjau 
o po to užlašinkit muilo-van;vadinti sesele. Man nesvar
iems skiedinio. Kai jis nu-įbu buvo, kaip ją vadinti, 
džius, vėl užlašinkit actojkad tik nebūtų reikėję jos 
skiedinio ir ik. to nuvalyti [nešioti, saugoti, valyta. . . .

svaria skepetaite ir. šis paskutinis darbas pri-

grožio
negali

ivairiu sausainiu.
= ... ; • 
storos moterys gali numesti 
bereikalingą svorį. Žemos 
moterys, parinkdamos tin
kamus rubus (neplačius, ro
dančius figūrą), aukštus 
.batelius ir aukštas skrybėlai- 
es, atrodo aukštesnės negu 
tikrumoje yra.

Mano nuomone, vyrai ne-, 
daug rūpinas, koks yra mo
ters išsilavinimas, jos cha-

nagai raktelis ar pažiuro?. Jiem;

SERGANTI MOTINA RIZIKAVO GYVYBĘ

Mrs. ūcan Garrett buvo gydytoją įspėta, kad ji gali imi- 
ir. irti, jei pasiduos gimdymo operacijai. Moteris serga 
nepagydomas liga ir ji turėjo savo kūdikį gimdyti Cezario 
piuvio (operacijos) pagalba. Motina betgi ryžosi ir pa
sidavė operacijai. Po operacijos motina ir jos jaunutis 
sūnūs eoą sveiki.

o vmciu Ilgi nestigo.

l ėmę su 
hungnu vandeniu.

Šaltkošės ir piene valgių
lėmęs. Sudrėkinkit dėmę 

vandeniu ir nu-drunguu 
Huoštikit U-svaria, nekraKmo- 
iyta skepetaite. Po to pa
vartoti muilc-vandens skie- 
denį. Jeigu liks žymių, tai 
padarykit košę iš 1 šaukšto 

Jbaltų miltų ir vieno šaukšto 
šviežio pieno, šitą košę už
dėti ant dėmės ir palaikyti 
2 ar 3 valandas. Po to su ne 
aštriu peiliu košę nuimkit ir 
‘ris ar keturius kartus nu
plauti dėmę švaria skepe
taite, pamirkyta vandenyje.

—Kg.

versdavo baisiai šlykštėtis. 
O ji, kaip tik mano nelai- 

V mei, daug ėsdavo ir net vis
ką .. . net molius iš rieni 
.arpų. Jei ji buvo nešvar

_ac n___ • • •• «—as

tai spanguolių sunitą pavirs tuzinu; 
į kietą marmeladą. Toks 
desertas yra pigus ir labai Kaip Išimti Dėmes 
gaivinantis bei gardus. jv

Šeimininkėm ne vien 
svarbu paruošti šeimai idal.o riebal vaisj
ŠOKIUS gardumynus bet £ k Atokios &
taip pat svarbu, kaip tą vis- mfe vaJyti

nes kuo dėmė šviežesnė, 
įtuo lengviau ją išimti. Ne 
i kiekvieną dėmę galima iš-

gardumynus, 
svarbu, kaip t

ką padalyti greitai. Čia 
lame receptą, kaip

vienos tešlos padaryti 4 ro-f.

Jei ant kilimų (carpetų)

ųmti su ta pačia priemone 
■Paprastas dėmes, kaip an
tai kavos, arbatos, vaisių, 

'.vaisių sunkos, galima išim
ti tokiu budu:

Paimti butelį ar siaurą 
puodą, įdėti šaukštą muilo 
miltelių (Tide, Duz, Cheer

Kanas, jei JĮ Ką šuniu- 
ša—atsako mano kailis. . . . 
Ir taip ana moteris man pa 
sidarė žiaurumo įsikūniji 
mas. Aš jos- vengiau, kaip 
nieko kito pasaulyje. . . .

Sykį pavasarį ėmėme iš 
rusių, kurie buvo paliai ka
pines, bulves ir pamatėme 
iš tolo atjojant du raitelius. 
Visos moteriškės sušuko, 

t tad vokiečiai ir supuolė 
rusius. Aš neatsilikau nuc 
jų, bet iš smalsumo per 
šiaudus vis žiurėjau į raite
lius. Buvo tokie pat, kaip 
ir visi žmonės, tik kepurių 
viriuje turėjo smailus špy 
kius. Jie nujojo, o mes to
liau dirbome savo darbą.

Tai buvo pirmieji vokie
čiai.

Vėliau jų atjojo daugiau 
ir visi nusirito į rytus.

Pas mus miestely liko tik
žandarai.

vėl viskas buvo ramu.

šių sausainius (cookies).
Reik ir. paimti:

1 13 puodelio riebalų (iš jų pu 
sę sviesto)

2 puodeliai cukraus 
2 kiaušiniai 
*/į puodelio grietinėlės 
2 šaukštai vanilės 
4 puodeliai miltų
2 šaukštai stiprių kepimo mil- ar kitų), kuriuos vartojame 

teliu (double acting baking indams ar geriems balti- 
powder) j niams plauti, įpilkit pusę

žiupsnelį druskos įpantės drungno vandęns ir
Laba; gerai ištrinkit rie- buteiį ar puodą keletą mi- 

balus su cukrum, kad pasi- nučių gerai papurtinkit, kol 
daiytų minkšta ir balta ko- pasidarys švarus be jokių 
šė. Pridėkit kiaušinių, grie- nuosėdų skiedinys. Tą skie- 
tinėlės. vanilės ir gerai iš- dinį su “Eve dropper” už- 
trinkit. Dalimis pridėkit lašinkit ant dėmės ir po to 
miltus, sumaišytus su kepi- patrinkit švaria, nekrakrao- 
mo milteliais ir druska, ge- lyta skepetaite. Pagaliau 
rai išmaišykit įr visą tešla dėmę nuplauti su kita šva- 
nadalinkit i 4 dalis. Iš ria skepetaite, pamirkyta į 
kiekvienos dalies galima iš- drungną vandenį. Su tuo
kepti kitokius sausainius, i skiediniu galima lengvai iš- x<j ve, takia Nauji 

(1) Kokvao riešuto sau-imti tokias dėmes: Į jau pastovi, ftypsosl.
•ainiai. Paimkit vieną dalį , Kavoa, arbatoe ar kitą jęs kaistą kepurę ir . 
tešlos, lz3 puodelio supiau- lengvų gėrimų. Pirmiausiai' tykiuose.

li
ty ku ...

Minajevas ilgi liko, bet 
nebenešiojo spindinčių sa 
jų, nebevaikščiojo po gat 
es išdidžiai. Vasarą aš j' 

susitikdavau paupy, ii- abi 
svkiu meškeriodavom.

Pasikeitė valdžia, o (be
rikome vis tie patys gyver 
tojai.

Su šia valdžja ir ve 
mums buvo sunku suriką’
vėti, ir dabar krautuvinir 
kas žydelis buvo pirma? 
prie ju. Jo krautuvėje bu 
vo visko, o ūkininkai deja 
vo. Miestely buvo badas 
Aš negalėjau sunrasti ko
dėl. Kai paklausdavau, vis ’’ 
gaudavau tą patį atsaky 
mą:

—Karas’.
Bet kam tas karas reika

lingas, jei jis žmonėms tik 
varga atneša?

I tai man niekas neatsa
kydavo.

Pagaliau ir tie žandarai, 
pabuvę keletą metų, prida-

Atrodė, kad viskas eina 
normaliai, tik mokytojai 
paskelbė, kad neturi ko val
gyti, ii' tėvai suvežė jiems 
tiek, kad ir šie buvo paten
kinti.

Vagysčių irgi nebuvo, o 
apie plėšimą ar užmušimą 
visoje apylinkėje nebuvo 
girdėti; žmonės buvo tei
singi.

Gal būt musų miestelis 
taip ir butų pasilikęs be 
valdžios, bet atėjo gandas, 
kad kur tai jau tveriasi vai 
džia, ir ne bet kokia, o sa
va, lietuviška. . . .

Valdžios

Ir pradėjo žmonės ra in- 
lis, kaip įkurti tą vai žią. 
Klebonas iš sakyklos prisa
kė, kad valdžia esanti iš 
Dievo, o kadangi jis buvo 
Jo tarnas, privalą visi jo 
klausyti. Piimas įsakymas 
—vaikus leisti į moky a 
kurioms jis jau turįs pam
pinęs mokytojas. Kadami 
šis kraštas labai tamsus ir 
mužikiškas—jos viską dės
tysiančios lenkiškame liežu
vy.

Po pamaldų prie švento
riaus vartų nuo statinės 
kalbėjo inteligentas ir aiš
kino, kad valdžia priklau
santi patiems
kam jie norį 
ją tam tikram 
ragino išrinkti 
milicininką.

Pagaliau buvo išrinktas 
komitetas, bet dalis g v en-

prikh 
žmonėms ir 
gali pavesti 
laikui. Šis 
komitetą ir

‘‘ojų juo buvo r.eoatenkinti 
ų- kitą sekmadieni nepaten
kintieji išrinko antra. Vie- 
-as kitam komitetai n?nu- 
’leido ir turėjome miestely 
’vi valdžias, kuries tik tarų 
avės ginčiiosi. nieko ne- 
eikė, o gyvenimas ėjo sa- 
-0 va^a.

Pagaliau bnvn vėl su
ruktas susirinkimas, su
ruktas pirma i?rmVfoio 
-•ilicininko. ir išrinktas 
auias komitetas. Bet r>ir- 

meri du reatrisakė na- 
eigų ir da’-'ar turėiome 
ris valdžias iš žmonių ir 

’-^tvirta iš Dievo.
’-iek dar butu tu vaklžių 

tme išrinkta iei nebuitu
’ neįprasto pradėję
darytis.

(Bus dauriau)

Pakalbink -»«
•iškeikti
garsinti savo kimi 
tuvių.

,r-r»
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Egiptas Teisia

Egipto diktatūra, veda
ma generolo Naguib, trau
kia Į teismą 14 buvusių auk 
štų karaliaus ministeriu ir 
kitokių valdininkų, šeši bu
vę ministeriai kaltinami, bus pavalytas iš savo vie-' 
kad jie ėmę kyšius ir darę tos. Kol kas NKVD viršinin 
panašius kriminalus. Pana-,ko “nupuolimas” yra tik 
šus prasikaltimai primetami’spėliojimas, 
ir kitiems buvusiems parei
gūnams. Vokiečių Komunistai

Beria Nemalonėj?

Rusijos gyvenimo stebė
tojai sako, kad politinės po
licijos viršininkas, Lavren- 
tij Beria, esąs patekęs į Sta 
lino nemalonę ir, gal būt, Į

Rl’IMTAS. BI S DEPORTl’OTAS

George Witkovkh (dešinėj), 56 metu jugoslavu laikraš
čio redaktorius Pittsburghe, suimtas ir kaltinamas esąs 
komunistas. Po apklausinėjimo jei pasirodytų. kad Wit- 
kovieh yra komunistas, jis bus deportuojamas i Jugosla
viją. Paveiksle su juo nutrauktas imigracijos valdininkas 
Paul Benson (kairėj).

ke programos buvo Įteikta! 
dovana choro vedėjai Alrs?
A. Hussey, kuri padėkojo! 
uz dovaną ir pareiškė, tad'r i 
oėl svarbių priežasčių cho- Adomui 
ro toliau vesti negalės. Po 
pasitanmų choras prašė F. 
rekieną pasiimti chorui va
dovauti. Nuo to laiko Pra
nas Pekienas yra choro di
rigentu, o Mrs. A. Hussey 
sutiko jam pagelbėti

F. Pekienas vra jaunas 
ir energingas profesionalas, 
dainų ir muzikos mylėto
jas. Jis yra plačiai žinomas 
Hartforde ir apielinkėje.

GARDNER, MASS. DYKAI DYKAI
Htand’-inas, kurie k s-ist »m?ts» 

(Atkelta iš 3 pusi.» -kandus, rf.umatiskvs skaus- 
j (MUS. RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJI-draugai ir pažįstami,1 mo ir tirpimo, neuralgiją. 

Mickui
greitai pasveikti. 

Lapkričio

veK?«m' NUOVARGI. DIEGLIUS. Jeigu tarr- 
•L‘ “ sta įvertini savo sveikata ir ja bran-

gini. tai tuojaus parašy* savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir t.iųsk šį garsi- 
ninta dėl naujai -pagerintos De^sr.-.o 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 

(mokesčio, pavartojęs savaitę laiko. 
Sūnų Draugija laikė savo jeigu nesijaustum stipresnis ir svei

kesnis. ir negelbėti} jums, tada grą-

d. Lietuvos

priešmetini susirinkimą kur 
buvo daug svarbių draugi
jos reikalų apsvarstyta, o

žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kai 
tūkstančiams pagelbėjo, page.bcs ii 
tamstai. L’žtikrir.am pasekmes.

, . . .-j-.- i. Vra senas ir teisingas priežodis:Eiti reikalai atidėti sekan- kas tepa. tas ir važiuoja. Tad jeigu
erim -11 ■— iv) 11 k i >n 1i1 -i-iii-:iii , nori važiuoti, tai ir tepk ir vė. .epk Clam .'UMlinkimUl, sau.-io O sa PeUsnio GaUnga Mostim. (12-531 

ieną. \ aldyba buvo is- deken’S Products
linkta visa ta pati: pirmi- xe»«u 1 uX n^j.
ninkas Alex Rainis, vice- ------------------------ •

Chorui dabar reikia padi-jpirm. Ignas Karlonas, fin. PAIEŠKO O '

Olandai Nepaleidžia

Olandijos vyriausybė at
sisakė griežtai patenkinti 
Maskvos reikalavimą palei
sti iš kalėjimo “TASS” ko
respondentą, kuris kaltina 
mas šnipinėjimu. Korespon 
deniui Pisareviui gresia ka
lėjimo bausmė.

Vokiečių komunistų par
yja Bavarijoj Įteikė kapita- 
istinei vyriausybei reikala
vimą, kad kompartijai butų 
išmokėta kompensaciją už 
tos partijos iškentėtas prie'
nacių kančias. Bavarijoj na ^os lietuviams jis buvo labai Kaipo kalbėtojas adv. Bago- 
cių aukos gali gauti atlygi- gerai žinomas. Buvo geras kai- čius buvo žmonių mėgiamas ir 
nimą, bet ar kompartija to- bėtojas ir į savo prakalbas su- jis yra daugybę prakalbu pa 
kĮ atlyginimą gaus, tą spres^raukdavo daug žmonių
teismą?.

Maištas Kinijoj

Komunistinėj Kinijoj, vie
noj pietinėj saloj, gruodžio 
22 d., sukilo vienas bata 
lionas kareivių. Maištui va
dovavęs bataliono vadas. 
Maištininkas pabėgę j pie
tinę Kiniją ir ten prisijungę 
pne partizanų, kurie vis 
dar tęsia kovą prieš bolše
vikus.

Streikas Singapore

Adv. Bagcčiaus prakalbų bū
davo įdomu klausyti. Jis mo
kėjo publiką ir prajuokinti ir
pravirkdinti, todėl Į jo praka!

sakęs. Jo prakalbose surinkta 
daug pinigų visokiems visuo
meniniams reikalams.

Praėjo metai nuo Bagočiaus

-I-mirties ir niekas apie jį pla-
■ Dideliame Singapore uo-(bas eidavo ir tie. kurie šiaip 
Ste 10,000 darbininkų išėjo jau prakalbomis nesiįdomauja. 
Į streiką dėl aukštesnių už-.Teismgai sakydavom, kad Ba- 

jvbiii Sfrailrnniti laivu 8’->ėius sušaukia į sa\odarbių. Streikuoja laivų 
krovėjai ir Įvairus uosto 
tarnautojai. Streikas plečia
si ir persimeta Į miestą.

pra kal
bas lietuvius stovinčius ant 
kampų.

čiau neparašo. Reikėtų, kad 
musų spauda ir ypač ‘ Keleivis” 
plačiau aprašytų mirusiojo kal
bėtojo gyvenimą.

“K.” SKAITYTOJAS. 
Newark, N. J.

Kolumbijoj Neramu

Indijos Duona

Indijos vyriausybė ap
skaičiuoja, kad šiais (1953) 
metais Indija turės atsiga
benti iš užsienių 2,500,000 
tonų maisto savo krašto gy
ventojams maitinti. Pernai 
Indija atsivežė iš užsienių 
virš 4,000,000 tonų maisto.

Kolumbijos vidaus reika
lų ministeris praneša, kad 
37 ginkluoti vyiai užpuolę 
karo aviacijos lauką prie 
Palanųuero miesto. Užpuo-

Ko respondenei jo S
BROOKLYN, N. Y.

LSS Banketas
LSS 19 kp. rimtai rengia 

likai buvę atmušti, 31 iš jų si prie savo tradicinio, me-
kautynėse žuvęs. Kolumbi-kinio banketo, kuris Įvyks
joj jau keli metai eina kru
vinos kovos tarp valdančios 
partijos ir opozicijos.

r* n ± a >RAS MUflč KA5UI11A
Sapnas ir Tikrovė I Tikrovė gi visai paprasta. 

Susirinkime dalyvavo apie 90 
lic.ci.iu narių. Buvo pasiūlyti du kan-

pranešimas apie Brooklyno didatai: J. Aymanas ir J. Gia- 
SLA 38 kuopos susirinkimą vi-'y^jyts. j Avmanas buvo iš- 
sai neatitinka tikrovei. J rinktas ne ‘‘milžiniška didžiu-

Nė vienas ten dalyvavęs ne-'ma balsu.” o 46 balsais prieš 
butų galėjęs tokio pranešimo Glavesko’ 40. Kuopa turi 512 
parašyti. Bučiau pradėjęs pyk- narju
ti, bet paskui supratau, kad čia Norėčiau pasiūlyti, kad atei- 
visiškai ne rimta laikraščio ži- įy musų laikraščių korespon- 
nutė, o tik keistas sapnas. dentai malonėtu bent į susirin

Prisisapnavo kokiam mažam kimus nuvykti prieš pradėdami 
žmogeliui, kad jis esąs SLA 38 rašyti pasakas vietoj rimtų 
kuopos narys ir dalyvaująs 38 pranešimų.
kuopos susirinkime. Eina rin
kimai. Tūkstantinės minios sto
vi ir šaukia: “Aymanas. Ayma- 
nas!” kai tuo tarpu jo oponen
to visai ir nesimato.

Pabudęs žmogelis griebėsi 
už plunksnos ir parašė į “Kelei
vį” apie savo sapną.

JONAS GALINIS.
38 Kp. Fin. Sekretorius.

Siūlo prisiminti Advokatą 
F. J. Bagočių

Advokatas Bagočius mirė 
1951 m. gruodžio 7 d. Ameri-

2UVO MAŠINOS SLTLAMDYTASS
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Newyorkiet« Harry Racbcr guli gatvėje negyvas. Jis
Bijo tt savo namo atmatomis aeiinas fa* norėjo atmatas 
įmesti j miesto valymo sankvetimĮ, priėjo perdaug arti 
prie konvejerio, kuris pagavo jo drapanas ir įvilko jį į 
sunkvežimį, kur atmatą minkytojas jį sulamdė.

vasario (February) 7 d. Lie 
tuvių A. Piliečių Klubo na
me. Brooklyne.

LSS 19 kp. metiniai ban-
Ketai visada yra populiarus. 
Tad nelaukime ilgai ir jsi- 
gykime bilietus Į tą metinę 
pažangiųjų lietuvių sueigą.

Kiek teko patirti, LSS 19 
kp. veikėjai tikietus smar
kiai platina. Draugai J. Gla 
veskas ir A. Swingle pasi
ėmė East New Yorką, drg.

pagerbtuvių proga Įteikė
me amžiną plunksną dova
nų. Pradžioje drg. Kriau
čiukas manė net pykti, ko
dėl ji prieteliai “baderio- 
ja” su pokiliais, bet paskui 
apraminome ir visos vaišės 
praėjo labai širdingoje nuo
taikoje. Po vaišių pasikeista 
mintimis, o drg-. Kriaučiu
kas dėkojo vienminčiams 
už malonų jo prisiminimą 

Dalyvis

dinti dainininkų skaičių 
Tad, dainų mylėtojai, pra
šome Į talką, dėkitės prie 
choro!

Prieš kelias savaites cho
ras perstatė dvejų veiksmų 
komediją „Ponia Viršinin 
kienė”. Po vaidinimo buvo 
ir dainų. Dainavo Mrs. A. 
Hussey (solo) ir pp. A. Kau 
nienė ir L. Sidney (duetas). 
Dainavo ir choras. Spekta
klis ir dainos publiKai labai 
patiko.

Per Kalėdų šventes cho
ras buvo surengęs kalėdini 
subuvimą. Parengimo komi 
sija pp. F. Pekienas, C. Ka- 
sevich ir jų žmonos gra
žiai paruošė svetainę ir sta
lus. Buvo ir Kalėdų Senis 
(L. Brazauskas) su dova
nomis. Choro pirm. P. Ku- 
relskis pasakė trumpą pra
kalbėt, o choro vedėjas F. 
Pekienas ragino lietuvius ir 
lietuvaites prisidėt prie cho
ro ir Įrodyti, kad mes myli
me dainas, kaip jas lietu
viai nuo amžių mylėjo. Pa

Alex Nakutis, užrašų 
rast. Alex Yuska, kasierius
įasi.

p,,. , , Paieškau mano brolį Aleką Barry,
MikOlaS Slieva, kasos glO- gyvena Akron, Ohio, iš Lietuvos p^-
baiiii bvtfaa A ir eina Oauginėlių kaimo. Viekšniųcejai JT AUk&UK4im. n vaisėiaus. Jis pats ar kas jį žino 

maršalka malonėkit parašyti man.
Joe Barry,•Juozas Bartkus,

Jonas Balčikonis.
Alex Yuska.

BALKANAI JUNGIASI

136 Central St., 
Gardr.er, Mass.

Ieš’au Dabini~tes (pirmo vardo 
neatsimenu). Kilusi iš Susininkų 
kaimo, Kalvarijos parapijos. Girdę- 

'jau ją gyvenant Boston?. Lietuvoje 
(liko jos 3 sesutės: Juzė, Domicė ir 

ir Marė-. Ji pati ar kas ją žinote ma
lonėkite pranešti man šiuo adre: 
su: (2)

Vitalis Uleckis,
2<H2 iiollins St., Baltimore, Md.

Jugoslavija, TurKija 
Graikija baigia derybas dėl 
pasirašymo savitarpinės pa
galbos sutarties. Pasirašius
.ūkią SUtaitĮ Jugosla\ija( Paieškau pusbrolio Vinco Eismon-
netiesioginiai Įsijungs i At-h" ir ^seserų Elzbietos ir on..?

® z * m * , I Pabijonaitycių. Gyvena Chicagoj.lanto Sąjunga, nes 1 urklia Kilę iŠ Oštakių kaimo, Varnių par^-
ir fh-uiViiu ian vra toc Te)šių apskr. Turiu labaiu vjiaiKljd jau via IOS . :SVarbu reikalą. Prašau juos pačius
jungom nariai.

J L OKAI
Prie Upės

Prie upės kranto priva
žiavo žmogus automobilyje 
Norėtų važiuoti per upę, 

et bijo, kad perdaug gilu.
Pamatė žmogų ir klausia:

rbų reikalą. Prašau juos 
ar juos žinančius atsiliepti šiuo ad
resu: (4)

Vladas Eisniontas.
131 Pelham Rd.. Salem bepot, N. K.

Paieškau Juozo Endziulio, kilusio 
iš Paluobių kaimo. Šakių apskrities, 
Griškabūdžio valsčiaus? Prašau pa
rašyti mar. laišką šiuo adresu:

Petras Bac°vičia.
2137 VV. 24th St., Chicago 8, III.

MIAMI, FLA.

Moterų Klubas
Prie Miami Lietuvių P. 

Klubo Įsikūrė Moterų “so- 
A. Žilinskas visą Bushwick'cial” klubas, ir dirbs ben- 
sekciją, drg. V. Kalvelis ir d rai su didžiuoju klubu, 
drg. J. Rimavičius veikia kad tik greičiau galėtume 
Williamsburge, dd. Povilas;pastatyti musų klubo namą 
Kriaučiukas ir J. Buivydas ir turėti savo svetainę, 
jau lankėsi Bay Side ir k. • Moteių klubo vadovybė- 

Kol kas dar ne visi 19 kp. je yra p. Julija Style pirm., 
nariai Įsitraukė Į darbą, bet p. L. Žiugžda vice-pirm.,

rengimas užsitęsė iki vėlu-i —žmogau, pasakyk, ai 
’ia gilu?

—Nežinau!
—O kaip manai, ar aš 

galiu su mašina per upę 
pervaržiuoti?

—Aišku, gali.
Keleivis patraukė su ma

ina i upę ir bematant Įgal
inėjo Į gilų vandeni, bet 
-pėjo iš masino iššokti ir 
riplaukė prie kranto bal
iai Įniršęs. Jis puolė prie 
mogaus ir sako jam:

mos.
Choro Bičiulis A. B.

Ieškau Franko Rudes, 
atsilieoti, ar jį žinantiej 
pranešti man jo adresą.

1 kingas.
John Girdenis,

R. D. 1,
Richfield Springs, N. Y

Malonėk 
malonėkit 
Busiu dė- 

(2)

WILKES-BARRE, PA.

SLA 115 kuopa rengia 
vakarienę sausio 18 d. Lie
tuvių svetainėje, 206 Par- 
rish St. Pradžia 5 vai.

Programoje bus prakalbų 
ii’ meninę dalis su muzika. 
Visi nariai ir SLA prieteliai 
kviečiami atsilankyti.

Rengėjai

BROCKTON1SKI 
APDŪMOJIMAI

Paieškau Adomo Blaževičiaus ir 
šeimos narių, kurie seniau gyveno 
apie Benbush, W. Va., anglies ka- 
yklas. Ir paieškau Mykolo Žaldoko, 
u 1 uriuo sykiu jryvenome Rygoje, 

>r Juozo Vaičiaus, taip pat Rvgos 
draugo. Jie patys, ar kas juos žino. 
nalončs atsiliept) šiuo adresu: (3)

M. L. Balchunas,
10334 Aurora Street,

Detroit 4, Mich.

ips/vrn/v v

neatsiliks nė kiti nariai, nes 
visų noras yra padaryti ŠĮ 
metinį musų parengimą di
deliu pasisekimu.

__  •

LSS 19 k. Narys

Pagerbė Drg. P. Kriaučiuką
LDD 7 k p. savo gero

sioms šeimininkėms, kurios 
dirba visuose musų paren
gimuose, kasmet sumosią 
pažmonf. Tos draugės— 
B. Spudienė, U. Krauss, A. 
Buivydienė, I. Ramanau
skienė, Mary Akelis, T. Ger 
vickienė ir U. Baltas—šie
met atsisakė nuo pažmonio 
ir sumanė padaryti siurpri
zą drg. P. Kriaučiukui jo 
30 metų veikiai darbinin
kiškame judėjime atžymėti. 
Toks draugiškas po kilis Įvy 
ko gruodžio 27 d. draugų 
Spūdžių “auditorijoj”. Su
sirinko virš 40 prietelių ir 
draugų Spūdžių “auditori
ja” Woodhavene pasidarė 
perankšta.

Drg. P. Kriaučiuko pager 
bimo proga gauta sveikini 
mų iš “Naujienų” redakto
riaus Dr. P. Grigaičio, iš 
Bostono prietelių atėjo ilgo
kas laiškas su daug parašų, 
^auti laiškai nuo dd. H. 
Burkės ir Gaubiu Newarke.

Drg. P. Kriaučiukui jo

p. Milda Ragis rast., p. Br. 
Klesse ižd. ir Ieva Usonis 
tvarkdarė (mai-šalka).

Moterų klubas jau turė
jo du pikniku. Vienas Įvy
ko gruodžio 21 d. ir kitas 
sausio 4 d. Police Home 
darže. Moterys sugebėjo 
abu parengimus padalyti 
jaukius ir visiems malonius. 
Turėta ir pelno, kuris eis 
musų klubo namo statymui 
paremti.

S. J. Swolkin

MANCHESTER, CONN.

Brocktono miestas slaunus ir 
geras,

čia vieni veikia, o kiti baras, 
čia pat Kalėdos ir Nauji Me

tai,
Brocktone suka tokie verpe

tai. •
prezidentus kas nominuoja 
balsus gaudo ir agituoja. 

Būt prezidentu yra patogu. 
Geri už dyką po klubo stogu

štai sekretorius musų 
bos,

—O kam tu man rnela- 
Ivai, kad aš galiu per upę
peivažiuoti?

—O ką aš žinau, antvs 
kai plaukia, joms vanduo 
ir sparnų neapsamia. . . .

Lietuvaite, nenustebk, kad per 
aikraštį ieškau tavęs. Mat^i, mes 

a a taip išblaškyti po pasaulio 
kampus, kad sunku o kartais ir ne
manoma sueiti. Todėl prašau tavęs, 
ei ir tu esi vieniša ir norėtum iš- 

’aikyti savo gražią kalba ir gražias 
etuviškas tradicijas, rašyti šiuo ad

resu:
M r. V. Sakalas,

74 Xavier St.. Sudbury, Ont., 
Canada.

tarv-

GYVO.JO JĖZAUS KRISTAUS 
BAŽNYČIA

513 Leonard St., Brooklyn. N.Y.
Maldos b’ina kas sekmadienį 3 vai. 

pp. lez. 59. Pono Dievo ranka nė
ra pertrumpa, kad negalėtų pagel
bėti: ir io ausys nėra apkurtusios, 
kad neišgirstų. Ier. 21-8. Taip ta- 
’-’a Po-’a--. Dievas: §♦■»! aš jumis oo 
’khi dedu kelią išli’imo ir kelią 
nrapuo’i?no. Ev. Jor.o 3-5. Atsaky
damas Jėzus tarė: Ištiesu. ištiesų sa- 
1 au tau- :ei kas ne-’"i'n’ i* van
dens ir iš dvasios, negalės įeiti į Ka-

Dėde aprodė kur SKhpo nix>s.’fiy-. vkis kad aš tau sakau, jog tuvi-
Sako nešpėtną žmonelę turi. iš nau-o užgimti._ . . . ..... I Lietuviškos riesmes. \ :sus kvie-
IJaznai pavydi kas i ją ŽIU': Į čiam atsilankyti. įėjimas nemoka

mas. (5)

DŽIOVINTOS UOSOS

Y 1 '—-

Manchesterio Lietuvių 
Bendrovės choras jau gy
vuoja tris metus, darė eilę 
parengimų ir daug kartų 
uvo kviestas dainuoti ki 
oms organizacijoms.

Choro dirigentas gerb. 
F. Pekienas, choro valdyba 
ir organizatorė J. Birettie- 
nė prašo vietinių ir apielin- 
kės lietuvių ir lietuvaičių 
kurie turi gerus balsus, pri
sirašyti prie musų choro 
7horo susirinkimai būna 
kas penktadienis (petny- 
~ia) 7 vai. vakare Lietuvių 
Svetainėj, 24 Golway St. 
Manchestere.

Pereitą vasarą choras bu
vo surengęs gegužinę. Lai-

Mus sandarėlė, visi juk žino. 
Už dokriukus visus vaišina. 
Jeigu pamerki svetimai rožei. 
Tuojau per sprandą čia pat už

drožia.
žuvaut malonu, kas to nežino 
Nagus nusvilo, kas pamėgino, 
štai kapitonas narsiai žuvavo 
Kelnes sušlapęs ir parvažiavo.

Pamokslininkas D. Diskevičius.

Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų. kurie turi užsise- 
nėjusių šalčių galvo
je. erzinančių skaudė
jimu kvėoavimo kana
luose. kain tai nosyje 
ar ger’ Įėję. Palmiš
kos Uogos yra išdžio
vintos taip, kaip džio
vintos slvvos. ir jas

ain galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slvvas, ir yra gerai vartoti 
irbatos formoje. Palmiš'os Uogos 
vra labai maistingos ir yra gerai 
a- Uogas valcvti dėl vtso kūno 

• agerinimo. $2.90 svaras. O je;gu 
norite per C.O.D., tai 52.25 svaras. 

ALEXANDER’S CO.
414 W. Bronduav 

South Boston 27. Mass

Nors su bažnyčia nes’giminiuo- 
ju.

Lange kryžiukais aš turgavoju. 
O architekta« vis dar planuoja. 
Kur darbą gauti nesugalvoja.

Mielas skautuži, kas atsistiko 
Bene Marytė kitam patiko. 
Vos į Kanadą tik nuvažiavo. 
Tuoj tikrą vyrą ji tenai gavo. Į

Kas savo žmoną myli kaip dai
ną.

Ir su ja niekur niekuomet nei
na,

Anei jos tnuviuos, anei e ve
šiuose,

Kaip kanarėlė tupi namuose?
MIKĖ VĖLUTOS. iL

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

1 ithuanian Mliance of Amerio,

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuviu 
Fraternalė Organizacija 

įkurta 1886 Metai?
TURTAS VIRŠIJA S2.420.339.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo f100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
r.uo gimimo dienos iki 60 meti 

Nariai gauna savaitrašti “Tėvyne” nemokama
ls Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimu 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalą’ 
Visi kviečiami tapti šios broliško? organizacijos na 
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SI.A
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adre-»i:

LITHUANIAN ALLIANCE OE AMERICA 
50? We»i 30th Stree* New York 1, N >

! r



KELEIVIS, SO. BOSTON 48 METAIPuslapis Aštuntas

“VOICE OF AMERICA” Likvidavosi L os Dukterų 
UŽREKORDUOS BALF Draugija Worcestere

SEIMĄ ---------
--------- Šiomis dienomis likvida-

Kalbos Bus Transliuojamos!vosi Worcestere Lietuvos 
Dukterų Pašalpinė Draugi
ja, kuri išgyvavo 47 metus

{ Pavergtų Lietuvą

‘Voice of America” yra
šios šalies vyriausybės su
daryta organizacija, kuri 
kasdien kalba oro bango
mis j pavergtųjų kraštų gy
ventojus, ir informuoja, 
kas yra daroma Amerikoje, 
kad juos išlaisvinus.

“Voice of America” at
stovai šią savaitę atvyks ir 
i BALF’o seimą Bostone. 
Jie užrekorduos seime pa
sakytas Amerikos lietuvių 
kalbas ir paskui tas kalbas 
transliuos i Lietuvą.

Tai bus pirmas toks Ame 
rikos lietuvių suvažiavimas, 
kurio kalbas galės girdėti 
musų broliai ir seserys Lie
tuvoje.

Seimas posėdžiaus Sta- 
tlerio viešbutyje dvi dienas, 
sausio 9 ir 10. Seimui pa
sibaigus, sausio 10
re, tame pačiame viešbutyj 
bus iškilmingas banketas. 
Bostono miesto vardu sve
čius ir delegatus sveikins 
majoras, John B. Hynes. 
Kalbės taipgi Bostono ar- 
kidiocezijos ark ivyskupas 
Cushing.

Be to, bankete dainuos 
Kauno ir Vilniaus operų so
listas Stasys Liepas ir Dr. 
Juozas F. Antanėlis. Jiems 
akompanuOS RiUZlkas Ju= 
liūs Gaidelis. Dainuos ir 
Bostono Lietuvių Vyrų Cho 
ras,-vedamas muz. J.Gaide- 
lio.

BALF Seimo Spaudos 
Komisija

Ji Įsikūrė 1905 metais ir sa
vo laiku buvo labai veikli, 
kada atvykusios jaunos ir 
pilnos energijos lietuvaitės 
nesigailėjo triūso draugiją 
palaikyti ir jai pasidarbuo
ti.

Musų ateivijos nūsenėji- 
mas jaučiasi visose musų 
pašalpinėse draugijose ir 
ne tik jose. Kad ir ta pati 
Lietuvos Dukterų Draugija 
dar turėjo apie 3,000 dole
rių turto, bet nebebuvo nė 
iš ko išrinkti komitetą likvi
dacijai pravesti. Pagaliau 
nutarta pinigus pasidalyti 
ir tuo viskas baigėsi.

—Pm

Apie Gabijos Banketą

MASS. ALT VEIKĖJŲ
KONFERENCIJA

Sausio 11 d., sekmadieni, 
2 vai. po pietų, So. Bosto
ne, lietuvių piliečių name, 
368 W. Broadvvay, šaukia
ma ALT veikėjų konferen
cija, Į kurią kviečiami Mas
sachusetts, New Hampshire 
ir Rhode Island valstijų 
ALT skyrių veikėjų ir 
kitų organizacijų, remian
čių politini Lietuvos laisvi
nimo darbą, atstovai.

Svarbu, kad kiek galima 
daugiau lietuvių kolonijų 
tose valstijose butų konfe
rencijoje atstovaujama.

Konferencijoj numatyta 
aptarti klausimus, susiju
sius su jubilėjiniais Vasario 
16 minėjimais, piniginio 
vajaus organizavimu, pla
nuojama politine akcija ko
lonijose ir kt.

ALT Vykdomojo Komi
teto nariai, kurie dalyvaus 
konferencijoje, praneš apie 
ALT darbus ir ateities pla
nus.

Konferenciją maloniai su- 
j;ko globoti Bostono ALT 
skyrius.

ALT Sekretoriatas.

STAIGA MIRĖ 
ROMUALDAS GASIUNAS

Naujų Metų dieną staiga, 
beeidamas Broadvvay gatve 
5 vai.

“PROGRESISTAI”
GRAŽIAI SMUNKA1 RADJO PROGRAMA

Waterburio 
liečiu Klubo

Lietuvių Pi- 
rinkimuose

pavakarėj, mirė ro-jbolševikuojantieji gaivalai 
kiškėnas Romualdas Gasiu- prakišo rinkimus. Pirmi

ninku ir šiemet išrinktas 
Tarnas Matas 81 balsu prieš 
40 už opozicijos kandidatą.' 

Audickus ir su jais gy- Klubo iždininku Į vietą Le- 
laiką. 'rontavičiaus išrinktas Joku-

nas, 1949 metais atvykęs iš 
tremties i Bostoną. Velio
nis buvo atvykęs pas drau
gus
veno visą

Velionis Romualdas mirė bas Trečiokas, 
sulaukęs 64 metų amžiaus.| Visi bolševikuojantieji 
Liūdesyje liko trys broliai žmonės ypač smarkiai agi- 
Amerikoje, vienas brolis tavo prieš Tarną Matą. Agi- 
Kanadoje, giminės Audic- tavo ir prakišo.
kai ir artimų giminių Lie-

Muaų mielam draugui 
Romualdui Gasiunui

mirus,
reiškiame gilią užuo
jautą jo broliams Adol
fui, Juozui, Stasiui, Jur
giui ir giminėms. Vie
toje vainiko aukojame 
$10 ALT’ai, Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams.
A. Klemas ir šeima.

TALENTŲ IŠBANDYMO 
VAKARAS VASARIO 1

S.
tuvoje. Brolis Adolfas at
vyko iš Kanados i laidotu
ves, kurios vyko ši pirma
dieni.

Dėl BALF ir Bendruomenės

Šiame “Keleivio” nr. yra 
Įdėtas Lietuviu Bendruome- 

BRINK TYRINĖJIMAS Į nės Vokietijoj pranešimas 
EINA PRIE GALO apie jos santykius su 

1 BALF’u. Dėl to

Gabijos Choro metinis 
banketas praėjo dideliu pa- 

d. vaka- sisekimu. Banketo rengimo 
komisija širdingai dėkoja 
banketo šeimininkėms, ku
rios labai rūpestingai dar
bavosi vakarienę ruošda
mos ir svečius aptarnauda- 
mos. Dirbo A. Kropienė, J. 
Keslerienė, J. Gudelis, O. 
Stankienė, H. Simon. M. 
Simonavičienė. J. Budrec- 
kienė. M. Pernickienė. M. 
Agurkienė. p. Balčiūnienė, 
E. Norkunienė. p. Gedama- 
vičienė, p. Matuzienė ir M. 
Kirmelavičienė.

Dėkojam vakaro vedėjui 
H. Rumskiui ir p. S. Moc
kui už jausmingus žodžius 
ir paramą musų chorui. Va
karienės metu eilė choro 
bičiulių Įsirašė Į choro rė
mėjų skaičių ir skyrė auką 
chorui palaikyti. Po $10 da
vė J. Arlauskas ir T. Gre- 

. Ivis, po $5 davė St. Mockus, 
A. Klinga ir K. Vileišis. Vi
so choro vardu tariame rė
mėjams ačiū, nes tik dė
ka geriems choro rėmėjam 
choras galės tęsti Miko Pe
trausko pradėtą darbą.

Banketo metu svečius pa
linksmino K. Volungus iš 
Lawrence, o visas choras 
dainavo savo naujo moky
tojo M. Pauliukaičio diri
guojamas. Ačiū visiems da
lyvavusiems bankete ir cho
rą parėmusiems.

Banketo Rengimo K-sija

Brinko apiplėšimo tyrinė
jimas eina prie galo ir iki 
sausio 17 d. grandžiurė ap
kaltins kelis nužiūrėtus liu- duotas 
dininkus. Daugelis liudi
ninkų pasirodė “nekoope- 
ratiški” ir atsakymus iš jų 
tik su replėmis galima iš
gauti. o kai kurie geriau ei
na Į kalėjimą negu duoda 
atsakvmus.

pranešimo -

S. Dariaus Posto Banketas

ŠĮ sekmadieni, sausio 11 
d. Amerikos Legiono S. Da
riaus postas turi savo meti
ni banketą, kuris bus L. P.

BALF’o pirmininkas prof. 
Končius praneša, kad atsa
kymas Bendruomenei buvo 

BALF’o valdybos 
nutarimu 1952 m. lapkričio
6 d. BALF valdyba pirmi
ninko patvarkymams Vo
kietijoj visiškai pritarė.

Kun. Končius dar rašo, 
kad BALF as su Bendruo
mene Vokietijoj santykių 
nenutraukė, bet sakosi ne
suprantąs, kodėl Bendruo
menės veikėjai būtinai ver
žiasi BALF’o gerybes Vo
kietijoj dalinti?

Prof. Končius dar sako, 
kad BALF’o veiklos nau-

Lietuvių Radio Korpora
cija rengia savo 19-jų me
tinių sukaktuvių minėjimą 
vasario 1 d. Lietuvių Pilie 
čių Draugijos svetainėje. 
Tai bus talentų išbandymo 
vakaras. Gali dalyvauti 
chorai, solistai, muzikantai, 
šokėjai, akrobatai, magikai 
ir tt. Teisėjai išrinks pir
muosius tris geriausiai pa
sirodžiusius ir jie bus apdo
vanoti piniginėmis dova 
nomis.

Ponai Minkai kviečia vi 
sus norinčius parodyti savo 
talentą tuoj pat užsiregis
truoti 502 E. Broadway, So 
Bostone.

IEŠKO RABINO
ZUBER UŽMUŠĖJŲ

Lietuvių radio programa 
per stotį WBMS, 1090 kilo
cycles, nauju laiku, 12 iki 
12:30 vai. per pietus, šį 
sekmadienį bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais malonė
kit rašyti ofiso adresu: 502 
E. Broadway, So. Boston 
27, Mass. Ačiū.

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet ii stoties 
WBET 990 klc. Vedėjas: Povi
las Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham SL, Dorchestcr 

TeL CO 5-5564

9*

Pirmieji D. P. Piliečiai

Draugijos svetainėje South dingumą reikia spręsti ne
T T • 1 l «... —«Bostone. Vakarienėje bus 

pagerbti du posto rėmėjai, 
F. Razvadauskas ir V. Ba- 
lukonis, aukavę postui pini
gų vėliavai Įsigyti. Pradžia 
6 vai. vakare.

Pagerbs Mrs. Teklę Banis

Našlių metiniame baliuje 
išrinktoji “našlių karalie
nė,” Mrs. Teklė Banis, bus 
pagerbta ši šeštadienį, sau
sio 10 d.. Sandaros svetai
nėje. 124 F St., So. Bosto
ne. Parengimo pradžia 7 
vai. vakare.

Mrs. T. Banienės draugai 
ir giminės ir jos sūnūs tar
naujantis Amerikos, karo 
tarnyboje linki jai laimin
gos ateities. Rengėjai šio 
pagerbimo proga kviečia 
visus dalyvauti parengime 
šio šeštadienio vakarą.

Per Metus 311,450 Tikėtų

pagal tą, kaip Įvairus Bend
ruomenės “valdytojai” ji 
vertina, bet kiek mes suge
bame padėti vargstantiems 
tremtiniams, našlėms su 
mažais vaikais ir ligoniams. 
Ir kaip tik tie pašalpos rei
kalingi žmonės BALF’o pir 
mininko patvarkymu esą 
patenkinti

Socialistų Banketas Kovo 15

LSS 60 kuopa savo na
rių susirinkime nutarė ruo
šti metinę socialistų vaka
rienę kovo 15 d. Vakarie 
nei svetainė paimta Lietu
vių Piliečių Draugijos, So. 
Bostone.

Mirė Mrs. C. White

Prieš Naujus Metus va
kare plėšikai ušpuolė H. 
Harris parke Roxburyje Ja 
cob L. Zuber, prieš kelis 
metus Amerikon atvykusį 
rabiną. Plėšikai rabiną 
žiauriai primušė ir atėmė iš 
jo $7. Naujų Metų dieną 
J. L. Zuber mirė ligoninėj.

Policija deda dideles 
pastangas plėšikus pagauti 
ir jau apklaušinėjo daug 
Įtariamų vaikėzų ir jaunų 
plėšikų. Nežiūrint polici
jos budrumo užpuolimai 
gatvėse vis pasikartoja.

Knygynas Kviečia 
Užeiti Pasižiūrėti

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WHIL, 
1430 klc.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieta via Gydytojas ir Ckirargas

Vartoja vėliausios konstrakieijoa 
X RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
S34 BROADWAY.

RO. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA

Biznio reikalais
409 W. Broadway.
Arba telefonuokit:

kreiptis:
So. Boston. 
SO 8-0520.

am I IM 
Ir am T IM

84$ BROADWAY
■O. BOSTON, 

south
Watkinso Produktai

Kostumeriams ir agentams siūlo
mi šie produktai:

Watkinso mentolinč kamparo mos
tis. Watkinso linimentas. \Vatkin- 
so coconut oil shampoo. Rašykit šiuo 
adresu: (4)

842 Dorchester Avė., 
Dorchester, Mass.

Telefonas TA 5-3862.

Parduodamas
W. Roxbury. puikus *‘bungalow” 

vienos šeimos namas. 5 kamb., visi 
modemiški įrengimai, karštu vande
niu šildomas, kurianamas aliejum, 
nuolatinis šiltas vanduo, visos grin
dys ąžuolo, padengtos kilimais; di
delis kiemas, labai graži ir oaranki 
vieta. Kaina tik 12,800 dolerių.

Bruno Kalvaitis,
545 E. Broadwav, So. Boston, Mass.

Tel. SO 8-060o; rez. SO 8-6412.

4 KAMBARIAI
4 kambariai trečiam aukšte, šeimai 

be vaiku. Kreiptis j savininkę pir
mam aukšte, 573 E. Second St., So. 
Bostone.

ŠIRDIES DURYS
Štai. aš stoviu už durų ir dūzgenu. 

Jei kas mano balsą išgirs ir duris 
atvers, pas tą įeisiu ir vakarienę su 
juo turėsiu, o jis su manim. Jon.
Apr. 3:20. A. A. (13)

Tel. AV 24026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road
Arti l'pham's Corner

DORCHESTER, MASS.

TsL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašokami*
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL B8TATE h IN8UBANCB 

409 W. Broadvray

Prieš penkis metus atvy
kusieji (su afidavitais) iš- 
vietintieji lietuviai jau pra
deda gauti Amerikos pilie
tybę. šiomis dienomis Bo
stone jau Įsipilietino šie 
naujakuriai: Inž. Jonas Va
siliauskas, buvęs Lietuvos 
karo aviacijos majoras Al
fonsas Svilas su žmona Bi
rute ir Stasys Jakutis su 
žmona Praksenija. Geriau
si linkėjimai naujiems pi
liečiams.

Bostono miesto policija 
pernai (1952 m.) “išdalijo” 
mašinų vairuoto jams 311, 
450 pabaudos tikėtų ir su
rinko iš prasikaltėlių per 
miesto teismą $423,461.

Pernai metais pabaudų 
tikėtų duota 41,950 dau
giau kaip 1951 metais.

BALF’o SUSIRINKIMAS

Gruodžio 29 d. Sąantume 
mirė Mrs. Charles White, 
So. Bostono Lietuvių Pilie 
čių Draugijos finansų rašti
ninko žmona. Palaidota 
sausio 2 d. Reiškiame šir
dingos užuojautos.

Ketvirtadienį Turėsim
Naują Mass. Valdžią

ši antradienį, 6 sausio, 
vai. vakare, So. Bos- 
Lietuvių Piliečių pa

talpose Įvyksta paskutinis 
seimui ruošti susirinkimas. 
Prašom visus dalyvauti.

Komitetas.

Dorchesterio Klubas 
Ruošia Whist Party

7:30
tono

Ši ketvirtadieni musų 
valstijos vairas pereina Į 
naujo gubernatoriaus Chris- 
tian Herter ir jo bendradar
bių rankas.

Valdžios perėmimas vyks 
su tradicinėmis iškilmėmis 
Valstijos Name. Daugelis 
žmonių su nekantrumu lau
kia naujo gubernatoriaus 
Įvesdinimo kalbos, kurioje 
jis išdėstys savo programą

Bostono viešosios biblio
tekos So. Bostono skyrius, 
386 Broadway tarp E ir F 
gatvių, praneša, kad skyriu
je gauta eilė lietuviškų ir 
vokiškų knygų. Kas skaito 
tomis kalbomis malonėkite 
užeiti Į knygyną susipažinti 
su naujomis knygomis.

Knygynas duoda knygas 
i namus skaityti be jokio 
atlyginimo, o korteles kny
goms skolintis galima gauti 
visuose skyriuose.

Gauta naujų knygų ir an
glų kalba apie naujakurių 
gyvenimą Amerikoj. Iš to
rių knygų skaitytojus gali 
suįdominti “Eilėn Knauff 
Story”, kurioje autorė E. 
Knauff aprašo savo pergy
venimus Ėllis Island stovy
kloje ir jos trijų metų kovą 
už teisę pasilikti šioje šaly
je su savo vyru. Taip pat 
urime Valdemar’o Veedam 

knygą ‘Sailing to Freedom’, 
apie drąsią latvių pabėgė
lių kelionę mažu laivuku iš 
Europos i Bostoną.

Kambarys Moteriai ar Merginai
Pas seną našlį: namas šiitas; rei

kės tik apvalyt 7 kambarius. Kreip
tis laišku ar asmeniškai: (2>

Juozapas Stumbrio,
936 West 34th Place, 

Chicago 8, III.

FARMA PARDAVIMUI
86 akrai žemės, visa lygi. dirbama, 

tik truputį apleista. Yra 2 šeimynų 
namas. bamė. 1 arklys ir 1 karvės. 
Prašoma kaina $15,000, bet galima 
nusiderėti. Vieta netoli Bostono, bū
tent: 217 Crescent St.. Bridgewatcr. 
Mass. Parduoda administratorius:

John Waitkuš, (9)
598 West Lake Avė.. Rah*ay. N. J

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metas gausi ligoje 
|25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass. ,

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Majoras Hynes Siūlo
Mažinti Tarnautoju*

SOUTH BOSTON.
Office Tel. SOboston 8-0948
Kas. 87 OBIOLB STBBBT

Tel. PArkvray 7-0402-M.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABTT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. P*tarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios, 
čia jau 20

VINCO BALUKONIO IR SUNŲ

SOUTH BOSTON CAFE
Yra šilta ir maloni vieta 
užeiti vyrams ir moterims

Jų Įstaigoj peri valgiai ir gėrimai 
Draugiškas patarnavimas

Sausio 10 d., ši šeštadie
ni, Dorchesterio Lietuvių P. 
Klubas rengia šaunią whist 
parę savo patalpose, 1810 
Dorchester Avė. Pradžia 7 
vai. vak.

Parengime bus geių do
vanų ir gardžių užkandžių. 
Visus maloniai kviečiame 
atsilankyti

Komitetą*

Bostono majoras John B 
Hynes ši pirmadienį darė 
pranešimą miesto tarybai ir 
pabrėžė, kad tik padarius 
“vidujinių sutaupų” galima 
bus išvengti 70 dolerių nuo 
tūkstančio nuosavybės mo 
kesčių.

parsiduoda
Siuvama mašina ir virtuve, i J 
daj- Kreiptis: 37 Telegraph 
St.. viršutinis aukšta.*. So. Bos 
tone.

SKELBIMŲ KAINOS
Musų skelbimų kainos skai

tomos dvejopu budu: nuo žo
džių ir nuo vietos, kokią skelbi
mas užima.

Nuo žodžių skaitomi smul
kus. suglausti skelbimėliai. Iki 
25 žodžių jie kainuoja 75c. Jei 
žodžių būna daugiau kaip 25, 
tuomet po 3 centus nuo kiek
vieno žodžio.

Nuo vietos skaitomi išplėsti 
skelbimai, kuriuose nedaug žo
džių. bet daug vietos. Už to
ki ils oKoikOtnv pv cl nuo voko. 
Colis reiškia vienos skilties plo
ti

LIETUVIŠKA
APTIEKA•ir

Žolių Krautuvė
172 L St., So. Boston

Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio. 
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

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

409 W. Broadwav 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr_ ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogas ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
ringeliais

Apkainavimas Dyluu 
(Free Estimate)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadvay 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZ1VA”
1— Vaistas nuo nudegimo 1r 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. E*ina ui 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Mach 
265 Silver Street

South Boston 27,

t t <




