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Prezidentas ir Kongrese Vadai
Aptarė 1954 m. Programą

Republikonų Vaciai Tri» Dienas Tarėsi su Prezidentu;
Vaisius Išvysime Kitą Metą Kongrese; Demokratai 

Sako, kad Nieao Rimta Nenutarta; Demokratai 
Nedalyvavo Pasitarimuose

Prezidentas D. D. Eisen-*Atrasta 
hower tris dienas tarėsi
Baltuosiuose Rūmuose su re
publikonų partijos vadais ir 
kongreso komisijų pirmi
ninkais. Pasitarimuose bu
vo aptarta įstatymų leidimo 
programa, kurią preziden 
tas vėliau pasiūlys kongre
sui savo pranešimuose.

Pasitarimai tarp prezi
dento ir partijos vadų palie
tė visą eilę klausimų, bet .

Seniausia Piramidė
Iš Egipto praneša, kad 

ten atrasta seniausia pirą 
midė, kuri turi ne mažiau, 

\ i kaip 6,500 metų amžiaus 
Jos atradimą pranešė Dr. 
Zakaria Goneim, Egipto ar
cheologas (senienų tyrinė
tojas) .

Atrastoji piramidė esanti

PREZIDENTAS AIŠKINA MUO'-C VS CIVIt ES APSAUGOS SVARBĄ

Prezidentas Eisenhouer šiomis dienomis lankėsi miestu majorų suvažiavime, kur jį 
pasitiko civilės apsaugos viršininkas Vai Peierson (apačioj dešinėj) ir įlydėjo j suva
žiavimą. Prezidentas aiškino majorams, kad civilės apsaugos reikalas neturi būti ap
leistas. Kartu prezidentas painformavo i 75 majorus apie tarptautinę padėtį.

Korėjoj Atsinaujino Belaisvių 
Apklausinėjimas Dėl Grįžimo

’ertr&uktas Apklausinėjimas Atnaujinamas; Šią Savaitę 
Belaisvių Raginimas Grįžti Namo Baigiasi; Tik Ma

žutė Dalis Belaisvių Sutiko Grįžti Namo

Dean Mano, kad Gruodžio 21 d. belaisviai
Bolševikai Derėsis Mį suvaryti ' stovyk'

las tarpufrontėje, vėl buvo
_ . . “ A pradėti apklausinėti dėl jų
Jungtinių Tautų atstovas, noro ar nenoro grįžti namo.

Belaisvių apklausinėjimas 
buvo nutrauktas apie mėne- 

„ , __ _ .. jsį laiko todėl, Kati bolševi-
Arthur H. Pean; ^^.°jkai reikalavo belaisvius iŠ 

, , l!? korėjos. .iatskirų stovyklų paskirstyti
sako, kad bolševikai grei-Lapėmis ir apklausinėti 

atnaujins deijbas 0 belaisviai reika-

derybose su bolševikais Ko 
rėjoj dėl sušaukimo Korė
jos taikos konferencijos,

smulkmeniška programa ne-!1.8 a,nt.loslos,/?,ao1n? 
buvo aptarta. Iš atskiru1-!05 ,a,k«' . !kl 81olel s«nlau- 
kongresmonu ir senatorių'813 •>«'» skaito-
pasklido žinios, kad buvo-"?35. karal!aUii 4?sen°’ ku’ 
aptariami ir darbo, ir že-'?? buvo vienas >8 treciosios 
mės ūkio, ir prekybos, ir ki- d'na«'J«i ^“Jo
ti klausimai, bet' dėl pačių 5,08 P11"31?1^8 . pagnndas
įstatymų nebuvo nieko nu. tun apie lo,600 ketvutainių 
talta (jardų ploto, todėl ji yra

Demokratų partijos vadai'K!ek ™aže8nž: kaiP <?‘“h 
sako, kad jie nebuvo kvie- P,ra.mlde’,kallosPa2™daa 

nssiL-imnnsc rtalv. V11'S,Ja 23>°°° ketvirtainių

Irano Bachas A ubrauks nuo
Paleido Parlamentą^ Krašto Gynimo

Penkis Bilionus

Spalvų Televizija 
Greit Pasirodys

ciami pasitarimuose daly 
vauti ir, jų manymu, repub
likonai nieko nepajėgė su
tarti savo pasikalbėjimuose. 
Kai kurie demokratų vadai 
ypač yra kritiški ir mano, 
kad balsuotojai negali nie
ko gero laukti iš adminis
tracijos ir republikonų par
tijos vadų, nes republiko- 
nuose nėra vienybės ir be 
demokratų paramos jie jo
kios programos negali pra
vesti.

Administracijos progra
ma pasirodys tik po Naujų 
Alėtų, kada prezidentas D. 
D. Eisenhovver visoj eilėj 
pranešimų pasiūlys kon
gresui konkrečią programą. 
Kol kas girdime tik spėlio
jimus.

PRANCŪZŲ SEIMAS 
RENKA PREZIDENTĄ

jardų ploto.

Irano šachas pereitą šeš
tadienį paleido parlamentą 
ir paskyrė naujus rinkimus, 
kurie tęsis du mėnesius. Po 
dviejų mėnesių rinkimų 
naujas parlamentas susi
rinks posėdžiams. Vyriau- 
ybė mano, kad jau vasario

j Federalinė Komunikacijų 
Prezidentą? D. D. Eisen- komisija (FCC) nutarė lei

Prancūzijos atstovų į-u- 
mai ir senatas (respublikos 
taryba) kelias dienas balsa
vo rinkdami šalies prezi
dentą Į pasitraukiančio pre
zidento Auriol vietą. Pas
kutinėmis žiniomis varžyty
nėse paliko tik du kandida
tai, Laniel ir Naegelen, bet 
nei yienas iš jų dar nebuvo 
gavęs absoliučios* balsų 
daugumos, kaip to reikalau
ja konstitucija. Prancūzų 
spaudoje ir visuomenėje 
reiškiama daug nepasiten
kinimo, kad parlamentas 
taip ilgai turi balsuoti ir ne
gali susitarti dėl rinktino 
asmens.

SOVIETAI SUTINKA
KALBĖTI “PRIVAČIAI”

Sovietų Rusija pranešė, 
kad ji sutinka kalbėtis “pri
vačiai’' dėl prezidento Ei
senhovverio pasiūlyto plano 
naudpti atominę energiją 
tarptautiniu mastu taikos 
gamvbos tikslams.

Japonija Atgauna 
Dalį Savo Salų

Japonija praneša, kad 
Kalėdų dieną Amerika su 
tiko jai grąžinti Amami 
Ošima salas, kurios guli ju 
roję tarp Okinavvos ir Ja
ponijos salos Yyusu. Tose 
salose gyvena apie 200,000 
japonų ir jie jau ne kartą 
reiškė savo pageidavimą 
prisijungti prie Japonijos.

Amami Ošima salos nuo 
senų laikų yra Japonijos 
dalis ir japonų apgyventos. 
Pasibaigus antram pasauli 
niam karui, tos salos buvo 
perimtos ir valdomos Ame
rikos, nors ir nebuvo įjung 
tos į Amerikos teritorijas.

Salų grąžinimas Japoni
jai sukėlė didelį salų gyven
tojų pasitenkinimą, ir ten 
vyksta didžiulės iškilmės. 
Daug džiaugsmo reiškiama 
ir Japonijoj.

Labdaros Raketai 
Bus Kontroliuojami
Nevv Yorko valstijos sei

melio tyrinėjimas parodė 
kad daug labdarybės orga
nizacijų yra tik raketai, ku
rie išnaudoja žmonių gera
širdiškumą. Tyrinėtojai su
sekė “labdarius,” kurie pa 
ima savo asmeniniams rei
kalams 90' < visų surinktų 
pinigų, arba renka pinigus 
kaip sukčiai, persirengę ku
nigais, vienuoliais ir pan.

Nevv Yorko valstija žada 
išleisti įstatymą ir pažaboti 
raketierius. kurie iš žmonių 
geros širdies daro sau ger:. 
pragyvenimą. Apskaičiuo
jama, kad labdarybės suk 
čiai kasmet išvilioja iš žmo 
nių šimtus milionų dolerių

’į s«4' o kišenes.

gale naujas-------Jjca:5 praurii
leisti kraštui 
įstatymus.

parlamentas
oiif i iv

reikalingus

Senasis parlamentas, Dr. 
Mossadegh šalininkams iš 
jo pasitraukus, nebeturėjo 
kvorumo ir, be to, jis taip 
buvo nusipolitikavęs, kad 
jo įtakos visai nebesijautė 
krašte.

BERLYNO GYVENTOJAI 
GAUS AMERIKOS

MAISTO

sti gaminti spalvotos televi- 
mo sekretoriaus pasiūlymui PĮ'bmtuvus, kurie ga 
sumažinti išlaidas krašto Pnimtl ir spalvotą ii 
gynimui ateinantiems me- Ju°dai - baltą televiziją, 
tams (1954-55) penkiais bi- 135 ėdimas dirbti spalvo- 
lionais dolerių. Daugiausia tos .televizijos priimtuvus 
sutaupų bus padalyta iš ar- Jie negalėjo priimti juo- 

televizijos pro---v ~ «
turėjo būti 

Kilus Korėjos

Amerikon 
kad

ciausiai 
Korėjoj dėl taikos konfe
rencijos, o jei jie derybų ir 
neatnaujintų, tai visvien jie 
vargu pradės naują karą 
Korėjoj. t

Diplomatas A. 
padarė pranešimą 
sekretoriui John Foster Dul
les apie
kurioms A. H. Dean nirmi-'

hovver pritarė krašto gyni-,

mijos išlaidų. Armija ir ^"baltos 
Karo laivynas gaus daug£ramy» . a 
mažiau vvru. bet užtat ka- pertaisomi.
ro aviacija bus stiprinama. 
Armijos vyrų skaičius bus 
sumažintas daugiau negu 
10%, kaip tai buvo skelbia
ma seniau, ir gal net bus 
sumažintas 15%. Galutini 
biudžeto skaičiai dar nėra 
nustatyti, bet planai mažin 
ti išlaidas krašto gynimui 
jau yra išdirbti.

karui gaminimas tų apara 
tų buvo uždraustas. Dabar 
leista gaminti aparatai, ku
rie gali priimti ir spalvotas 
ir juodaiJbaltas televizijos 
programas.

Amerika siunčia į Berly
ną, vakarinę ir rytinę dalis, 
900 tonų įvairaus maisto, 
kuris bus dalinamas nemo
kamai rytinės ir vakarinės 
miesto dalių gyventojams 
Apskaičiuojama, kad Ber
lyne esą 300,000 žmonių 
reikalingų pagalbos.

JOHN J. LEWIS 
VYRAUS UOSTUOSE?

Spauda praneša, kad į 
laivų krovėjų unijų ginčą 
yra įsitraukęs angliakasių 
unijos vadas John J. Leuds. 
Esą jis davęs nemažą pini
ginę paramą senajai laivų 
krovėjų unijai, kuri dėl 
gengsterių įsigalėjimo buvo 
pašalinta iš. Amerikos Dar
bo Federacijos. Spėlioja
ma, kad Lewis per laiva
krovių uniją nori įsistiprin
ti šalies uostuose.

o
lavo, kad visi vienos sto
vyklos belaisviai butų ap
klausinėjami tą pačią dier.ą 
ir nebūtų išskirstomi grupė- 

„ ta mis-
H. Dean i savaitę belaisvių ap-
\ aisty >e» klausinėjimas turės visai 

baigtis ir po to belaisviai 
derybas, dar mėnesį bus laikomi sto-

... Dean P111™-, vykiose ir tada turės būti 
ninkavo is Jungtinių Tautų| leistj j ,aisvę 
pusės. Pirmaaieni vakare
A. H. Dean kalba į tautą 
per televiziją ir radio.

REPUBLIKONAI LEIS
SAVO MAGAZINĄ

ARMIJA PRIVERTĖ
TEISTI BERIJĄ

Demokratų partija Ame
rikoje jau pusė metų leidžia 
savo mėnesinį magaziną 
“Memocratic Digest.” Da
bar ir republikonų partija 
yra nutarusi leisti savo ma
gaziną, kad atsvėrus demo
kratų magazino įtaką. Sa
ko, republikonų magazinas 
pasirodys po Naujų Metų.

Lenkijos Vyskupai 
Vėl Ėmė Priesaikąvertė
Visi Lenkijos vyskupai 

vėl buvo priversti priimti 
priesaiką ištikimybės bolše
vikiškai Lenkijos vyriausy
bei. Vyskupai pasižada 
dirbti Lenkijos labui bend
rai su vyriausybe ir pasiža
da kovoti su vyriausybės 
priešais.

Tokią priesaiką Lenkijos 
vyskupai priėmė po pašali
nimo iš vietos jų vado, kar
dinolo ir Varšuvos arkivys
kupo Višinskio, kuris esąs 
išvežtas į Maskvą ir ten tar
domas rusų politinės poli
cijos kalėjime.

Amerikos spaudos prane
šimais Rusijos annija pri- 

bolševikų vyriausybę 
teisti Beriją. Sako, kad ko 
munistų partija norėjo su 
Berija apsidirbti patylomis, 
be viešo teismo, bet armija 
skaitė reikalinga parodyti 
Rusijos žmonėms, kad po
litinės policijos nugarkau- 
iis via sulaužytas ir kad ar
mija dabar yra vyraujanti 
jėga.

Laivų Krovėjai 
Pasirenka Uniją

Šį antradienį 65,000
vų krovėjų rytiniuose uos
tuose balsuoja, kokia unija 
turi juos atstovauti derybo
se su darbdaviais dėl atnau
jinimo darbo sutarties.

Federalinė Darbo Santy
kių Komisija nusprendė, 
kad laivų krovėjai dabarti
niu laiku balsavimu turi iš
spręsti, kurią uniją jie pa-

Amerikiečiai ir anglai vis 
dar neturėjo progos kalbėti 
su bolševikų belaisviais, ku
rie nesutinka grįžti namo. 
Tie belaisviai vargu ir be
turės progos pasirinkti grįž
ti ar ne. Iš vieno grįžusio 
pietinio korėjiečio patirta, 
kad tarpe 22 negrįžtančių 
amerikiečių esą bent 5 jau
ni vyrai, kurie norėtų grįžti, 
bet negali to padaryti, nes 
priežiūra bolševikų tarpe 
yra tokia griežta, kad pasi
sakymas už grįžimą jiems 
reikštų peilį į nugarą.

Aliantų rankose, dar yra 
22,300 belaisvių, kurie ne
nori grįžti pas bolševikus, o 
bolševikų rankose yra apie 
300 pietinių korėjiečių, ku
rie atsisakė grįžti, ir yra 22 

^"[amerikiečiai ir vienas ang
las.

Aliantai laukia, kad bol
ševikai pasiūlys pratęsti lai
ką belaisviams “įtikinėti” 
grįžti namo, bet amerikie
čiai keta su tuo siūlymu ne
sutikti.

Derybos tarp bolševikų ir 
JT atstovų dėl sušaukimo 
taikos konfferencijos Kore-

sirenka. A. D. Federacija jos taikai atstatyti dar nėra
Tito ir Albanija 

Atnaujina Santykius

Jugoslavija ir bolševikiš 
ka, Maskvai ištikima Alba
nija nutarė atnaujinti dip-

Vatikanas skelbia, kad lomatinius santykius, šio- 
jeigu tiesa yra, kad lenkų mis dienomis abi šalys pasi- 
vyskupai priėmė naują išti- keis liplomatiniais atsto- 
kimybės priesaiką, tai ta vais. Santykiai tarp tų vai 
priesaika neturi jokios vei- stybių buvo nutrukę Jugo 
tės. nes ji yra išgauta prie- slavijai atsimetus nuo Mas 
varta. kvos globos.

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, Rėmė
jams ir Bendradarbiams Linkim Linksmų

Kalėdų Švenčių!
“Keleivio” Leidėjai.

šitą tarimą kritikuoja, nes 
naujai įsikurusi A. D. Fe
deracijos laivų krovėjų uni
ja neturėjo laiko sustiprėti 
ir ji turi nuveikti senai gy
vuojančią laivų krovėjų 
uniją, kuri dėl raketierių 
įsigalėjimo buvo išmesta iš 
A. D. Federacijos. Bet ne
žiūrint kritikos naujoji uni
ja linkimuose dalyvauja.

RODYS VANDENILIO
BOMBOS FILMĄ

Ateinančiais metais vy- 
riausyljė leis rodyti publi
kai vandenilio bombos 
sprogimo filmą. Tokia bom
ba buvo išsprogdinta 1952 
metais lapkričio 1 rl. Eniw- 
tok salose Pacifike ir žinios 
apie tą sprogimą iš jurinin
ku pasiekė Amerikos spau
da.

atnaujintos, bolševikai dar 
neatsiėmė savo užgaulioji
mų pasakytų Amerikos ad
resu.

VOKIEČIAI LAUKIA
BERLYNO DERYBŲ

Vokiečių spauda ir visos 
partijos laukia, kad keturių 
didžiųjų užsienių reikalų 
ministerių pasitarimai Ber
lyne gal bus sėkmingi ir su
vienys Vokietiją. Taip spė
lioja ir tikisi vokiečiai, ku
rie bijo, kad didžiosioms 
valstybėms nesusitarus, Vo
kietija kada nors gali pasi
daryti mūšio lauku didžiųjų 
valstybių kare.

Kada prasidės Berlyno 
derybos dar nėra tikrai ži
noma. Atrodo, ka^ sartsio 

' 1 d. jos negalės prasidėCi ir 
ii u. kiek atidėtos.

*
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Berija - Atpirkimo Ožys
Gruodžio 16 d. Maskva paskelbė, kad Lavrentij P. 

Berija, buvęs ilgametis Sovietų Rusijos politinės policijos 
viršininkas, o po Stalino galo vidaus reikalų ministeris ir 
ministerių pirmininko pavaduotojas, pradeda prisipažin
ti prie savo visokių prasižengimų ir bus teisiamas auxš- 
čiausiair.e Sovietų teisme. Kartu su juo bus teisiami jo 
bendradarbiai, aukšti politinės policijos pareigūnai: Vse- 
volod N. Merkulov, V. G. Dexanozov (pagarsėjęs ir Lie
tuvos įjungimu i Sovietų Rusiją h B. Z. Kobulov, S. A. 
Godlidze, P. V. Mešik ir L. E. Ylodzimirski. Visi čia 
paminėti aukšti pareigūnai buvo ministeriai, valstybės 
kontrolės vedėjai, politinės policijos pažibos.

L. P. Berija, pagal Maskvos pranešimą, papildė la
bai sunkių ir labai daug visokių nuodėmių. Svarbiau
sioji jo nuodėmė buvo ta, kad jis norėjo paveržti valdžią 
iš savo kolegų Malenkovo, Molotovo, Bulganino ir kitų. 
Maskvos pranešimas taip ir sako! Girdi,

“Berija. panaudodamas savo poziciją (politinės policijos 
viršininkas, vidaus reikaių ministeris ir ministerių pirmi
ninko pavaduotojas), .-urankio sąmokslininkų išdavikišką 
grupę priešingą sovietų vaL-tybei ir ta grupė padarė savo 
kriminališku siekimu panaudoti vidaus reikalų ministerijos 
organus centre ir vietose prieš komunistų partiją ir prieš 
Sovietų Sąjungos vyriausybę. . . .”

Kad Berija norėjo paveržti valdžią iš Malenkovo ir 
kitų, nėra jokios abejonės. Tą pat juk norėjo padaryti 
ir padarė Malenkovas su savo sėbrais. Jiems pavyko 
Beriją nugriauti ir pasodinti ji Į kalėjimą. Kartą padėję 
Beriją į kalėjimą jo buvę bičiuliai ir Stalino garbinimo 
kolegos suverčia ant jo ir kitas negeroves, kurios dabar 
Sovietų Rusijos gyvenime skaudžiai reiškiasi. Tos nege
rovės yra žemės ūkio krizė, ypač gyvulininkystės krizė, 
ir tautinių mažumų nerimas.

Savo pranešime apie Beri jos kaltes Maskva sako,
kad:

KELEIVIS, SO.
KUBOS BUVĘS PRE7.1 DF.XT š < * KITUOTAS

Kubos buvęs prezidentas (arks- Socarra- (dešinėj) ir jo 
buvęs vidaus reikalų mini-teri- Sesrundo tarti (kairėj) 
atvyksta i federalini teisiną Ne» \ >rke. Aba sakosi ne
kalti dėl jiems daromų kaltinimų, kad :ie -apirkinėję gin
klus ir siuntę juos į Kuba nuversti ten dabar viešpatau
janti diktatorių. Jų tei-ma- bu- va-ari" 14.

dabar
pimo

gali skristi be nutu- 
vaiandų ir

įmausiu kelionių gali 
namo.

-Jau kuris laikas lėktuvas 
• prasiveržė’’ pro garso už- 
t.aią ir skrenda greičiau 
negu eir.a garsas ore. Gar
sas, kaip gal žinome, eina 
.00 mylių per valandą, o 
greičiausias lėktuvas dabar 
jau skrenda 1,272 mylias 
per valandą, arba beveik

3o iš toli- 
grįžli Kas Savaite

nų pranešime sakoma:
“Pastarojo pranešime buvo 

kiek plačiau apsistota ties 
LRS santykiais su VLIK’u 
ir atskiromis lietuvių politi
nėmis grupėmis. Esą. LRS 
bendradarbiavimui su kito
mis politinėmis grupėmis, or
ganizacijomis uei instituci
jomis stato dvi pagrindines 
sąlygas: Lietuvos ir lietuvių 
tikslams pirmenybę prieš 
partinius ir asmeninius rei
kalus, ir Lietuvos valstybės 
tęstinumo principo pripažini- 
ma.

LinKsmų Švenčių! -tai Amerika turės is naujo
T. • ^skausmingai pe>>varstyti sa- 

politiką.
Ką Amerika dantų, jei

.... .V1"“ prancūzai at' italai apsi-
svenctų ir laimingu Naujų » j . ..Europos
Metu. To palinkėsime vi- =1, vnki<!įiais? Gal

Atėjo metinės 
šventės. Ta proga 
linki vieni kitiems link

siems musų mieliems skai- 
j dvigubai greičiau, kaip gar-Cytojams. Tebūnie švenčių 
sas! Bet tai ne galas. Ilaikotarpis linksmumo ir 

Per daugelį metų Ameri-Jlaimės laikas!
ka buvo toii nuo likusio pa
saulio ir galėjo gyventi už-

bendradarbiavimo 
- sakė:

Toliai 
aiškint

• I.’:.' • ą daugiau galimy- 
bi i -r. :r- arbiauti su vidu- 
ir.-crr..- . • :uvių grupėmis, 
negu :raštntmtįni% kurios 
griežtai .-.•••jas: savo politi
nių o .■c.r.nų. Tačiau rezis
tentų - -’-e esą žmonių iš 

p- • • ių grupių.”
“Žmonės Iš visų grupių” 

susimetę rezistentus ims 
bendradarbiauti su visomis 
grupėm;-i Su “viduriu” 
kažKodė. lengviau, kaip su

sidariusi savyje, mažai te
sirūpindama, kas ten daros 
likusiame pasaulyje. Dar 
1940 ir 1941 metais Ameri
koje girdėjome ginčus dėi 
šio krašto užsienių politi
kos. Vieni sakė, kad mes 
esame 3,000 mylių nuo ar
timiausio galimo priešo, tai 
kaip tas priešas gali mus 
pasiekti? šiandien to ne 
begirdime sakant, nes kiek 
vienas žino, kaip priešą: 
galėtų mus per kelias va-
iar.das pasiekti ir, pasiekę u.
visokių eibių pridaryti- At-.“^j~ 
stumai išnyko, pasaulis su
sitraukė i mažą kamuoliu-!

Tik dvi sąlygas stato re- sparnais. išeina kokia tai 
zistentai. Bet ir su jais kai- koše. Bet mes gal nesu- 
bant kitos grupės irgi turės prantarr.e ezistencinių min- 
pastatyti panašias sąlygas: čių. :■ ce. paliksime tą rei-
(1) Kad tie ponai rezisten- kalą neliestą, 
tai savo ragiukų nekeltų > Trys metai 
aukščiau bendrųjų lietuvis- santarvė ikia ir, rodos, 
kų reikalų ir (2) kad iie laikas jau butų rezisten- 
paaiškintų. ką jie vadina tams suprasti, kad jie jo- 
“Lietuvos valstybės tęstinu- kio “priešinimosi” (bolševi- 

neturi ir___ __  nniu. T z-1 riliaii; avv^iuiui, I j ivru.' Lrtiro*. i

prę>
armiją” su 
Vokietija butų Įtraukta i 
Atlanto Sąjungos tarpą? 
Gal Amerika padarytų su 
Vokietija atskirą karo są
jungą, apeidama kitas Eu
ropos šalis? O gal Ameri? 
ka ištrauktų savo karo pa
jėgas iš Europos ir paliktų 

pačiam save

Kalėdų metu dar sako
me: “Taika žmonėms geros 
valios.” Deja, taika šian
dien priklauso nuo žmonių, 
kurie geros valios neturi,jtą Kontinentą 
kurie, jei galėtų, primestų Įginti? 
mums visiems tokią pat kie- Atsakymo i 
tą vergiją, kokią velka to
talitarinės Rusijos paverg
tieji kraštai, o jų tarpe ir 
musų senoji tėvynė Lietu
va. Iš Maskvos valdovų ge
ros valios laukti netenka.
Iš jų ne kaitą jau sulaukė
me ir neabejojamai dar su
lauksime piktos valios, nau 

kitokiu nedo-

tokius klau
simus mes dar neturime. 
Tą atsakymą gal turėtume 
tik tuo atsitikimu, jei kuri 
nors iš Europos šalių (Pran
cūzija, Italija, Vokietija, 
Belgija, Olandija ir Liuk
semburgas turi sudaryti 
"Europos armiją”) galuti
nai atsisakvtu dėtis su Vo-* c.
kietija i bendrą Europos ar
miją. Tada gal pasirody- 

Taika šiandien priklausomų, kad jokio griežto poli- 
nuo laisvojo pasaulio vie-itikos pakeitimo Amerika

Amerika įsitraukė P1
, , . . .. ..... . nėmis. Taika ilgainiui pri-
khkIo i pasaulinę politika ir , , . . c „ ‘ ,1 1 .■ klausvs ir nuo to, ar iš rusu
šiandien yra tos pohtikos ; :iaiizmo bus iž.
pačiame centre.

Broliu Wilbur ir —Orville kurios ilgainiui sustiprins
M right pirmas skridimas ^jasj.vos grobikus ir duos
buvo tik vienas iš pirmųjų; jiems progos sukelti pašau-

kaip
panaudoti Vokietijos pra
monę ir vyrus Europos gy
nimo tikslams.

Vieša Spiaudykle

Brooklyne eina laikraštis 
“Karys,” kuri leidžia kele
tas buvusių Lietuvos kari
ninkų. Tie tai ponai iš sa-

“Norėdamas suardyti žemės ūkio kolektyvinę sistemą ir su
kelti musų krašte maisto sunkenybių. Berija visokiausiomis 
priemonėmis sabotavo ir trukdė vykdyti gyveniman svar
biausias partijos ir vyriausybės priemones, kurių tikslas 
buvo pakelti kolchozų ir sovchozų ukj ir užtikrinti musų 
šalies gyventojams nuolat kylanti gerbūvį.”

Išeina, kad Sovietų Rusijoj katvių nėra todėl, kad 
Berija trukdė jas auginti, neleido kam tai pašarų gaminti 
ir visokiausiomis priemonėmis susino žemės ūkį. Kaip 
politinės policijos viršininkas, kuris, beje, ir atominius 
ginklus gamino, galėjo trukdyti žemės ūkio gamybą, U 
Maskva palieka mums spėlioti.

Kitas Berijos prasižengimas, už kurį jam Maskva
keta sprandą nusukti, buvo kurstymas “buržuazinio na- šalia 
cionalizmo,” arba noras duoti trupučiuką daugiau laisvės 
tautinėms Rusijos mažumoms, tautinėms respublikoms, 
kurios dabar visos yra Maskvos pajungtos ir rusifikuoja
mos be jokios atodairos. Už šitą prasižengimą prieš ru
sišką imperializmą. Berija viešai turės atgailauti ir pats 
į save spiaudyti.

Kad Berija “prisipažins” ir viešame teisme pats į 
save spiaudys, nėra jokios abejonės. Ir bolševikai, dargi 
patys pasiučiausieji bolševikai iš viršūnių, yra silpni 
žmonės ir, kai jie pakliūva į NKVD ar MVD politinės 
policijos rankas, jie yra palaužiami ir paverčiami į papū
gas. Papūgos rolę suvaidins ir L. P. Berija, nuo 1938 
metų buvęs pirmaeilis žmogžudys Stalino tarnyboje, o 
dabar nuvainikuotas, pažemintas ir sumintas į purvą 
silpnas žmogus, iš kurio viešpataujantieji budeliai, Ma
lenkovas, Molotovas, Chruščiovas, Bulganinas ir kiti, 
skaito naudinga pasityčioti.

Bolševikiška tvarka, kurioje tokie šlykštus įvykiai 
vyksta, dar kartą pati save pasmerkia.

Pagal Maskvos kaltinimą L. P. Berija nuo 1919 me
tų buvo svetimų valstybių šnipas. Per 35 metus jis šni
pinėjo (rodos) Anglijai. Bešnipinėdamas iškilo į pačias 
aukštybes ir tik po Stalino galo suklupo ir pateko Į “tei
singumo” rankas. Prieš tą patį Beriją sakoma, kad jis 
žudęs visai nekaltus žmones, kad tik pridengus savo 
niekšystes. Kai toks šnipas ir žmogžudys per 35 metus 
galėjo Rusijoj šeimininkauti, tai ko verti yra kiti Rusijos 
diktatoriai, kurie su Berija bendradarbiavo ir jo šnipinė
jimo, žmogžudysčių ir panašių niekšybių per 35 metus 
nematė?

Rusijos ir užsienių gyventojai gali betgi pamanyti 
ir kitką. Jiems Maskvos diktatorių kaltinimai prieš Be
riją bus įrodymas, kiek tie diktatoriai yra prasimelavę.

je, prieš ten ateinant bolše- r.egan turėti. 0 jei taip, 
vikamSj buvo diktatorius h itai kam .-avintis vardą, ku- 

diktatoriaus buvo pa-'ris tinka i«-kvieaam anti- 
klusnių vienos partijos žmo- bolše.įkištai nusiteikusiam 
nių seimas. Ar atsistačiusi lietuviui, kuris skaito kovą 
Lietuva turės tą valstybinę prieš b
santvarką tęsti ir turės pa- ją Lietuvyje būtina? ‘Re- Dayton, Ohio. 
sirupinti diktatorium ir rin- zistencija' YVaterburv, Xew 
tatoriui paklusniu seimu? į Yorke, Los Angeles ir kito-

_ _ -ckmmgų bandomų. Ne tik jlo SKerdvnes. Pastoviai tai-
rezisteneine broliai Wriebt bet dau" k’- i -uruuai » ugiu, ueu udus n. j.al uztiknnti pavergtiem 

tų tyrinėtojų prieš 50 metų kraštams reikia grąžinti jų
skaitė lėkimą galimu ir iaįSVė. Palinkę-*vo laikraščio padarė viešą
jo pastangas pasistatyti ma- pjrne, kad galingųjų demo-;sPįau<^y^£’ prie gurios gali 
šiną, kuri, būdama sunkės- kratiju vadai tą suprastu ir prieiti bet kas ir spiauti i 

„X — _kilti j vadavimo šu. socialistus. Spiaudyklės po-Crnlotll na tj,— fn/lūVll... - \ avia y imvs
orą n jame laikytis, ^^H\kiais savo rinkiminės poiiti- ^^i sako, kari jie tuo budu__ T\—-— 4—t t * * , . ji*. i • i •

Apžvalga

“DVI SĄLYGOS”
Waterburyje Įvyko Lie

tuvių Rezistencijos Santar
vės suvažiavimas. Pagal 
“Naujienas” dalyvavę apie 
60-70 žmonių.

Lietuvos 
Santarvė nėra 
nei nepartija. 
dina sąjūdžiu.

Rezistencinė 
nei partija, 
Jie save va- 
Seniau Lie

tuvoje tautininkai, kai savo

“pasisakyti ir ki-leidžia 
tiems.”

Paskutiniame to “Kario”- 
Spiaudyklės numery yra 

Sensacijas mėgstanti spau-įdėtas nesveiko žmogaus 
l jau buvo pradėjusi spė- aikčiojimas j,ries socialis- 

Nesenai paskelbtas jų su- tioti, kad Lavrentij Berija, tus, kur skaitome, kad so- 
sirašinėjimas su įvairiais buvęs Rusijos politinės po-!cialistai yra gatviniai ban- 
kitais tyrinėtojais rodo, kad Hcijos viršininkas ir vidaus ditai, šlykštus veidmainiai, 
broliai Wright neatsidėjo/eikalų ministeris, esą? pa- gašlus sadistai, apgavikai,

laikosi paukščiai. Daug ty-Įkos Pwnetimais. 
rinėtojų darė bandymus.
Pirmieji, kuriems pavyko,
buvo orotestonu vyskupo. Berija Prisipažįsta

•v:Kišką okupac:- Milton VVright du sūnūs iš

Jei šitaip tie ponai supran- se lietuviškose kolonijose 
ta tęstinumą, tai jie vieni ir'yra visų tokia pat ir visų 
tęs tą tęstinumą, nes Lietu- lygiai tiek pat pigi ar tiek 
vos žmonės vargu bepano-ipat širdinga, tai kodėl gru
tės kokio nors nusususio’pelė žmonių nori save iškel- 
diktatoriaus ir jo prieplakųki i kokiu- tai patentuotus 
seimo. 0 gal tęstinumas į “rezi-tentu.-.” lyg jie butų 
reikš teises į buvusius ukiusjgeresni kovotojai? Jei re- 
i tarnybas, pensijas ir pan.? zistentai galėtų tą paaiškin-

Toliau rezistentai skun
džiasi, kad su VLIK’u jiems 
nesisekė bendradarbiauti irjpaaiškino ;■ 
esą buvęs generolas Rašti-Į lauksime iš
kis jiems kuo tai pakenkęs, kinimc.

ti. jie atliktų didelį darbą, 
bet per tris metus jie to ne-

vargu mes su 
jų tokio paaiš

............o........... .......... 'reikalų ministeris, esąs pa-'
savo laime, bet daug studi-1 bėgęs Į užsienius. Buvo at- 
javo, mokėsi ir savo pirmą'siradę “liudininkų, kurie 
lėktuvą padarė pagal pa-Jsakėsi ji matę ne tai Gibral- 
žangiausią anų laikų aviaci-Įtare, ne tai Don Kichoto 
jos mokslą. Vėliau broliai gimtinėj.
VVright savo lėktuvą page
rino ir netoli Davton vieno-

(Huffman) ganykloje

Tuo tarpu Berija sėdėjo 
kalėjime ir buvo “apdirba
mas,” kad jis prisipažintų.je

jie darydavo daug skridi-j Gruodžio 16 d. Sovietų Rū
mų, bet Įdomu. kad tų laikų sijos vyriausybė paskelbė, 
spauda Į jų skridimus ma-Įkad Berija jau prisipažįsta, 
žai tekreipė dėmesio. Bro- Jis

Aviacijai 50 Metu
Prieš 50 metų, 1903 me-120 pėdų. o dabar grupė 

tais gruodžio 17 d., žmogus laikraštininkų atskrido iš 
pirmą kartą pakilo Į orą Los Angeles. Kalifornijoj, 
mašinoje sunkesnėje už i Nevv Yorką be sustojimo 
orą. Seniau žmonės irgi'per 6 valanda? ir 31 minu-

liai Wright, rodos, mažai 
tesuprato “publicity” svar
bą. Jų pirmas skridimas 
Kitty Ha\vk vietovėje, No. 
Carolina valstijoj, Wright 
gyvenamos vietos laikrašty-

prisipažino jau buvęs 
šnipas 1919 metais, būda
mas 18 rnetų amžiaus (ko
dėl jis neprisipažino, kad 
jis gimė šnipas?) ir paskui 
jis prisipažino visą savo gy
venimą, iki arešto dienos,

skraidydavo, bet balionuo
se, pripustuose lengvesnio 
už orą gazo ar šildyto (o 
todėl lengvesnio) oro. Bet 
sunkesnis už orą lėkti nega
lėjo.

1903 metais gruodžio 17 
d. “sunkesnis už orą” paki
lo į orą ir motoro jėgos va
lomas padarė tam tikrą ke

partijai norėjo sugalvoti 
“naują” pavadinimą, tai 
buvo pasivadinę “sąjunga,’ 
o dabar madoje yra “sąju 
džiai,” kurie jei ir nejuda, 
bet visgi skamba “geriau,” 
kaip partijos.

Viename pranešime “re 
zistentai” kalbėjo apie ben
dradarbiavimą su kitomis 
lietuvių grupėmis. “Naujie-

lionę.
lionė”
dingą.

Tiesa, pirmoji “ke-
nebuvo labai įspu- 
Wright brolių lėk

tuvas pirmą kartą lėkė tik
tai 120 pėdų per 12 sekun
džių. Bet nesvarbu, kiek 
lėktuvas pirmą kartą lėkė. 
Jis lėkė! Sunkesnis už orą 
pakilo į orą ir motoro va
romas padarė kelionę! 1903 
metais lėktuvas pirmą kartą 
lėkė tik 12 sekundžių ir tik

tę! Gera pažanga padary
ta per 50 metų! Ir tas laik
raštininkus vežęs greitasis 
lėktuvas ir pirmas brolių 
Wright lėktuvas skrido tuo 
pačiu principu, propeleriu 
varomi. Mes žinome, kad 
dabar yra ir kitokių lėktu
vų, kurie yra varomi spraus- 
miniais motorais ir lekia 
daug greičiau.

Per 50 metų aviacija is 
nieko padarė milžinišką pa
žangą. Seniau nieko nebu
vo, o dabar matome jau 
tūkstančius Įmantriausių 
lėktuvų ore. šių dienų lėk 
tuvai veža keliauninkus, ve
ža prekes, veža karius su 
bombomis, veža turistus. 
Sunkieji Amerikos bombe
riai, taip vadinami B-36,

je (Dayton) visai nebuvo dirbęs šnipo darbą, 
atžymėtas, bet keletas kitų! Atrodo, kad turėsime 
dienraščių žinią apie jųj naują teismo komediją 
sėkmingą skridimą visgi’: Maskvoje. Berija prisipa
įdėjo į pirmą puslapį.

Po 50 metų aviacija pa
darė milžinišką pažangą. 
Iš nieko ji pasidarė svar
biausias karo ginklas, labai 
svarbi susisiekimo priemo
nė ir svarbiausia greito 
transporto priemonė. Per 
trumpus 50 metų, mažiau 
negu vieno žmogaus amžiu
je, aviacija išsimušė Į svar
bią vietą musų gyvenime ir 
šiandien Amerikoje lėktu
vų gamyba vra viena iš 
svarbesnių gamybos šakų. 
Taip yra ne tik Amerikoje, 
bet ir kitur.

Broliai Wright buvo pir
mieji pionieriai, kuriems 
pavyko pakilti į orą ir skris
ti. Bet greit po jų pasise- 

(Nukelta į 7 pusi.)

kruvini barbarai, pikti žmo
gau? laisvės priešai ir tt., ir 
tt

Redaguoja tą keistą laik
rašti ketun buvę karininkai, 
kurių nė vienas, matomai, 
nepajėgia atskirti nesveiko 
kliedėjimo nuo polemikos, 
o todėl ir viešą tribūną ne
skiria nuo viešosios spiau
dyklės. Tų ponų redakto
rių pavardės yra tokios: 
Dom. Penikas, Br. Aušro
tas. Zig. Raulinaitis ir Sim. 
Urbonas. Tie ponai kariau
ja nešvariu rašalu.

Keleivio” Kalendorius

zms, koks nors prokuroras 
kaltins (gal Višinskis?) ir 
pagaliau “pasiutęs šuo” bus 
sušaudytas. Malenkovas, 
Churščiovas ir Molotovas, 
apsidirbę su Berija, galvos, 
kuriam iš jų dabar ateina 
eilė daryti išpažinti. Kad 
jie visi yra “išdavikai” ir 
“šnipai” abejonės nėra— 
užtenka juos tik palaikyti 
kelis mėnesius Liubiankoje 
ir atitinkamai “apdribti.”

įspėjimas Europai
Valstybės sekretorius 

John Foster Dulles Pary
žiuje įspėjo Europos šalis, 
ypač Prancūziją, kad jos 
turi sudaryti Europos armi
ją, o jei jos to nepadaro,5

“Keleivio” kalendorius 
1954 metams jau yra at
spausdintas ir išvežtas i ri
šyklą. Dar prieš Kalėdas 
dali kalendoriaus gausime 
ir iki Naujų Metų kalendo
rius bus pasiųstas visiems 
ji užsisakiusiems.

Kaip kasmet “Keleivio” 
kalendorius yra daugiau ne 
tiktai kalendorius. Jame 
musų skaitytojai ras Įdomių 
straipsnių, eilių, patarimų, 
pasiskaitymų iš musų tautos 
istorijos ir, žinoma, plačią 
kalendorinę dali. Kalendo
rių šiais metais redagavo 
Stasys Michelsonas, buvęs 
ilgametis “Keleivio” redak
torius ir savo laiku sureda
gavęs 25 “Keleivio” kalen
dorius.

“Keleivio” kalendorius ir 
šiais metais vra 50 centu.

—J. D.
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TAS DUONOS NEPRAŠO

Iš Saulėtos Floridos I

MIAMI, FLA. aiškiai 
visiems
A. D. Kaulakis ir A. Ra- 
zanskis. Pirmininko Nor-

išskiriančia spalva 
gerai pažįstamas;

Moteru Klubo Banketas

Gruodžio 6 d. buvo sau- .. , ....
nūs moterų klubo metinis1,50 Jle buvo Pakv>«^ “• ra’ 
banketas. Banketą prade- Foltus padaryti.
jo klubo pirmininkė J? Kadsel kad viskas
Styles pakviesdama banke- t.YarkoJc" R^nskis pnpa 
tui vadovauti A. J. Kaulaki. ?“"• kad, nela įkurtas 
-Menine programa išpildė *29 50 trUKUmas> bet n«t™-
A. Navickaitė. 

Banketo metu

BROOKLYN, N. Y.

lž LDD 7 Kp. Susirinkimo

Gruodžio 13 d. įvyko ga
na gausus LDD 7 kuopos 
susirinkimas. Jame iždinin
kas F. SpuJys pranešė, kad 
dauguma narių tvarkingai 
moka nario mokesčius, bet 
apie 30 yra netvarkingu. Iš 
pirmininkės B. Spudienės 
sužinojome, kad per šiuos 
metus kuopa davė įvairių 
aukų daugiau nei $200. Ji 
aukojo BALF’ui, ALT, šel
pė vieną asmenį Vokietijo 
je ir tt.

Taigi, išKiausę abiejų 
pranešimus, įsitikinome, 
Kad Kuopos valdyba buvo 
veikli, todėl ją palikome ir 
Eitiems metams, žinodami, 
kad ji ir toliau dirbs taip 
4 at gražiai. .Priminsiu, kad

Brocktono Naujienos
Neklauso nei Vyskupo, nei vakaro paskelbta “Šventoji 

Popiežiaus 1 \ aianda . . . pasimelsti už
“Popiežius Pijus skiria

TfiVAS LAIKĖ VAIKUS CŽSTOVAIS

Charles McLaughlin (apačioje) pasiduoda šerifui Ralph 
Paul (su gazo šautuvu). McLaughlin išlaikė 1' valandų 
savo du berniukus, 7 ir 6 metų amžiaus, ir paskui vyres- 
nyji vaiką pasiuntė, kad jis pakviestų motiną. Bet molina 
nėjo pas tėvą. bijodama jo keršto, o atvykusi policija ant
rą vaiką išvadavo. Viršuje matosi, kaip šerifas slepiasi 
už savo automofciliaus bijodamas. Kad MeLaughlin i ji ne
šautų iš savo stubos. Tai šeimos nesantaikos vaidas. 
Įvykis buvo netoli Columbus. Ohio, miesto.

visus 
rius.” 
kad

paklydusius Tremti- 
Visa šeima mano, 

r.. , . , . , čia tos pamaldos už
...... , i emigrantus, uz kuriuos tu-pas siunčia laišką, ragmua-. ..to. ’.- i \, ® , - ’.reio būti visos misios pirmas uoliai melstis —tokio- J t ,   j-F •

mis antraštėmis Bostono ar- ™a .a \er? ° s 1 . - - *’
kivyskuoijos laikraštis -The Jel ta!>’’ ta. ge,a popiežiaus 
d-, f i ••• oi .i ir vvskupo intencija visiškaiPilot lapkričio 21 d. pra- ... ; . 1 J
nešė, kad pirmas advento 1S le1^ a'

sekmadieni advente ‘Emi
grantų

kus, girdi, gausite paskuti- 
pranešimus ir niekomus r.

sakyta daug įdomiu kalbu, net,uks-
daug linkėjimu mot'eru klu- D™S”°,ra, P™^™ ir
bui, tarp ju pralenkti' vvru I,are:ske’ kad Jls **“ lr ank:
klubą (dabar vvrų klubas sclau.. paimti

įnn m (Valdžios pripažinta revizo-

buvo

pn pažintą 
kuris viską patikrintųturi 100, o motėm 50 na-. . 

rių). Svečiu bankete buvoif1^’. ... . ,
nėr 10(1 * ir’ Jei JiS raS’ ka<* mes Pa'

įdarėme klaidą, tai mes su-100.
ALT Posėdis ir revizoriaus įs-

sekmadienis skiriamas 
doms už emigrantus.

mal- Parapijonas.

BALF’ūs ir Vasario 
16 Gimnazija

mokėsime 
laidas.

Buvo ir daugiau “fonių.” 
vių Tarybos skyriaus susi-j^oias sanuninkas,_ kuris 
rinkimas, kuriame bus neį^a^a‘ konstituciją nėra tik 
tik nuveiktų darbų rapoj-. ias na,ys> Pasiūlė padidinti 
is, bet bus sprendžiama ir.nano i^ok^ti iki 83 me- 
as veikti ateityje. Prašo-ulTns (oaoai mokama 

$1.20). Tokiam klausimui 
spręsti reikalinga dviejų 
trečdalių balsų daugumos,

Gruodžio 28 d., 8 vai. va-j 
kare įvyks Amerikos Lietu

tas
ka
mi ir svečiai dalyvauti.

Išrašė “Naujienas”
Ratkus išrašė klubui j1*-- už pasiūlymą tiek ne ” bi’1f m . .» - >•Naujienas” ir “Vienybę.”!balsavo. Tada finansų sek- 

Keleivis” jau seniau buvo rotorius Žiugžda siūlė prie
išrašytas

C. K. Braze.

Komedijos Miami Klube
Gruodžio 14 d. buvo klu

bo narių susirinkimas, ku
riame matėme visokių ko
medijų, o gal jas reik tra
gedijomis pavadinti.

Visų pirma iš perskaity
to paskuiiniOjv z >. Lr l v IZ i Į7I \7Lvrrkvzxv

sužinojome, kad garbės na
re išrinkta dainir.mkė Dam
brauskaitė, nors ji klubui 
jokių nuopelnų neturi ir 
nutarimas padarytas r.e 
dviejų trečdalių balsų dau
gumos, kaip kad įstatai 
reikalauja. Kai Blaze pa
klausė, kodėl elgiamasi 
prieš klubo įstatus, tai pir
mininkas trenkė plaktuku Į 
stalą ir nedavė to klausimo 
svarstyti.

Prasidėjo raportai. Juos 
turėjo duoti ir trustisai Z. 
Kaulakis, B. Daugnoras ir 
K. Braze, kurie buvo išrink
ti metiniame susirinkime ir 
kurie ne kartą tikrino klubo 
knygas ir vis negalėjo išaiš 
kinti esamo trukumo, kuris 
siekė apie $300. Valdyba 
bėdą vertė vienas ant kito, 
bet siūlo galo taip ir-nega
lima buvc rasti.

už balsavusių priskaityti ir 
susilaikiusių balsus. Pir
mininkas trenkė į stalą ku- 
juku ir pareiškė, kad mokė
sime tris dolerius. Tada 
atsistojo Jonas Bubnis ir iš
vadino piemenimis tuos, 
kurie balsavo prieš mokes
čio pakėlimą.

Juk tikrai linksmas buvo 
musų susirinkimas?

ivuami Lietuvis.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

oabartinė vaidyba kuopai! pasaulyje 
vadovauja jau ilgus metus. '

PiimininKė yra B. Spu
dienė, vicepirmininkas J.
Rimavičius, užrašų raštinin- 1 advento sekmadienį per vi

To-;
liau tas laikraštis nurodė:
“Laiške italu, lenku ir lie- 
tuvių parapijoms diocezijo-J
je arkivyskupas Cushing ---------
pagal popiežiaus Pijaus XIIi BALF’o direktoriai vien- 
reikalavimą paskelbė, kad balsiai priėmė šio turinio 
pirmas advento sekmadie- nutarimą;
nis visame katalikiškame’ . T .. , x ,: BALF o direktonatas lap-bus atžvmėu.^,, , ... „ , ...
Kaip -Emigrantu Diena.’ Sa- knc,° 2.‘ *>• P°sed«e Mo*’

klebonams arki-rlson viešbutyje Chicagoje,
rašė, -kad -pirma ? P 8V a '' 8 ‘ « s, 0 .“

1 LOK o sudarytos V asario 
Kas P. Kriaučiukas, finansų1 sas mišias reikia uoliai mel- 16 Dienos Gimnazijai remti

vo laiške 
vyskupas

'» J

sekretorius F. Spudys ir ka
sininkas A. Svingle.

Paminėti Kriaučiuko ir 
Swingle Gimtadieniai

Nariai Nesirūpina Klubu

CAM3RIDCE, MASS. j klubas tuo nesirūpina, nes
'nariai to nereikalauja.
I Gruodžio 27 d. bus klu- 

Lankydamasis Cambridge bo susirinkimas, kuriame
sutikau savo bičiulį, kuris bus renkama va iyba. Vi- 
papasakojo anie lietuvių si nariai turėtų : ji atvykti 
Klubo reikalus. ir balsuoti už tu s kandida-

Iš bičiulio sužinojau, kad t

Mes pranešame skaityto
jams, kada jų prenumeratai Štai lapkričio
baigiasi, bet mums 
laiko ir išlaidų butų sutau
pyta, jei mielieji skaityto
jai nelauktų pranešimo, 
kad jau laikas mokėti. To
dėl prašome prenumeratą 
pratęsti nelaukdami įspėji
mo.

Visuomet prašome žymė
ti adrese zoną, jei gyvenate 
didesniame mieste. Nepa
kanka, pavyzdžiui, rašyti 
Chicago, Ilk, bet reik pri
dėti ir pašto zonos numerį.

Kai keičiate adresą, pra
šome būtinai aiškiai para
šyti senąjį ir naująjį adre- 

tsą.

lietuviu,ir arti gyvenantieji nariai 
i susirinkimus nesilanko, kalai.

29 d. buvęs 
daugjkiubo mėnesinis susirinKi- 

mas, kuriame buvo nomi
nuoti 1954 metų valdybosi _ j* j x • c* ** i •___ 00

kuriems iu;i klubo ir 
o ne Maskvos, rei-

I “Keleivio” Administracija.
Bet raportus davė ne mi

nėtieji trustisai. Pasirodo, 
pirmininkas savo valia juos Negėda prašyti aukos 
atstatė ir paskyrė kitus/vargstančiam, bet gėda 
A. N. Kadsel, kuris čia savo neduoti.

WORCF.STERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sqoare, Worcester, Mass.

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

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i kit'is miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutu, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to, musų vaistinėj galima gauti:

(I) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš-

(3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom moneyčių:

orderius.—Lietuvis pas lietuvį!
VYTAUTAS SKRINSKĄ

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
Green Trading Stamps given to Customers.

(32-4)

kandidatai.
buvęs labai negausus, nebu-, 
vę ir kandidatų iš ko pasi-1 
rinkti. Į pirmininkus kan-' 
didatais išstatyti J. Beles-! 
kas ir J. Turauskas, į vice-' 
pirmininkus—M. \ enslaus- 
kas, kuris klube turi dvi 
pareigas ir gauna per $1,- 
000 atlyginimo, ir J. An
driukaitis; į protokolų raš
tininkus K. Zabitis, į fi
nansų raštininkus J. Mac
kevičius.

Kas išstatyti į direkto
rius, mano bičiulis negalėjo 
pasakyti, nes neatsimenąs 
pavardžių, tik pastebėjo, 
kad esąs ir komunistų radi- 

JO8‘jaus, kurį stotis uždarė, bu- 
Ivęs programos vedėjas. Va- 

—! | dinasi, “raudonųjų sim pa
tikai” nemano paleisti klu
bo iš savo rankų, ir kol na
riai nesidomės klubo reika
lais, jiems tas nebus sunku.

Aš klausiau bičiulio, ar 
pagal klubo nuostatus vie
nas asmuo gali užimti dvi 
vietas ir gauti tokį didelį 
atlyginimą, bet jis to neži
nojo. Klausiau bičiulį ir 
apie klubo turtą. Bičiulis 
patraukė pečiais ir atsakė 
nežinąs. Sako, reikia pa
laukti metinio raporto. Na, 
o jei į susirinkimą nenuei 
si, tai ir raporto neišgirsi ir 
apie klubo padėtį nežinosi. 
South Bostono klubas savo 
visiems nariams siunčia ne

ndn-’-inn komisijos lapkričio 21 d. 
P pranešimą Vasario 16 Die-

nos Gimnazijos Vokietijoje 
rėmimo reikalu ir PLB vo- 
kietijos krašto valdybos

stis, kad Dievas 
tų moraline ir dvasine stip 
rybe tuos, kurie dėl vienų 
ar kitų priežasčių rado rei
kalinga palikti savo gim 
tuosius kraštus'.”moterys su- tuosius kraštus’.” .vardu užpirktų namų Huet-

zmojo, kad gruodžio mene- tenfelde, He i d e 1 b e r g o-
sį yra P. Kriaučiuko ir A. J Pirmas advento sekma-Mannheimb srityje Vokieti- 
Sv. ingle gimtadieniai. Be dienis buvo lapkričio 29 d. joje klausimu, nutarė toliau 
to jiem abiem sukanka 6O'*3 dieną skubėjau į bažny-remti Vasario 16 Dienos 
metų. Tai sužinojusios, jos’^4 pasimelsti už visus emi- Gimnaziją ir kviesti visuo- 
nutarė suruošti jiems “sur-JfelanLis, 0 ypač už tuos, ku- menę tai daryti, o PLB Vo

Musų kuopos

pnse party.
Po gruodžio 13 d. susi-L 

rinkimo visi buvo pakvies 
į žemutinę Atletų Klubo 
svetainę. Čia radome sta-,per pamoksla 
lūs gražiai papuoštus ir aP_, t.iuleten
cėtus valgiais ir gėrimais.’. 
A. Buivydienė su Izabela 
Ramanauskiene vikriai su-

rie dėl bolševizmo turėjo kietijos krašto valdybos 
atsidurti svetur. Labai nu- vardu namų pirkimą laikyti 
tebau, kad šv. Kazimiero PLB Vokietijos krašto val- 

11 bažnyčioje neišgirdau nė dybos reikalu, už kurį 
~ t vieno žodžio apie tai. Nei BALF’as nesiima atsako- 

kunigai, nei mybės.
vie visai neužsimin-'

kad toji diena 
gi antų diena ir k;

via emi-- 
id reikia Pnimmės

Todėl BALF’as toliau ne-

žinokite, kad maskviš
kiai visi ateis ii' ei kiti na
riai sėdės namie, tai ir klu-

. . , - ve jie bus už nosies vedžio- usirinkimas . <•jami.
Klubietis.

. , . , i melstis uz jų pasisekimą,
kinėjosi beoaigoamos viską 
tvarkyti, žinoma, buvo ant nUg,atė. Pamoksi 
staio ir papuoštas gimtadie-į

ip popiežius ir vyskupas 
buvou

CHICAGO, ILL.

skiriamų
ninkaus

namų įsigijimui 
aukų ir netarpi- 
jų persiuntimui.

Tačiau tas neliečia Vasario

nio toi tas. , pnrasj ta
Kai B. Spudienė visiems;

susėdus užtraukė “Happy
birthday to you Paul and 
Tony,” tada visi supratome,;tus 
kas čia dedasi.

Bendradarbiu r asi tarimas

“Naujienos" gruodžio 12 
d., kaip ir kiekvienais me 
tais, buvo pasikvietusios sa
vo bendradarbius pobūvio. 
Bendradarbiai besivaišin- 
dami turėjo progos geriau 
vieni kitus pažinti ir susipa
žinti su pačia redakcija, ir 
visus rupimu? bendrus klau
simus aptarti.

Šiame pasitarime dalyva
vo per 30 asmenų, jų tarpe 
5 moterys.
Lietuvybės “Palaikytoja*”

Brighton Parko lietuvių 
parapijos bažnyčios klebo
nu nesenai paskirtas prela
tas D. Mozeris tuoj pasirū
pino iš parapijos mokyklos 
pašalinti Lietuvos trispalvę 
vėliavą, lietuviškus užrašus 
ir nebeskaito lietuvių kalba 
evangelijos.
Kas Tas Joniškiečių Klubas

Jo susirinkime buvo svar
stomas atstovo į Lietuvių 
Kongresą siuntimo ir aukos 
Lietuvos vadavimo reika 
lams davimo klausimai 
Dauguma susirinkime daly-
vavusiuju nutarė atstovo 

visiems liaudini- siuuvid mk:-.L ., . ,. . .. nesiųsti n meKo neaukoti,tinę apyskaitą, kūną gali v 
visuomet peržiūrėti, o musų’ Čikagietis.

apie

reikalais, biuletenyje J6 Ken<?. Gimnazijos išlai- 
. . . Vvmn mutvtl IS (ll-

pati
nei švikšt, .eimnazija. namo mokslo

visokių 
popiežiaus
vūpo įsakymą

metu buvo

dalyku, K-V,mu-. KaiP m?O‘i 
ir vv«- aktorių nutarimo,

kaipo 
remiama ir

Užkandžių
pasakyta daug gražių kai- klebonas neklauso nei 
bų ir* linkėjimų sukaktuvi- kupo, nei popiežiaus 
ninkams, o Spudys vyrų'gal kun. Strakauskas 
vardu įteikė jiems gražių ko lietuvių 
dovanų.

Sukaktuvininkai Kriau
čiukas ir Swingle dėkojo 
moterims pr vyrams už tokį 
nuoširdų jų pagerbimą.

nei vienu mišių už emigran-bus ^miama «•/>- 
5 suomenė prašoma ir toliau
'T........... ... „ .. , aukoti jos palaikymui (vaį-Isejęs .s bažnyčios galva- m<tinfmui, mokytoją 

jau: Kaip gali būti, kad
vvs-

nelai-
baž-

algoms. mokslo priemę- 
n nėms'Z gimnazijos adminis

tracijos išlaidoms). Gautas
,tam tikslui aukas BALF’as 

Dienos 
kurią 

An-

rw» lietuviu pastatytos uuz- . ic. •- persiųs vasario 16nycios Alontelloie lietuvis- L.. • i .. . . įGimnazijos sąskaiton,ka gal j, jau oficiahai pn- k ? direktorius 
skirta ir laikoma -----airiu. jos

tanas Giedraiti®

Kuopos Nary*.

DETROIT, MICH.

LSS 116 Kp. Susirinkimą*
Lietuvių Socialdemokra 

tų Sąjungos 116 kuopos na
rių metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio (December) 
27 d., 2 vai. popiet, Armo- 
nų svetainėje, 2386—24th 
St. Visi nariai ir prijau
čiantieji prašomi dalyvauti. 
Susirinkime bus musų atsto
vų, grįžusių iš Lietuvių 
Kongreso, pranešimai, bus 
valdybos ir komisijų rinki-Į 
mas ir D. Kasparkos pa
skaita su diskusijomis.

—B. K.

Tuomet butų kitas klausi
mas, nes vyskupas nurodė 
tik italų, lenkų ir lietuvių 
parapijų klebonams visas 
mišias pirmą advento sek
madienį laikyti už emigran
tus.

Namuose vaikai surado 
biuletenyje, kad penktadie
nį, gruodžio 4 d., 7:15 vai. jau aukojai BALF’ui?

Besirūpindamas Kalėdų 

dovanomis saviesiems, ar 

nepamiršai Europoj vargs

tančiu brolių ir seserų ? Ar

LSS 4 Kp. Susirinkimas
LSS 4 kuopos susirinki

mas įvyko gruodžio 20 d. 
Jame V. Poška laikė pa
skaitą: “Amerika prieš 50 
metų ir šiandien.” Išrinkta 
nauja kuopos valdyba, tar
tasi opiais einamaisiais rei
kalais.

LENGVAS RUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Nauja*, paderintas anglu kaibos vadovėlis, su trum
pa gramatika, au visokiu daiktu, užsiėmimų, gyvu
liu, paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekviena* žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mas*.
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imas
Maikio su Tavu

—Krismus, Maike!'Okei, sakau aš jam, iškal- 
Gal nupirkai man pantukę’.vit. Jis suplojo rankomis ir

Už Ką Balsuoti SLA 
Nominacijose?

Dabar eina kandidatų i pirkus investuoti, bet rei 
SLA valdybą nominacijos. . A dar mpS invesunentus 
todėl svarbu yra žinoti už u. utos sęjcti, kad 
ką balsuoti, nes kandidatų tų nuostolio. Už tą 
^ra daug. priežiūrą iždininkui yra nu-

Mes neprivalom nė vieno s:./.; žis tam tikras atlygini- 
Randidato smerkti ar girti nuo kiekvieno 
vien dėi to, kad jis gali būt -v. Gugis budriai tuos

kad Briedis butų išrinktas. 
Kaip teisininkas ir nekilno
jamų nuosavybių bei mor- 
gičių žinovas, jis butų ne
pavaduojamas iždo globė
jas. Jis yra Dariaus-Girėno 
paminklui 6tatyti komiteto 
naiys, Amerikos Lietuvių 
Tarybos naiys ir uolus SLA 
likėjas. Reikia dar pasa- 

" kyti, kad jo sumanymu 
Jungtinių Valstijų Kongre- 
se buvo priimta ir Kersteno 
rezcijucįja Lietuvos paver

• gin.ui ištirti. Už adv. Brie- kitos sroves žmogus arba 5-:.. in'<Wnentus saugoja 
artimas musų draugas. Mėsa ...Matyto atlyginimo vi-

eima. Kur gi rasite Kitas paramos vertas 
ki patyrusį ir tokį są- kandidatas, tai Dr. Zalato

ti i privalom balsuoti visi.

Riti

i.31.

ne
tų.

sekreto-. *?'
’ad. 

žc
inet

iždininką?

ad/. Gugis nesveikas, 
e- Buvo žinių, kad 
a. 'taip, buvo trum- 

-i-A-i sunegaiėjęs. Su- 
ua Kiekvienam pasi- 

Latr.r ji» sveikas

rius, dabartinis SLA Švieti
mo Komisijos narys. Jis 
5 ra i ukius, bet rimtas, ge
tas gydytojas ir butų gerai, 
kad jis butu musų organi 
zacijos daktaras kvotėjas.

idikas ir juokiasi iš nominacijoms 
•s savo ligos. Sako, datų sąrašą: 

tėvas gyveno 100 me

Iš viso mes statom šitoms 
šitokį kandi-

šventoj Kalėdoms?
—6 ką tėvas man nupir

kai? •
—'Ai, Maike, nupirkčiau 

tau gražiausi armobilą, kad 
gaiėnun su mergom pasiva- 
zmėt, ale neturiu pinigų.
Jes, Maike, aš visai brok.

Pinigų, tėve, ir aš netu
riu.

—Žinai ką, vaike, nese
nai ai buvau nuvažiavęs į 
kenobųką pas pranciško
nus ir mačiau, kaip jie pini
gus daro. Aš mislinu, kad 
ii’ rr.udu galėtume tokį biznį 
užsidėt. Labai yzi pinigai 
ateina. Butų ne tiktai ant 
pantukės, ale ir benediktiną 
galėtume gerti. Pirmą kar
tą savo gyvenime aš gavau 
tenai to-tranko paragauti, 
tai mislinau kad ir liežuvį 
nurysią.

-—O kokį biznį jie tenai 
tiiOT

Maike, turi tenai 
tokią koplyčią, 

intuzų Liurdas, ir 
turi išbįldinę altorių, kur 
pristatyta visokių žvakių; 
vienos jų dega, kitos dar 
neuždegtos. Ar tu klausai?

—Klausau, tėve, klausau.
—Nu, tai vot, kai aš tenai 

pribuvau, pranciškonai ma
ne gražiai pasitiko, pasvei
kino, davė gerą nakvynę, o 
iš ryto pakvietė prie pusry
čių. Vterysi ar ne, stalas 
buvo apkrautas visokiom 
gerybėm, kaip Lietuvoj bu- 
uavo per Velykas. Kum
pių, kilbasų, pyragų, sūrio, 
sviesto, kiaušinių ir kitokios 
Dievo dovanos kiek tik no
ri. Po tų karališkų pusry
čių vienas pranciškonas pa
ėmė mane už rankovės ir 
nusivedė prie to Liurdo. Pa
aiškino, kad tai yra eudau- 
na vieta, priklaupė ir per
sižegnojo. Paskui atsisto
jo ir rodo pirštu: žiūrėk. 
sar.0, kiek čia po šituo Pa
nelės Švenčiausios abrozdu 
iškalta visokių pavardžių!
Ar matai, sako? šiur, sa
kau; kai kurias net ir pažįs
tu. Tada jis prisiglaudė 
prie manęs ir vėl rodyda
mas pirštu sako: ale žiūrėk, 
rako. Maikio Tėvo su šobje 
čia nėra. O juk toks gar 
PUS vyras turėtų čia būti. Iv 
klausia: ar nenorėtum, sa
ko, kad tavo vardas čia Pakalbinkim draugus ir 
taipgi butų iškaltas ir įam-; pažįstamus užsisakyti “Ke 
Žifltas visiems amžia i.."?’ leivį”. Kaina metams $4.

*ako: garbingas tavo suma
nymas ir garbingas bus ta 
v o vardas ne tiktai ant že
mės, ale ir dangaus kara- 
.ystėj. Ir tas daug nekaš- 
vuos, jis sako; tas bus tau 
padaryta už 500 dolerių. Ir 
atkišo ranką: pinigus, sako, 
reikia sumokėt iš kalno. Sa 
ko, kiti už tokią garbę me
rą po tūkstantį ir daugiau, 
.r vis iš kalno.

—Ar tai dėl to tėvas da 
oar esi toks “brok”?

—Ne, Maike; aš tenai 
nieko nepraspendinau, ba 
nieko neturėjau. Ir kai pa
sakiau tam pranciškonui, 
xad 500 dolerių neturiu, tai 
,is nusivedė mane prie tų

. įnirsiu ir aš be šimto, 
visi balsuokim už į

;k Gugį, nes geresnio 
ko SLA neturėjo ir

irt-s.

d-k Mikužiutė ir adv. i 
tai jau žinomi SLA’

ai ir oaug 
•<os, tur būt,

kalbėti Zalatorius.

Prez. VV. F. Laukaitis. 
Viceprez. P. Dalgis. 
Sekr. E. Mikužiutė.
Iždo glob. S. Briedis.
Ižd. K. Gugis.
Iždo glob. Tarnas Matas. 
Daktaras kvotėjas, Dr. P.

nereikė- SLA Rytu Komitetas.

Iš BALF’o Veiklos
BALF as kas savaitę siun- vęs $9.50. Pagalvojęs, jog 

čia 7-b,000 svarų rūbų į Vo- yra daug vargstančių Vo
kietiją tremtinių reikalams, kietijoj lietuviukų taikų, 
Iki šiol iš įvairių lietuvių kurie irgi laukia Kalėdų do- 
kolcnijų jau yra gauta apie vanėlių. Todėl siunčiąs vi- 
30,000 svarų drabužių, bet, sus pinigus ir prašąs juos 
kaip apskaičiuota, tremti- pasiųsti į Vokietiją tiems 
nių apsirengimui reikia su- vaikams, kuriems labiausiai 
rinkti bent 100,000 svarų, reikalinga.
Tuo budu iki numatyto kie- Kita pavyzdinga aukoto- 
kio dar trūksta 70,000 sva- ja yra Jura Bendoriutė, 
.ų. Visi prašomi aukoti dra- Buehwick High School mo- 
bužius, avalynę, lovos bal- kinė. Ji uždirbanti tik $10 
tinius ir parinkti tų daiktų į savaitę ir iš savo sutaupų 
kitų tarpe. Kalėdų švenčių proga trem-

—:— tinių šalpai paaukojo $28.
Detroit, Mich., lietuviai Aukoja vieton kalėdinių 

rodo gražų šalpos pavyzdį, sveikinimų.
Nesenai iš Detroito gautaj —:—
, 5,0C0 pinigais, kurie tenj Tremtinys A. Jasinskas, 
buvo surinkti rudens vu-jgyvenąs Detmolde, Vakarų 
jaus proga, dabar gi vietos Vokietijoje, dėkoja Ameri

kos lietuviams už kalėdines 
dovanas, kurias jis gavo iš 
BALF’o siuntos. Savo laiš
ke A. Jasinskas rašo, kad 
gautoji parama (5 svarai 
cukraus ir 5 svajai sviesto) 
palengvins sunkių dienų 
vargą. Sviesto, esą negalį 
Įpirkti ir jau senai jo ra
gavę.

Kas Mums Rašom?
da:;

privalome remti tiktai užsi
tarnavusius ir patyiusiu.- 
SLA veikėjus.

Svarbiausi* SLA pareigū
nas yra centro sekretorius. 
Kuriuo dabar yra Dr. M. . 
Vinikas. Jis vra geras v.- 
ras ir iki šiol gerai sav> 
pareigas atlikdavo. Bet jis 
jau susilaukė garbingo am
žiaus, kada jam reikalingas 
sunkiai užpelnytas poilsi-. 
To reikalauja ir jo sveika
ta. Jis jau labai nuvargę- 
ir jam sunku SLA
riaus pareigas eiti. Jam lai
kas jau išeiti į senatvės pen 
siją ir ta pensija jo laukia.

Musų Susivienijimui rei 
kalingas jaunas sekretorių.-. 
Rimtai ir bešališkai vi.- ,.-K. 
SLA veikėjus apsvarsčiu. a 
tinkamesnio kandidato 
SLA sekretorius nėra, kai ■ 
p-lė E. Mikužiutė, ilgus me
tus buvusi SLA iždo globo
ja. Bet ji moteris, sakysite. 
Na, tai kas? Juk prieš į. 
Viniką SLA seki •etorium ir-į 
gi buvo moteris—p-lė Jur- 
geliutė. Ir ji geriau SLA! 
reikalus vedė. negu vyrai.* 
Jos pastangomis musų SLA 
buvo legalizuotas Massa 
chusetts ir kitose valstijose, 
kur pirma jis neturėjo tei
sės veikti. Atsimenat, kai u 
SLA prezidentas živatkaur- 
kas buvo areštuotas, kt; - 
met atvažiavo į Massachu- 
setts valstiją organizuoti 
kuopas? Susivienijimą 
turėjo teisės čia veikti

-

bė’

sitose nominacijose 
ienas naujas kandi-

i advokatas Stepo- Vieton kalėdinių »veiki- 
.ečis iš Brooklyno. nimų — aukokite vargstam

.. statomas į iždo glo- čių tremtinių šalpai Euro- 
i

žvakių, katros buvo dar ne-
jždegtos, ir sako: gal už- ^°^a^as Lopatto ir kito? 
degtum nors žvakutę Liur- 
aUi ant garbės? Sako, tas 
.aštuoja tik 2 doleriu. Nu,
.akau, tą tai mielu noru pa
daryčiau, ale sierčikų netu- 
iu. Kai aš taip pasakiau,

.ai jis mane paliko ir nuė- 
io sau. Daugiau nebaderia- 
/o. Ale sekantį rytą pus- 
yčiai buvo jau kitokie. Pa
statė bliudą putros, ir dac 
oi.

—Bet tėvas visgi nepasa-
<ei, kokiu budu mes galė
tume pinigu pasidaryti.

—Mudu, vaike, irgi ga- 
.im tokį pleįsą įsitaisyt, 
^aip pranciškonai, tik vie- 
oj Liurdo, turėtume pava
dinti jį Šiluvos vardu. Ir 
galėtume ruošti čia tokius 
pat atlaidus, kaip Lietuvo
je. Pagarsintume, kad čia 
darosi tokie pat stebuklai, 
.taip ir lietuviškoj Šiluvoj, 
tas norėtų padėt savo var
ią po stebuklingu abrozdu. 
penkių šimtų neprašytume. 
Jžtektų dešimtinės. Ir kož- 
įas dešimtinę duotų. Ką 
u apie tai mislini7 

—Jeigu tėvas, nori pasi- 
iarvti pinigų, tai sugalvok 
rimtesnį dalyką. Iš stebuk- 
ų biznio Amerikoj nepada 
ysi. Galėtum dar į bėdą 
patekti.

—O kokia čia galėtų būt 
oėda?

—Policija galėtų prikibti 
už žmonių apgaudinėjimą.

—Aš ir mislinau, kari tu 
taip pasakyti. Gud-bai.

dėlės vyrų galvos ilgus mi
tus bandė musų organizaci
ją čia legalizuoti, bet nega
lėjo to padaryti, iki nebuvo 
išrinkta į SLA seki •etorius 
p-lė Jurgeliutė. Ji tuoj a 
važiavo į Bostoną, prie, ? 
prie atitinkamų vyriausybės 
organų—ir tuojau SLA bu
vo legalizuotas.

P-lė E. Mikužiutė at 
riau kvalifikuota į s c. v 
centro sekretorius, nes, k;./» 
sakėm, ilgus metus yra 
vusi SLA iždo globėja i 
visuomet pasireikšdav., 
sveikais sumanymais Pil 
mosios Taiybos posėdzit 
se. Ji yra knygvedyr •• 
pecialistė ir toki darbą d 

bar dirba amerikonų or;-;.-’ 
nizacijoj. Ji puikiai mok;.’ 
lietuvių ir anglų kalbas. Vi
si balsuokime už ją i SI.A 
sekretorius.

SLA iždininko vaidmuo) 
taip pat svarbus. Dabin
tas pareigas eina adv. K a-1 
zys Gugis. Niekad Susivie-i 
nijimo istorijoj SLA iždas 
nebuvo taip gerai sutvarky-j 
as, kaip dabar prie Gugio. Į 

Reikia žinoti, kad SLA pi
nigai turi būt investuoti į 
morgičius ir bonus. Adv. 
Gugis yra nepavaduojamas', 
investmentų ekspertas. Kai' 
pirma Gugio iždir.inkavo' 
kiti, tai tūkstančiai ir tu'. . -1 
tančiai SLA pinigų žlugo 
netinkamuose investmen- 
tuose. Finansinės vertybės 
nuolat kinta. Pavyzdžiui, 
Nevv York Central gelžkc -Į 
lio bonai nesenai buvo po 
$1,000, o šiandien nukritę 
iki -$750. Todėl neužtenka

Si
UC-,

Butu labai gerai, poje!

BALF’o skyrius atsiuntė 
apie 2,000 svarų rūbų ir 
avalynės. Detroito BALF 
skyriaus sekretorius V: Ci- 
žauskae pranešė, kad tuos 
daiktus aukotojai sugabeno 
vasarą atvykdami į BALF 
pikniką, ir šį kartą į B. 
vakarą. Jis siūlo BAUro 
parengimus naudoti ne vien 

'pinigams rinkti, bet ir dra
bužių reikalams.

____ *
Dr. Petras ir Emilija Meš

kauskai, gyveną Lake 
Bluff, III., Kalėdų švenčių 
proga pęr BALF’o centrą 
atsiuntė $25 aukų tremtinių 
šalpai Vokietijoje.

New Yorko BALF’o va
jus baigėsi gruodžio 15 d 
.Vajaus komitetas nuošir 
džiai prašo visus, kuriems 
buvo pasiųsta aukų lapai, 
juos grąžinti. Auloj lapai Šingai. tačiau šiuo metu ji, 
yra rinkliavos piniginiai do-man atrodo, persiaura. vienkar- 
įknmęntaį ir jįe. užoildyti ar tinė ir dėl to net josios pati ir 
ne, reikalingi pridėti priePrastn^ sumažėja, kadangi po

Mano Sveikinimas
Visiems mar.o ir šeimos ge

riems draugams. bičiuliams, 
“Keleivio” štabui ir visiems 

Keleivio” skaitytojams siun
čiu Kalėdų ir 1954 Naujų Me
tų proga šventiškus ir nuošir- 
Ižius linkėjimus — linkėjimus 

ko kiekvieno širdis trokšta.
Kalėdiniai ir Naujųjų Metų 

sveikinimai atvirukais yra jau 
sena tradicija. Nesu jai prie-

rinkliavos apyskaitos.

Rimantas Vaifėnas, tre
čiojo skjriaus mokinys iš 
Clevelando; atsiuntė BALF 
$9.50 auką. Laiške jis ra
šo. kad šventęs devintą sa- 

o gimtadienį. Draugai su
nešę daug žaislų ir dir ga-

įvenčių mes visi juos išmetam 
kaip nereikalingą daiktą lauk. 
Be to, rašant atvirukus, kiek 
mea turim vargo sudarydami 
sąrašą, kad ko nepamiršus, kad 
neužgavus savo gero bičiulio 
bei pažįstamo. Apie išlaidas 
šiuo atveju mes jau negalvo
jam.

SUSIDRAUGAUKIT SU

uppmer
DARK BEER

(TAMSIU ALUM)

Gero skonio— ilgvj tradicijų— 

puikiausias tamsus alus, koks kada yra buvęs!
dabar gaunamas visur.

Gar -aus Jacob Ruppert Bravoro Produktas
9

c k'3, lamn orckomur «« »• tunui tu. mcm imat i j t

Prancūzę parlamentas (at
stovę rūmai ir respublikom 
tarvba) pereitos savaitės ga
le pradėjo rinkti šalies pre
zidentą 7 metams. Čia ma
tosi urna, į kurią atstovai ir 
senatoriai meta savo baisus 
Versalyje, istoriniuose kara
lių rūmuose.

O spauda visai kas kita. 
"Keleivis” keliauja po visą lais- 
yj|jj pasaulį, ir daugelis iš mu
sų turim gerų draugų bei pa
žįstamą ne vien šiame krašte, 
bet ir kituose kraštuose. O 
“Keleivis” visur nukeliaus ir 
visus pasveikins.

Jau prieš 3 metus panašų 
sveikinimą buvau pasiuntęs 
“Keleiviui,” bet, deja, tuomet 
nane buvo užgriuvę daugelis 
nelaimiu ir aš negalėjau net 
“Keleiviui” prenumeratos ' su
mokėti. tai apie pasveikinimo 
apmokėjimą negalėjo būti ir 
kalbos, šį kartą padėtis kita; 
esu sveikas, dirbu ir todėl siun
čiu $10. iš jų $4.50 prenumera
tai ir 1954 metų kalendoriui, 
o tikusius $5.50 “Keleivio” ad
ministracijos nuožiūrai siunti
nėti “Keleivį” tokiam skaityto
jui, kuris nepajėgia mokėti.

V. GERVICKAS. 
924 Kart St., Brooklyn. N. Y.

“Keleivio” administracija dė
koja drg. Gervickui už auką. 
“Keleivis” bus siunčiamas L.
Abromavičiui
Vokietijoj.

Memmingene,

’Keleivvie’ -f*

btmtH iv ru»i»*«l».»»»»»,,.-

Sveikiausia Kalėdoms Dovana
Draugui ir sau sveikatos knyga—vadovas—

Bl WTE SVEIKI,
kurią parašė ir jau išleido Dr. Steponas Biežis. šioje kny
goje aprašoma suprantama lietinių kalia svarbieji s\ ciku
tos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ilgai gyventi.

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

Dr. S. Biežis, 3211 W. 66th Place. Chicago 29, III. 
Telefonas: REpublic 7-7$«$.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Nėra Nė Durim* Kabliukų bulvių nebuvo paimta gy- 

Pačių maskolių leidžia- vuliams šerti ir nepanaudo- 
mas Vilniuje “Sovietskaja 13 degtinei varyti, o pienas
Litva” laikraštis rašo, kad nebuvo naudojamas svies- 
Zarasuose negalima gauti tui ar 9uriui gaminti, ir tu- 
net durims kabliuku ir kitų rėti galvoje, kad Tarybų 
paprasčiausių dalykų. Kam Sąjungoje yra 200 milionų 
kabliukas butinaf reikalin- gyventojų, tai gausime šito- 
gas, tas gauna važiuoti net k* vaizdą: Javų kiekvienam 
j kitą respubliką, tai yra i gyventojui išeina per metus 
Daugpilį (Latviją). * ‘ 202 kilogramai arba dienai

pusė kilogramo, vadinasi, 
kiek daugiau negu du sva
ru. Bulvių per metus kiek
vienas gyventojas gavo 62.5 
kg., pieno—50 kg. per me
tus, mėsos—15 kg., arba 
mėnesiui 1.25 kg., tai yra, 
mažiau kaip trys svarai.

Vienam gyventojui per 
netus išeina 13 kiaušinių, 
taigi po vieną kiaušinį per 
mėnesį.

Maždaug panaši padėtis 
turėtų būti ir Lietuvoj, nes 
per 9 metus rusai sugebėjo 
“pakelti” Lietuvos žemės 
ūkį iki Rusijos lygmens.

šitokiame “rojuje” tikrai 
linksmas nebusi.

Kuo Džiaugiamasi

Vilniaus radijas kaip di
deles naujienas skelbia, 
kad “Gegužės 1” priešaki
nis, vadinasi, labai gerai 
dirbantis kolūkietis Juozas 
Ramonas įsigijo karvę, kad 
tas ai* kitas kolūkis už dar
bo dieną davė 2-4 kilogra
mus šieno; kad Troškūnų 
miestely atidalyta ratų 
dirbtuvė, kad Klaipėdos ra
jono “Pergalės” kolūkio 
kiaulininke Mažuolienė iš 
jai priskirtų motininiu kiau
lių užaugino 11 paršelių, 
kad Molėtų rajono “Kiro- 
vo” kolūkio karvės kasdien 
išleidžiamos 2-3 valandas į 
lauką ir tt.

AIŠKINA PABALTIJO PAGROBIMĄ

Atsiuvu Kurnu Komitetas (nouse Baltic l or.ira.ttee), kongresmono Kersten vadovaujamas, jau turėjo viešus liudininkų ap
klausinėjimus šiose vietose: Wash ingtone. New Yorke, Detroite ir Chicagoje. Komitetas savo darbą vėl vykdys po Naujų 
Metų. Atvaizde komiteto nariai viešų apklausinėjimų metu. Prieky spaudos atstovai. Už jų visi septyni komiteto na
riai (iš kairės į dešinę): Edvvard J. Bonin (R.. Pa.), Alvin M. Bentley (R.. Mich.). Fred E. Busbey (R., III.) Charles J. 
Kersten. komiteto pirmininkas (R.. Wis.), Ra; J. Madden (D., Ind.). Thaddeus M. Machrovicz (D., Mich.) ir Thomas J. 
Dodd (D.. Conn.).

mai draudžia darbininkams 
.organizuotis. Atsirado vie
nas “pažangus” teisėjas, 
kuris pripažino darbinin
kams teisę organizuotis, tik 

i ne derliaus suėmimo meta 
Vadinasi, pagal to “pažan
gaus” teisėjo nuomonę, 
darbininkai turi reikalauti 
geresnių sąlygų tada, kada 
nėra darbo. Aišku, ką jie 
tada laimėtų.

šitaip Vykdoma Statyba

čionykščių Maskvos ber
nų laikraštis “Vilnis” skel
bia, kad Kaune 1,000 dar
bininkų statosi nuosavus 
namus. Tuo reikėtų tik 
džiaugtis, nes vis daugiau 
tautiečių turėtų savo, kad 
ir skurdžią, pastogę: bet, 
pasiskaitęs Vilniuje leidžia
mų komunistų laikraščių, 
negali įsivaizduoti, kaip ten 
žmogus gali pasistatyti na
mas, jei, pavyzdžiui, V. 
Kučinskas iš Mariampolės 
skundžiasi, kad i jo butą 
jau antri metai lyja lietus 
ir stogo niekas netaiso; ar 
ba kario žmona Šandina iš 
Kauno rašo, kad jos bute 
kambario temperatūra nesi
skiria nuo lauko tempera
tūros; jei, kaip aukščiau 
matėme, apskrities mieste 
paprasto kobinio negalima 
gauti.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Adam Pudim, Bridgeport,

Conn.—Žodis “bolševikas” 
dabar yra pasidaręs tarp- 
tautišku žodžiu, kaip ir ko
munistas. Kominternas sa
vo laiku dėjo nemažai pa
stangų. kad iš kitų tautų 
komunistų padarius “tikrus 
bolševikus.” Musų laikraš
tyje bolševikas vartojamas 
toje pat prasmėje, kaip ir 
komunistas, panašiai tą žo
dį vartoja ir kitų tautų 
spauda.A

Nauji Leidiniai
“Santarvė,” Nr. 6, rezis

tencinis visuomenės ir kul
tūros žurnalas.

Nepriklausomos Lietu-

1 Kiaušinis

Malenkovo

per Mėnesį

Jų Veidas Aiškus O ai Rainių miškely faktai buvo priminti, 
žiauriai nukankinto kartu' Deja, nei “Laisvė" nei 
su' dešimtimis kitų jaunuo-(“Vilnis” nė vieno jų nesu-

nes visus liudinin-lio Tarvainio motinos pa- minėjo,__  ___
Atstovų Rūmų paskirtoji ten pamatysite, kad “bolše-;i.0<jymas jau nevertas dė-įkus laiko melagiais, 

komisija, Kersteno vado- vikų marinto kunigo snukis'mesio?
vaujama, tiria Pabaltijo uždribęs per dvi špalti. 
valstybių pagrobimą. Liu- nankų pirštai daugiau pa- 
dininkai Klausinėti Wash- našus į miltų maišiukus ar 
ingtone. Nevv Yorke, Dėt- 'hot dog’ bandukes, negu į 
roite, Chicagoj. Ne tik žmogiškos rankos pirštus.” 
mūsoji, bet ir kitų tautų šitais žodžiais Chicagos 
spauda plačiai rašo apie tos davatkų karalius laikraščio 
komisijos darbą, mini liu- skaitytojų akyse tikisi sli
dininkų pasakytus faktus, niekinęs visus liudininkus, 
tik lietuvių kalba spausdf- šlykštu yra visa ta ski
namos “Laisvė” ir “Vilnis
kitaip elgiasi.

Tos Maskvos davatkos vv* tuavcivo į/i v* k?

mes nepajėgia suprasti. j 
Ui į

aukštyn kojomis apverčia “Laisvė” nesenai pasigy- 
ir iš viso reikalo tik pasity- rė pranešanti įvykius ne
šioja. žiūrėdama malonus jie jai’

Pasak jas, tas tyrimas at- ar nemalonus. Ag, kokia Į 
liekamas tikslu ko daugiau pažanga butų, jei iš tikrųjų Į 
žmonių sukurstyti karui tas laikraštis nors šimtąją njstraciios

galima sakyti, nieko nera-

_ kstu yra visa
lyti ir liūdna pagalvojus, 
Kad dar yra lietuvių, kurie 

plepalų tikrosios pras-tu

z - ką parašo, 
kojomis

' Taigi, norėti, kad “Lais-
a • •__ i

Kaip Anai* Senai* Laikai*
Dar ir Amerikoj yra vie

tų, kuriose darbininkams 
nenorima pripažinti teisės 
organizuotai ginti savo rei
kalus. Imkime, kad ir 
Texas valstiją. Kokia aud
ra ten buvo kilusi, kai prieš 
15 metų žibalo pramonės 
darbininkai pradėjo orga
nizuotis. Šiandien tas pats 
dedasi, tik jau ne žibalo, 
bet Port Arthur miesto 
mažmenų prekybos darbi
ninkų tarpe.

Jų padėtis liūdna. Štai 
keli pavyzdžiai. Viešbučio 
darbininkas dirba 14 valan
dų ir gauna per savaitę $22, 
krautuvių tarnautojų dalis 
tegauna $18 už 48 valandų 
savaitę, o restoranų darbi- 

{ninkai už 63 valandas gau
na $12-15. Jie visi susi
spietė į uniją ir paskelbė 
streiką. Darbdaviai sujudo, 
rodos, pasaulis grius. Pa
sileidėliais, komunistais ir 
panašiais vardais vadina jie

Miniu tik ryškiausius pa-'vė” ar “Vilnis” teisingai 
vyzdžius ir miniu tik dėl to,'įvykius atpasakotų yra ly- 
kad nei “Laisvės” nei “Vii-gu daiyti pastangų gauti iš darbininkus ir nesikalba su 
nies” skaitytojai neturėjo avino pieno. Abu šitie laik- 
progos minėtuose laikraš-,raščiai nė žodžio nepasakys 
čiuose anksčiau apie tą net tada, kada rusas pas- 
skaityti. Kiti laikraščiai ga- kutinį lietuvį pradės gala- 
lėjo tų dalykų nebeminėti, byli

jų atstovais.
Vakarų Uostų Darbininkai 

Nestreikuo*

nes juose kartkartėmis tie' Žemaitis.

I

Darbo Fronte
i

Bendros Nuotaikos
Dabartinės krašto admi-

; mažėjo 370,000: savaites 
darbo valandų skaičius na

iki 39.9,

Vakarų uostų darbinin
kai nestreikuos per Kūčias, 
pareiškė Donovan, tarptau
tinės uostų darbininkų uni- 
jn< (kuri yra jiašalinta iš 
AFL) vicepinnininkas. Jis 
tikisi, kad darbo santykių 
feomisija pripažins jo unijai 
teisę atstovauti darbinin
kus, bet, jei ir kitoks butų 
Isprendimas, tai, pasak Do-
jnovan, bus tęsiamos dery- 

a?!Ya’(bos su darbdaviais ir per 
ateinančias šventes uostuo
se bus ramu.

mačninkas”

daugybe paveikslų. Pai*uo 
šė Jonas K. Karys. 256 
pusi., popieris liuksusinis, 
kaina $5. Išleido “Aukse-

“Tėviškėlė,” lietuvių vai
kų laikraštis, Nr. 11.

Lėktuvu Darbininkai

ver, internacionalės mašinų skelbtų faktų. Kaip žinome, taip milio-bet jie nėra pasiryžę atsisa-
korporacijos pirmininkai?’ Tegu jos nerašytų, ka liu- nibrių Eisenhotterio kabi- kyti kovoti ir taip lengvai Chicagoj 7 dienas tęsu- 
Watson, esą tremtyje vals-dijo ministeriai/ generolai, nete buvo ir vienas “plum-nusileisti. Yra ženklų, kad siose derybose traukinių 
tvbiu valdovai. Iš to su
prask, žmogau, koks tas ty 
rimas, jei tokie 
ten liudija! Jos tyčioją

darbo sekretorius gali kilti ir didesnių streikų, tarnybos darbininkai (Bro-
Jis negalėjo ten -------- therhood of Railroad Train-

/ liudininkai juk ne tik jie liudijo. Juk ilgiau kaip pusės metų iš-’ Cukraus Nendrių Laukų men) susitarė su geležinke- 
s tyčiojasi ir liudijo ir paprasti žmonės,įbuti, nes milionieriai nebu-. Darbininkai Nenugalėti lių bendrovių atstovais dėl

vyskupai ir panašus. Tegu beris, 
visi jie bus mel&vę. Bet Durkin.

pirmasis pa 
Chruščiovas, Pi9-” 

netaip senai kalbėdamas 
apie Rusijos žemės ūkį. pa
teikė įdomių duomenų.
Pagal juos išeina, kad
1952-1953 metais Tarybų B;ligė North
Rusijoj žeme,- ūkis uiejo Amcrican Aviation bendro- 
ragammti: jat-ti 40.3 nulio- ,.ktovu imoni dal.b.;. 
nų tonų. bulvių 12.0 S^ikas (ęsfsi
tonų, pieno 10 nui. savaites, jame dalyvavo per
reė?os 3 ,tonų: vll"°! 30,000 darbininkų.
182,000 tonų, kiaušinių 2.6 _________
bilionų. i Remkit biznierių*, kum

Jei prileisti, kad javų ar skelbiasi “Keleivyje.”

Tinkamiausia KALEDIJ DOVANA sau ir 
artimiesiems

Jau atspausdinta ir parduodama buvusio 
Lietuvos Pinigų Kalyklos Vedėjo JONO 

K. KARIO originali knyga 
“Nepriklausomo* Lietuvo* Pinigai”

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

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

atvaizdus
Išsami anglų kalba santrauka daro šį veiklą įskaitoma ir 

kalbantiems angliškai.
Knyga atspausdinta liuksusiniame popiery ir aplenkta puošniu 

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

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

15 Park Terr., Bridgeport 4, Cona.

Arba kreipkitės i vietos knygų platintojus. (50)

liudijo ir paprasti žmones, f.
kurie patvs buvo kalinami, ™ P1-^ su “plumbenais j Kašėme? kad sustreikavo sutarties P^^simo.
šaudomi, matė Sibiro “link- skaitytis, nenorėjo jie kreip- Louisiana valstijos cukraus ninkams pndeta 1
smą gyvenimą,” vadinasi, ti dėmesio ir į Dulkino pa- nendrių ukių darbininkai, valandai, pailgintos atosto-
patys ne tik matė, bet ir sa- stangas. rašėme ir apie jų sunkią pa- S°S' Tas atlyginimųįlėkei-
vo kailiu patyrė, ir šian-’ Amerikos Darbo tedera-dėtį. Vyriausybei įsikišus:tunas palies apie -00,0 
dien kas krūtinėj, kas nu- cijos pirmininkas Meany streikas sustabdytas,, bet ap, dai bininkų. 
garoj, kas kitoj«vietoj tebe- dalyvavo pagalbos užsie- per tą laiką abi pusės susi
turi aiškius ženklus, kuriuos niui administracijos patarė- tars, dabar negalima žinoti. žiauru praeiti pro varg*-

iš to, kad kai kurie liudinin
kai liudija kaukę užsidėję, 
lyg jos nesuprastų, kad ko
misijai yra gerai žinomi tie 
asmenys ir kad kauke jie 
slepiasi tik nuo Maskvos 
agentų, kurie galėtų pra
nešti jų pavardes į Lietuvą 
ir ten butų atkeršyta jų ar
timiesiems.

Jos komisijos liudininkus 
lygina su seniau Lietuvoje 
žinomais karčiamų “sviet- 
kais,” kurių galėjai gauti už buvo sušaudyti 1941 metais munizmu ir neremia jų uni-

jiems paliko “minkštos” en- jų komitete, bet gruodžio, Darbdaviai ir dauguma 
Kavedistų rankos. ipradaoje iš jo atsisakė, nes jsėj fefk

Ars, -Pnnda, ne,domus ta įstaiga pasak Meany, ne-!raUniai tiek valstijos istatv- 
faktai, rodantieji, kaip net įvertina laisvųjų darbinin
kėli šimtai nekaltu žmonių ku vaidmens kovoj su ko-- - *• . _ *■ *■ • • • _ •

pusbutelį.
Žodžiu, jos visą komisi

jos tyrimo darbą stengiasi 
skaitytojams atvaizduoti 
juokinga komedija ir dar, 
pasakysiu, nešvaria kome
dija.

Kaip jie “bešališkai” pa
duoda faktus, gerai rodo 

Vilnyje” (Nr. 293) vieno 
jos bosų Joniko parašytos 
eilutės. Girti i, riebus kle
bonas kaukę užsidėjęs liu
dijo, kaip i; mušę. kanki
nę, badu marinę, bet su-( 
prask. kad iis melavo, nes 
jis iš kalėjimo išėjęs “surie- 
bėjęs kaip visos septynios 
egiptiškos karvės,” o iei, 
girdi, netikite, tai pažiūrė
kite “Sun-Times” laikraštv

birželio 26 d. 
stovykloje, jei 
tie, 
tik

Pravieniškių ju
tą pasakoja! Nepasitiki organizuoti

kurie patys ten buvo ir darbininkai ir dabartinės 
stebuklingu budu išliko'republikonu administraci- 

|jos priemonėmis išvengti 
O kas nesijaudins červe- ūkinio atoslūgio, o jei' ne

neš kankinių paskutinės ke- išvengti, tai taip sutvarkyti, 
lionės atpasakojimu, jei tai kad jo sunkumai negultų 
girdi iš pačiu atsitiktinai vien ant darbininkų pečių, 
gyvų likusių kankinių? i Kas bus, niekas nežino, 

Kam nebus įdomu išgir- bet darbo rinka siaurėja, 
ti, ką liudija paties dabar-'darbininkai tai jaučia ir ne- 
inio Lietuvos “caro” Snieč- rimauja. Štai I’ennsylvani- 

tiki s brolis, pabėgęs'jos geležinkelis paskelbė

gyvi”

ti
kau

’iš Lietuvos ir dabar gvve- at Įeisiąs 4,000 darbininkų, 
nas An tikoj (motina 
rė Vokietijoje)?

mi-’Nash automobilių fabrikai
jau nuo seniau vis mažina 

O ar ypač seni amerikie-Įgamybą, tas pats ir daug 
čiai nenorėtų žinoti, ką iš-(kur kitur. Per spalio ir 
gyveno Sibire ir ką papa-llapkričio mėnesius dirban- 
sakojo komisijai Dr. Deve-jčiųjįj skaičius (išskyrus žc- 

tatspausdintą jo nuotrauką,'nis? mės ūkio darbininkus) su-

a

Darbi-
centai

tantj artimą jam do*nioa 

rankos neištie*u*. Aukok 

BALF’ui!

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway South Boston 27, Mas*.
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i Moterų Skyrius

LINKSMŲ KALDĖDŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Šio skyriaus vedėja ir M. Michelsonienė sveiki
na visas bendradarbes ir skaitytojas ir linki 
joms linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų.

Džiaugsmas Telydi Visus

Nors per metus yra daug kieji likučiai dingsta. Nyk- 
visokių švenčių, bet Kalė- sta ir seni papročiai, o jų
dos yra pati nuotaikingiau- 
sia ir daugiausiai laukiama 
šventė. Jos laukia ne tik 
maži vaikai, kurie tikisi se
nelio dovanų, bet ir suaugę 
žmonės. Gal tai yra todėl, 
kad Kalėdos yra labai sena 
šventė, kuri dar senai prieš 
Kristų buvo švenčiama Įvai
riose tautose. Ją šventė ir 
egipjtiečiai, ir asirai, ir 
graikai, ir romėnai, ir per
sai, ir kiti. Kalėdų šventė 
toms tautoms reiškė saulės 
arba šviesos pergalę arba 
gimimą.

354 metais popiežius Li- 
berius gruodžio 25 dieną 
nustatė kaipo Kristaus gi
mimo šventę, kad užstelb- 
tų pagoniškas Kalėdas, ta
čiau su Kalėdų šventėm ir 
dabar rišasi daug pagoniš
kų papročių. Eglaitės puo
šimas taip pat yra pagoniš
kas paprotys, nors dabar jis 
turi visai kitą prasmę.

Lietuvių kalėdinės liau
dies dainos ir pasakos taip 
pat turi daug pagonybės li
kučių. Lietuvių dainose ne 
kalbama apie kūdikėlio 
Kristaus gimimą, bet jose 
minimos Kalėdos, kurios 
atvažiuoja iš už tolimų kal
nų ant ‘‘auksinių ratų,” su 
šilko botagais ir dalija žmo
nėms dovanas. Lengva su
prasti, kad tos dovanos— 
tai gamtos gėrybės, kurios 
po gruodžio 25 dienos vėl 
sugris pas žmones, nes tą 
dieną saulė nugali šalti, 
speigus ir ilgas žiemos nak
tis.

Panašių dainų turi ir sla
vai, ir vokiečiai, kurių seni 
papročiai rodo, kad per Ka
lėdas nugalimos piktos dva 
sios, ir jų vieton ateina ge 
tosios dvasios.

vietą užima nauji, arba se
nieji gauna kitokį pabuai.

Musų laikais yra priimta 
Kalėdų metu siųsti dovanas 
ir sveikinimus. Tas papro
tys tur būt atėjo iš tų laikų, 
kada pagoniškosios tautos 
šventė saulės dievų gimimą 
arba pergalę su didele pom
pa, labai triukšmingai, ir 
žmonės jų metu viens ki
tą bučiuodavo ir sveikinda
vo. Dabar gatvėse svetimi 
žmonės viens kito nesveiki
na, bet užtat atsirado pa
protys per Kalėdas siųsti 
sveikinimus draugams ir 
pažįstamiems. Tai y

mi ?n. BOSTON

KAI) t.l aRR.|()|ą>>

iviažule Conslance di Stasį, trijų melu mergytė, kuriai 
tarnty ligoninėj So. Bostone buvo padarytos dirbtinės 
kojytės ir viena ranka, siunčia laišką Kalėdų Seneliui 
(Santa Cktusj dėkodama už galėjimą vaikščioti. Mergytė 
yra tik 19 mėnesių amžiaus ir. sako. esanti jauniausia 
mergytė, kuri vaikščioja dirbtinomis kojytėmis. Vaikui 
reikėjo nupiauti abi kojas ir vieną ranką dėl gyslų ligos.

metu šeimos klausi
mus Vokietijos teismai 
sprendžia į\ airiai. Vienas 
teismas (Koelne) patvarkė, 
kad išsiskyrusi moteris ne
turi teisės reikalauti iš vyro 
išlaikymo, nes jei vyro par
eiga išlaikyti moterį, tai ir 
moters pareiga yra išlaikyti 
vyrą, nes abu yra lygus. 

SVEIKINIMAS

šiuo L. BAILLEUL:

Viena Diena Be Melo
(Tęsinys) do taip manyti, nes ta mo-

Įėjęs į kambarį jis rado teriškė atbėgo čia iš ryto ir 
Liudviką vieną, žiūrinčią gyrėsi, kad išpažinai jai sa-

žur- vo meilę.
' Jurgis papasakojo su vi- 

Ji visai nepasijudino, kad som smulkmenom susitiki- 
jį pasveikintų. mą su panele Robinson, iš

—Galų gale atėjai,—ta- ko Liudvika net iki ašarų 
rė.—Nebuvai vakar vaka- juokėsi. Kada aprimo, ji 

irę. Tur būt praleidai laiką paklausė, žiūrėdama

kohio tai 
naio paveikslėlius.

prancūziško

Gimtadienio proga svei
kinu VIKTORIJĄ ŠAR-
KIUNIENĘ ir linkiu jai ge-. - - -..................
ros sveikatos ir sulaukti'su s*™ drauge panele Rob-jgiui tiesiai į akis:

'inson? j , ,
I —Buvau bažnyčioj,—at- ~?/eI- JT ** ’*’•’ •
sakė Jurgis, žiūrėdamas į ° tu ^ai a
su nuostaba.—Norėjau pa- t e-‘ai’ 
siklausyti pastoriaus Štur
mo pamokslo.

daug ilgų metelių savo mie
los šeimynėlės tarpe.

Anelė Liutkuvienė.

I VOKIETIJĄ
Ilgametė “Keleivio” rė

mėja ir skaitytoja Anelė 
Liutkuvienė iš Bridgeuater, 
Mass., prisiuntė mums $4, 
prašydama siųsti “Keleivi*’ 
metams i Vokietiją kam 
nors, kurs negali užsisaky
ti pats. Laikraštis bus siun-Į

“KELEIVIS*

—Taip, ir susitikti su pa
nele Robinson. Matomai 
Blank, Noir ir Co. tarnau
tojai ir tarnautojos susita
rė būti drauge to durniaus 
pamoksle.

—Nesuprantu, ką tuo no-
tinėjamas Pranui Bagdona-p* pasakyti, -atsakė Jurgis, 
viėiui, rime. —Pastorius Šturmas nėra

Malonu, kad atsiranda cluln,us- ,.° jo klausytojų 
‘skaitvtoju, kurie švenčių''31 Re 1 painų per
metu prisimena musu tau-įfes,W . Iuom4 žmones, 

’ turtingus ir vargšus, mies
telėnus ir tituluotus lordus. 

—Vienok tas nekenkia.
tiečius Vokietijoje ir, užsa
kydami laikrašti, suteikia 
ijiems daug džiaugsmo.

Jur

meldžia-

mano nuomo- 
tvirai jai pasa-

žus
nes

paprotys.
daugiau

nes jis 
suriša.

gra-
žmo- ŠEIMININKĖMS

Metams bėgant pagonis-Metus

Yra žmonių, kurie tokius 
sveikinimus mažai vertina, 
bet daug vra ir tokiu, ku- 
tiem kiekvienas sveikini
mas atneša didelį džiaugs
mą. Ypač tą jaučia vieniši 
ir seni žmonės, kurie jau
čiasi truputį nuo gyvenimo 
atsitolinę.

Bet Kalėdų esmė nėra 
sveikinimuose. Kalėdų es
mės nėra nė eglaitėje, kuri 
taip džiugina mažųjų akį. 
o suaugusiems sukelia ma
lonios vaikystės prisimini
mus. Kalėdų esmė yra ka
lėdinėj nuotaikoj. Kuo žmo
gus daugiau ta nuotaika 
apsikrėtęs, tuo gražiau jis 
išgyvena Kalėdas. Kalėdi
nis ūpas yra kažko lauki
mas, kažkuo tikėjimas ir 
kartu noras daryti kitam 
džiaugsmą. Per Kalėdas, 
kai pagaivojam apie savo 
draugus, kai juos sveiki
nam/ arba siunčiam dova
nas, nejučiom užsikrečiam 
džiaugsmu ir duosnumo 
upu. Tai ir yra tikras kalė
dinis ūpas ir tebūnie jis su 
mumis per visus Naujuosius

OI ATVAŽIUOJA .
Oi atvažiuoja lėliu kalėda. 
Lėliu kalėda, kalėda. 
Auksiniais ratais, diržų

gaiš,
i.eliu kalėda,

vaiką auklėti. Kai tėvas 
nori nubausti vaika už blo-, . . iga

Šokoladinis Pudingas
Reikia

kalėda.
Išeik, tėvuli, ant didžio 
Lėliu kalėda, kalėda.
Atkelk, tėvuli, vario vartelius. 
Lėliu kalėda, kalėda.
Inleisk, tėvuli, ant didžio dvaro. 
Lėliu kalėda, kalėda.
Vai ir atveža mergom prausyk

lų,
Lėliu kalėda, kalėda.
Kai nusiprausiu, tai 1 
Lėliu kalėda 
Kai pasrėdy 
Lėliu kaiėda. kalėda.
Tai aš išeisiu in jaunimėlį. 
Leiiu kalėda, kalėda.
Tai pasdabosi mane. berneli. 
Lėliu kalėda, kalėda.
Ir atvažiuosi su žaliu vyneliu. 
Lėliu kalėda, kalėda.
Inpils tėvulis tau Į stikleli.
Lėliu kalėda, kalėda.

(Liaudies daina.)

KAS KALTAS?

elgesiu. motina ji užsto- "^ntia paimti:
bota J ja ir liepia nebausti. Kai10 «ukštukv kaka0

tėvas siunčia kur nors vaiką' mui s°kolado 
,7 2 puodelius pieno 

kokią pareigą, moti-

irba kepi-

dvaro.
atiikti 
na sako

... ... „,3 šaukštus sviesto
. . Rikm neiti. To- j šaukštuką vanilijos

kiais auejais negalima vai- puoduko miltų 
ko r.altmti. kad jis vėliau 6 šaukštus cukraus 
nebekiaus tėvų, nes tėvai 4 kiaušinius 
patys savo elgesiu privedė
vaika .it to. kad jis nepai-' Kakao arba šokoladą su-

kad panelė Robinson . . .
—Jau antrą kartą mini 

tą pavardę ir kažkokiu 
keistu budu. Taip pat ma

stau, kad ant manęs pyksti. 
. ’Buk maloni paaiškinti, ką 

tai reiškia?
—O, žinau tavo išsisuki

nėjimus!—sušuko jauna su
žadėtinė.—Girdėjau apie 
tave gražių dalykų.

—Liudvika, šiandien man 
nesiseka. Išmetinėji man 
visai be reikalo, o aš čia at
ėjau, tikėdamas rasti pa
guodos ir suraminimo, ku-

. kalėda.
du. tai graži busi

I i • . » O » * V* * — w . — « » - »n i • x i • maišyti su trupučiu pieno, o 
‘ I likusį pieną sudėti sviestą, gyoaos ir suraminir

\«iko nesuva1’vaniiįjos jr užvirinti. Sudė-ir*° man labai reikia.
ti šokoladą, miltus, išsukti tau netruks, tarėmiltus, išsukti 
ir ataušinti. Cukrų ir try
nius gerai išsukti, sudėti i 
pieną ir dar gerai išmaišyti 
apie 10 minučių, po to pri
dėti išplaktus kiaušinių bal

i ačiau negalima kaltinti 
ir vien tėvų. Manau, kad 
dauyiau yra tėvų, kurie mo
ka vaikus auklėti, negu to- 
-•ių. kuJe nesugeba. Ta-

< . oaug blogų ydų tymus §udėti viską Į formą,
savo draugų, uždarvti ir virti

:a. ad Amerikoje landa laiko *ant vandeni 
:aug duoda vai- ^ (double boiler). 

n nepaiso, kaip stajan šiltą su vanilijos pa 
dažu.

“Keleivio’’ 48 numerv ?

Kam? valu
ir .'U kuo vaikai leidžia sa
vo iiuosiaikius. Tėvai ne
nori kištis i mažų vaikų gy
venimą ir varžyti jų laisvę,

paskui patys gailisi, kad i

MERGAITĖ BANDĖ
a®

SUTAIKINTI TĖVUS

ll melo Cbristina Vavernis pabėgo iš .savo namu Detroite. 
Policijos atrasta mergaitė sakė. kad ii labai norėjusi su
taikinti savo tėvą su motina ir todėl bėgusi iš tėvo namu, 
kur ji gyveno. Paveiksle matosi mergaitė motinos glė
byje, o užpakalyje stovi tėvas, kuriam teismas pripažino 
teise dukterį auginti.

—Klausė 
nės, todėl i 
kiau.

—Vargše, atvirumas ne 
visados i gerą išeina,—atsa
kė Liudvika.—Ir kalbant 
teisybę reikia būti labai at
sargiam. Visai be reikalo 
padarei priešu moteriškę, 
kuri, būdama panelės Lyles 
patarnautoja, turi jai įtakos 
ir lengvai ją perkalbės, kad 
neitų į jūsų krautuvę, o gal 
dar ir pas mano mamą ne
pirktų.

—Tai labai galimas da- 
lyks, bet dar aršiau, kad ne 
tą vieną kvailystę šiandien 
padariau.

—Argi? Kas dar su ta
vim atsitiko?

Jurgis papasakojo, kas 
jam šiandien rytą atsitiko 
ir kaip dėdė išvarė ji iš na
mų.

—Ir tai vis dėl to,—pri
dūrė baigdamas,—kad i 
klausimus, kuriuos man 
statė, atsakiau teisingai. 
Atvirai pasakiau, kad jei 
dėdė ar teta miltų, tai aš 
vis rasčiau kur nors surami
nimą ir džiaugčiaus turtu,
kuris liktų po dė“““
ties.

Liudvika liovėsi juoktis, 
nes ją labai skaudžiai pa
lietė netekimas dėdės turto, 
kuris labai daug svėrė, kad 
ji sutiko tekėti už Jurgio. 
Negalėjo paslėpti kaip 
skaudu jai tas buvo ir pra
dėjo kalbėti ?u piktais prie
kaištais:

—Gerai tau pasitarnavo 
tiesos kalbėjimas. Iš tik
ro, kaip gali būti toks be
protis, kad kalbėtum tokius 
dalykus turtingam dėdei. 
Be to, tai yra žiaurumas, 
piktas būdas. Aš tokio pa-

. x . .sielgimo negaliu suprasti,šakota paneles Robinson,, g ,vog i?žjai ka(, 
trynius, yra pramanyta, ir ji nore-L - iškąri

jo tik pajuokauti, užsipul-j P ? py ' 
dama ant savo sužadėtinio.j —Jau sakiau tau priežas- 
Taigi padavė jam ranką, ti: klausė manęs, tad lai- 
■akydama: ,kiau savo pareiga pasakyti

—Atleisk man, jei su- atvirai.
klydau, bet turėjau pagrin- (Bus daugiau)

va
ga- 

Duoti!

Vanilijos Padažas
Reikia paimti: 
puodeli pieno

Wm. Motiejaitis rašo matęs :u audė vaikų, nes i šaukšteli cukraus
jeigu šako ______ ,
jauna, ta: įsenusią šaką
gali tik perlaužti, bet ne

—T. Tiesa.

visur išdykusių vaikų, bet 
daugiausiai tai Indianos 
valstijoj. Aš gyvenu India
nos valstijoj, ir tai ne bet 
kur. o Gary mieste, kuris 
garsus liūdnais Įvykiais.
Prie? porą metų keli jau
nuoliai čia užmušė mokyto
ją, nelabai senai jaunuoliai. • i v * akam \ okietiios vv-taip sudaužė sena žmogų, •, • kk-uju.
kad ji reikėio vežti ligoni- ana’ kas sei-
nėn, o šiemet, kai prasMė- tU" !Ui«> sprendžiamą 
io mokyklų atostogos, tai iš . //t nw*ens*

pa-

palenkti.

nelenksi, kol ji 2 trynius
1 šaukštuką vanilijos 
1 šaukštuką krakmolo (starcb)

Paimti kiaušinių 
ištrinti gerai su cukrum ir 
krakmolu, sudėti į pieną ir 
viską gerai išmaišius užvi
rinti, ataušinti, o po to pri
dėti vanilijos.

ironija Liudvika.—Gal koks 
nesusipratimas su panele 
Robinson?

—Taip, iš tikro,—atsakė 
Jurgis.

—Matai, atspėjau!— Jei 
taip, tai vietoj eiti pa? ma
ne reikėjo pasistengti susi- 
gerinti su ta savo patarnau
toja.

—Liudvika, neužmiršk, 
kad žemini mane ir save 
taip kalbėdama,—pratarė 
Jurgis, rausdamas iš piktu
mo.

Liudvika pasijuto, kad 
nuėjo pertoli. Dasiprotėjo, 
kad visa ta istorija, papa-

Vokiečiai Nežino, 
Kas šeimoj Valdo

vienos mokyklos buvo 
vogta 12 rašomų mašinėlių. ?

Smilčių Pyragaičiai
Tie pyragaičiai vadinas

....... — .smiltiniai todėl, kad yra
eike .-eras įstatymas,!saUgOki ir Įdėjus i burną

Kurs sakė. kad vedybų ir
Kiek kitokių nuostolių jau- sprendžia
nuoliai pridirbo, tai nė ne- • • °fietlu.° v7ro
sinori gaišinti laika skai-T *.kaip auk,e^mi vaikąų 
čiuoiant ‘ kur ?eima Pasirenka gyve

namą vietą, kaip tvarkomas 
Aš daug kartų mačiau šeimos turtas ir pan. Ka- 

“Keleivyje” straipsnių apie dangi 1949 metais buvo 
vaikų auklėjimą, daug kar- priimtas įstatomas, kad 
tu mačiau patarimus, kad “vyrai ir moterys yra ly- 
tėvai dabotu savo vaikus/gus,” ir kiekvienas įstaty- 
Patarimai labai gražus, bet mas, kuris tą lygybę kaip 
gaila, kad ne visi jų laiko* nors paneigia, nustoja ga 
si. Yra žmonių, kurie taip-lios nuo 1953 metų b.alan 
apkrauti visokiais rupes-|džio 1 dienos, tai ir senas 
čiais, kad vaikai jiem nė;šeimos įstatymas nustoję 
ne galvoje. Jie ne tik kad Įgalioti, nes jis aiškiai kar- 
nepaiso vaikų, bet savo ekpė moters teises šeimoje 
gesiu duoda blogą pavyzdi;Dabar, kai krikščionys de- 
ir pastumia vaikus i blogą mokratai norėjo pratęsti se- 
kelią. Kartais vaikai iš-’nąjį įstatymą, tam pasiprie- 
tvirksta todėl, kad tarp tė- šino socialdemokratai ir pa- 
vų nėra nusistatymo, kaip siūlymas nepraėjo.

pabirsta kaip smiltys. Pa 
dalyti juos labai lengva.

Reikia paimti:
(4 svaro sviesto ’
V4 puodelio cukraus 

kiaušinius
1/2 svaro miltų
1 citrinos žievelę (tarkuotą) 
1/2 puoduko migdolų (almonrls)

Sviestą ištrinti iki baltu
mo, sudėti cukrų ir kiauši
nius, trinti, kol visai pabals. 
Po to sudėti miltus, citrinos 
žievelę, kepimo miltelių ant 
peilio galo ir gerai išmaišy
ti. Tešlą gerai išminkyti, 
iškočioti piišto stoi-umo, iš- 
piaustyti apvalius pyragė
lius, pabarstyti pjaustytais 
migdolais ir palaikyti 15 
minučių šaltoje vietoje. Po 
to kišti į karštą pečių ir 

Įkepti apie 20 minučių. L

Nelikite Kalėdoms Be Siu Knygų
BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa

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

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį

< Girdvainį .................................................. 2.50
LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitė-

Sruogienė ................................................ 3.00
LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo

niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu
veikalas .................................................... 3.00

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

KELEIVIS
636 Ea»t Broadway So. Boston, Mau.
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Iš Plataus Pasaulio
THOMAS MANN ATSISAKO

Rašytojas lhomas Mann atsisakė vykti i lytinę Vo
kietiją dalyvauti bolševikų ten rengiamose iškilmėse filo
sofo Johannes Herder 150 metų mirties sukaktuvėms at
žymėti. Rašytojas Thomas Mann rašo vokiškai, bet jis' 
jau keli metai yra naturalizuotas Amerikos pilietis.

IRANAS DERISI SU MASKVA
Šį antradienį Irano vyriausybė atnaujina derybas su 

Sovietų Rusija dėl sienų sureguliavimo ir dėi visos eilės j 
kitų neišspręstų klausimų. Derybos buvo nutrauktos dėl' 
Mossadegh nuvertimo. Jos parodys, kaip Maskva žiuri 
į naująją Irano vyriausybę, kuri užėmė Mossadegh vieta. 

SIŪLO DERYBAS
Indokinijos bolševikų partizanų vadas Ho Chi Minh 

per Pekino radio siūlo prancūzams derėtis dėl atstatymo 
taikos Indokinijoj. Tuo pasiūlymu bolševikų vadas at-1 
žymėjo septintąsias Indokinijos karo pradžios sukaktu
ves ir kartu jis tikisi paskatinti prancūzus greičiau ap
leisti Indokiniją. t

KARŠTA KRYŽKELĖ EUROPOJE

Keliu sukryžiavime prie Triesto miesto matosi italu ka
riuomenės motorizuotos kolonos pradžia. Italai nutarė 
atitraukti savo kariuomenę nuo Jugoslavijos šieno-. Pa
dėtis pasidarė kiek mažiau įtempta Triesto srityje, bet 
klausimas visvien dar yra toli nuo išsprendimo.

jam jo viršininkų pažadėtą :sų gyvenime, kaip aviacija. Išnuomuojama Krautuve 
plačią juostą, nešim jam'Retai kada bet koks žmonių1 So. Bostone, geriausioj vietoj, ii- 
gražias do vanas, kursinę išradimas taip pašėlusiai ^^e?maKreiptfaT* bacewie*
jam meilės himnus. greitai yra tobulinamas ir, w. Baniulis

Ir iš tikrųjų malda ir tik
malda begali apšviesti ne
galvojančių protus. 0 mel-

44 Battles St., Brockton. Mass. 
Tel. Brockton 37X2-W.gerinamas.

Dabar jau daromas ban
dymas su lėktuvu X-3, kuris 

stis tikrai verta, nes tas at-ituri iš titanijaus
rodo labai ir labai sustipi-i-lsparnus (atsparus karščiui) taip buvo. Bet dabar Bibiijk atida- 

, .. r, ryta“ Kuris bėga nuo Oiev© žodžio,no adv. Valaičio ryžti ir jis ir bandys lėkti 2,000 mylių tas pats ,-ave žemio*, s. p. ž. 24:8. 
tikrai skaidresniu protu im-*per valandą. j 3444 st?Gary, ind.'"’ 4’

sis žiūrėti, kas slepiasi po* Jau skaitėme, kad “tra-‘--------------------------------- —
sąskaitų krūva, kurias*nu*’ būriai (lėktuvai vairuotu

i kai kurie apspitę, lyg tos 
širšės savo kerą, mėgina ne
išleisti iš rankų, o pasako-

•• HP • • •Tikintieji Teisinasi
mptaln I>aujr tikėjimų. Ui katro klausyti, 
metalu Kuomet Biblija buvo paslėpta, tai

jami be žmonių) išskrido į 
Europos oro bazes, kur jie 
gali bet kada pakilti ir lėk- 

mis—ateikit ir kam neaiš- ti priešo daužyti visokiomis

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS <4)

KNvr.U KXYG BIBLIJ A 
arba švęstasis Raštas

"B'blija vra civilizacijos ir laisvės 
bombomis. j žiburiu. Josios geroji įtaka i visuo-

„ ", . . ., menę yra pripažinta didžiausiųjų
v irs Atlanto jau Skraido valstybės vyrų, net tų, kurie didžiu-

ovoiti troncnnrtn lėktuvai "“I* žiurėjo i j* per skirtiniu’ kūgi eiti tianspono įeKlUvdl, tikėjimų akinius—tikėjimų,
kurie gabena ir rytoj dar kurie nors pripažino Bibliją. Vistiek 
, , a , i • klaidingai aiškino jos mokslą. Šią(laUgiaU gabens prekių per didžiąją senaknygę nors be blogą 

nlofvhoe įtiksiu, bet per aDsirikima klaidingai
JU1U piaiyDeS. aiškino jos rėmėjai, kurių daugėti*

Viskas tas vra pradžia,*r« savo gvvybę už ją padėjo; o 
įdomi knyga, tai-Dr. Ste- pil.mųjų 50 metų amžbus^ *

ku išaiškinsime—ieško į sa
ve panašių. Jaunius.

Ar Nori Būt Sveikas?
Šiomis dienomis pasirodė 

i, tai—Dr. Ste
po Biežio “Bukite Sveiki.”

nH
•4

ii

Naujienos is Kanados
BCLIVIJOS AMNESTIJA

Bolivijos vyriausybė nutarė paleisti iš kalėjimų 750 
politinių kalinių. Jie paleidžiami tuoj pat, kad iki Ka
lėdų galėtų grįžti namo. Nutarimą padarė vyriausybė, 
prezidentas Victor Paz Eestenssoro ir Nacionalinio Re
voliucinio Judėjimo (partijos) vadai. Likusieji politi
niai irgi busią greitai paleisti.

HAMILTON, ONT.

SAULĖ ŠILDO NAMUS

Izraelio respublikoje saulė jau naudojama namams 
ir vandeniui šildyti. Holin mieste jau 25 namai yra ap
šildomi saulės šilima ir tuose namuose šiltas vanduo gau
namas irgi saulės šilimos pagalba. Bandymai šildyti na
mus saulės šilima daromi ir Amerikoje.

SUOMIJA IR RUSIJA
Suomija ves derybas su Sovietų Rusija dėl davimo 

Suomijai paskolos auksu. Derybos vyks Maskvoje, kur 
suomių delegacija vyksta tuoj po Naujų Metų. Suomiai 
keta prašyti, kad rusai už jų perkamas prekes, už kurias 
jie neužmoka savo prekėmis, mokėtų ne rubliais, kaip 
dabar, bet doleriais arba auksu.

.UOKAI

jos priešai, nes tvirtino, jog jų senai
vaisiai __ ab (gerbiami ir jiems po jų tėvų tradi-
\<ti»iai. • jcįniai tekusieji klaidingi samprotavi-
------  ---------------------- —-------- jmai apie teisybę yra paremti ant

DĖKOJU VISIEM ; Biblijos. Jeigu tokie asmenys pa- 
. . i ... (bustų ir peržiūrėtų iš naujo tą kny-

kaina 82 su persiuntimu. Juž klausimus ir linkiu amži-p“- tai »»nmi nat ištrenktų ginklą iš
Anksčiau buvo nemaža iš- nos ramvbės Kristuie. Jon.|sa-BibSTUy ra seniausia iš esančių

Į knygų skaičiaus: ji pergyveno tris
dešimts šimtmečių audras. Žmonės 
visokiais budais stengėsi nušluoti ią

vo net daugybė receptų, la-3444 Mass. St., Gary, Ind.pasič^“^#^^^1
i__: -------------- i •_?— 'tuos, kurie ją pas save laikė; darė

Įdidžiausius persekiojimus tiems, ku
rie jos mokslui tikėio. Vienok knv- 

Šiandien, kuomet

Knyga nedidelio formato, 
viso 188 puslapių. Knygos 

siuntimi 
nemaža iš

leista knygų sveikatos klau
simais. Kai kuriose jų ku•stotų maldos {jaukusios 

dangun jo sąskaitom
Šiandien autorius buda- 

Viiicn bažnvčin<5 ctatvKn- mas VlSUOtinOS maldos jta-..tusų bažnyčios statybos k - švieęe<5niu . Dr. S. Biežis savo knygoje'
atskaitomvbes netvarkingu-, ..Je totu ir, j

mas vis dar tebedomina vi- """
suomenę, ypač po advokato pasišvęsti T?“*
I Valaičio buvusio statv ,skaitos Penesnei studijai. kalP apsisaugoti n J. Valaičio, buvusio staty-j vakar maJDr. Biežis labai s
bos komiteto nano, vieno .. 1561, a .5 , a . •
tų, kuriam buvo pavesta at-'tlau. 18 ,
skaitomvbę prižiūrėti, pa.'bovietes ir giliai paskendusi ° • 
skelbto' Kanados “Nepri-'?tonJ’. tels“1^ kn-vCT

Bažnyčia ar Cirkas?

nos ramybės Kristuje. 
14:27. Luk. 2:14.

Alik Armin

bai pasenusių, kurių joks 

vaistininkas nepagamins. Ieškau Pusininko ............
Taieškau pusininko (dalininko 1 iišliko iki šiol.

ypatingai

nuo ligų,j 
upranta-' 

vyresniojo-

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

Greita Pagalba
giliai paskendusį J° amžiaus žmonėms pata-

žemės tautą ir į kiekvieną kalbą, 
nes yra išleista suvirš 1.000 
vertimų. Patsai faktas, kad šioji
knyga išsilaikė nėr tiek daug šimt
mečio. neatsižvelgiant į tokius lie

ja sunaikinti. 
V-d Didžioj

_ ________ _ ____ bandymus
kas galima ir kaip rei- Var'toiTzALB’Tr’ vči~šypsokis.u-". .

Taip pat irelbsti suminkštinti saus- kun sakosi esanti jos auto-
-• vra ir jos UzUikytoju.

yra pigiausia nasaulyje
„ . .Ijrreitą pagalbą. Prisiusi $1 (C.O.D.jknyea. Musų kalboj Biblija buvo mas jau yra Ilga. Smulkiai r cs.unčiam). Pasiuntimą apmokam.l kariais; pardavinėjam- uz J?**?;

I_____ -i—___ Ilrue Co Deul 6 461|!US;^ Jos didumas sieke nuo ikid ,1'Mirt nušlamu. n-»u«relis io- e^aem-
Bridgeport, jpliorių buvo išdalinama veltui. Ji

a K a . itaip pat T8.1 yra “* bl«ND*«W'a kn>-PAlbSKUJIMAl pasaulyje< (Bus daugiau)
nnnha^P Pat Pačiai apibudina,' paieškau savo giminaites Mary!• •• • -i / vi ori inc? i T .utie kur i gimė'

Ar jūsų kojos dega, niežti, skau-1 svietiškus -• *--- -- - • • s
JI 1- , . .. *■ . c i • anonzIzAti*-' Voži lo I aiP P^t gelbsti SUminKStinU "

Huncomnc T iofnvns” eu krUVOje, JIS atrodė lUStUS, O kla maistu naUOOtl>, kao la- Pusle (kornus) ir nuospaudas. Sep-p' v’ 
valuišty pranešimoS iš ku- užklaustas, kodėl toks susi-’bai nenutuktų, nes nutuki-;tynios aktinę vaistų dalys s r- / \ K I kn vca.

liesimu, is nu- . , .smaukęs, atrėžė:

Visi Komunistai Yra Akli f —Bet. Petriuk, pagalvok mi- 
, r, . nute. juk tas netiesa. Prieš dvi 

, . . savaiti tu visai priešingai sakei. 
-Tada visi kačiukai buvo korr.i:- 

—Musų katė turi 6 kačiukus, knistai.—kalbėjo nepatenkintas
kurie visi yra komunistai.—at- mokytojas.
sakė pagalvojęs Petriukas. .... , .| —As žinau,—atsake Petriu-

—Labai gerai. Nepamiršk kas.—Bet kačiukai gimė akli
šito sakinio, kai mokykloj lan- o iki šiandien jų akys jau atsi 
kysis inspektorius.—patenkin- vėrė.
tas kalbėjo mokytojas.

Po dviejų savaičių į mokyklą 
atvyko inspektorius. Mokyto
jas Petriukui davė vėl ta pati ....
klausimą. , pažįstamus užsisakyti

—Musų kate turi 6 kačių- Įejvj»\ Kaina metams $4. 
kus, kurių nė vienas nėra ko
munistas,—atsakė Petriukas. tuviu.

riukui pasakyti sudėtini sakini.

Pakalbinkim draugus ir 

“Ke

Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdis

(RAMIAUSIOS ILGIEMS 
EMOS VAKARAMS IR 
KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
unamo* iki Naujų Matų 
beveik ui puH kaino*

SUl’PTARN1A1. «rma r - , 
knyga, kurioje tiek dao< ■ T pJJkyta apie Amerikos 
Uetavią gyvenimo šanku- 
mas, vargas ir kovas dėl 
lietuvybės. 652 pasl^ Jo- , 

Šliupo, • dėdės" Šerno 
k n n. Dembskio atvaiz- ' 

kaina tik 3 doleriai.

ŠIRDIES ROMAI.. 
lietuvių gyvenimo ro-’ 
manas: pirmas apie 
širdį; iliustruotas;

45*
poslapiu
kaina 4 
doleriaL

Visos 3 knygos tik ui 6 
doloriusl Bet irta be
protiškai numuita kai
na palto* tik iki Naujp 
Motų. Todėl nedelskite, 
bet kiškite f voką $6.00 
ir siųskite: DR. ALG. 
MARGERIS, 3325 So. 
Halsted $t, Chicago t, 
IIL Parsiuntimo kaitų*

•

viešos apyskaitos. manęs, kaip šventieji
Valaitis tokią išvadą da- pagundos. Ir nesuprantu į 7

ro spėjęs patikrinti tik dalį kodėl. Gal, sakau, iš pavy 
sąskaitų, o visa krūva są- do, kad už mane ieną mel- 
skaitų ir raštelių paliko ne- džiamasi. Niekai!) negaliu 
patikrinta. Jos gal jį butų suprasti jų išdaigų. Tik 
pi įtrenkusios, bet jos nebu- viena galiu pasakyti, kad 
vo jam parodytos ir su jo- mano galvosena ruo to ne- 
mis jau susidorojo be jo; pasikeitė. Ir jei nebus rei- 
revizijos komisija šiai są- kalas tinkamai sutvarkytas, 
skaitų krūvai sugiedojo pa- aš prabilsiu tų maldų itako- 
dėkos maršą ir jas palydėjo je,—užbaigė.
į klebono stalčių, kad jų Ir iš tikro kas čia darosi! 
niekas daugiau nebematytų Lapkričio 1 d. kun. Ta- 
ir nebetikrintų. darauskas banžnyčioje iš-

Žinoma, jos daugeliui* iš gyrė Valaitį už ypatingą 
musų bus kaišiojamos po pasidarbavimą bažnyčią 
nosim, bet nepaleidžiant iš-statant, o jau lapkričio 29 
rankų, kaip tie pagarsėję d. prašė visų bažnyčioje 
laiškai, išmetę du parapijie- esančių pasimelsti už jį, ne 
čius iš parapijos (lyg tai tik visų bendra malda be
būtų inkvizicijos gadynėj), galinti šį žmogų išgelbėti iš 
Kurių skaičius bažnyčioje pragaro liepsnų, 
paskelbtas 6, o žmonių lu- —Taip gražiai pranešė 
pose 18. apyskaitą, taip gražiai po-

Gelbėti padėtį ėmėsi pats nas inžinierius Kšivickas 
kun. Tadarauskas. Lapkri- visų paklausė, kas esą ne
vio 29 d. iš sakyklos jis, pa- gražiai, visi gražiai plojo ir 
naudodamas visą savo dip- graži apyskaita buvo gra- 
lomatiją, ėmėsi dailinimo žiai priimta,—aiškino kun. 
darbo, lygiai kaip ir lapkri- Tadarauskas.
čio 1 d., kada visais sugebė- Graži apyskaita gražiai 
jimais, pajutęs, kad apy- guli klebono stalčiuje ir 
skaita užkliuvo už adv. Va- gražiai prašosi kiekvieno

Galite gauti veltui panašaus turi-tu!RaS ‘Vra Vitaminai ir r.eik-.w!,arcSer. Ma^^dato"‘gyvena jnto W*ni«. kreipkitčs:
Išaiškinta padidinto' Nev Yorke. Ji pati ar ją Žinan-

, . v. o - . tieji pranešk it adresu: (•>-)kraujo spaudimo reikšme ll\ Veronika Mockaila,
kaip jo išvengti. Neužmir-’ 21 Know)es 6t-, Yonfcera, Y. 
šo autorius ir ^<Heninių!g™«£^
susižeidimu, kaip ir kas rei--k io apskr. Praneškite adresu: (31) 

• • • 1 l A. Wiltrakis,Jiems ĮVyKUSJ 9.-, faiis Oakville, Conn.
Taip pat ir širdies ligos pa-' 555^ bn>u< — 
liestos. žodžiu, autorius) Niauušo Medišausko iš Gruzdžių

Ismė. IJTHUANIAN BIBLE STUDENTS 
ASSOCIAT1ON

3444 South Lituanicn Aver.ue 
Chicago 8, III.

žodžiu,
■, ,, -• • , i _ (valsčiaus ir draugo Juliaus Daumau-duoda daug zimu, kas dary-p^ Lš Žagarės vais. Jie abu 1934

ti k-Jld nprpikėtll riTcrti ir matais gyveno Brooklyn, N. Y. Taip U, hdU ncieiKCių bllgu H, pa>;įkau seserfnų Albino Krago 
galima butu ilgiau gyventl.lir Ok-sės Kragytės. Jie patys ar 
Todėl jo knyga naudinga'?““
kiekvienam turėti. ! dduii™.

Knyga parašyta taip, kadi <5i)
ją skaitai kaip apysaką, ji J 
suprantama kiekvienam, net- 
mažai mokytam. A. Dargis.

(Atkelta iš 2 pusi.)
AVIACIJAI 50 METŲ

APSIVEDIMAI
Našlys, 57 metų, ieško gyvenimo 

draugės, kuri mėgsta ramų gyve
nimą ir butų gero charakterio. Am
žius, grožis ir turtas nesvarbu, bile 
gero budo. Rašykit: (51)

P. O. Box 24.
South Omaha, Xebr.

kimo daugelis kitų tyrinė
tojų pralenkė amerikiečius 
ir kurį laiką prancūzai vy
ravo aviacijoj, paskui vo-; 
kiečiai išsimušė i pirmą vie
tą, po jų anglai ir tik vėliau 
amerikiečiai vėl užėmė pir
mą vietą. Varžytynes tarp 
tautų labai skatino karai,! 
kurie vertė vis greitesnes ir
geresnes skraidymo maši

laičio akies, gyrė jį kelda- asmeniškai patikrinama, nas sugalvoti 
mas jo ypatingus nuopelnus bet Valaičiui jos skaistybės 
bažnyčios statymo metu. nepaliesti nei šiandien, nei 

, išlaidų apyskaitoje ryt, nei per amžius, 
yra mažas nesusipratimas, O jei tokia pagunda ka- 
nes ten išlaidose garažui da kiltų jo galvoje, mes 
pažymėta $1,000, o iš tik- melsimės už ji per amžius, 
rujų teturėtų būti šiek tiek kad tik jis šių mintimi atsi-
per $100. O geriausia bu- kratytų. O kad stipriau ap- 
sią, pasak kleboną, jei visi saugoti apyskaitos paslap- 
pasimelsime už straipsnio tis, mes jau -uorganizavo- 
autorių ir viskas tada atro-me veiklų kolektyvą, kuris 
dysią kitoj šviesoj. pradėjo savo veiklą grąsin-

Ir klaupė visa bažnyčia, damas Valaičiui išmėty- 
ir meldėsi visi besimušdami mais iš susirinkimų, ištrė- 
i krutinę, tiesiai ir kreivai mimu iš Hamiltono, ap
skaitė paminėtą straipsnį, šaukdamas ji komunistų

Bet šiandien visvien kai- agentu ir tt. 
bos tuo reikalu nesiliauna, O iš kito? pusės skelbsi- 
todėl daugelis klausia: baž-me apie gražią apyskaitą, 
nyčia ar cirkas? gražiai išsakytą ir revizijos

Vieni šypsodamies kalba, komisijos gražiai uždainuo 
kad autorius tikrai atlaidus tą, reikšdami kun. Tada- 
apturėjo, kiti jam pataria rauskui meilės pareiškimus, 
ir toliau rašyti, kad nenu-siūlysim užsidėti jau senai

Šias dienas, minint brolių 
Wright skridimo sukaktu
ves, kiekviename laikrašty
je galime skaityti galybę 
spėliojimu, kokių laimėji
mų pasieks aviacija netoli
moj ateityje. Dėl tų pasie
kimų nėra ne mažiausio pa
grindo abejoti. Retas kuris 
žmonių išradimas taip grei
tai užėmė svarbią vietą mu-

ANGLIAKASIU 
ATSIMINIMAI

500 puslapių knyga, kaina tik 
$2. Joje įdomiai aprašytas ne 
tik anų dienų angliakasių dar 
bas ir gyvenimas, bet ir daug 
kitų dalykų. Tikrai nesigailėsi 
knygą pirkęs. Į laišką įdėk $2, 
parašyk aiškiai savo adresą ir 
pasiųsk šiuo adresu: Frank 
Lavinskas, 4141—16th Street, 
Long Island City 4, N. Y. 
Gausi minėtą knygą su priedu

maaąi iaie-c

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 Broadvay 

South Boston 27, Mass.

A. L A LI O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliikas ir Angliikai-LieturiikaB

Nauja laida. Kaina $14.00. Lietuvių Kalbos Gra
matika. Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pini

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

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

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

DR. M. J. VIN1KAS
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.
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Vietinės Žinios
NAUJI LIET. PILIEČIŲ 

D-JOS SEIMININKAI
SLA Nominacijos

Praeitą sekmadienį SLA 
375 kuopa nominavo kan
didatus SLA Pildomosios 

Dau-

suomet visiems maloniai(lapKnčio 14 d., J. M. Tu- širdžiai dėkojame geguži 
patarnaująs, visuomet gerai maučienė, suvedusi gegu-jnės rengėjams, SLA kuo- 
nusiteikęs, pradėjo sirgu- žir.e* sąskaitą, prisiuntė pa- poms, ir visiems dalyviams, 
liuoti, bet vaistinėj dirba, mirslo naudai aukų $106.- Paminklo komiteto pir- 

77 :: laiške sako: “Dėkoja- mininkas .... J. šaltis, 
mv adv. Briedžiui už atvy
kimą pas mus ir pasakytą

‘Keleivio" rėmėja ir ben- J*11*- Linkime viso 
dradarbė A. Liutkuvienė ii «>'• ;‘,U£įu komitetui ir 
Bridgeuater atsikėlė gy-jpas^ekim© pastatyti gra-

A. Liutkuvienė Bostone
Mira

Gruodžio 18 d. mirė Dr. 
M. V. Caspero duktė Narice 
Ann.

Aplankykite

Gruodžio 17 d. įvyko So.
Boetono Lietuvių Piliečių _____ ____
Dr-jos valdybos rinkimai.^Tarybos rinkimams. 
Balsavimuose dalyvavo 619 giausia balsu gavo: prezi- 
narių. Pirmininku išrink- dento vietai—W. Laukaitis, 
tas adv. Anthony Young, viceprezidento—P. Dargis, 
gavęs 314 balsų. A. Chap- sekretoriaus—E. Mikužiutė, 
lik tegavo 265 balsus. iždininko—K. Gugis, iždo

Vicepirmininku išrinktas'globėjų—S. Briedis ir J. 
Albin Neviera, gavęs 397 Maceina, daktaro kvotėjo

venti į Bostoną.

BOSTONIEČIŲ AUKOS 
DARIAUS-GIRĖNO 

PAMINKLUI

J. Tuinila gavo 176balsus. 
balsus.

Protokolų sekretorių 
rinktas Joseph Lėky s, ga
vęs 315 balsų. V. Vakauza 
tegavo 248 balsus.

Finansų sekretorių išrink
tas Joseph Kersanske, ga
vęs 492 balsu.

Iždininku išrinktas John 
Baltrušunas 509 balsais.

Maršalkų išrinktas Felix 
Grendal 269 balsais. Kiti 
kandidatai tegavo: J. Gli- 
neckis 168 ir F. Keblinskas 
107 balsus.

Direktoriais išrinkti: adv. 
John Grigalius <325 bal
sai), adv. Charles Klinaus- 
kas <309 b.), Dr. Anthony 
Kapochy <292 b.), Adolph 
Namaksy <266 b. L Mikolas 
Pluta (261 d.) ir Joseph 
Arlauskas (248 b.).

Kiti kandidatai gavo bal
sų: F. Razvadauskas 239, 
T. Grevis 219, S. Jakutis 
201, J. Tumavičienė 181, B. 
Kontrim 157, J. Roman 
148, E. Kengris 102, P. Re
meika 101, A. Pasėlis 85, E.

is-

z.iaasą paminklą Dariaus ir
* Girėno atminimui/’
1 L ž gausią paramą nuo-

Nepamiršk skurde liku
siųjų — aukok tremtiniams 
šio vajaus metu.

■spūdis 84, J. Oleviiz 63.

—Dr. J. Repshis.

Sirgulinuoja Vaistininkas 
Green

So. 
gerai

Bostono 
pažįstamas.

Minint Dariaus ir Girti.o 
20 metų skridimo sukakti’ 
ir norint paremti ruošiamą; 
jiems statyti paminklą; 
Brooklyne. tam reikaiuiĮ 
trys SLA kuopos. 365. 308 
ir 328, J. M. Tumavičienės 
talkinamos, suiviošė rugsėjo 
6 d. gegužinę arti Bostono,

lietuviams Raynham, Mass. Šioje pra- 
Caspermogoje dalyvavo ir pa- 

-e--1—atstovai 
Vėliau,

vaistinės pusininkas, far-(minklo komiteto 
maceutas Juozas Green, vi- adv. S. Briedis.

THIRD STREET CAFE. Ine.
Savininkai K. ŠIDLAUSKAS ir S. K. GRIGANAVIčIUS

Linki Visiems
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Smagi vieta užeiti; yra valgių ir gėrimų; šeštadieniais 

muzika. Visi maloniai kviečiami apsilankyt;.
56-38 Dorchester Street South Boston Iii

ALT BOSTONO
SKYRIAUS POSĖDIS

Posėdis įvyko gruodžio 
18 d., kuriame buvo aptar
tos Vasario 16 minėjimo 
gairės ir kiti einamieji rei
kalai. Minėjimas įvyks va
sario 14 d., sekmadienį. Pa
grindiniu kalbėtoju nutarta 
pakviesti vyskupą Brizgį.

Sausio vidury numatoma 
sukviesti visų vietos organi
zacijų pasitarimą. Prisimi
nus Kersteno komisijos dar
bą, Lietuvos pavergimo ty 
rimą, kai kurie reiškė pa
geidavimo, kad vietos vi
suomenė butų labiau pain
formuota, kokia medžiaga 
reikalinga ir kam ją duoti.

Iš savo pusės primename, 
kad visų šventa pareiga 
nieko nenutylėti ir viską, 
kas tik galėtų prisidėti iš
aiškinti, kaip rusai mus pa
vergė ir persekiojo, pasaky
ti. Reikalingų informacijų 
galima gauti iš ALT nario 
Juknevičiaus (telefonas SO 
8-0605, adresas 545 Broad- 
vvay, So. Boston).

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
ŠOKIAI TELEVIZIJOJ

Kalėdų antrą dieną, gino 
džio 26 d., nuo 10 iki 10:30 
vai. ryto televizijos stotis 
WBZ-TV Channel 4 trans
liuos tautinius šokius. Lie
tuvių tautinius šokius šoks 
Ivaškienės šokėjų grupė.

Svečia* ii Franklino

Draugiškas

M erehants Co-operative Bank
. i i:i-ai::S i’- Trupiems ! ink?

Jonas Beičys po sunkios 
vidurių operacijos, padaly
tos gruodžio 16 d., sveiksta 
New England Baptist Hos- 
pital. Lankyti galima nuo 
1 iki 8 vai. vakaro.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreivis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchestei 

TeL CO 5-5564

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiarialcoa Radio

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vaL iš stoties WH1L» 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:

409 W. Broadvvay• So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0620.

DR. D. PILKA
Oftoo VataadM: m I M t 

Ir BM T IM S

848 BROADVVAY 
SO. BOSTON. MASS.

Tetofoaaa: SOUth

m.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Henry H. Pierce, Prezidentas

MERCHANTS CO-OPERATIVE BANK
!t School Street Boston, .Mass.

SOUTH BOSTON CAFE
Savininkas VINCAS BALUKONIS 

Sveikina visus savo draugus ir kostumerius ir linki
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Kas dar nebuvo musų įstaigoje prašome užeiti 
Gėrimų miera nuostabiai didelė; patarnavimas puikus.

356-258 W. Broadvvay South Boston

RADIO PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis į 
laltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
3roadway, So. Bostone. 

Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Išnuomuojamas Kambarys
So. Bostone išnuomuojamas kam

barys. Galima naudotis virtuve. 
Šiltas vanduo, vonia. Kreiptis nuo 
7 va!, ryto iki pietų, vakare nuo 
iki 9 vai.

206 W. 5th St. (pirmos durys).

FLOOD SQUARE 
HARD WARE CO.
Savininkas A. J. Aleksa 

628 Esat Broadvsv 
South Boston 27, Masa 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plnmbsriams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER. MAS8.

t,f

PETCHELL’S SHOE STORE
Savininkas Joseph G. Petchell Linki

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
447 Broadway So. Boston. Mass.

Tel. SO 8-4295

Didelis pasirinkimas avalynės visai šeimai. Yra X-R.»y 
mašina čeverykams išmieruoti.

Parduodami Over-Globe išdirbystės debatai.

BORIS BEVERAGE CO.
—Linki—

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Pristato: Vyno, Alaus. Toniko į namus ir banketams, 
vestuvėms, piknikams ir parengimams.

220 E Street
Tel. SO 8 3111

So. Boston, Mass

BAY VIEW MOTOR SERVICE
1951 Studebaker ( ars. Trucks and Beach Wagons

Savininkas Peter P. Trechokas Linki 
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

1 Hamlin St., So. Boston. Mass. Tel. SO 8-1058

KETVIRTIS and CO.
—Linki—

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Laikrodžiai—Brangenybės—Deimantai—Televizijos 
Elektros Prietaisai

379 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SO 8-1619

STRAND CAFE

.Savininkas V. J. TAUTVAIŠA Linki

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Iio'juranas su pasirinkimu lietuviškų ir amerikoniškų 
valgių. Yra stiprių ir lengvesnių gėrimų.

Rami vieta, malonus patarnavimas.

374 W. Broadvvay 

Tel

So. Boston, Mass. 

SO 8-9486

DIAMOND CAFE

Linki Savo l»rieteliams ir Kostumieriams 

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Smagi vieta užeiti susitikti su prieteliais 
Mandagus patarnavimas

Geri gėrimai, stiprus ir lengvesni
Gardus valgiai—Kasdien televizija

305 W. Broadvvay So. Boaton, Maaa.

Tel. SO 8-9787

Parduodama
Virtuvės stalas ir trys kėdės 
kamodė, lova ir sulankstoma lo
velė. Kreiptis po 6 valandos va
kare. J. Barisas, 397 Broad
vay, So. Boston.

IsnūuniuGjamas Butas

South Bostone išnuomuoja
mas butas iš trijų kambarių ir 
virtuvės, tremiame aukšte. Yra 
baltos sinkos. šiltas vanduo. 
Kreiptis rytais iki 12 vai. ir 
vakarais po šeštos vai. i Mrs. 
Stella Karauk. 5V4 Grimes St., 
So. Boston, Mass. (51)

linuomuojami Kambariai
Dorchesterv. gražioj vietoj, išnuo- 

muojami 6 kambariai su visais ra
kandais. centralinę šiluma ir kitais 
patogumais už $15 per savitu. Skam
binti tel. BI. 8-22*1. P. Olseikai.

(51)

Parduodu Baldus
Pigiai parduodu dvignbo pločio lo

va ir gerą stala. Matyt bot kada.-T. Overaitis (51)
Brandon A ve.. Detroit. Mich.

Parduodu Meat Market
Geroj vietoj parduodu mėsos. vai

siu, daržoviij ir kt. daiktų krautuvę 
tik už $2,500. Daug prekių, patogi 
vieta, renda $29. Kreiptis telefonu 
ELliot 4-3783 arba (1-4)
574 Cambridge St.. Cambridge, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvray 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

A. J V484KSI
BBAL BSTATE S INSUBANTB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. H A 88 
Office Tel. SOboston 8-094> 
Bos. 87 ORIOLB 8TBRRV 

Tel.*P Ark vay7LoSJSSm.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

Urturij Gydytojau Ir CUrargaa
Vartoja vėliauaioa konateūkicijoa 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akiniai

VALANDOS: nuo 2-4 nao 7-8
834 BR0ADWAT.

RO. BOSTON, MASS.

Tai. SO 8-280$
DAKTARAS

J. L. Pašakamis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto iki 7 vakar#

Seredomis:
Noo 9 ryto iki 12 diaaų

447 Broadvray
SO. BOSTON. MASS- .1

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABJTT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON, MASE. 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam Uetuvtt- 
kai. Patarnavimas 
kainos nebrangios, 
tia jau 20

Pereitą šeštadienį musų' 
įstaigoje lankėsi senas “Ke
leivio” skaitytojas Silvest
ras Brown iš Franklin, 
Mass. Svečias paliko Mai
kio Tėvui du doleriu prasi- 
gyvenimui. širdingas jam 
ačiū.

WALTER RAYVOT BAKERY
178 W. 8th SU So. Boston, Maw.

Sveikina visus savo pirkėjus, rėmėjus ir linki 
LINKSMŲ KALĖDŲ IR T. A ĮMINGU NAUJŲ METŲ

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

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

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

Didelis pasirinkimas OLDSMOBILE ir CADILLAC, o 
I taip pat ir visokių tik geru vartotų automobilių už labai

prieinamas kainas.
Rrašom apsilankyti!

ROMUALDAS JAGMINAS.

BRODIGAN MOTORS, Ine.
CADILLAC—OLDSMOBILE

711 Columbia Road Telefonai: CO 5-8110
Dorchester. Mass. 5-8111

PADARAU IR PATAISAU
Pigiai pataisau styginius instru

mentus (mandolinas, gitaras, smui 
Vus, vjolinėe.les ir kt.). Taip pat 
turiu didelį pasirinkimą pardavimui

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

(52)

r«L SO 8-2150
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr_ ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Kompanijos
Bingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Ere* Esti mala)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų

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

mo, pirštams, tarpupirštėms it 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos nieftB
jimo.

6— Vaistaa nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boaton 27,




