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THE TRAVELER:

Šią Savaitę 83-čias Kongresas
| Renkasi j Antrą Sesiją

Prezidentas D. D. Ei*enhower Kalba Tautai Šį Pirmadie
nį; Antradienį Jis Tariasi su Demokratų Partijos Va

dais; Trečiadienį Susirenka Kongresas; Ketvir
tadienį Prezidentas Duoda Kongresui Ra

portų ir Siūlo Kleisti Visų Eilę {statymų

Šių savaitę, trečiadienį, 
83-čias kongresas renkasi 
į antrųjų sesijų, kuri tęsis 
iki vasaros vidurio, kada 
kongresas išsiskirstys prieš 
rudeninius kongreso rinki 
mus. ši sesija parodys, kiek

Bolševikai Sušaudė 
150 Streiko Vadų

Vokiečių žurnalistė Bri- 
gitte Gerland, kuri po karo 
buvo išvežta į rusų vergų

republikonų vadovaujamas st9v*k^’ ^a^al, ”!^zo. ls, ^u' 
kongresas sugebės išleisti';.^os ir PaPasak°jo, kad to- 
įstatymų. Republikonaišia-!imos ~iauieb anglių kasa
me kongrese turi tik labai kiose’ dėl nepaprastai sun- 
mažą persvarų: senate jiekaus. ^ar^° 11 dėl blogo 
yra net mažumoje, turi 47 ’HAitinimo tūkstančiai vei- 
vietas iš 96, o atstovų ru- ^ 1S€J° 1 ?tieiką. 
muose jie turi 219 kongres-] Bolševikai pačiomis pir- 
monų (demokratai 215 irjmomis streiko dienomis su- 
vienas nepriklausomas). 'ėmė 150 streiko tikrų ar

• , , , , Įtariamu vadų ir juos be jo-
Todėl kongreso darbų pa- kio teismo ir ^^0 su

siekimui yra reikalingas ^udė vadu sušaudy.
demokratų pritarimas ir mas „e^žbaigė ir
prezidentas šį antradienį vergaį ų>Sp nelygią kovą 
tariasi su demokratų parti-|prieš bolševikų budeliui 
jos vadais, kad jie pritartų 2^1^ iš Voi-kutos iš- 
jo šutomiems išleisti prieš kelis mė
tymams. DemoKratų 'adai^^pj^ vergų streikas dar ne- 
sąko, kad pasitarimas daro-,5uvo baigtas. Vorkutos sri-

DIKTATORIUS NUTEISTAS KALĖTI TRIS METUS

Irano buvęs diktatorius. Dr. Mohammed Mo^adegh (kairėj), klauso teismo sprendimo, 
pajjai kurį jis turi sėdėti kalėjime tris metbs už “išdavystę.” Buvęs diktatorius spren
dimą apeliavo į aukštesnį teismą teisybės ie koti. Būdama.-: diktateriu Mo>sadegh pats 
nelabai teisybės žiurėjo, o dabar jos ieško.
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|Negrįžtantieji Belaisviai Sausio 
22 Tun Būt Paleisti

22,000 Belaisvių Bolševikų Korėjoj Laukia Laisvės; 21 
Amerikietis ir 300 Pietinių Korėjiečių Belaisvių Irgi 

Negrįžta; Kinų ir Korėjos Bolševikai Belaisvius
Norėtų Laikyti Uždarus Dar Kelis Mėnesius

Z

mas jau po to, kada įstaty
mų leidimo programa yra 
nutarta ir prezidentas iš jų 
nori gauti pritarimą progra
mai, prie kurios nustatymo 
demokratai visai nebuvo 
prileisti.

Prezidentas prieš porą 
savaičių su republikonų va
dais aptarė savo programos 
svarbiausius punktus ir da
bar penkiuose pranešimuo
se kongresui siūlysiąs išleis
ti Įstatymus faunų produk 
tų kainų palaikymui, socia
linio draudimo pagerini
mui. muitų politikos nusta
tymui, Taft-Hartley įstaty
mui pakeisti ir dėl kitų 
svarbių klausimų. Busią 
bent penki raportai kongre
sui. Šį ketvirtadienį prezi
dentas išdėstys kongresui 
bendrąją įstatymų leidimo 
programą.

Republikonų administra
cija dar kalba apie mokes
čių mažinimą ir sakoma, 
kad mokesčiai busią suma
žinti bent pusantro biliono 
dolerių, nors biudžetas nei 
šiais nei ateinančiais me
tais nebus išlygintas ir vy
riausybė versis su deficitais 
(trukumais).

MARŠALAS NOVIKOV
VERGŲ STOVYKLOJE

Indija Įspėja dėl I Pagal Korėjos karo pa- 
\ Pagalbos Pakistanui lia“bas 22. * ,šiaisl ~ metais visi belaisviai, kūne

_ ... 7 , _ . 1 atsisakė grįžti namo pas
Indijos vynausybe pakai- saviškius turi būti paleisti 

totinai protestavo prieš f ,ai Bet Kinijos h.
Amerikos ketamą duoti ka-šiauržs Kolejos dele ui 
nską pagalbą Pakistanui ir rejkalauja belaisviai
ypač pnes Amerikos ir Pa- butu iaikomi
Kistano galimą kanską są- vykįose i|d susirinks Kore.
jungą. Indijos spauda tą jos taįpog konferencija ir 
įspėjimą atsidėjusi kartoja tjktai mėnuo ,aiko kon. 
ir sako kad jeigu Amenka ferencjjo, susirinki^0 be_ 
stiprins kariškai Pakistaną, ]aifviai turė butį |eį. 

bu’ Pnver6t* džiami.
linkti j Sovietų Rusiją ir net ...................
eur jf nutraukti pardavimą .. Bolševikai aiškina, kad 
str inių žaliavų Amen- j*e neturėję progos pasi
ni ‘ kalbėti” su visais belais-

Nuo Bolševikų Prieš Šen. McCfnlhMba^u^^rPaki^.^a^“
, nas ir Turkija sudarytų pa- v^a^ butų laikomi stovyklo-

Peru respublikos politinis Vienas iš 22 amerikiečių Demokratai, kongresui su-1 ^n(ja Viduriniųjų Rytų se tarpufrontėje, kol bus 
veikėjas, Victor Raul Haya kareivių belaisvių, kurie sirinkus į naują sesiją, keta lvaistybių sąjungai prieš ga- sudarytos sąlygos juos ap- 
de la Toma, jau penki me-buvo nutarę pasilikti pas atnaujinti savo kovą priesl m agresiją. I tą Viduri- klausinėti. Jungtinių Tau
tai gyvena Limos mieste, bolševikus ir negrįžti namo, senatorių McCarthy. Jie siu-m • Rytų sąjungą butų karo vadovybė mano, 
Peru Sostinėje Kolombiios Naujų Metų išvakarėse pa-iysią, kad Į šen. McCarthyI anaoma įtraukti vėliau ir kad bolševikai patys tyčia 
ambasadoje. Jis ten pasi- bėgo nuo boBevikų ir grižo vedamą tyrinėjimų kuriuos arabų kraštus. belaisviu anklansj-
slėpė 1949 metais nuo Peru'pas saviškius. Jis yra kor-ją grįžtų iš jos pasitraukę!
policijos ir negali ambasa- poralas Claude J. Bachelor senatoriai demokratai j ų

Penkis metus Sėdi Vienas iš 22 Pabėgo ^Demokratai Kovos 
Uždaras Ambasadoj

tyje,toli moję šiaurėje,' esą 
keli šimtai tūkstančių vergų'įjos apleisti, nes jam gresia iš Texas.
ir jų tarpe apie 80 nuošim
čių esą ukrainiečiai.

Mokesčiai Sumažės, 
Kai Kurie Padidės

areštas. Sausio 3 d. de la 
Torra pradėjo šeštus metus1 
savo gyvenimo užsidaręs 
Kolom bijos ambasados rū
muose. Jis yra sveikas ir

_ „!se sąlygose vra reikalą vi
Pabėgęs nuo bolševikų mas< kad tyrinėjimų komi- 

kareivis sakosi buvęs radas gįjos tarnautojai butų sam-

, nustatytomis sąlygomis. To-|Haiti Švenčia 150
Metų Sukaktuves

Jnėjimą, nes jiems nesisekė 
belaisvius perkalbėti grįžti, 
o todėl norėtų belaisvius už 
tai nubausti ir juos laikyti 
stovyklose neribotą laiką. 

Ginčas dėl belaisvių pa-vienos “negrįžėlių” P^dZi leidi^oli^ įtiktai
rin,a- 0 ne P?8al ™no .Mc.-Itį dieną šventė savo ne- °.°° bolševikų belaisvių^ku-

priklausomybės 150 sukak- n.eb nen0" g'lzt' .bo1^ 
‘vikus. 21 amerikietis be

fero ūpo, nors ir gyvena* draugų neįdavinejęs nuožįurą> Bendrai,
kaip koks kalinys. Peru demokratai reikalaus, kad

Nuo sausio 1 d. pajamų lieija saugo Kolombijos am-^ei¥iaį ^klįoti^ei-
HbVZtt; ilsta?. ir norintiems grįžti ,Jei ta5 greikjavimas ne'-

siek tiek sumažės ir bus to- pabėgtų į užsienį. oT«ria mirties navoius Dėl- "Y T ........ —
kie kokie iie buvo orieš Visi bandymai tą keistą?^- .. . ..P. ’ praeitų, tai demokratai pla-Kie, Kohie jie duvo pne» \ to ir jis taip ilgai svyravęs. apn MnCar
Korėjos karą. Bendrai paė-'ir ilgai užsitęsusią pneglau- J s n,u°Ja atmesti šen. McCai-
mus mokesčiai sumažės 10 dą baigti susitarimu nedavė] thv vadovaujamai komisi-
nuošimčių. Mokesčiai buvo rezultatų. Nei Jungt. Tau-^j^j Svetimšaliai Jai ?kįnamus kreditus ir
padidinti kilus Korėjos ka->s, nei tarptautinis teismaš] T . P10 budu ,t0? koi?isijos dar
ini ir tas padidinimas bai- nesugebėjo rasti sprendimo; lUn KegiStrUOUS bą nutraukti. (Demokratai

tam nepaprastam ginčui: —~— 'senate turi 48 vietas, repu-
dėl prieglaudos teisės am-1 ^’uo sausio 1 d. iki sau- blikonai turi 47 ir vienas

giasi 1954 m. sausio 1 d.
Socialinio draudimo mo- basadose. 

kesniai nuo sausio 1 d. pa-į _____
didėja. Dabar ir darbinin
kas ir darbdavys turi mokė-' IGOR GUZENKO

,sio galo visi Amerikoje gy- senatorius yra nepriklauso- 
įvenantieji nepiliečiai turi mas Morse iš Oregan).
•registruotis pašto ofisuose.-------------------------
■ Kiekvienas nepilietis virš

ti nuo darbininko uždarbio1 DUODA PARODYMUS 14 metų amžiaus asmenis- Mllitiį Klausimas
po du nuošimčių socialinio kai turi paimti pašte kortelę
draud.moIna.su. Ameriko8 9enatoriaiJ,r 10J? I13^' al?znl-

Kiti mokesčiai, kaip pel; Jennel. ir McCarran, yra iš- gyvenimo v,etą, pilietybę .1 
perarstų mokesčiai irgi . Kanad a klausinėti savo svetimšalio registraci- 

l,cc,a t,k buvusį Sovietų ambasados'Korte * ™ P3’

Sukels Daug Ginčų

nų pervirsiu 
sumažėja, bet jie 
korporacijas ir įmones.

Prezidento I). D. Eisen-. 
hawerio paskirta komisija

tuves. Iškilmės tęsis ilgoką 
laiką. Iškilmėse dalyvauja 
daug Amerikos žymių neg
rų.

Haiti respublika išsiva
davo iš prancūzų valdžios 
1804 metais, kada Napoleo
no atsiųsta armija buvo su
kilusių negrų vergų “su
mušta.” Ta armija iš 30, 
000 vyrų susiuėjo iš lenkų 
ir lietuvių politinių pabėgė
lių iš ką tik padalintos Len
kijos ir Lietuvos. Nemaža 
Napoleono armija tikreny
bėje buvo ne sukilusių ver
gu sumušta, bet ją išskerdė 
Haiti maliarija ir tik ma
liarijos likučiai buvo nėgių 
išnaikinti.

Haiti respublika buvo

laisvis ir apie 300 pietinių 
korėjiečių taip pat atsisakė 
giųžti ir tie belaisviai irgi 
butų paleisti sausio 22 d. į 
“laisvę” pas bolševikus.

Jungtiniu Tautų karo va
das Korėjoj, generolas John 
E. Hull. šį pirmadieni pa
reiškė. kad JT komanda ne
sutiks su jokiu belaisviu pa- 
’eidimo atidėliojimu ir ji 
yra pasiruošusi priimti savo 
"lobon nesTižtančius pas 
bolševikus belaisvius ir juos 
nugabenti, kur jie nori pa
silikti.

Indijos prižiūrėtojai pa
tys dar apklausinėja belais
vius ir juos leidžia pasirink
ti grįžti ar negrįžti.

Ottawoje tarnautoją Igor 
Guzenko, kuris 1945 metais 

PRANCŪZŲ VALDŽIA atidengė Kanados valdžiai 
GRAIBSTOSI TVOROS Sovietų šnipų tinklą Kana-

jdoje ir Jungtinėse Ameri-
Laniel vyriausybė Pran- kos Valstybėse.

euzijoj prašo, kad prezi- ---------------------------
dentas Auriol sušauktų ne- IŠSPROGDINO
paprastą parlamento posė
dį, kuris išspręstų ar val
džia turi parlamento pasiti
kėjimą. -Jei ne, tai vyriau

DU TRAUKINIUS
Sovietų maršalas Alek- 

sander A. Novikov, pagal 
grįžusių iš Rusijos buvusių
belaisvių pranešimą, yra vyriausvbei dalyvauti ketu- 'Y?“0. ,.jv. .. viku traukiniu. Vienas trau-nu didžiųjų pasitarimuose , . 4 . . .

9^ ,1 (kiltys SU maistu siunčiamu
Vorkutos rajono vergų sto
vykloje nuteistas 15 metų 
prievartos darbams už poli
tinę neištikimybę. Marša 
Jas Novikov karo metu bu
vo krašto gynimo mini>terio
pavaduotojas ir buvo vy- dinti, jei parlamentas nepa- 
riaūsias Sovietų oro pajėgų re’kš jai dabar pasitikėji- 
virsininkas.

, - .. , ii-*- Lenku partizanai per Ka-svbe pasitrauks ir leis kitai ,, , .z 1 ,. ,rrf.i„„.J.ei t ..,,.ledas išsprogdino du bolse-

rašų grąžinama pašto valdi
ninkui.

Toki svetimšalių registra
cija daroma kasmet sausio 
mėnesio pradžioje pagal 
naująjį imigracijos ir natū
ralizacijos įstatymą. Be to, 
kiekvienas svetimšalis turi 
pranešti valdžiai kiekvieną 
savo adreso pakeitimą tuoj 
po gyvenamos vietos pakei
timo.

jau baigia rašyti savo pra- antrojo Amerikos kontinen-
nešimą dėl muitų politikos, to tauta (po Jungtinių DIT-Z_.C nn.4rvivii 
Komisijos pirmininkas Cla-*Amerikos Valstybių), kuri BUVĘS BOLŠEVIKŲ 
rence B. Randall, I n 1 a n d išsikovojo nepiiklausomy-
Steel Co. pirmininkas sako,'bę. Dabar Haiti respublika 
kad apie sausio 20 d. jo ra- turi 3,100,000 gyventojų, 
poitas bus paruoštas ir įteik-] beveik išimtinai nėgių, 
tas prezidentui.

Kongrese dėl naujos mui
tų politikos laukiama kars
tų ginčų. Daugelis mano, 
kad vyriausybės siūlymas

PRAMONININKAI UŽ 
GRIEŽTĄ {STATYMĄ

Amerikos fabrikantų są-

VADAS “PRABILS’

Senato viena tyrinėjimo 
komisija jau prisikalbino 
vieną buvusį aukštą bolše
vikų vadą papasakoti atvi
rai apie komunistų partijos 
šnipinėjimo tinklą Ameri
kos valstybės aparate. Bu
vęs aukštas bolševikas galįs

Berlyne sausio 25 d. , , . ... . ,lytinei Vokietijai buvo is- 
Sausio 17 d. Prancūzijoj sprogdintas prie Reppen

keičiasi prezidentas, o todėl netoli lenkų-vokiečių sie-
vyriausybė turės atsistaty-’nos, o kitas su statybos me- 

1 džiaga buvo išsprogdintas 
tarp Švybus ir Frankforto. 
4 žmonės žuvo.

Kinų nacionalistai For- 
mozoje praneša, kad kinų 
bolševikai perkėlė į Korėją 
100,000 kareivių iš Pekino 
apylinkių. Kinų kareiviai
perkelti į Korėją jau po to, .
kai Amerika paskelbė iš- P»kallimk.n. draugu, ir 
traukianti dvi divizijas iš(Pa*j*tamu’ už»i»akyti ‘Ke- 
Korejos. Ileivį”. Kaina metama $4-

sumažinti muitus ir liberali-'junga (National Associa-'papasakoti daug visokių 
zuoti prekybą su užsieniais tion of Manufacturers) paslapčių apie bolševikų 
kongrese nepraeis, nes kon-'griežtai protestuoja prieš slaptąją veiklą.
grėsė yra daug aukštų mui- ketamas daryti permainas’ Ar tas buvęs aukštas bol- 
tų politikos šalininkų ir jie Taft-Hartley įstatyme. Fab- ševikas yra Earl Browder,
neleis muitu mažinti. rikantai mano, kad vyriau- buvęs partijos sekretorius 

sybė įstatymą švelnins, o jie nuo 1930 iki 1946 metų. ar 
norėtų, kad į tą įstatymą kitas buvęs sekretorius A. 
butų įrašyta daug griežles- Baxter. ar kuris kitas iš nu- 
nių dalykų, arba kad jis bu- sivylusių “maskviečių.” pra
to paliktas be permainų. įnešimai nesako.

J

a

draud.moIna.su
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Nauji Metai—Seni Lapai
Pradėjome naujus, 1954-sius metus. Ta proga skai

čiuojame savo pasiekimus ir pralaimėjimus. Mažų pa
siekimų ir skaudžių pralaimėjimų turime visi.

Ta pačia proga, pradedant naujus metus, žvelgia
me ir į musų viešąjį gyvenimą, spėliojame dėl artimiau
sių įvykių ir norėtume žinoti, kaip jie palies mus visus.

Praėjusieji metai, kaip, beje, ir visi pokariniai me
tai, buvo laikas rėksningų varžytynių tarp Rytų ir Vaka
rų, tarp totalitarinės Rusijos ir demokratinės Amerikos.
Tos varžytynės vietomis reiškėsi pikta propaganda ar 
“šaltuoju” karu, o vietomis ir kruvinomis imtynėmis, 
kaip tai Korėjoj, Indokinijoj ir Malajuose.

Nereikia būti pranašu, kad atspėjus, jog ir dabar 
prasidėjusiais metais gyvensime tų pačių didžiųjų var
žytynių šešėlyje ir netikrume. Tiesa, pereitais metais 
pasibaigė vienas kruvinas tarpas Rytų ir Vakarų imtynė
se. Korėjos karas nutruko, nors tikros taikos ir ten nesu
laukėme ir vargu sulauksime. Karas Indikinijoj Naujų 
Metų išvakarėse lyg tyčia pasidarė kruvinesnis ir pradėjo 
labiau dominti visą pasaulį. Nepasibaigė nė Malajų 
karas.

“Šaltasis” propagandos ir įtarinėjimų karas tęsis 
toliau. Tas “karas” bus paįvairinamas derybomis, “tai
kos ofensyvomis,” bet jo galo negalime tikėtis, nes du 
pasauliai, Rytų ir Vakarų, negali surasti bendros kalbos 
ir negali vienas kitam pasitikėti, o todėl negalės surasti 
nė sprendimų juos skiriantiems klausimams išrišti. Tų 
skirtumų juo toliau juo atsiranda daugiau, o ne mažiau.

Visi didieji klausimai, likę neišspręsti po antrojo 
pasaulinio karo, lieka ir dabar neišspręsti. Neišspręstas 
lieka veik pusės Europos tautų likimas. Tos tautos pa
teko į rusišką priespaudą, jos įtrauktos į rusų karo maši
ną ir, jeigu jos bus paliktos rusams eksploatuoti, laisva
sis pasaulis negalės jaustis saugus. Išlaivinimas paverg
tųjų tautų, juo toliau juo ryškiau, bus būtina pastovios 
taikos sąlyga ir būtina Amerikos saugumo sąlyga. Jokie 
demokratijų vadų tupčiojimai ir atsikalbinėjimai to fak
to negali paslėpti.

Neišspręstos lieka ir Azijos tautų problemos. Ten 
rusų ir kinų ekspansija ir toliau stengiasi užkariauti nau
jus plotus ir “per užpakalines duris” prisėlinti ir suduoti 
mirtiną smūgį laisvajam pasauliui, pinnon galvon Ame
rikai.

Tokie yra nuogi dviejų pasaulių “koegzistavimo” 
faktai, kurių jokios derybos negali pridengti. Ginčija
mųjų klausimų sprendimą galima atidėti, galima jį nu
stumti artimai ateičiai, bet jų išspręsti negalima, kol 
viena ar kita pusė nekapituliuoja arba esminiai nepa
keičia savo politinės ir ekonominės santvarkos. Yra vii 
čių, kad Rusijos režimas gali griūti vidaus sunkumų ėda
mas. Bet tos viltys mažai teturi pagrindo gyvenimo tik
rovėje. Totalitarinės tvarkos, kiek jų iki šiol buvo pa 
šaulyje, visos griuvo bombų suaižytos, o ne gatvių de 
monstracijų pakirstos, ar liaudies sukilimų nuverstos.

Dviejų didžiųjų pasaulio galiūnų varžytynės meta kine Pramon^ ir kolektyvinių 
tamsų šešėlį ant viso musų gyvenimo, ant visų musų vii- uklų nažum^- 
čių ir net ant musų privataus gyvenimo. Tame šešėlyje
vyksta ir musų šalies vidaus gyvenimas. Ar valdo re- 
publikonai ar demokratai, užsienių politikos faktai lieka 
tie patys, o todėl ir krašto tvarkymas viduje labai daug 
pareina nuo krašto saugumo sumetimų. Net toks visiems 
svarbus klausimas, kaip ūkiškas gerbūvis, darbų buvimas 
ir gamyba, dabar atrodo tik dalis kovos už Amerikos 
saugią ateitį. Jei vyriausybė pasirodytų nepajėgi kovoti 
prieš ūkio krizę, jei nedarbas didėtų ir dirbtuvės imtų 
sustoti, iš to pirmon galvon pasidžiaugtų “Rytai,” kurie 
jau senai, kaip gervė lietaus, laukia ekonominės depresi
jos Amerikoje. Biznierių režimas Amerikoje turės paro
dyti, ar jie sugeba tvarkyti ūkišką gyvenimą taip, kad 
Maskva iš to tvarkymo nesidžiaugtų ir kad darbo žmonės 
čia turėtų darbų ir uždarbių.

Ir musų, Amerikos lietuvių, visuomeninė veikla no
rom nenorom ir ateinančiais metais turės suktis apie tą 
patį klausimą: kaip padėti musų tautos kamienui Lietu
voje išsivaduoti iš svetimos kaimyno priespaudos ir jo 
žiaurios, nežmoniškos tvarkos.

Kalbos apie “vadavimo politiką” šiandien pasirodė 
tik kalbos, neparemtos rimta mintimi jas paversti veiks
mu. Musų pareiga bus ii- toliau “klabenti duris,” pri
minti Amerikos visuomenei ir neatlaidžiai jai kartoti, 
kad milionų žmonių ir daugelio tautų pavergimas ilgai
niui sudarys didžiausią pavojų ir Amerikos laisvei.

C H I R a

Bolševikų “partizanai” Indokinijoj perkirto visą kraštą 
perpus siauriausioj vietoj ir pasiekė (iešmas) Siamo 
(Thailando) sienos prie Mekong upės. Dėl to bolševikų 
puolimo visas pasaulis sužiuro į Indokiniją ir laukia toli
mesnių ten įvykių.

pasakoja buvusio 
kišto “veiklą”:

“Jis (Berija) nu« pilietinio 
karo laikų 1919-20 metais vei
kė po Anglijos karinių šnipų 
komanda Azerbeidžane 
zijcje, kad atplėštų jas 
vietų Sąjungos.

“Sekamaisiais metais iki pat 
jo suėmimo Berija nuolat pa
laikė ir dar platino slaptus sa
vo ryšius su svetimų kraštų 
kariniais šnipais.

“Ypač po J. Stalino mirties 
Berija ėmė slaptai kurstyti re
akcines imperialistų jėgas prieš 
Sovietų valstybę, kad su anų 
pagalba galėtų nuversti sovieti
nę santvarką.

‘•Rerįja sf sčhr&is nėr-
sekiojo ir terorizavo visus pa
dorius savo ministerijos tar
nautojus bei kitus žmones, ku
rie atsisakė vykdyti kriminali
nius jo Įsakymus.

“Berija su savo bendrais ty
čia trukdė bei sabotažavo So
vietų vyriausybės planus—pa 
gerinti darbininkams bei vals 
tiečiams būklę, pakeliant fabri-

kad prancūzai savo krauju 
pastoja bolševikams kelią į 
pieuyėių Aziją, į turtingas' 
žaliavomis šalis — Burmą, 
Siamą, Indonezija, Malajus 
ir į tą pačią Indokiniją, ku
li yra turtinga žaliavomis, 
iš pietiyčių Azijos bolševi
kams kelias butų atviras ir 
į Indiją, kuri nors ir “tupi 
ant tvoros,” nors ir dedasi 
esanti neutrali Rytų-Vaka
rų imtynėse, bet tikrumoje 
butų tik riebi auka bolše
vizmo ekspansijoj, jei bol
ševikai galėtų prie jos pri
eiti ne per Himalajų kal
nus (iš Tibeto), bet iš Bur
iuos ir Siamo.

Indokinijos karas laisva
jam pasauliui dabar yra tas 
pats, kas buvo ir dabar vi a 
Korėjos karas. Tik Indo
kinijos svarba laisvajam 
pasauliui yra nepalygina
mai didesnė, kaip Korėjos 
svarba. ,

Iš to fakto savaime pra
šosi išvada, kad Indokini
jos karas yra viso laisvojo 
pasaulio reikalas, o ne tik
tai prancūzų, kaip ir Korė
jos karas buvo visų laisvųjų 
tautų reikalas, o ne tiktai 

! vienos Amerikos. Tą su-

Kas Savaite
.kartą pavadino dabartinę 
■ Amerikos socialinio draudi- 
;mo sistemą (senatvės pen
sijas) “totaliniai (visiškai) 
nemorališku” dalyku.

Dabar tas pats kongres- 
monas C. T. Gultis yra at
stovų rūmų socialiniam 
draudimui studijuoti pako
misijus pirmininkas ir štai

aop.s- sugalvojo:
kiek turėsime bedar-j - J b 

bių, kiek kokia gamyba su-! Jis siūlo Amerikoje įves- 
mažės ar padidės ir tt. Įti “pensijas visiems.” Visi 

Visi tokie pranašavimai'gyventojai virš 65 metų a ne
tenka skaityti su druskos'žiaus turėtų gauti pensijas 
priemaišų, nes ir geriausie-! bent .$45 per mėnesį. Pensi- 
ji, rodos, ekspertai kartais'jos butų mokamos iš jau su- 
nusipranašauja nuo koto. Įkrautų senatvės pensijos 

Paminėsime vieną prana-’kasos atsargų, kurios dabar 
gavimą, kurį padarė ekono- siekia 18,00(1,000,00) dcle- 
mistų suvažiavimas Wash-(rių. Pensijas gautų ap- 
ingtone 1953 metų pabaigo- drausti (kurie mokėjo į 
je. Pagal tų ekspertų ma- pensijų kasą savo įnašus) ir 
nymą, 1954 metais turėsi-' neapdrausti, gautų milio- 

“recesiją”: gamyba su-nieriai ir ubagai, ir $45 ba
iki 12 bilio'

Pranašų Laikas
Apie Naujus Metus yra 

pranašų laikas. Pranašau
ja visi, kas tik netingi. 
Ypač daug pranašaujama 
apie “karą ar taiką” ir 
apie ekonomini gerbūvį? 
“Rimtoje” spaudoje jau te
ko skaityti, kiek ateinan
čiais metais atpigs gyveni 
mas,

oberče- džiaugėsi ir Beri jos žygius
į laimino. Tada Berija “vyk-, .
<dė socializmą.” Dabar, kai Planfa .,r ”askva> kuna*
jis pasirodė esąs “šnipas,” In,lok,n,JOSJka'^ yra

1 pat ar net didesnes svarbos,tai mūsiškiai Bimbos risi kaip Korėjos karas. žino-» ir Gru- choru i nerija spiaudo ir 1 J .......
s nuo So laukia "socializmo” iš ma.- ma- Maskva Indokinijoj re-' . i mi-i “norii-7onnc ” L-nmamc

me
mažės nuo 10 iki iz niuo- tu 
nų dolerių ir bendra metinė 
gamybos vertė besieks apie 
345 ar 355 bilionus dolerių, 
tuo tarpu kai 1953 metais ji 
siekė 305 bilionų dolerių. 
Bedarbių skaičius ateinan
čiais metais pasieks 3,500,-

pensija mir.imum.
Skamba gražiai? Taigi, 

skamba. Bet kas butų, ka
da senatvės pensijų surink
tos atsargos butų išdalin
tos? Nagi butų tas. Kad 

•socialinis draudimas butų 
arbi

šalo Konevo ar ko tai kito 
Bet ir lietuviškiems beri-

jaškoms Berijos ir jo 
liu nelinksmas galas neat
rodo maloni tema kalbėti.
Todėl jie savo didžiąsias 
armotas atkreipė i Keršte-' ’ 
no komisiją kongrese ir ap

Apžvalga

000, o ką tik praėjusiais'I^averstas meKais, arba 
metais ju butą vidutiniškai paverstas išmalda,
apie 1,500,000. |kaįP dabar yra neturtėlių

Tokia yra atsargi nuomo-- pašalpos (old age assist- 
kitokius’ karo'nė ekonomistų, kurių tarpe ance) “ senelių globojimas 

j republikonai neginčijamai grąžintas į “purauzės”
Indokinijos! vyrauja, 0 todėl >*ra linkę laiku?- .....

Atrodo, kad ir tasll padėtį žiūrėti pro ružavus Amerikos darbininkų or- 
asibaigs, kaip Korė- laimėtojų akinius. įgamzacijos prieš < ui tis ir

° ‘ XT - -. (panašiu socialinio nraudi-Nuogas faktas via žino- * ■ -. • , „?. - t . , mo priešininku sKambiusmas visiems žmonėms ir be! r ,T-, • , • i sumanymus įmėžtai kovoja,pranašu. Lkio veikla jaii'A-- . ” • J1 - . visiems yra aišku, Kad so-

mia “partizanus,” kuriems
ji iš kelių tūkstančių mylių

.VT.11’:atstumo stato ginklus, sunk- biciu-'|vezimius ir ’----
reikmenis.

i Kas laimė 
: karą?

pas
. , . k . ... įjos karas, be galutino

spiaado nsus tos k°rnis.j°s dimo. Bent taip atro- 
lradimnte. Ta tema bim-,^ -ju0 me kada rasai 
binmkams atrodo daug deda dideIes pa5tanga5 ,n.
meilesne. iic? via filrvo i Vinį ai. , dokinijos karą baigti dipio-
zmo, kad pataikins į matjnėniis priemonėmis.
v.zmo priesinmkus, tuo tar-| Sovj Rusija dabar de. 
pu Maskvoje niekada nęga-idasi dideiiu P,•aneuzijos 

I“draugu” ir įkalbinėja pran-li būti tikras, kas ten “šni
pas’’ ir kas tikras “liaudies 
vadas.” Gali išeiti, kaip su v:n:;oę 
Berija. Jis buvo gerbiamas 
per tiek metų. o dabar pa
sirodo, kad visi garbinimai

mažėja, bedarbių ssaicius • ,. . ,_ . ,cialimo draudimo■ C CtZlICC V.AIS (i- l- 1 • • • • •,, J j-j, ji- • !Kai pirmiausiaiklausvs didele dalimi nuo, . T ..dėtas senatvės j>ensiiuvvnausvbes politikos. Jei 1 J -

didėja ir sanes pnesmir- 
nori jau su- 

at-
paskui ir 

i i mas
butų lengviau panaikinti.

, . -. . .isargas išpustyti, o naskivvnausvbe ziures sudėjusi j , *. ,. . /
rankas į padėti—turėsime’
“recesiją,” kuriai eiliniai 
žmonės duos ir griežtesnį 
vardą. Jei vyriausybė pro
tingai planuos kovoti su di

euzus, kad jie gali ir Indo 
karą baigti ir Vo 

kietiją neutralizuoti susi
tardami su Rusija ir atnau-

, x ................. . . jindami su Maskva savo ne-
bu\o taikomi šnipui, lsdavi'ipUOnmo sutartį, pasirašytą 

!!lpo karo generolo de Gaulle. 
Rusų pasiūlymai prancu-

kui. kapitalistų samdiniui ir 
niekšui. Todėl Bimba ii 
Pruseika, Jonikas ir Andru
lis, Mizara ir Šolomskas 
metėsi į naują temą, kad 

Berijos galą ir 
šiek tiek pasitar-

C. T. ('uitis sumanymui, 
rodos, net jo partijos žrno- 

’nės pakomisijoj nenori pri- 
dėjančiu nedarbu, padėtis tarti ir ponas pirmininkas 
gal ir nebus tokia nemaio- toki sumanvma siūlo tik sa-

Vadinasi, jokios abejonės 
pas bimbinius nėra, kad 
Berija nuo 1919 metų buvo 
anglų šnipas pačioje Stali 
no pašonėje. Kada tas^ užmiršus 
“šnipas” gabeno tukstan-Įkad nors 
čius lietuvių iš Lietuvos į navus naujiesiems Maskvos 
Sibiro vergų stovyklas,1 valdovams, kurie dar nėra 
Bimba ir jo vienminčiai apšaukti šnipais.

Karas Indokinijoj
Karas Indokinijoj eina tams, Laos’ui ir Kambodži- 

jau septyni metai, o galo’jai). Jei dabar prancūzai 
zis nesimato, šiomis die- karą Indokinijoj ir laimėtų, 
nomis anamitų partizanai jie po laimėjimo turėtų neš- 
staigiu puolimu perkirto vi-'dintis nvmo ir palikti Indo- 
są Indokiniją jos siauriau-’kir.ijos tautas tvarkytis, kaip 
šioj vietoj ir iš anamitų te--jos nori. Todėl supranta- 
ritorijos įsiveržė į Laos’ą ir ma, kad prancūzų pažiūra 
per tą valstybę pasiekė Šia-'į Indokinijos karą yra stip
iną. Gal tą puolimą pran- riai pasikeitusi, 
uzai atmuš, bet padėtis^ Įdomu, kad ir Amerikos 

Pa‘ pažiūra į Indokinijos karąfronte 
dėties 
lauš

yra nemaloni ir 
atstatymas pareika- 

aukų.

zus stipriai vilioja. Iš kito:

ni. Praėjo laikas, kada į 
ūkio gyvenimą galima buvo 
žiūrėti, kaip į kokį tai nuo

pusės, Amerika daro didelį žmonių valios nepriklauso
mą reiškinį, kurio negalima 
suvaldyti.

Kongresas Renkasi
Šią savaitę kraštas jau 

j; sužinos, kokią programą 
vyriausybė siūlys kongresui 
priimti šiais metais. Sausio 
4 d. prezidentas D. D. Ei- 
senhov.er kalba tautai apie 
vyriausybės planuojamą 
įstatymų leidimo programą. 
Sausio 6 renkasi kongresas, 
o sausio 7 d. prezidentas 
kongresui patiekia raportą 
apie esamą padėtį (State of 
the Nation pranešimas) ir 
pasiūlys išleisti eilę įstaty
mų

spaudimą i prancūzus ne 
tiktai tęsti Indokinijos kru
viną karą. bet ir dėtis su 
Vokietija į bendrą “Euro
pos armiją,” kurioje vokie
čių vyravimas ilgainiui bus 
neišvengiamas, ypač jei 
prancūzai turės Indokinijos 
karą tęsti ir dalyvauti Euro
pos armijoj.

Kaip apsispręs Prancūzi
ja, iš tolo žiūrint, negalima 
atspėti. Bet aišku yra, kad 
prancūzus “Europos armi
ja” labai mažai vilioja, 
ypač kad Amerika gali bet 
kuriuo metu ištraukti visą 
ar dalį savo kariuomenės išį 
Europos ir palikti prancū
zus ir vokiečius vienus “Eu-

Nori
Iš

yra pasikeitusi. 1948 me-

LIETUVIŠKI BERIJAŠKOS kaip lietuviški berijaškos, 
Bimbos ir kitokie bolševi

Maskvoje Malenkovas su- kiški padlizos, žiuri į Beri- 
šaudė Beriją. Diktatorius jos, savo buvusio dvasios 
Nr. 1 paleido kulipką į ma- tėvo ir globėjo, sušaudymą, 
kaulę didtatoriui Nr. 2. Pa- jęagi žiūrime ir nieko. At- 
gal musų supratimą tas la- rodo> Rad visas Bimbos
bai gerai, tegu jie ten Mas- ’ „ ,sl «
kvoje griebia vienas kitą už, vaiska? del Benjos mn 
gerklės ir smaugosi. Bet4ies yra patenkintas. Bol- 
čia norėjome pažiūrėti,) ševikų “Laisvė” šitaip nu

nemazai aunu. fcacja Amerika pradėjo
Karas Indokinijoj yra 1 a- duoti Europos valstybėms 

bai nepopuliarus Prancuzi-“Marshallo plano” pagalbą, 
joj. Jei prancūzai dar tęsia amerikiečiai buvo nutarę, 
tą karą, tai tik dėka Ameri-Jkad Prancūzija iš Marshal- 
kos pagalbai. Bet tas ka- lo plano pagalbos neturi 
ras prancūzams “nebetenka'nieko skirti Indokinijos ka- 
prasmės.” Kai 1946 metais'mi, nes tam karui Amerika 
prancūzai ėmė priešintis nepritarė, skaitė jį imperia 
anamitų “partizanams,” jiejistiniu ar kolonialiniu ka
tą darė norėdami išlaikyti J ru. Dabar gi Amerika pra- 
Indokiniją savo koloniali- šyte prašo, kad prancūzai

imperijos ribose. Be-'tą karą tęstų ir neperleistų 
Indokinijos bolševikams ir 
duoda prancūzams didelę 
pagalbą tam karui vesti. 
Dabar Amerika supranta,

nes
vedant karą teko betgi vis 
daugiau ir daugiau nepri
klausomybės pripažinti In
dokinijos tautoms (anami-

r

vo vardu.

‘Korejizacijos”
Prancūzijos praneša,

kad ten vis daugiau balsų 
girdisi už Indokinijos “su- 
korejinimą.” Prancūzai sa
ko, kad kaip Korėja buvo 
visų Jungtinių Tautų reika
las, taip ir Indokinija turė
tų būti ne vien tik prancū
zų reikalas, bet į ten vyks
tantį karą prieš bolševikus 
turėtų įsitraukti ir kitos 
Jungtinės Tautos.

Amerikoje laike Korėjos 
karo dažnai girdėjome nu
siskundimų, kad vienai 
Amerikai (ir pietinei Korė
jai) teko lieti kraujas Ko
rėjos musių laukuose, nes 
kitos Jungtinės Tautos ten
kinosi tik rezoliucijomis ir, 
palyginus, maža pagalba.Iš tų pasisakymų bus aiš-

kytis. Prancūzija jau gavo! Priemonių Dabar, Pana^s skundai gir-
iS -l oictirKac cci/rntAnono P - P - disi iš Prancūzijos dėl In

dokinijos karo. Bet ar ki
tos Jungtinės Tautos skubės 
prancūzams į pagalbą, ga
lima stipriai abejoti. Ame
rika jau pareiškė, kad ji sa-

ropos bendruomenėje” tvar-jku kaip vyriausyM vertina

valstybės sekretoriaus 
John Foster Dulles stačią ir 
viešą įspėjimą, kad kariška 
pagalba greit nutruks, jei 
prancūzai nesidės su vokie
čiais į “Europos armiją.” 
Tai vra aiškus ir viešas 
spaudimas, prieš kurį pran
cūzai pradeda šiauštis. Pa
našų įspėjimą prancūzai 
viešai yra gavę ir iš Chur- 
chillo, kurio vyriausybė į 
“Europos armiją” nemano 
dėtis, bet nori priversti, kad 
prancūzai į tą armiją dėtų
si.

Taip atrodo Indokinijos 
diplomatinis karas prieš ke

(Nukelta į 7 pusi.)

ji siūlys imtis kovai pnes 
didėjantį nedarbą ir mažė
jančią gamybą.

Tiesa, nuo vyriausybės 
pasisakymų iki kongreso ta
rimų yra nemažas tarpas. 
Valdančioji partija dar tu
rės kraštui įrodyti, kad ji 
sugeba vieningai dirbti ir 
priimti kraštui naudingus 
įstatymus. Pereitais metais 
tokio įrodymo kraštas ne
matė.

x
“Pensijos Visiems”

Kadaise buvo republiko- 
nas kongresmonas Carl T 
Curtis iš Nebraskos. Jis

vo kareivių į Indokiniją ne
siūs, ji tenkinsis pinigine 
parama. O kitos laisvosios 
tautos iš viso yra linkusios 
pasitenkint gerais žodžiais 
ir pigiomis rezoliucijomis.

Prancūzai Indokinijoj, 
kaip amerikiečiai Korėjoj, 
turės atsidėti savo jėgomis, 
arba ieškoti su bolševikais 
“karo paliaubų” gana gė
dingomis sau sąlygomis.

D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

fO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RA«O 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Philadelphijos Naujienos
Bendras Naujų Metu 
Sutikimas

Nutarimu Panaikintas 
Į Nutarimas

Lietuvių bendruomenė ir Lietuvių muzikos klubą 
tautinis pašalpinis klubas, 2715 E. Allegheny Avė.,
928 E. Moyamensing Avė., lietuvių kongreso proga bu- 
Pietų Philadelphijoje, ruo- vo paskyręs $25 auką Lie- 
šė Naujų Metų sutikimą,‘tuvos išlaisvinimo reika- 
kurio visas pelnas skiria- lams. Gruodžio 16 d. klu
pias Philadelphijos lituanis- bo narių susirinkime kai 
tinei mokyklai paremti, ku- kurie klubui vadovaują as-j 
ii veikia šv. Kazimiero pa- menys pasistengė anksty- 
lapijos mokykloje kiekvie-'vesnį nutarimą panaikinti.j 
ną šeštadieni ir i kurią su-,Posėdžio metu buvo įžeidi- 
važiuoja vaikučiai mokytis nėjančiais žodžiais puolami 
lietuvių kalbos ir istorijos, klubo nariai naujakuriai,

_ . . . . _ . kurie priešinosi tokiam siu-
Lietuvių tautinio pasalpi-ilornam nelietuviškam nuta- 

nio klubo vadovybė 'grimui priimti. Socialdemo- 
daugiau parodo noro ir kratu veikėjas j. Rutkaus- 
nuosirdumo bendradarbiai!-kas -,abai pasipįktinęs> kad 
ti su naujakurių organizaci- k|ljĮ)t. jsivyrauja „epalan-

P- ^a>. X leninte1-- k;os nuotaikos Lietuvos iš- 
Philadelphijos lietuvių kiu- Ia;svinirn0 reikalams. Klu
bas, suprantąs lietuvių vie- ko narfu daugunią sndaro 
nybės nuntĮ ir mielai einąs j lietūviai, jautnJS lje,u.
talkai i Philadelphijos lie- bei Jiems reikėt(J „ebi.
tuviu tautinio atgimimo są-ijotj aj;kįau ])asisakyti prieš 

bendruome- tuog auk?abumius, kuriems
ii- 25 dolerių gaila Lietuvos’---------- -------
išlaisvinimo darbui parem-aeidavo pilnam 
ti. -Jiems
reikalauti, 
laikraščiu

judi—lietuvių 
ne.
Ne Visi Sulaukėme 
Naujų Metų

Ne visi sulaukė Kalėdų 
švenčių ir Naujų Metų. 
Tarp daugelio kitų lietuvių, 
gruodžio 14 d. mirė ir mano 
kaimynė, gyvenanti už sie
nos, Bronė Antanaitienė. Ji 
dirbo siuvykloj Vine gat
vėj. čia dilba daug lietu
vių: Plungis, I/žianas, pro- 
sytojas Vladas, Mockevi
čienė, Petrikas ir eilė kitų. 
Toj siuvvkloj bosas vra lie
tuvis, kuris labai daug nau
jakuriams padėjo, juos pri
imdamas i darbą.

NEW YORKO L1ETUVIA 1 BAKA BALF’o VAJŲ

Pabaigtuvinio posėdžio metu vajaus komiteto pirmininkas kun. Br. S. Valiuotas Įteikia 
S9.3S8.87 BALF’o centro iždininkui A. S. Trečiokui. Pirmoje eilėje iš kairės i dešinę: 
Adv. S. Briedis J r., A. S. Trečiokas, L. Dymša, kun. Dr. S. Valiušaitis, S. Narkeliunaitė. 
Antroje eilėje: A. Visminas, inž. P. Kunigėlis, kun. A. Račkauskas. V. Alksnini-;. P. Vai
nauskas. Jenas Januškevičius. A. Reventas ir V. Kulpavičius.

Lietuviai Užsieniuose
URUGVAJUS

Rinkimams Artėjant

katu (unijų) darbuotojų. 
; i augiausia pasižymėję iš jų 
‘yra lietuviai socialistai.

sindi-šių metų lapkričio mene-’Statybos darbininkų 
si Urugvajaus respublikoj l^ate jau senokai darbuoja- 
ivvks prezidento, senato ir.s* Blavičius ir trigorifi- 
parlamento rinkimai. |k.a (gyvulių skerdyklų) J.

Jau dabar viena stam-p-un^rotas;_ 
blausiu vietos liberalų (bat-l A- Flavičiaus ir kitų sta- 
listų) ‘partija daro tarpusa- t.vbos sindikato valdybos 
vius priešrinkiminius ban-,narįM pastangomis buvo sū
dymus. Juose balsų dau-pyošta. net keletas antitota- 
gumą laimėjo buvęs valstv- Gitarinių aktų, kuriuose vi- 
bės prezidentas Luis Battle-'jsuomet ir pavergtos Lietu- 
Beres ir jo šalininkai. Mat,!vos vardas buvo minimas.

Minėti lietuviai socialistaipartija yra 
dvi frakcijas
eina dviem sąrašais—deši- 
įiųjų ir kairiųjų. Tikimasi, spaudą, 
kad Luis Battle-Beres su sa- numeruoja 

o pažangiųjų liberalų są- ^e^e.’V?. 
rašų išeis laimėtoju ir busi-Z ^eleivi. ’ Jiems tenka pa- 
muese generaliniuose rin- sigrumti ir su vietos lietu- 
kimuose Į valstybės tarybos viais bolšsvikėliais; jie su- 
pirmininkus arba preziden- £eDa tinkamai jiems atsi- 
tus . įkirsti ir kovoja už laisvą,

Bendrai imant iš visų nepriklausomą ir demokra- 
partijų, galinčių laimėti bu- tin§

pasidalinusi 
tai ir rinkimai visuomet paremia pažan- 

i orio ta lietuviu socialistų 
A. Plavičius pre- 

“Nauiienas“ ir 
o J. Kundrotas

savo pasi- gas, kun. Dr. V. Cukuras, kap. V. žada aplankyti lie- 
barzda ir di- u. Dagys, C. P. Pocius, Dr.'tuvių gyvenamas vietas ir 
-ir atnešdavo A. Jasevičius ir J. Cenkus; papasakoti savo pergyvem-

darbui
reikia griežtai'puošime—su 
kad iš klubo dėlių pilvu-

lentynėlės butų'vaikučiams saldainių ir k it- po $5: V. Mačys, A. Sakas, mus Sibire
pašalinta komunistinė “Lai-'ko. Bet šiemet jau to ne-'J- Roika, A. Yedeikis ir P. 
svė,” nes jos prenumeravi-ibuvo. Reporteriai klausė Šlekys, 
mas iš klubo iždo pinigų'kun. Mendeiio, ar šita nau-Į Aukas pasiuntė kun. Dr 
gėdą daro ne tik šiam pa-ja kryptis atėjo iš aukščiau, V. Cukuras.
štatui, bet ir visiems Rich- iš vyskupo, o gal net iš pa-'-------------- ------------
mondo ir jo apylinkės lie- ties popiežiaus? Mendelis
tuviams.

Br. Dirmėnas.
atsakė, kad tai jo paties su-( 
manymu padaryta.

—A. J.

VASARIO 16 GIMNAZIJA

EALTIMORE. MD.

“Santa Claus“— 
Pagonu Išmistas

Gruodžio 22 d. lietuvių 
iv. Alfonso parapijos kle
bonas Mendelis paskelbė 
viešai 240 bažnytinės mo
kyklos vaikučių, kad “San-

nLTUDCAM r I Nii.

MONTREAL, CANADA

Kuriam Bendruomenę
Kanados krašto valdyba 

išrinkta, o mes, montrealie-

.rimus rinkimus, butų ge-J 
riausia battlistų partijos 
Luis Batlle-Deres frakcija? 
nes ji yra pažangiausia irj 
darbininkams prielankiau-' 
šia. Ji ir ateivius laiko ly-’

Lietuva.
M. Krasinskas.

AUSTRALIJA

Kiek Čia Lietuvių
Australų valdinėmis zi-

gius su vietiniais, o kitos,1 niomis iki 1952 metų Į Aus- 
reakcininkų partijos kirsi- traliją atvyko lietuvių 8,->-»•! vir.nT..’ TMIAC' -T/-.— ...__ 1 j A___ 1_ i

iciai, tik ją kuriame. Keis-
______ j tai skamba, bet taip yra. Ir

Kalėdų atostogų metu ta* kibai sunkiai.
Vasario 18 Gimnazija nusi-! . Jau b“v° PasEir-[ i^s?u‘ 
sikžlė j Renhilofą prie-“® 10 d- "“hunai. Dabar

NAUJOJE VIETOJE

’vėl skelbiama, kad “dėi

na vienus prieš kitus.
Lietuviai Ūkininkai

Apie 30 kilometru nuo . ................. , .
Montevideo, vadinamoje tuvoJ’ l»vy»lz>ui. «r ^da., 
Progreso kolonijoje, prieš rusai» lenkai n it. Mano-

dešimčių metų ant ma- ‘??Ltlkn* I,etuvrd bus 
lauko pradėjo kurtis aPle 8,000. 

lietuvių ūkininkų.

porą
gryno
kpiptas

705 asmenys, bet tame skai- 
», aišku, yra ne tik tikri 

lietuviai, bet visi, gimę Lie-

Velionė Bronė Antanai- 
tien buvo per 60 metų am 
žiaus. Dar vasarą, per karš 
čius, pasėdėdavome ant 
laiptų ir pasikalbėdavome 
Pašlijusi sveikata privertė 
ją atsigulti i ligoninę, kur tai grynas pagonų ismislas. liauti po Lietuvos apylin-' 
buvo padarytos dvi opera- 
c-ijos. Negailestingas vėžys 
pakirto velionės sveikatą.

Claus” visai nėra, kad

.. . . . ,, . , i Kuettenfeldo kaimo, ties . ..
Matysime Lietuvos Vaizdus jĮannheimu Darba ten P€rma^° Skaičiaus kanoida 

Sausio 9 d., šeštadieni? pradeda sausio 8 d. Pašto tu ^nkirna^ audeiiami. 
Lietuviu Piliečiu Klubo sa- adresas: net kandidatu

Sunkus buvo 
metų gyvenimą

Lietuvaite išgelbėjo 
Skęstanti Ital?.

Įėję, 5 vai. p. p .bus rodo-' 
mos broliu Motuzų spalvuo
tos filmos “Lietuvos Vaiz-

Atsilankiusieji dvi 
landas galės mintyse
dai.” va-

ke-‘

Bartenderis -Jonas Var
nas, “Keleivio“ skaitytojas, 
ilgoką laiką negalavęs, jau 
taisosi. Tai malonaus bu
do žmogus, mėgstąs skaity
ti lietuviška sraudą. ypač 
“Keleivi.“

Žinomas veikėjas Jonas 
Grinius, po sunkios operaci
jos, jau sveiksta, ir iš ligo
ninės jau sugrįžo i namus. 
Per lietuvių bendruomenės 
radiją buvo palinkėta ligo
niui greičiau pasveikti. Li
goninėje J. Grinius susilau
kė daug lankytojų ir 
daug laiškų.

Dėl tokio klebono pareiški 
mo vaikučiai nenustebo, nes 
jie tam iš anksto buvo pri
rengti. Mat, per paskutines 
kelias savaites mokytojos 
(seselės) per pamokas jau 
vaikučiams aiškino (klebo
no jsakytos), kad “Santa 
Claus“ visai nėra, kad tas 
yra tik žmonių ismislas ir 
kad anie tai plačiau paaiš
kinsiąs pats klebonas. Tam 
buvo parirengti ne vien vai
kučiai, bet buvo pakviesti 
ir laikraščių reporteriai, ku
rie iš to padarė didelę sen
saciją—žinią apnešė aplink 
žemės kamuoli.

Per paskutinius 32 metus 
gavo’šv. Alfonso mokykloj prieš 

Kalėdas “Santa Claus

kės, kurių kitaip atlankyti 
dabar niekas nebegali, o tų’.

Litauisches Gymnasium, 
(16) Lampertheim 

(Hessen) 
Huettenfeld 

Schloss Rennhoff 
Germany.

Kaip seniau, taip ir

i Kodėl 
trūksta?

'leno girdėti keletą už
metimų. Ar jie teisingi ar 
ne, spręskite patys. štai
jie:

j 1. Organizacijos neatsto
vauja visos visuomenės. Jos

da- sudaro tik aktyvo sambūri.
vaizdu daugeli kraugerys Dar V1SUS mielu? rėmėjus ir todėl jom 
okupantas jau nušlavė nuo aukotojus prašom pinigus kandidatu 
žemės paviršiaus: sunaiki-

vienoms pavesti 
statyti—nede- 

siųsti mokratiška. Visuomenė ne- 
BALF’ą (United Lith- apsiriboja tik aukų sudėji- 

Relief Fund of mu. Ji, nors ir retkarčiais, 
k eisenose dalyvavusias tri-!America, Ine., 105 Grand nori būti išklausoma.

St., Brooklyn 11, N. Y.),j 2. išstatyti kanuidatai ne
neš taip naudingiau visam i rūpestingai parinkti. Bend 

žygių ?r didvyrių paveik- šalp°s darbui ir pačiai gim- ruomenę atstovauti reikia 
Mus Tėvai būtinai atsives-^nazDak Tačiau gimnazija žmonių, kurie pažįsta šio 
kitę ir vaikio negali varžyti rėmėjų ir au- krašto sąlygas, kuriems ne-

kotojų valios, jei kas nori sivaidena “žydas” ir “ma- 
siųsti tiesiai gimnazijai sonas“ kas antras šio kraš- 
aukščiau nurodytu adresu, to valdžios vyro asmenyje. 
Gimnazija visiems lygiail 3. Stengtis oendruomenę 
bus dėkinga. Taip pat pra- sudaryti bent dalinai iš šio 
sau nesirūpinti, jei kas yra krašto — Kanados — pilie-

•gimnazijai išlaikyti
erno sodybas, pakelių kry-.v 

žius, sudraskė prie pastatuiuaman

spalves, išniekino ir sunai
kino valstybės herbą, kar-

Stapra.

"BROOKLYN, N. Y. 

LDD 7 Kp. Susirinkimas

pirmųjų 
nes netu

rėjo nei padargų, nei gal- Plačiai nuskambėjo žinia 
vi ų, nei reikalingų pinigų, apie tai, kaip 16 metų lietu- 
Bet darbštus ir energingi vaite Lagunavičiutė rizi- 
Littuvos aukštaičiai, žemai- kuodams savo -^gyvybe iš- 
čiai ir dzūkai viską nugalė- traukė iš vandens skęstan- 
jo ir šiandien visai gerai ti 25 metų kalą. Skenduo- 
ry vena. Jie turi po būreli Ii ištraukus, visi laikė ji ne
gražių galvijų, paukščių,1 begyvą, bet Lagunavičiutė 
reikalingus žemei dirbti pa-1 nenustojo dariusi dirbtinį 
dargus, mašinas, o kai kurie’kvėpavimą ir galų gale jį 
ir traktorius. Traktorius atgaivino. Ji apdovanota 
nusipirko S. Paulauskas, J? pasižymėjimo ženklu. *
Žemeckis, zYdoifas ir kiti.! •--------
Jeigu tai butų Rusijoj, tai’ 
vietos lietuviai komunistai! 
nenustotų bubniję per savo; 
spaudą apie traktorius, bet’

Kulti:ros Fondo 
c.ouvaz’avsn’as

Gruodžio 29 d. Melbour- 
ivvko Kultūros Fondo

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Rcmkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worccster, Mass.

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

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigaru, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to. musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš

čių; (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKA 
Ideal Pharmary vaistinės savininkas

Green Trading Stamps given to Customers.

U

LDD 7 kuopos labai svar
bus susirinkimas įvyks sau
sio 10 d., Lietuvių Atletų 
Klubo svetainėj, 168 Marcy 
Avė. Pradžia 3 vai. po pie
tų. Be ko kita susirinkime 
bus drg. K. Bielinio prane
šimas. Kviečiami visi na
riai dalyvauti, taip pat ir 
svečiai, mums prijaučian
tieji.

P. Kriaučiukas,
Sekretorius.

išsiuntę ką senuoju adresu, 
į Diepholzą; su paštu susi' 
tarta, niekas nedings, vis
kas bus gauta.

Labai prašome mielus rė
mėjus ir aukotojus nukreip 
ti savo dėmesį jau Į naująją 
vietą.

Gimnazijos Direktorius.

COLUMBUS, OHIO

Columbus Lietuvių Aukos
Saujelė lietuvių, išsisklai

džiusių Columbus, Ohio, 
apylinkėje, atsiuntė $105 
Kalėdų aukų BALF’ui, kad 
švenčių proga butų sušelpti 
lietuviai Vokietijoje. Au
kojo po $10: L. M. Saldu- 
kaitė, P. Visockis, A. Fetin-

Po 8 Metų Laisvas
Atsargos kapitonas P. V., 

kaip vokiečių armijos ka
rys, 1945 metais pateko So
vietų nelaisvėn ir buvo nu
teistas 10 metų priverčia
mųjų darbų Sibire. Praei- 
tų metų gale jis staiga--------a—a__ jr -------

cių, lietuvių kilmės, nes ir 
kolonijos daugumą jie su
daro.

Tuomet sugrįš kolonijos 
anksčiau buvusi vienybė ir 
darbštumas.

Kalėdojimas
Aušros vartų parapijos 

kalėdojimas jau yra baigia
mas. Šiemet kalėdojimas 
buvo atliekamas gana kul
tūringai. Buvo lankomi vi
si lietuviai, nežiūrint nei 
politinių įsitikinimų, net ne
buvo kreipiamas dėmesys į 
religiją.

Užgauliojimų, kaip anks
čiau yra tekę girdėti, šiemet

grąžintas 

ilsisi vienoje

amnestuotas 
Vokietijon.

Dabar jis
sugrįžusiųjų belaisviams! vio 
skirtoje sanatorijoje. Pasil- tams

Valeika.

ne
Kad Urugvajauslietuviai:suvažiavimas, kuriame da- 
ukinmkai jau įsigijo trakto-.jyvavo savaitgalio mokyklų

propagan- vedėjai, bendruomenės apy- 
distai nė šniukšt savo sPau-.]jnkių pirmininkai, dailinin- 
doje. ~.Lyg jie nieko apie muzikai ir kiti kulturi- 
tai nežinotų. ininkai. Ta proga buvo su-

Lietuvių ūkininkų dar yra ir literatui os-muzi-
Juanico, Wilson ir Liber-j.op TajęaraS-
tad kolonijose. . į_______________________

Lietuviai Darbininkai ’ Pakalbinkim draugus ir 
Sindikatuose pažįstamus užsisakyti “Ke-

Jau ir lietuvių yra sindi-leivj“. Kair.a metams 54.

Laikas užsisakyti “Kelei- 
’’ kalendorių 1954 me

Daug informacijų ir 
sėjęs ir išėjęs iš sanatorijos skaitymų. \Kaina 50 centų.

LENGVAS RUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas ar.glu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktu, užsiėmimų, gyvu
liu. paukščiu, žuvų, vabzdžių, medžiu ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa vi-«>’<>e praktiški pasikal
bėjimai ieškant darko, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Te v

Kam Gyventi?
Geras draugas (pavardę 

išleidžiu) man rašo: “šian
dien, lapkričio 13 d., vos 
pasikėliau iš lovos, iš pat 
ryto širdis atsisakė tarnauti, 
i avo gera kaiminka išsi
gando, pašaukė gydytojus, 
lie su adatomis ėmė bady
ti, vaistyti ir privertė širdį 
vėl dirbti. Per ketuinas 
dienas nebuvo valia nei pa
sijudinti, gulėjau lovoj it

Prieš 20 metų kas buvo' 
tik svajonė, šiandien igy-j 
vendinta. Kai gavome 48,' 
vėliau 44 ir pagaliau 40 va-

myli. Pievos, žiedais apsi’.ian(jų darbo savaitę, tai 
taisiusios, kili- bitutes duz-___7 .u > ,taisiusios, kur bitutės duz 
pa, triūsia, renka medų ir manėm—baisiai didelis lai

mėjimas. Apie apmokamas
.is nesą i .-avo narvelius. Ii at0sl0gas> apmokamus šven
tos maz.. its skruzdės padienius, dviguoą antva- 
vėga, tnusia ir vis velka di- landži atlyginimą, senat- 
aziausius ląstus, du syk uz v€s ir nedarbo
save didesnius, į savo na_ draudimą—apie visa tai tik
*nelius. ..................... Į tesvajojome, šiandien tie

Gele» žydi ivamomis dajyj,ai jau sa}ies įstatymų
spalvomis ii teikia maio- |ajdU(>jami> ypač jei turi 
niausią - -pą, jos tun tiek kolektyvinę sutartį. Tie vi- 

mumija—UKra ouvo kanky- uaug spalvą kad ligsiol dar j atsleklmai pirmučiausiai 
Uė. \isur pradėjo skaudėti,'neouvo žmogaus, kuns bu- huv0 iškelu
gelti ir 1S tikro maniau, kad\ų (vardinęs visas tas spal- plogl.amojei vfciaa
verčiau bučiau kojas pakratus, pasamy oar ueouvo lo-,įKerkti ,larb0 unlju 
tęs. Lapkncio Ii d. dakta-'nio uaiim nko, kuris butų
ras atsigaoeno mašinas, pa- sukūręs ką nois nauja; jie 
oarė širuies tyrimą ii- paša-pakai te ja kas yra gamtos 
xe: Apie alų ir degtinę jau sutverta—ir spalvas ir for- 
nė nesapnuok; rieoalų nei mą. žn;< *us išmoko oru
1 bumą, duonos taip pat, skraidyti, 
druskos nei pauostyt. ‘Jo- skraido, išmoko ir nardyti, 
kio įsikarščiavimo negaii kad žuvys plaukioja ir nar- 
buti, turi gyventi kaip zo- do—tai v s nieko nauja, 
koninkas,’ ir dar pridūrė: Gamta sukurė ir gražiau- 
30 svarų turi numesti svo- šiai išpuo.-ė visko kupiną 
no, valgyk tik ryžius ir ža-

kad ,1, paukščiai

—Vot, Maike, ir vėl susi- niškai pažinti astronomiją 
laukėm ;\aujų Alėtų! Į ir geologiją, o tėvas nei vie-

—ivOa.s na skirtumas, te- ..o šitų iuoxsių nesi studija 
ve. ar jie nauji, ar seni. Ivęs.

-žinoma, Kad skiriu- —Matau, kad tu nori jau

pasauli, ir davė mums'gy 
vybę, kad gyventume, akis, 
xad matytume, ausis, kad 
girdėtume, jausmą ir protą,,vent* 
kad suprastume, gėrėtumės,' 

tu manai, ar verta žmogui' džiaugtumės. Tai štai dėlko 
kankintis, kuomet mirti juk mes gyvename.
vistiek reikės? Aš tiesiog 
nesuprantu, kokia kvaraoa
mane ištiko. Buvau stiprus? Gal sakysi: “Tamsta esi 
kaip ąžuolas, kas papuida- laimingas, turi išteklių ir 
vo j ranką, tas tiesiog į bur-gyveni Havajuose, kur taip ka 

gražu, tai kodėl ne

liadaikcius.’
“jeigu nevalia nieko vai 

gyli, tai kam tą svorį nu
mesti, pats nukns. 'lai ką

moję ir atsiekta daugiausiai 
kovos keliu, o unijas sąmo
ningai v adovavo socialisti
niu į aziuru žmonės.

Šiandien Amerikos dar
bininkai jau daug yra lai
mėję, bet dar labai daug yra 
ko siekti. Taigi yra kas veik
ti ir yra dėlko gyventi. Te
gu komunistai už gerklių 
tąsosi, tegu jie smaugiasi ir 
galabijasi. Mes turim daug 
darbo ir štai kodėl reik gy-

A. Jenkins.

Savo Dali Atidaviau
Budelių Likimas 

Vienodas

mas. juk tai reiškia, kad išsisukti
hia<-ėjom jau tuksianti de-; —Ne, tėve, aš neišsisuki-!Ilžb suvalgydavau, rrie pro- viską
vyluS Šimtus 
čhui? Ketvirtus

- • , •v...?
JAM Lll DNOS ŠVENTĖS

•t— " - '* ‘

Vazas šuniukas per šventes pakliuvo į bėoą, Įkrito i gilu 
pėdu šulinį, kuris, laimei. bu'° sausas. Geras žmogus

W. \V. Burr iš Carlsbad. N. M.. šuniuką iš šulinio išgel
bėjo. bet jo i savo namus nepriėmė, sako, jis ir taip turįs 
užtenkamai visokiu gyvūnu savo namuose. Benamis šu
niukas į skrybėlę atsirėmęs galvoja, kaip sunku gyventi 
be pastogės.

MARGU MYN Al
Yra Keistų Įstatymu f numeris svėrė 5 svarus ir 5 

'uncijas. Tokio sunkaus nu
merio dar niekados nebuvoAtskiros*. 

< ti jose yra 
•įstatymų, 
senę, bet 

'kiti nauji

Amerikos vals- 
visokiu keistu išleista.

Rusijoj komunistinė tvar- nešime, 
iki šiol laikėsi visa- North 

galės slaptosios policijos priimtas

Vieni jų jau pa-, 
dar nepanaikinti.' To numerio 1,300,000 ko- 

Kelis čia sumi- pijų atspausdinti reikėjo 3,- 
*297 tonų popierio, kuriam 

Dakotoj nesenai pagaminti reikėjo nukirsti 
įstatymas drau- 39b akrus miško. Popieris 

atvežtaspenkiasde-'nėju. Aš tik sakau, kad ne-:£°s *r stiklelį išlenkdavau, norėsi gy venti?’' Taip, gal pastangomis. Ji milionus džiantis šokius tamsiose sa-Į spaustuvę buvo 
metus nuo ahrr.a nėr pusvalandi išaiš-'^ dabar kas beliko: neda-is aalies ir laimingas. Bai-žmonių, kuriuos įtarė nepa-lėse.1° . 1 ‘ * * ...i. n.,z- „m.,.,, „____ *_ i.i,------ ____  ....... 1 VTunti toKi klausimą, apie 

kuri yra prirašyta daugybė 
skaitomi nuo Kristaus gimi-’anygų. aš ganu tik pavir
ino, net ne nuo “svieto su- uu mska i pasakyti. Kaip ši- 
cvtiiii.o. j .ą daiyką aiškina gamunin-

—.va, tai kiek dabar yra* .ai. Jie sako, kad erdvė 
h.eių nuo to laiko, kaip

)»*eto sutvėrimo.
—iviysti, teve. Metai yra

svietu. Dangų

dangui?

Svietas ouvo sutvertas?
—ns nežinau, ką tėvas 

vadini “svietu.
—iva, juk žinai, ką žmo

nes tauina 
ir žemę.

—\j Kas yra
—raziurėK aukštyn, Mai

ke! Matai tą mėlynę? Tai 
oangaus i noras.

—.ve, tėve, tai ne “dan
gaus tiioras, * bet erdvės 
tuštuma. Jos niekas netvė
rė.

—Na, o kaip su žeme, 
Maike? Juk čia tai jau šiur 
ne tuščias maišas. Ji yra 
diOetis ir kietas daiktas, tai
gi ją turėjo kas nors kada 
nors tverti, ar ne?

—Gamtoje, tėve, nėra to
kio meistro, kuris ką nors 
tvertų ar kurtų. Yra tiktai 
priežastys, dėl kurių vyksta 
visokie reiškiniai. Pavyz
džiui, kai musų žemės da
lis, kurioje mes gyvenam, 
buvo atkreipta i saulę, mes 
turėjom vasarą. Kai dabar 
šitas pusrutulis pradeda 
nuo saulės nukrypti, pas 
mus ateina žiema. Ir vie
toj gėlių, mes jau laukiam 
sniego. Bet apie žemės pu
siauju tokių permainų nėra. 
tėve, nes tenai nėra tokių 
priežasčių. Saulė tenai kai
tina visada vienodai.

—Ar tai tu nori man pa
sakyt. kad yra toks p 
kur nėra žiemos?

—Taip, tėve, tokių vietų 
yra. Tokia vieta, pavyz
džiui, yra Brazilija.

—Na, jeigu tu toks kyt- 
rts. tai išvirozvk man, iš 
kelios priežasties ir kada 
atsirado žemė*?

Žinai, tėve, šitam klau
simui gerai išaiškinti reikia
d;

ryk to, nevalgyk kas garau, mes dėl kąsnio duonos ir tenkintus komunistine tvar-; Maiylande nesenai
negei'K kas saldu ir nei lietingos dienos kol kas ne-! ka. nuvarė į kapus, tame naikintas Įstatymas, pagal 
pykti jau nevalia. Tai kam reik Kęsti. Bet juk aš mo-' skaičiuje ir daugybę komu- kurį vyias, sumušęs savo 
.ai gyventi?" ;ku gyventi ir nedatekliujeJnistų vadų: ji keitė savo žmoną, baudžiamas 4b ryk-

Tam savo draugui atsa-Beveik ketvirtadalį amžiaus vardą (čeką, enkavedė ir ščių.
Mau maždaug taip: Tavo išgyvenau Ne\v Y’orko rytų tt), bet jų viršininkų liki- Georg 
dabartinę padėtį aš pergy- lindynėse, kur pasiturintieji mas buvo vienodas: jie visi, ma sekmadieniais piraii au- 
venau maždaug prieš 1 me- negyvena. Aš savo dalį išskvrus vieną, žuvo nuo sa-;galus. Anksčiau tas buvo 
tus. Man irgi taip buvo sa-skurdui atidaviau su kaupu, viskių rankų. 'draudžiama.

Nuo komunistų įsigalėji-j Delav.are nuo šių

ra begalinė tuštuma. Ru
noj dideliais tarpais žiba 
.-viesos ir neapsakomo karš
io centrai, toitie kaip mu-

. itkė sauiė. Apie tuos cen- Kel*k» šitaip daryk, taip ne 

.rus sukasi . ,
..usiškė žemė. Kosmologai;vaizdus nežiūrėk,
.ušKina, kad mūsiškė žemėiret-rePsek» ir tt.
atsirado maždaug tokiu paraučiau pasipriešinęs, tai ko nų teko p

Ryta: To nevalgyk, ano ne-atidaviau patį gražiausi sa
vo gyvenimo

planetos, kaiptlakstyk> ten neik, į kino mačiau

4,5bb dideliuose rutuliuose, 
pa- sudėtuose į 110 vagonų.

Niekdžiugiai Žmones
Nuo vasario, iki gegužės 

-• - , , , .... mėnesio Australijoje bus
paroda, kurioj bus išstatyti

• Anglijos karalienės ir jos 
i vyro drabužiai, dėvėti karu-
• nacijos metu, biblija, kūną

mP | paliesdama Karaliene pnlaikotarpį,'mo Rusijoj slaptosios poli-draudžiama medžioti lapes- 
čius skurs-'cijos viršininkų buvo 5 (da- sekmadieniais, bet iei lapė^,, ’ tl-Vr/o*u- Ii a* • i * •* i . „ > * l’ljvlOJ lUvj UlCtU

storio baž-
nesoit, tancių ir pats gyvenau sKur-bartinis Kruglovas yra sės-sekmadieni užpuola vistas,I 

Jeigu ne-ne. Daug labai tamsių die-'tasis). Pats pirmasis buvo tai ją galima nušauti. /1 U '
įgyventi ir, tikėk lenkas

tuksiančius

Feliksas Dzeržins-
■)uclu. kaip ir kitos planetos.'gera ir kvėpuot butų už- man, kuo tos dienos buvo kis. Jis staiga mirė 1926

Arkansas valstijoje įneš- Upė Dykumos Gilumoj
Egipto žemės tik maža 

uaiis tėra tinkama dirbti, 
nes trūksta vandens. Jei ne 
Nilo upė, tai ten visas kraš
tas butų dykuma. Egiptie
čiai visaip rūpinasi tą upės 
vandenį panaudoti žemės 
drėkinimui, ir visaip ieško 
vandens šaltinių.

_ . , .. tas biiius, kuris numatogyvenimas metais. Sakoma, kad jj nu- f:ė.j VJ-,US vįcneun;:įus ap-
vv-kuoji yra atski-’<Irau^ę- ^an i’’#* skverbėsi tamsesnės 

Prieš dau--,nintis—kam dar gyventi? 
prieš milionų v !nis noras ^venti ir _

saulė buvu- > Įuž geresni gyvenimą sau ir Viačeslav Menžinskis. *»., aTntos
Bet man mąstyti buvo va- visai žmonijai. Saldu ir la- vienintelis Rusijos slapto- 

Gy- bai malonu tas viskas da-sios policijos viršininkas, j 
> enti tooei. Kan tanai malo-'bar prisiminti. I kuris 1934 metais mirė sa-

)ie sako, kad 
.usi nuo saulės, 
en amžių 
.ulionus metų. 

si daug didesnė negu da-
ar. Deganti jos medžiaga 
,uvusi daug palaidesnė.
^markiai jai besisukant,
uo jos atsiskyrusi dalis 

medžiagos, iš kurio ir susi
darė musiskė žeme

— Bet pasakyk. Maike, iš 
-ui tie ta<o mokslinčiai ži- 
o. kari taip buvo"? Juk jie 

;o nematė.
Taip, tėve, jie savo 

kimis to nematė; bet jie 
urado įrodymų, kad taip 

salėjo būti. Visų pirma, 
■stronomai yra suradę, kad 
?rdvėje ir dabar yra tokių 
alaidų šviesos centrų, apie 

\uriuos formuojasi plane
lis. Astronomai jau turi 
uos centrus ir nufotografa- 

. ę. o fotografijos aparatai 
.emeluoja, tėve. Bet tai ne 
, iskas. Skaldant ir anuli
uojant saulės spindulius 
fizikos mokslas yra nusta
tęs, kad saulėje dega tokie 
-lementai, kaip varis, gele- 
is, siera ir kiti, kurių ir 

žemėje yra. Taigi aišku. 
Kad žemė susideda iš tokios 
,at medžiagos, kaip ir sau- 
ė. Aišku, vadinasi, kad ji 
ra atskilusi nuo saulės. Ir 

š pradžios ji taip pat degė, 
taip saulė; bet būdama 
daug mažesnė, ji greičiau

skurdesnis, tuo buvo didės- žudė jo paties agentai. .Jo rus mokesčiu $750 metam.-
kovoti vieton atėjo kitas lenkas, gjjpls

Tai atiduotas
ištekliams

na ir as apsimąsciau. 
enti todėl, kad labai hialo-'bai

nu
0T
iy; numesti aroa sunaiKintngau darbininkų judėjimo, •• , -
.oki brangų daiktą, tai bu- niJari sąžiniškai tarnavau kaRoJ° nct kontumrtų 

didžiausia nesąmonė. O j." k™c vii 'Vadų ?a'Vas’ kaip ko')u?tu?-
juk mes sakome esą protin-^avjau duonutę ,7ieta’s

Kalifornijoj yra 
tas biiius bausti

komisijai
apsaugo-

pasiuly-
savinin-

m gyventi. -Gyvybė yra; Gausių ?utaupu neturiu/V° J"’1111?1'. -?° j°J budthų kus. kurių katės pasirodys
.rangiausias turtas Pa^u-jiš peitekHą negyvenu, vai- Striki’ žCda’s Ir čiu,ban<^ mėgia-
y: numesti arba sunaikinti gau darb:kinkn iudėiimo. .ag. ’ LatviJps žydas. _ n mose vietose

pats kaip 
kulką į pa-i žmones 

Pasaulis 
tik

via labai tvar-
^as.san?”i išdavikas gavo 

; uiis atlev.o nuo pareigų irv . . ‘ . AduSlvztiKnno pragyvenimą ligi

įu-
eblogiau

Kaip jo pirmtakunai. bet 
netrukus ir pats dingo kaip 
į vandenį.

sakiau, jQ vjeta užėmė Stalino
po vaigų ..tjkras juokinyg jr ginklo

,draugas” Livrentij Berija.
Gaia’-'ijasi Tik Parazitai ir gruzinas. Nesenai ir jis

Kvailiai Į buvo sušaudytas kaip pa-
............................... . siutęs šuo, tariant VišinskioDaugiausiai žmonių gala-

judėjimą
■varkmgai visuomet \ aka-’ pasibaigtų ir mano duonu- 
tuose. Nakčia matome ^ q vistiek galo nesida- 
žvaigždes savo vietoj ir jos' -• ■' - .. )
caip sudėtingai iškaišytos nioku braidžioti ii 
po dangaus skliautą, kad 
ret malonu žiūrėti. O tas 
slapukas mėnulis, kuris di
dina jaunus žmones mylė
tis, visuomet tapnodamas 
vis slenka už debesų pa- 
rantėmis, lyg norėtų pasi
tepti. eina savo keliu ir ne

padaro klaidos.
Ošiančios girios kužda 

amžiną pasaką, kur pauk
ščiai skraido, čiulba: žvė-

altinius.

. žodžiais.

dūkai rioglinėja. roman

laiko. Mokslas, kuris' avo kaištį išeikvojo ir tiek 
tokius dalykus aiškina, va-atvėso, kad su laiku jos pa- 
dinasi kosmologij
suprasti kosmolo 
pirma reikia nors

Dabar kalbama, kad su
rasta didelė upė, tekanti gi
liai žemėj. Egiptiečiai no- 

Yorke vienoj telefo- fi vandeni panaudoti
tikslams, todėl

Aklas Telefonistas
Nev?

r.o stoty pastatytas toks 
vieninte-Į^p^-atas, kuri gali o peizo

ti ir aklas tarnautojas. Jis 
čiupinėdamas aliuminius 
gaubtus migtukus gali su-
-ekt: kuris numeris yra
šaukiamas.

Olandijoje sugalvojo ki-

naudingiem?
-umane pastatyti didelę už
tvanką. kurioj tilptų 97 bi
donai kubinių jardų van
dens. Jos įrengimas kaš
tuos apie $250,000,000, bet 
jos vandeniu bus galima 
drėkinti apie du milionu 
akrų žemės, galės pagamin-

tokią sistemą. Ten aklieji tį apje jo bidonų kilovatų
telefonistai sužino reikalin
gą numerį pagal garsą- 
kiekvienas jų duoda kitokį 
garsą.

I ijosi 1929 metais, kai 
VVallstrytis žlugo ir daugy- 
bė Amerikoj bankų užsid'a- ^^
re. Tuomet žmonijos para-_________________
zitai sklido per langus iš
viešbučiu kaip musės. Daug / MER'KA SUVARŽĖ

t Taigi visų budelių aukš
čiausiu viršininku likimas

sais darosi ir komuniz-;
Jmo

suoja ir visi savo mažučius josj
apaštalai, kurie tikė-

AVIŽU IMPORTĄ

Svaru ir 5 Uncijų 
Laikraštis

elektros, reguliuoti podir
vio drėgmę. Žodžiu, ji la
bai padės pakelti Egipto 
ūkio gyvenimą. Užtvankos 
darbai tęsis apie 10 metų.

Po 11 dienų streiko Nev/- Laikas užsisakyti “Keiei- 
Yorko “Times” išėjusiojo‘ vio” kalendorių 1954 me- 
pirmojo pirmadienio (gruo- tams. Dau? informacijų ir 
džio 13 d. j 436 puslapių skaitymų. Kaina 50 centų.

sukurti ant žemės ro- Piez. Eisenhovver patvar- 
jų, o iš tikrųjų tik pek- kė, kad į Ameriką nebutu

aš tėvui nepasakosiu, nes lą užkure. Komunistiški įvežama per metus daugiau
apie tai yra geras straipsnis parazitai galabina viens ki- kaip 2.500,00 bušelių avižų
“Keleivio” Kalendoriuje tą dabar, o ka« butų, jei ge- iš įvairių šalių, išskvnis Ka-
1951 metams. Taigi patai-Rėžinė uždanga kilstelėtų nadą, iki ateinančių metų 
čiau tėvui įsigvti naują'arba prakiurtų? Visi darbo įugsėjo galo. Kanada pa-'

ija: bet kad riršy jau galėjo atsirasti ir “Keleivio” Kalendorių. Jžmonės tą peklą apleistų ir sižadėjo iki to laiko įvežti;b 
logiją. visų gyvybė. Kaip mokslas aiš-j —Okci, Maik, aš ji šiur parazitai iki vienam visi.į Ameriką ne daugiau kaip J 
įors viduti-kiną gyvybės atsiradimą, nusipirksiu. galą gautų. j23,000,000 bušelių avižų. |į,

JŠ£JO NAUDINGA KNYGA “BUKITE SVEIKI”
kurią p-.rašė ir jau išleido Pr. Steponas Biežis. šioje kny
goje aprašoma suprantama lietuviu kalba svarbieji sveika
tos išlaikymo d••suj.-J: kaip būti sveiku ir 'iy.r c\\ęnt«.

ši svarbi* knyga privalo rastis kiekvienoj', lietuviu šei
moje. K ?na tik 2 doleriai su prisiimt imu. Tuojau uisi 
sakykite. Užsakymus siųskite knygos autoriui:

S. i’.ie.'is, 3215 '.V, ecib Placc, Chivagc 23. Ui. 
Telefonas: REpublk 7-7868.

j
» ■



Nr. 1, Sausio G, 1954 BOSTON Puslapis Penktas

Iš Tolimųjų Havvaju
Ką Mums Rašo

Vienas musų geras drau-
Kalėdot Havajuose

Kol šis raštas pasieks 
gas, siuvėjas iš Brooklyn,'skaitytojus bus jau po Ka- 
N.Y., Kalėdų švenčių proga ledų. Rašant šiuos žodžius 
prisiuntė labai gražią atvi-'dar tik prieškalėdis, dar ly- 
rutę ir pluoštą laikraščių iš- giai visa savaitė ligi Kalė- 
karpų. Viena tokių iškar-'dų. čia kaip ir Amerikoj 
pų rodo lietuvaitę Lhicago- visi puošia eglaites, kulias 
je, prisidengusią kauke dėl- gavo iš Oregon valstjos; jas 
to, kad ji turi Lietuvoje gi- puošia namuose, krautuvėse 
minių, kuriems grėstų diue- ir ant ganių. Kaip ir Nau 
lis pavojus, liudijančią kon- josios Anglijos miestuose ir 
greso komisijai, kaip “tuks-J miesteliuose, gatvės elektra 

; išvedžiotos ir šviečia įvaitančiai nekaltų moterų ir 
vaikučių žiauriai buvo su
grusti it gyvuliai ‘bokska- 
riuose’ ir ištremti Sibiran.”

Kitas, vyriškis, irgi aps;- 
maskavęs, Detroite, liudija 
tai pačiai komisijai baisiau
sius dalykus, kaip 500 ži
lagalvių senelių, moterų ir 
vaikučių buvo suimti, Įtarti 
priešrusiškoj veikloj, “mir
ties stovykloj” arti Kauno 
buvo sustatyti eilėmis ir su
šaudyti. Ta kruvina mas
kolių puota buvo Įvykdyta 
1941 metais birželio 26 d.

Šitas iškarpas su atvaiz
dais ir liudininkų parody
mais davėm pasiskaityti 
Havvaju žmonėms. Jie bai
siai stebisi ir tiesiog negali 
suprasti, kaip tai 
vykti tokie žvėriški žiauru
mai žmogaus prieš žmogų 
dvidešimtam amžiuje. Čia 
laikraščiai apie tokius daly
kus kažin kodėl nerašo ir 
šio krašto gyventojai apie 
tai nieko nežino. Bet vis
tiek jie domisi.

Dar Viena Iškarpa
Įdomiausių havva 
iškarpų tai ta, ku- 

atspausdinta iš komu
nistų valdžios leidžiamom 
“Pravdos” žinia, skelbianti, 
kad Rusijoje uždrausta “vi
sos Havvaju melodijos, lydi
mos gitaromis.”

Matyti, havvajietiškos gi
tam melodijos, egzotiškas 
kraštas ir žmonių gyvenimo 
laipsnis, neginčijamai aukš
čiausias visam pasauly, da 
ro tikrą rojaus Įspūdi ant 
žemės. Komunistai su sa
vo vergų rojumi negali pri
lygti ir tokio dalyko, kaip 
geresnio žmonių gyvenimo, 
negali jo pakęsti, todėl ir 
uždraudė savo vergams, 
kari kaliais jie prisiskaitę ir 
prisiklausę havvajietiškų 
melodijų patys nepalygin
tų savo vergiško gyvenimo 
—išvada butų aiški Hava
jų pusėn. Liaudies linksma 
nuotaika, lydima gitaromis, 
labai daug ką pasako: čia 
žmonės sočiai pasivalgę 
dainuoja, Rusijoj alkani 
verkia. Juk ruskiai dau
giau nieko ir negali daryti, 
kaip tik paminti žandaro 
batu ir pastatyti durtuvo

Viena 
jiečiams 
rioj

riausiomis spalvomis ligi vi
durnakčių.

Pilnos krautuvės įvairiau
sių prekių. Žmonės perka, 
čia pat spalvotu popierių 
vynioja, kaspinais raišioja 
ir artimieji keičiasi švenčių 
proga dovanomis. Bet vis 
kažkodėl kalba patys^sau ir 
juo labiau Įkalba mažu
čiams, kad gavo nuo “Santa 
Glaus.” Kam ta apgaulė, 
mums neaiški ir iki šios die
nos. Radio aparatai be 
perstojimo parduoda šven
tas giesmes, krikščioniškų 
bažnyčių varpai šaukia 
maldininkus.

Kaip jau žinoma, čia yra 
iidžiuma japonų ir kinų

galėtų kilmės, Budos tikybos žmo
nių, kurie netiki Į Kristaus 
gimimą per Kalėdas, kan
kinimą ir nukryžiavimą, 
mirimą per Velykas ir atsi
kėlimą iš grabo po Velykų. 
Bet jie tiki, kad jų dievas 
Budha gimė balandžio pir
mą savaitę, o švenčia su di
džiausiomis ceremonijomis

KELEIVIS. SO,—■I Iir iMbMafc—Oi
PROF. STEPONAS KAIRYS

kuriu 75 metų amžiaus sukaktis buvo 
1953 metais sausio 2 diena.

Steponas Kairy&
(Jam peržengus 75 metų slenkstį)

gojo Lietuvos žmonių va- uis ir taip ištįso, o dar daug širdžiam žmogui, daug dir
bą, kad ji nebūtų paneigta* kas nepasakyta, arba tik busiam ir daug kentėjusiam

Profesoriaus, inžinieriaus Tatai ir jam tinka knygne- 
Stepono Kairio per 75 me- šio vardas, 
lūs nuveikti darbai tiek di-1 Antrojo pasaulinio karo 
deli ir Įvairus, kad jų visų metu, vokiečiams okupavus 
nesudėsi savaitraščio skilty- Lietuvą, S. Kairys susitaręs' 
se. Kiekviena jo nuveikto su savo artimais draugais: 
darbo sritis gali būti tik su- tuoj slaptu atsišaukimu pa-1 
teiktinomis tų sričių žinovų sisakė, kad ir antrieji “lais- 
pajėgomis apžvelgta ir vintojai,” vokiečiai yra Lie- 
Įvertinta. Čia gi juos tenka tuvos priešai. Vėliau pasi
tik trumpai suminėti. įrodė slaptas socialdemokra-

c , r, v * • -tu leidžiamas “Lietuvos Ke- 
kas, S. Kaino redaguotas. 

Lietuvos socialistinėj Po 1927 metų gruodžio 17 
spaudoj bendradarbiauti S. d. perversmo S. Kairys tuoj 
Kairys pradėjo nuo pat jos parašė to paties pavadini 

,, . ~ „ atsiradimo. Jis jau rašė'mo knvgutę, kuri, aišku, te- 
jruodzio < d. Bodhi Day. |-Darbininkų Balse,” užsie-^buvo slaptai platinama.

Azijiečių padermės žmo-|niuose ėjusiam ir Lietuvoje 
lės irgi keičiasi dovanomis, slaptai platinamam; “Nau- 

• - joj Gadynėj,” “Skarde,”
“žarijoje,” ‘■Visuomenėje,”
Vilniuje ėjusiuose; "Vilny
je,” Latvijoj leistoj. Pirmo

ir kad ji galėtų laisvai pasi- apgraibomis suminėta, 
rodyti ir pasisakyti dėl savo Lietuvių tautos didžiajam 
krašto ateities. Jokiais to visuomenininkui, politikui, 
meto kaizerinės Vokietijos mokovui, laisvės kovotojui, 
pažadais jis nepasitikėjo ir musų politinės minties ug- 
stojo griežton kovon su ka- dytojui, jos purentojui, nuo 
ralių šalininkais. Neapsiri
ko, kovą laimėjo, o gyveni
mo tolimesnė raida juokais 
pavertė vokiečių pažadus 
su jų peršamu karaliuku.

Seimų Nary*
S. Kairys Lietuvos Sociai-l 

demokratų Partijos sąra-l 
šuose buvo renkamas stei-f 
giamojo seimo ir kitų trijų 
demokratinių seimų nariu.
Seimo narių tarpe S. Kai
ly s buvo vienas geresniųjų 
kalbėtojų ii- pranešėjų. Čia 
jis yra pasakęs daug svei
komis mintimis kupinų kal
bų. Jis visuomet savo frak
cijos draugų buvo renka
mas jos pirmininku.

Miestų Tvarkytoja*
Ar čia gyvenantieji da

bar gali Įsivaizduoti miestą 
be kanalizacijos (sevver- 
age) ir vandentiekio? O 
Lietuvos miestai ju neturė
jo. Vilnius tik prieš pat] buvo mažesni 

j pirmąjį pasaulinį karą tuoj baigiami, 
susirūpino ir S. Kairys priej Pačios paskutinės
f ii rlovVvii įvbrli’mA HaivvaJ

profesoriui inžinieriui Ste
ponui Kairiui linkime dar 
ilgai musų tautos ir musų 
Lietuvos valstybės reikalų 
sargyboje budėti ir veikti.

J. Vilkaitis.

Į Naujuosius Metus Įžengus, ninkai, kurie stori šitos ko-
Darbininku kova dėl ge-P°^.P.iae/.* ,l Šiaip taip buvo išvengtas 

geležinkeliečių streikas 
prieš Kalėdas, bet dabar

resni o rytojaus yra nuolati
nė, bet ir joje būna karštes
nių ir šaltesnių dienų. Per
nykščiai metai Amerikos 
darbo fronte nebuvo karš
čiausi. Jau aną kartą mi
nėjome, kad pernai streikų 
butą 5,100, tai yra beveik 
tiek pat kaip 1952 metais 
(tada buvo 5,117), bet per
nai dėl streikų tenustota 
27,000,000 darbo dienų, tuo 
tarpu kaip 1952 metais nu
stota 59,000,000 darbo die
nų, taigi beveik dvigubai. 
Vadinasi, pernai streikai 

ir greičiau

tų darbų vykdymo dalyva-i dienos buvo,
vo.

Nepriklausomoj Lietuvoj 
pradžioje jis vienas ir te
buvo tų darbų žinovas. Jis 
tą dalyką dėstė universite
te, jis paruošė studentams

metų 
palyginti, ra

mios, bet dangus nebuvo 
visai skaidrus. Nežinia, kuo 
baigsis Nevv Yorko uosto 
grovėjų byla, taip pat ne
aišku, ar geruoju bus iš
spręstas daugiau nei milio-

didelį mokslinį veikalą no geležinkeliečių ginčas

gresia 5,000 laivų ir motorų 
dirbtuvių darbininkų strei
kas. Nuo sausio 18 d. trys 
milionai darbininkų atsisa
ko dirbti antvalandžius ir 
akor d i n i u s (piecework> 
darbus.

Sausio 5 d. nusavintų 
anglių kasyklų valdybos 
pirmininkas susitinka su 
angliakasių atstovaus, kurie 
reikalauja pakelti atlygini
mą mažiau gaunančių ka
tegorijai; sausio 14 d. pra
sideda tokios pat derybos 
statybos darbininkų, kurie 
reikalauja pakelti valandinį 
atlyginimą 10 centų. Gele
žinkeliečiai gavo 56 centų 
savaitinį priedą ir dėl to 
streikas buvo atidėtas 6 sa
vaites. Kuo baigsis galu
tinos derybos, paaiškės vė
liau.

tikėję Į “Santa Claus1' ir jų 
krautuvėse yra daug sprog
stančių medžiagų—“fajer- 
<rekerių." Sakoma, jie la
sai triukšmingai pasitinka 
v’aujus Metus.

Mes irgi laukiame Kalč
ių, bet jaučiamės gana 
keistai, lyg lauktume gegu- 
kinės: šilta, gražu, gėlės žy
li, vaisiai ant medžių pri
sirpę, visur žaliuoja—pie- 
.os, lankos ir gojeliai; 
plaukiojam mariose kas
dien. Tai kokios čia gali 
būti Kalėdos be sniego?

A. Jenkins.

SIŪLO PASMERKTI
DISKRIMINACIJĄ

Viceprezidentas R. M. 
Nixon, grįžęs iš ilgos kelio
nės i>o Azijos kraštus, sako, 
kad rasinė diskriminacija 
Amerikoje kenkia visam 
kraštui ir kiekvienas netole
rancijos pasireiškimas rasi
niuose santykiuose kenkia 
'mums tiek pat, kaip šnipo 
įveikimas mususargyboj, kad to kraštoįveiKimas ,nu^ tarPe- 

žmonės nieko negirdėtų irj Viceprezidentas R. M. 
nežinotų apie havvajiečių Nixon sakė, kad daugelis 
žmonišką gyvenimą. Mes’žmonių Azijoje nepajėgia 
labai dėkingi tam brookly- suprasti Amerikos politikos 
piečiui už tokias laikraščių'ir Į Ameriką žiuri taip pat, 
iškarpas. 'kaip ir Į Rusiją.

sooooooooococcososocooccoooooooooMOoeoeoooooooooooc

* Nuo Caro Rublio iki Bolševiku Červonco
rasi Jon<» K. Kario puošnioje “NE
PRIKLAUSOMOS LIETUVOS PI
NIGAI” knygoje 19151941 m. 
Lietuvoj kursavusių įvairių pinigrų 
istoriją, numizmatiką ir natūralaus 
dydžio banknotu bei monetų foto
grafijas.

Reto Įdomumo knyga ir pinigų 
albumai vienoje vietoje! Anglų

knygoje daro ją Įskaitomą ir nemokan- 
Ir visa tai—lik už 5 dolerius*.

kalba
tiems

santrauka
lietuviškai.

Užsisakydami rašykite: 
Bridgeport 4. Conn.

•I. K. Karys. 45 Park Terrace.
(4-4)

Partijos Vadovas
S. Kairys vrą vienas se- 

Žymįuių Lietu
vos socialdemokratų dar
buotojų. Jis yra Lietuvos

;w<niiiiuX IX. * -« » ■ v, j .. li

“Kanalizacija,” jis pats va 
dovavo tiems darbams Kau
no mieste. Jis davė Kau 
nui sveiką vandenį, jis pa
lengvino gyventojų naštą 
įgalinęs juos visus nešvaru
mus nuleisti vamzdžiais. Jo
L----i-Li—projeraais in’ darnai vyiuiy-p 
ti Šiauliuose, Ukmergėj ir 

į kitur. Taigi jo nuopelnai

dėl darbo sąlygų pagerini
mo su geležinkelių bendro
vėmis. Prezidentas Eisen- 
hovver paskyrė prieš pat 
Naujuosius Metus net atski- tekstilės 
rą komisiją, kuri rūpintųsi 
streiko išvengti. Kaip tas 

narnatvsįme.

Uzdaro Audyklas

nuvvlcs.----J

Lavvrence, Mass., didelis 
fabrikų centras, 

bet jis nyksta. Kelios au
dyklos jau užsidarė, o štai 
šiomis dienomis American 
AVoolen bendrovė paskeilie 
uždaranti Naujojoj Angli
joj 9 audyklas, jų tarpe yra 
ir viena didžiausių pasauly
je audyklų — Lavvrence’o 
Wood Mill, kurioj dar prieš 
porą mėnesių dirbo apie 
3,000 darbininkų, o buvo 
laikas, kada toj dirbtuvėj 
dirbo 8,000 darbininkų.

Taigi, bedai-bių skaičius 
Lavvrence turės dar padidė
ti, o jų jau yra apie 14,000; 
Čia pat pridėsime, kad per 
paskutiniuosius 5 metus iš 
Naujosios Anglijos .išsikėlė 
arba užsidarė 140 audyklų 
su 8,900 staklių.

Prez. Eisenhoweris paža
dėjo duoti daugiau karo už
sakymų Lavvrence’o ir ki
toms Naujosios Anglijos 
audykloms, bet, matyti, 
darbdaviai nesitiki, kad iš 
to pažado bus naudos.

Koks bus darbo frontas 
tik

pranašauti. Tuo daug kas 
užsiima, bot daug kas ir su
klysta. Bent daugumai ži
novų atrodo, kad darbo

Lietu-bus sun?,aU «««?• "e. v!-
su profesijų, tai bent kai- 
kurioms. Spėjama, kad 
sunkiausia busią automobi
lių, lėktuvų ir tekstilės dar 
bininkams. Aukštos kvali 

Jfikacijos darbininkams ne
teksią dėl darbo baimintis. 

!Tas pats pasakytina ir apie

pasaulinio karo metu Vii- Socialdemokratų Partijose vra ln- *iais metais, tegalima
niuje jis redagavo “DarboLugdytojas, jos narių moky- , • ,• pranašauti. Tuo daug
Balsą,’ tada vokiečių oku
pacijos sąlygose labiausiai 
skaitytojų mėgiamą. Nors 
Karo meto spaudos cenzūra

tojas. Jis jau 1905 metais 
revoliucijos Lietuvoj vienas 
žymesniųjų vairuotojų, jis 
daug lėmė, kad Didysis Vil-

bai dideli.
Tauri Asmenybė

S. Kairys vienas tų Lietu
buvo labai griežta, bet S.'niaus Seimas neiširo dėl jo 
Kaitys savo vykusiais išsi-Jsumanytojų nesugebėjimo 
reiškimais, sąmojais dažnai j jį tvarkyti ir įėjo į musų 
ją apeidavo. Skaitytojai! tautos istoriją savo svar- 
tiek įgudo skaityti, kad su- biais nutarimą®.
prasdavo ir kas būdavo ne- 
dasakyta. Lietuvos nepri
klausomybės metais, S. 
Kairys redagavo “Socialde
mokratą” ir kitus Įvairiais 
pavadinimais ėjusius social
demokratų laikraščius. Jis

Nepriklausomoj Lietuvoj 
jis visą laiką buvo renka
mas partijos centro komite
to pirmininku.

Socialdemokratų tarptau
tiniuose suvažiavimuose vi
suomet buvo įgaliojamas

voje savo lėšomis ėmėsi 
statyti pradžios mokyklai 
namus, kurią jis vaikystės 
metais lankė. Be vieno 
amerikiečio, netoli Alytaus 
stačiusio mokyklą, kito to 
kio Lietuvoje nesirado.

rase ir sąmojai; 
Zeljetonus, kurių 
išleista atskirais

kupinus* ten Lietuvos socialdemo-
dalis kratus atstovauti. Ir tuoses yra j
leidiniaisįvažiavimuose jis, kai iš 

• 2 *■‘Seniems Kanauninkams ii įtikdavo reikalas, gynė savo
ir "Vyrai, 
Lietuva.”

SuKlebonams” 
kiaulinkime

S. Kairys visą gyvenimą 
j jo prieš vėją, prieš srovę, 
lauždamas visas kliūtis, 
trukdančias Lietuvai ir jos 
darbo žmonėms siekti lais
vo gyvenimo. Nesitaikė jis 
prie vėjo ir spaudoj rašyda
mas.

Greta viešosios spaudos. 
■5. Kairys. Įvairiomis progo
mis ir Įvairiose ' gyvenimo 
sąlygose, yra parašęs daug 
laptų atsišaukimų-prokla- 

macijų. Jas rašė tada, kai 
nebuvo būdų ir priemonių 
kitaip pasisakyti viešai, o 
gyvenimo aplinkybės vertė 
kiekvieną dorą. atsakingą 
politiką pasisakyti atsto
vaujamos partijos vardu. 
Bet ne visuomet buvo gali
ma socialdemokratų vardu 
tokius atsišaukimus išleisti. 
Tuomet jie eidavo kitais 
pasivadinimais. arba visai 
be jų. S. Kairys r.e 
tik tokius atsišauk 
šė. bet ir pats juo

partijos ir savo krašto ne
priklausomybę, jei kam kil
davo bet kurios abejonės. 
Daugiausia S. Kairio rupes
niu ir jo pastangomis, ant
rojo pasaulinio karo metu, 
buvo surasti keliai ir budai 
atitinkamu atsišaukimu pra
bilti Į pasaulio darbininki- 
ą

Vasario 16 Akto Autorius
S. Kairys yra vienas tų, 

kuris pasirašė Vasario 16 
d. Lietuvos nepriklausomy
bės aktą. Iš visų tą aktą 
pasirašiusių gyvi yra likę 
Šveicarijoj dabar gyvenąs 
kun. Šaulys, Amerikoje 
prof. M. Biržiška ir S. Kai- 
įvs. čia tenka pastebėti, 
kad jei Vasario d. Lietuvos 
nepriklausomybės akto tu
riniu yra visi patenkinti, tai 
čia nuopelnas S. Kairio ir 
kitų jam pritarusių. Jis bū
damas Lietuvos Tarybos 
nariu ir tuomet ėjo prieš 

nepaveikiamas die-

S. Kairys yra labai kukii 
asmenybė. Jis jokiomis 
progomis, net artimų drau
gų tarpe, nekalba apie savo 
nuveiktus darbus ir nesigi
ria jais. S. Kairys ne tik 
pareigingas, bet giliai jau
čiąs pasiimto darbo atsako
mybę. Atsakomybę prieš 
save, prieš visuomenę, prieš 
tautą, prieš valstybę ir atei
nančias kartas. Čia gludi 
ir jo didelis pasiryžimas val
stybės reikaluose suvesti į 
bendrą darbą visų politinių 
srovių atstovus. Jis sukal
bamas visais tais klausi
mais, kuriais neliečiami 
grindiniai demokratijos pra-| 
dai. Ir nenuolaidus, kai. 
kėsinamasi tuos pradus ap-į 
eiti.

Tas didis musų tautos ko-j

statybos, žemės ūkio, namų 
ruošos darbininkus.

Anglijoj Karščiau
Čia 5.000,000, 

ketvirtadalis visų Anglijos 
pramonės darbininkų Įžen
gė Į Naujuosius Metus rei
kalaudami pakelti atlygini
mus. Tas reikalaujamas 
priedas butų lygus $700,- 
000,000. Tai laivų ir kito
kių statybų, anglių kasyklų, 
busų ir geležinkelių darbi-

a f
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tai yra

pakai binkim draugu* it 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivi”. Kaina metam* $4.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Metams

r

v ie n srovę

votojas už laisvę, už žmo
nių gerą, S. Kairys, nesmer
kia savo Įsitikinimų priešų,! 
kaipo žmonių, piktai apie 
juos neatsiliepia: jis tik iš-j 
kelia jų darbų netikrumą ar 
politinius sukčiavimus. Ar 
spaudoje ar prakalbose, na
grinėdamas jų darbus, daž
nai vykusiais sąmojais juos 
pajuokia, bet purvais ne

sidrabsto.

kimus ra-jnos Įspūdžių: atviromis aki-jme 
>s platino., mis jis žvelgė ateitin ir sau-^šin

Mes

Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleidžia 
didelį 10<> 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. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti 
šiuo adresu;

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

£
Ir

neliečia-sąmoningai
S. Kairidl paskutinio de-’



P^lacis šeštas KELEIVIS ?•' BOSTON Nr. 1, Sausio 6, 1934
L. BA1LLEUL:

I Moterų Skyrius

Sakyti ar Ne?
£ •<*'■. ---------------

Noriu save perstatyti. As Jurgiu. Susipažinau ii- jis 
jau esu senyva moteris. At- man patiko. Vėliau iširu j-’ 
važiavau į Ameriką dar Įėjau ir užmiršau visokią* 
prieš pirmąjį pasaulini karą atsargą. Mama mane at-i 
ir drauge su savim atsive-į kalbinėjo. Sakė, gal jis kuri 
žiau paslaptį, kuri mane ga- kitur turi žmoną, gal turi iri 

ma-A aiKU, girdi, mes apie jį į 
jau nieko nežinome, jis svieto' 

ir perėjūnas ir nesidėk su juo. 
bet aš maniau, kad manoj 
širdies baisas vra svarbes-| 

c i

na prikankino per visą 
no gyvenimą. Dabar 
laukiu galo ir gyvenin 
tos mano padalytos nelai
mingos klaidos. Bet prieš 
tai norėčiau sulaukti protin
go patarimo, ką daryti? 
Nuo protingo atsakymo pri
klauso dviejų jaunų žmo
nių gyvenimas, gal net ir jų 
vaikų gyvenimas, o aš pati 
esu ligonė ir mano gyveni
mo žvakutė jau baigia deg
ti.

Atrodo, kad tik apysako
je gali taip atsitikti, kaip 
atsitiko man, bet gyveni
mas yra daug painesnis už 
visas apysakas. Prieš ma
no akis sukasi visas mano 
gyvenimas ir jis atrodo,

ms. kaip mamos patarimu 
ir jos patarimų ir ašarų ne
pabojau. Ir kaip galėjau
atsilaikyti, kad jis toks gra- 1žus, meilus 
džiai, kaip 
tas? Žadėjo j 

Musu meilė

ir kalbėjo sai- 
medum patep- 

uk vesti.. .. 
tęsėsi apie

porą menesių ir paskui atė
jo laikas skirtis. Apie ve
dybas Jurgis nebekalbėjo 
nė žodžio. Sakė, kad jam 
reikia vykti į miestą ir ten, 
girdi, gal susitiksim. Sakė, 
kad jam reikės kur tai toli 
išvažiuoti ir todėl apie ve

kaip koks sapnas. Negaliu dybas nieko tikro negali pa- 
prisipažinti mano dukteriailsakyti.
ir mano sunui, negaliu ir ty- —D kaip su manim bus, 
lėti dėl mano gyvenimo pa-jJurguti? Aš esu bėdoj, tu- 
slapties ir, jei kas duotų pa- rim greit apsivesti, nes ki- 
tarimą, atrodo, kad leng- taip motina mane užmuš.

Kaimynai
TJurgis si 

verkti, nes 
Ii išgirsti ii

įpykę? liepė 
kas nors etai

adys. 
ne
ga-

aliko.Taip jis mane ir j 
liko ne vieną, bet kūdikio 
belaukiančią. Ir taip mano 
jaunystė, ką tik pražydusi,

KETVERTUKAI SULAUK® ŠEIMOS PRIEAUGLIO

Ua^ning šeimoje, \Veymouth, Mas&, au? ketvertukų būrelis, o šiemet ją šeimą pa
didino dar vienas naujas atėjūnas, mažiuk s broliukas Francis (viduryje). Keturi 
vaikučiai betgi daugiau žiuri į savo kaiėdin s dovanas. kaip i savo naują broliuką.

rto neapgalvotą žygį man tų, ! ut ji man vis atsakyda-gyvenimo paslaptį. Trokštu 
atleido. Ji mane suramino \o, kad dar va laiko, nėra pasakyti ir bijau. Ar gerai 
ir išeitį surado. Ji išaiškino, ko skubėti. į padarysiu? Ar neklvsiu
kad 1
vedęs 
čiaus. 
parduoti

aurgli jau senai via Po antrojo pasaulinio ka- kartais? Ar nesuardysiu 
ir vaikų turi be skai- re nauja lietuvių vilnis pa- dviejų jaunų žmonių gyve- 

Tcdėi mama nutarė siekė Amerikos pakrantes, nimą gal visai be
žemę ir išsikelti Apsigyveno tų lietuvių ir do? Kad būt su kuo pasi

gyventi į miestelį. Ten ir musų apylinkėje. Mano tarti, rodos, butų lengviau.
Kūdikio susilaukiau. Susi-duktė susipažino su keliais O gal, viešai pasiaiškinusi,
laukiau meilaus, mažučio naujai atvykusiais lietu- ir susilauksiu protingo pa-
sunelio. Įviais, kuriuos mes čia kar- tarimo? Norėčiau žinoti,

Po gimdymo, sūnelį pali- tais pravardžiojame “dipu- pasakyti ar ne?
kusi pas motiną, išvykau į kais. ’ Nesenai duktė parė- u 
Ameriką pas tėvą. Atva-jusi man sako: 
žiavau, bet jam nieko nesą-’ —Mama, aš susipažinau 
kiau apie mano nuotykius su labai maloniu berniuku 
Lietuvoje. Čia gyvendama ir jau sutarėme su juo susi-J 
susirašinėjau su mama, jai tuokti. Rytoj jis ateis pas’ 
dar spėjau iki karo ir pini-'tave, susipažinsi ir jis tau! 
gų pasiųsti ir vis dusauda-'patiks. Jis “dipukas,” bet* 

gaiiėdavausi. kad kas iš to

Viena Diena Be Melo
(Tęsinys) J žmona: mudu skiria toks

—Niekados manęs tikrai tarpas, kad net svajonėj ne
nemylėjai, arba geriau sa-'drįsčiau ją nužeminti laiky
mam, senai nustojai mylėti,* damas savo žmona. Pri- 
kr.aip nematytum perdėji- dursiu ir tai, kad neleidau 
mo žodžiuose, kurių dabar, sau ją kitaip mylėti, kaip 
anot tavęs, nesu verta. Ne, draugę.
ne. Gal būt, kad turi kam; ' —Tai jau perdaug!—su- 
nors tikrą jausmą, bet ne suko pasipiktinusi Liudvi- 
man. Įka.—Rengdamasis apsives-

Jurgis valandėlę tylėjo, ti su manimi, tu manai, kad 
tyrinėdamas slaptingiausius man tai yra laimė, o kitai 
kampučius savo širdies ir moteriai butų pažeminimas, 
sąžinės. Galop atsakė: *Tai jau perdaug, saikas pri-

—Ne, Liudvika, nėra pa- sipiidė. Malonėk tuojau pa
sauly moteriškės, kurią taip sišalinti.
mylėčiau, kaip tave. Ir, nusmovusi nuo piršto

—Atrodo, kad dvejoji ir žiedą, kurį gavo nuo Jur- 
pats nesi įsitikinęs tuo, ką gio sužadėtuvių dieną, nu
sakai. Suprantu, ką tas metė jį žemėn.
reiškia. Matyt, žinai mote- —Mylima Liudvika,—ta
ri, kurią statai aukščiau už rė Jurgis,—tik išklausyk
mane ir su kuria norėtum manęs kantriai ir įsitikinsi, 
apsivesti, jeigu nebūtų ko- kad neturi pagrindo užsi
klos svarbios kliūties, apie gauti. Nors dabar ji įgijo 

pagun- j^ui-įą aš nežinau. Ar ne didelius turtus, bet man iš- 
taip? laikė šiltą draugiškumą. Aš

‘Keleivio” skaitytoja J. O.

Jurgis sumišo, paraudo, tai vertinu, bet niekad ne- 
paskui pabalo ir tik gerokai maniau apie vedybas su ja. 
patylėjęs atsakė: nes mus skiria perdidelis

—Liudvika, jei dar vakar tarpas. Jos atminimas man 
butum taip manęs užklau- buvo žvaigždė sunkiuose 
sus, bučiau tau atsakęs gyvenimo keliuose ir pada- 
“klysti,” meluodamas taip, rė mane vertesnį tavo ran- 
kaip paprastai žmonės įpra- kos. imk atgal žiedą,— 
tę meluoti. Bet šiandien pridūrė Jurgis, stengdama- 
privalau tau teisybę sakyti, sis užmauti jį sužadėtinei 
todėl atvirai pasakau: “taip ant rankos,—ir buk tikra, 
yra.” kad niekad nesulaužysiu iš-

—Tai ko dar lauki?—su- tikimybės, kurią tau kartą 
suko Liudvika, dabar tikrai širdy pažadėjau, 
įsiutusi—Ko neini iš namų. Liudvika
j kuriuos netuieja. teisės ranka jr išme.ė 
įžengti su tokiom mintim. jano.^

—Neišeinu, nes trokštu —Ne,—sušuko 
tau išaiškinti, ką pasakiau reikalauju išmaldos!
—gal mane geriau pažinsi noriu širdies, kuri tik

ŠEIMININKĖM
Veršienos Kepsnys

Veršienos kepsniui ge-
ir gaiieciavausi, Ran Kas is to. Jis rimtas, turi’riausiai imti pasturgalį 

mano kūdikis negali būti su'gerą darbą, negirtuoklis... J Kad mėsa butų skanesnė,
.i .

manim. . e.iau užėjo tas. Duktė pasakė man ir to 
1 a-’prakeiktas karas ir musų «di,;uk<r pavardę. tnv

ryšiai nutruko. Baisiai man nustebau, kad 
be žinių

viau butų mano našta nesti.
Todėl ir šį laišką-prisipaži- 
nimą siunčiu į “Keleivį.”

Gimiau aš ir augau Lie
tuvoje, gražioj Lazdijų apy
linkėje. Augau be jokio 
vargo ir be rūpesčių. Ma
no tėvas buvo išvykęs Ame
rikon ir prisįųsdavo man ir apsiniaukė. tenavau
mamai pinigų, todėl na-lšaukiausi pne Dievo, Kan Ri
muose vargo nekentėjome.Jnausi, bet jokios pagalbos 
Augau be tėvo, o mamosjnė iš kur nesulaukiau. Ir 
nelabai ir klausydavau. Vis'kaip čia sulauksi, juk kiek- 
rodėsi, kad aš pati geriau'vienas žmogus už 
išmanau, kaip mano gyve-’das turi mokėti, 
nimą tvarkyti. Taip 
si.

ivo klai-

ištraukė 
žiedą pro

užmerkit ją sūriam vande- 
arba piene. Kiekvienam 

veršienos imti šaukš-Labai
nustebau,

buvo ilgu be žinių apie sa- yra 
vo sūnų. Nemanykite, kad ’ 
netekėiusi motina savo su-v
naus negaili. Motiniška kaj t i
meilė yra ta pati, motinos pasirikktąji“jaunwH f iTan n.uPIaukit van^"
Širdis nesikeičia dėl to, kad jr gjrdįs nukaito ir kurį lai- Sx i,-/ \ 1 ’ ,
vedybos atliktos ar ne. Ir,ka' net' žodžio ištarti nega- apšlaksty
nebuvo kam pasisakyt., ,^ kai plačiau gvvaklt l.emon° ,5unka. ir įdėkit 
pasiguosti. Manau tik mo-|mano ir J(1įio atvaizdį '.J pecų. Mėsos viršų apde- 
Linos mane supras ir atjaus! v.ihaai klt sviestu, o po 20 minučių

sa_ yra tokia 
mano
jdv; ftvua:

navardė svalU1
kaip buvo tuką druskos-

mersižka pavardė.'.. Paimkit 3’4 svar?s
sienos nuo pasturgalio, pa-

pat,
jo Ji-

ver-
1-. nionlU'TZC* V4 r.:i2t£.kur.IIUK'VT. V« «

išvvdau mano dukters mirkvkit 2 valandas piene 
niu, nusau-

ir suprasi,—atsake Jurgis, siau man pri kiaus vs. 
—Tikėk “ '

-Ne-
Ne-opu
vo-

man, Liudvika, pas savo nepasiekiamą ide- 
prismaig- kac* tove my^ui žinok, kad alą, ir tegu tavo kojos neper- 

jei tas butų netiesa, tai ne- žengia mano slenksčio. Jau 
kalbėčiau apie tai. Kas dėl senai žinojau, kad nesi ypa- 
moters, apie kurią klausei, tingas žmogus. Dabar įsi
tiek tau pasakysiu: kudi- tikinau, kad apie tave turė- 
kystę praleidau draugystėj jau perdaug gerą nuomonę, 
mažos mergytės, kuri dabar žinok, kad niekad tavęs ne
gali būti maždaug tavo me- mylėjau, o dabar tiesiog ne- 
tų ar gal kiek vyresnė. Ji kenčiu ir niekinu tave. Ti- 
yra graži, bet visai neišdidi, kiuosi, kad nepriversi ma- 
inteligentiška, bet ne aukš- nęs šauktis pagalbos ir pats 
tos apie save nuomonės, išeisi.
turtinga, bet ne puikuolė. Liudvika pasakė tuos žo- 
Jei yra ant žemės tobula džius tikrai įpykusi. Nors 
moteris, tai ji yra panašiau- juos diktavo užgauta ambi- 
ria į ją. cija ir meilė, tačiau jos

—Daug geriau padalysi akyse buvo tiek pykčio ir 
eidamas pas ją ir jai paša- nuodų, kad Jurgio nuomo- 
kodamas tuos pagyrimus, nė apie sužadėtinės charak-

skųs- 
ga-

rodė-! Bet gal neturėčiau 
Jtis, nes pagalbą 

Kartą į musų apylinkę vau. Mano mieliausia ma- 
atsikraustė jaunas ir gražus ma, kai jai viską issipasa- 
siuvėjas, pavadinkime jį kojau, mane suprato ir ma-

TYR1NĖJAr’1"1’' *

visgi

PASLAPTINGĄ NELAIMĘ KELYJE

New Yorko detektyvai aiškina paslaptingą nelaimę ant 
kelio. Toje nelaimėje buvo užmušta viena moteris. I.iko 
trys nelaimės liudininkai. Viena liudininkė. 11 metu Bar
bara Kane. ligoninėj aptvarstoma. Nelaimė atsitiko, kai 
juodas limuzinas, lydimas keturių policininku su motor- 
ciklais, smarkiai važiavo gatve ir privertė vieną vairuo
toją smarkiai pasukti i kelio pakraštį, kur. automobiliui 
pradėjus slysti, Įvyko nelaimė. Apie nelaimingą atsitiki
mą buvo pranešta tik po 36 valandų, kas rodytu, kad juo
dasis limuzinas su policininkais palydovais lyg ir nenori 
pasirodyti policijai.

pradėkit kepsnį laistyti sun- 
vertu lka' laikas nuo laiko pri- 

mirties iu4džkit bulJor‘°' kad -unka
man rodos. kadi"el?aruot«l, Po, -*‘r0? ,va'

.orio-- Kni-m bn. •• - ..u.. „ J iandos apdekit kepsnį bul-įadau šiokio to- tik mirtis ims visas mano ... - , /„i • , • vemis ir morkomis ir vėlabejones, baimę ir netikru-
Esu tikra, kad

mano skausmą ir liūdesį. |Dja
Palengva mano

žaizdos pradėjo gyti

gyve- inaują
prie

nuoja savo 
? nimą, ruošiasi 

Atsi-jvių, o aš tik 
valios; kiuos, nes

širdies!

Visagaliodėjau ant 
ir maldose
xio nusiraminimo. Prisidė
jo ir tas, kad susipažinau su ma. mano
mano dabar jau mirusiu vy- dukters pasirinktasis yra 
tu ir pradėjome planuoti;mano sūnūs ir taip trokštu 
Kurti naują gyvenimą. Po jį priglausti prie savo kru- 
karo, užėjus didžiajai in-j tinęs ir pasakyt “sunau ma- 
rluenzos epidemijai, mirė-no mieliausias.” Noriu ir 
mano tėvas ir palikau viena dukteriai atidengti mano 
su savo vyru.

Pirmajam karui praūžus, 
landžiau susekti, kur yra 
mano mama ir sūnūs. Ga
vau iš kai kurių kaimynų 
neaiškią žinią, kad per ka- 
lą mama buvo kur tai iš
vežta ar pasitraukusi nuo 
fronto ir vėliau nebegrįžo 
į musų miestelį. Rašė, kad 
kur tai žuvusi, ar savo mir- 
čia mirusi. Ir sunaus pėd
sakai pradingo. Tuo tarpu 
čia susilaukiau dukrelės ir 
gyvenimas ėjo savo vaga.
Tik retkarčiais kartus prisi
minimas replėmis širdį su-

kepkit, kol mėsa bus visai 
minkšta. Prieš paduodant 
stalan, į padažą įpilkit pu
sę puoduKo grietinės. Jeigu 
kepsnį manot paduoti šaltą, 
tuomet bulvių ir morkų dė
ti nereikia. Taip pat nedė-

!kit grietinės.

spausdavo.
Mano širdis lyg nujautė, 

kad mano sūnūs yra gyvas. 
Niekaip negalėjau prileisti 
minties, kad ir jis žuvo bai
siajame kare, didžiųjų sker- 

jdynių nekalta auka. Bet jo
kios žinios iš Lietuvos apie 
mano sunaus likimą nega
vau.

Mano dukterį stengiausi 
auginti taip, kad ji nepa
darytų mano padarytos 
klaidos. Prieš aštuonius 
metus mano vyras mirė, pa
likau našlė su viena duk
rele. Gyvenome kartu. Aš 
labai troškau, kad ji ištekė-

Aktorė Pat Cooper turi abiem 
rankom darbo, kai ji vaikšto 
Miami Bearti pajūriu. Vijas 
taršo jos plaukus ir kilnoja 
suknią; kaip čia nuo jo apsi
ginti?

Trapus Riestainiukai
Riestainiukus kepkit 20 

minučių. Padaryti juos leng
va ir nebrangu. Reikia pa
imti:
3 šaukštus grietinės (rukščios) 
3 šaukštus grietinėlės (lignt 

cream)
šaukštus sviesto 
kiaušinius 
šaukštus cukraus 
lemono žievelę

Miltų tiek, kad tešlą galima bu
tu kočioti.
Kiaušinius ištrinkit su 

cukrum iki baltumo, pridė
kit kitus dalvkus, išmaišv-•r 7
kit, tada pridėkit miltus ir 
padarykit tešlą. Tešlą su- 
piaustvkit apvaliom juoste
lėm ir darykit mažus ries
tainiukus. Sudėjus ant 
skardos ištepkit kiaušinio 
tryniu ir pabarstykit cuk
rum ir kapotais migdolais.

Daugiau kaip trys ketvirta
daliai keleivinių automobilių 
yra Amerikoj.

Amerikoj yra 9,244,000 sunk
vežimių (trucks), beveik pusė 
viso pasaulio sunkvežimių.

mane čia užgaulioda- terį per minutę pasikeitė, 
mas komplimentais kitai Truko uždanga, kuri trukdė 
moteriai. iki šiol matyti teisybę.

—Nepyk, Liudvika, rei- (Rus daugiau)
kalavai, kad -tau pasakyčiau----------------------------------
teisybę. Tavo reikalavimą -Keleivyje” naudinga yra 
išpildžiau. Bet nurimk— daryti visokius biznio skel
ta moteris negali būti mano bimus ir paiieškro.rrm*

negu

Geros Knygos Visada Reikalingos
BARAKAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa

ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. S2.25

: 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

LIETUVIU KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu
veikalas ....................................................  3.00

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

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mas*.

i
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Iš Plataus Pasaulio
AUKSO PAKRAŠČIO SKANDALAS

Aukso Pakraščio (Gold Coast) autonominėj anglų 
kolonijoj kilo skandalas. Tos kolonijos ministerių pir
mininkas, Kwame Nkrumah, kaltinamas, kad jis ėmęs 
iš biznierių kyšių net $125,000. Kaltinamasis ginasi. Ty
rinėjimas eina. Nkrumah buvo skaitomas vienas iš ga
biausių nėgių vadų Afrikoje.

QUEBEC’O CENZŪRA
Quebec provincijos Kanadoje cenzūra uždraudė ro

dyti visoj provincijoj filmą apie Martyną Liuterį. Cen
zoriai jokio paaiškinimo dėl filmos draudimo neskelbia, 
bet ir be skelbimo aišku, kad katalikiški provincijos cen
zoriai nėra patenkinti Martyno Liuterio garbinimu.

ŽIEMA NE VISIEMS PATINKA

Koks tai chicagiskis žiuri nelabai patenkintas į savo ap
snigtą automobili. Sniego kai kur jau privertė daugiau 
negu žmonėms patinka. Bet vra dar vietų, ypač Rytuose, 
kur sniegas šią žiemą nė nosies neparodė.

kiekvieno namelio yra dar MUSU KūletldoriuS

nelių virš 65 metų. Be to, NELAUK PARAGINIMO
socialinio draudimo para-’ --------
ma naudojasi 1,055,000 vai-' Mes pranešame skaityto- 
kų iki 18 metų amžiaus. tjams, kada jų prenumerata 

Socialinis draudimas iš baigiasi, bet mums daug syku 
dirbančiųjų ir darbdavių’laiko ir išlaidų butų šutau-1

Ieškau Kompanijonb
Paieškau apysenio vyro, rimto ir 

teisingo žmogaus, kurs turi savo 
pragyvenimu »r norėtų gyventi 1 al
moje. Gra.-.i vieta, visai arti mies- 

.telio (1 blokas). Suinteresuoti ra-

Joe Stock,
P. O. Box 62,
Irons, Mich.

■ u n o•in
u
ii
lt
u

unokesmų pernai turėjo 4 pyta, jei mielieji skaityto-
bilionus dolerių pajamų ir jai nelauktų pranešimo, JULIJOS TYRINĖTOJŲ
išmokėjo pensijoms ir šei-'kad jau laiaas mokėti. To-,
mų paramai 3 bidonus do Į dėl prašome prenumeratų1 (Tęsinys)
lenų. Senatvės pensijų ka- pratęsti nelaukdami įspėji-' šventas Raštas aiškiai prirodo, 
, ..... w kad Jėzus, kursai savo prieš-zmogis-isOje d«x.D<il \ia 18 bidonų mo. kame buvime buvo Logos, kuris ap-
doleriu atsargų, kurios vra1 Visuomet prašome žymė- [eid° dangaus palovius ir jo gyvy- 
..,*■» , , . . be buvo pernešta nuo dvasiško antlaikomos federalinės vyriau ti adrese zonų, jei gyvenate žmoniško gyvenimo, kuris prisiėmė 

* Nona Pr«initi ir panašumų žmogaus ,runcsic. ncpa stojosi Jėzumi tiktai tuo tiksiu idant

GARSINIMAS (6)

sybės bonuose. Iš bonų per-1 didesniame 
nai pensijų kasa turėjo 400,'kanka, pavyzdžiui, rašyti f“onės. butų išgelbėti iš nuodėmės.
000,600 dolerių pajamų iš Chicago, iii., bet reik pri- (gus turėtų gyvenimą. (Jono 10:10.)• (Jis atėjo ir aa ' -----dėti ir pašto zonos numerj. alpirkinx4.nuošimčiu.

. VOKIEČIAI BĖGLIAI
Pereitais, 1953 metais iš rytinės Vokietijos į vaka

rinę Vokietiją atbėgo nuo bolševikų 350,00d žmonių. Iš 
tų pabėgėlių tik 7,000 galėjo išvykti i užsienius su Ame
rikos organizacijų pagalba. Bėgimas nuo bolševikų ry
tinėj Vokietijoj tęsiasi.

MASINA TIBETO POPIEŽIUI
Kinų bolševikai padovanojo Tibeto vienam popie

žiui, vadinamam Pančen Lama, gražų Amerikos darbo 
automobili. Mašina perkama Indijoj ir gabenama į Ti
betą per Himalajų kalnus. Pančen Lama yra konkuren
tas senai tibetiečių pripažįstamam popiežiui Dalai I^ama, 
kuris bolševikams mažiau patinka.

nemažas daržas, todėl gali
ma auginti daržovių. Lei
džiama laikyti ir vištų. 
-Joms lesalas nieko nekai
nuoja.

JUOKAI
Užucmarša Profesorius

Vienas biologijos profesorius 
pažiurėjo į savo studentus ir
tarė:

—Atėjo laikas mums piaus- 
'tvti varlę ir pažiūrėti, kaip jos

Jau Siunčiamas organizmas yra sudarytas. Aš 
______ Įtyčia atsinešiau kišenėj

‘Keleivio” kalendorius .varlę, kurią ir piaustysime.
. . | Po to profesorius iš savo ki-

,_w_  metams jau pasiųstas genės ištraukė popierinį maišiu-
Darbininkai savo tarpe ji užsisakiusiems. ka> 0 jg t0 maišiuko ištraukė

sugyvena neblogai, bet per-iTik.ime visi užsisakiusieji jį aplamdytą senvičį. Profesorius 
didelės draugystės greit gaus. Jei dėl pašto pažiurėjo i sentičį inėra.

FILIPINŲ PREZIDENTAS
Gruodžio 30 d. Filipinuose valdžią perėmė naujai 

išrinktas šalies prezidentas, Ramon Magsaysay. Jis yra 
žemės reformos šalininkas ir skaito, kad Filipinų gerbū
vis priklauso nuo sugebėjimo pakelti kaimiečių gyvenimo 
lygi- Jis skaito, kad su bolševikais reikia kovoti refor
momis, o ne tiktai ginklais.

BURMOS VARGAI
Burmos ūkis šiomis dienomis gyvena sunkią krizę 

dėl ryžių kainos kritimo. Buimos eksporto 88'< sudaro 
ryžiai, 70% 3urmos valstiečių verčiasi ryžių auginimu ir
ryžiai sudaro 40% visų Burines tautos pajamų. T? v v it i z v vc-i VI

kainų kritimas visam Burmos ukiui yra didelė nelaimė.

T .ietuvis Gano Australu Avis

Tarp savininko ar jo pava
duotojo ir darbininkų nėra 
jokio bendradarbiavimo. 
Ateiviai pageidaujami tik 
todėl, kad daugumoj geriau 
dirba už vietinius. Vieti
niai darbininkai viešos ne
apykantos jiems nerodo.

Vietoj mokyklos nėra 
Šeimos, kurios turi mokyk
linio amžiaus vaikų, jiems 
pamokas duoda korespon
dencijos budu, nes artimiau- 

isias bažnytkaimis yra tik už 
"20 mylių ir su juo jokio pa
stovaus susisiekimo nėra. 

Pramogų vietoj nedaug.
Kas antras ________  „ .
nemokamas kinas. Kas sl^stl 
mėgsta šokius ar kitką, turi 
vykti į miestelį. Norint, 
galima eiti medžioti kengū
rų, triušių arba eiti žvejoti 
i netoli esanti tvenkinį.

ir nustebęs
perkrovimo kalendorius ne-tarė:
ateitų tuoj pat, prašome’ —0 aš labai gerai atsimenu, 
kantrybės, jis pasieks visus kad a-j savo užkandžius visai 
užsisakiusius. ^nesenai suvalgiau.

Jei kam kalendorius ke
lyje žūtų arba jei kas gautų 
sugadintą (gali pasitaikin-'
ti ir tokių), tai prašome 

Dranešti, išsiusime▲ Z A.

Stalino Didybė

(Jis atėjo ir aavė gyvenimą savo ka.- 
idant kiti apturėtu

Kai keičiate adresą, pra-‘«’v«»n**- (Mateušo 20:2s.) jis bu- 
... , įvo ba gotas, o musų deltų pastojo

Šome kutinai aiškiai para-.biedna>, idant per Jo biednystę mes 
- *• • Ibutume bagoti. t Korintieviams 8:9.)syti ir senąjį ir naująjį aa- Kada Jis užgimė kaipo žmogus tada 

aniolai dangaus apgarsino linksmų 
naujieną didžio džiaugsmo, kuris 
bus visiems žmonėms: nes tikslas jo 
gimimo buvo atpirkti žmoniją ir 
sugrąžinti žmones prie to kas buvo 
pralaimėta. (Luko 2:9-11.) Jeigu 
žmogus nebūtų sugrąžintas prie jo 

{pradinio stovio, tada visi Dievo tiks
liai ir nulėmimai nueina už nieką,
! ir nusiuntimas Jo mylimo Sunaus 

turiu didžiųjų užsienių rei-Išia a“1 žemės, neturi nė jokios nau- 
< K-nti , , . . y . -.-i • -uos. Bet žinome, kad Dievo Žodis• kalų mimstenų susitikimąlturės išsipildyti.

Rprlvnp Tč tn «nqitikirnrJ Kadangi tobulas žmogus Adomasceiiyne. 1S to SUSlllKimO nus įdėjo ir per nusidėjimą prarado
dideliu sprendimų varguįte*.sę ir ta!? palaimas kokios

.. i * r • i • (priguli ir eina sykiu su tobulu žmo-gŽtliniH laukti, bet jame 1‘U-jgaus gyvenimu, todėl suteikimas gy- 
hsndvJvęnimo' tobulo kito žmogaus. buvo 

ned lejOjdlHdl Danais vienatinis būdas patenkini
mui to nuosprendžio ir pašalinimui 
tausmės ir išfiuosavimui žmogaus. 
Toksai užvadavimas arba pastaty
mas vieno tobulo žmogaus gyveni
mo vieton kito, šventame Rašte va
dinamas atpirkimo auka. Dievas jau 
seniai pažadėjo atpirkti žmogų nuo 
kapo galybės, ir išgelbėti jį iš mir-

rn kol <2:iltooo imfvnė- ties. (Ozea 13:14.) Jo žodis parodo,ių KOI Ka& Šaltose imiyne-JO}, jis užlaik4 ta pažadėjimą; nes
{še. Jei rusams tas pasisek- parašyta yra “Jėzus iš malonės Die- 
1 vo ragavo mirtį už kiekvieną žmo

gų.” Ebreonims 2:9.) “Nes yra vie
nas Dievas ir vienas yra tarpinin
kas tarp Dievo ir žmonių, žmogus 
Kristus Jėzus, kursai davė pats sa
ve ant atpirkimo už visus, ant liu
dijimo laiku savo.”—1 Timotiejaus 
2:5.6.

(Bus daugiau )

resų.
“Keleivio” Administracija.

KARAS INDOKINIJOJ

(Atkelta iš 2 pusi.)

;ai
valyti kylį į Vakarų sąjun
gininkų tarpą ir, šiuo metu, 
ypač stengsis prancūzus iš
vilioti iš Vakarų koalicijos 
ir neutralizuoti Rytų-Vaka-

Mokytojas kelias valandas tų, Amerika susilauktų di
‘aiškino mokiniams Stalino di
dybę. Manydamas, kad jo mo-

delio pralaimėjimo.
ib.mums ----- ~-- , _______ ,................. . .' ikiniai jau tikrai suprato, koks

2*' , , , -i i, Ididelis vra Stalinas, mokvtojasDabar pats laikas kalen- kreipėsi , viena molinj. 
donų užsisakyti. Vi»u» už-, _Papasakok,' Jonuk, 
sakymus pasiunčiame tą pa- Stalino didybe, 
či, diena, kaip tik gauna-J -4 pėdu ir 8 coliu.-nė
me laišką. Lzsakymus ir galvodamas atsakė Jonukas. Įeinate savo sveikatą, tai tuojau at- '

NEMOKAMAI
Pamėginkite visi tie kurie kentia- 

ap ,te šiuos skausmus: REU.MATIŠKUS, 
RANKŲ IR KOJŲ GĖLIMĄ BEI 

1T1RPIMA, NEURALGIJA. NUO-

50 centų pinigais (arba' —Iš kur tu žinai?—nustebės jokite savo vardą, pavardę ir ad- 
Y jresą drauge su šiuo skelbimu, ir ne

įmokamai gausite naujai pagerintos 
Pavai -

Galite gauti veltui panašaus turi
nio spausdintų, kreipkitės:
LITHUANIAN BIBI.E STUDENTS 

ASSOCIATION
3444 South Lituanika Avenue 

Chicago 8, III.

IK
Ui

vietoi nenauir smulkiais pašto ženkleliais klausė mokytojas. « »•Vietoj neaaug. . „ j M tavas dažnai sako |D**snio Galingos Mosties."PŠtadierną vra P° 3 ir ° centus) prašome} —Ma-‘° -exas oaznai saito,į,o^ po savaiUs laiko jei,
azl-n-,,. kad jam didysis Stalinas iki J ausite sveikesni, grąžinkiteIzinoc i^lŲbLl - iuCJ CoU • likusio Rpt. m**?; žinome: 1

“KELEIVIS”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Iš BALF’o Veiklos

Kas Mums RašomaIr Amerikoj yra didelių1.vikšrai ne tik kad sugadina 
avių ūkių. Kai kurie tams-|vilną, bet neretai ir pačią

Visiems BALF’o Skyriams

Šiuo metu visose Ameri
kos lietuvių kolonijose vvk-

gerklės Įkirėjo. o mano tėvo 
ūgis iki kaklo buvo lygiai 4 pė
dos ir 8 coliai,—atsakė Jonu
kas.

Amerikoj iš visų gyventojų, 
vyresnių negu 13 metų. moterų 
yra 58.OdO.OfK). o vyrų 53.600,-
000.

jeigu nesi- 
mums

likusią. Bet mes žinome: tūkstan
čiams padėjo, padės ir jums. Užtik
riname pasekme’ (7-i)

DEKENS PRODUCTS 
P. O. Box 666 

Newark 1. N. J.

RAMUNĖS

Susinimo 0^1 gĄLF’o žiemos rūbų 
. , Arimanto straips-; vajai. Į centrini sandėli

daugiau, negu kuri kita vai-;dar yra duodami vaistai.nis “Gėlyno Susintojai” (“Ke-jruoįat atejna rubų ir avaly- 
stybė, ir kurios eksporte nuo kirmėlių. peivio” Nr 48). . Tikrai daug giuntos iš daugybės at-
avies vilna užima svarbiau 
šią vietą.

Viename tokių ūkių dir
ba prieš kelerius metus į 
Australiją patekęs lietuvis, 
kuris “Musų Pastogėje” tą 
ūkį ir aprašė.

Ūkis užima 20,000 hek
tarų plotą, tai yra 50,000 
akrų. Jame laikoma apie. 
33,000 merino veislės avių 
ir keletas šimtų galvijų. Vi
sas plotas padalintas į 63 
įvairaus dydžio laukus, ku
rie yra aptverti vielų tvoro
mis. Visos tvoros, kurios 
ribojasi su kaimynų lau
kais, turi maždaug 1 metro 
aukštumo vielinį tinklą, ku
ris neleidžia pralysti triu
šiams.

Visus metus avys ganosi 
laukuose. Jų vilna kerpa
ma vieną kartą per metus. 
Nuo vienos suaugusios 
avies gauna 13-14 svarų vii 
nų. Nore avys ganosi išti 
sus metus laukuose, jos vis- 
tiek reikalauja atidžios 
priežiūros.

Kad apsaugojus nuo utė
lių ir kitokių parazitų, visos 
avys kartą per metus yra 
maudomos specialiai pa
ruoštam skiediny dušų pa
galba. Kitas didelis avių

,, , x —* - - i i daugybėsčz * o n l\ \ 0*1411 — KftS t V’ C13 susi ns m UStl Ra I— i i • « • • .Sitam ukv pajamos gau- - - skirų skyrių, parapijų
narnos ne tik parduotą ')ą-
vilna, bet ir uz parduoda-,. .. . ,.... . , - T1 -bedos, nęs jis jau per daug me-mus veislinius tekies. Per t ... . .. ' . . ... x • i , ltu prigijęs ir ji pakeisti pa-
vienus metus jų pai Juoda g!ernžimu; pagrobimu ar užėmi- 
apie 5,000. Praeitais metais mu>” kaip nurodo Arimantas, 
žemiausios rūšies veislinis^c-jtų netaip skambu, bet ir tą 

Tačiau

įr
žodis “okupacija” dar pusė' Europoje gi ru-

Daug kas “Keleivį” išra
šė savo pažįstamiems ir 
draugams švenčių dovanu. 
Kas nesuspėjo, nėra vėlu tąj 
padaryti ir dabar.

NEBŪK ŽILAS

• _ • • • • • •Tikintieji Teisinasi
Daug tikėjimų, tai katro klausyti. 

Kuomet Biblija buvo paslėpta, tai 
taip buvo. Bet dabar Biblija atida
ryta? Kuris bėga nuo Dievo žodžio, 
-as pats save žemina. R. P. ž. 24:8.

Alik Armin (2-4)
3444 Mass. St.. Gary, Ind.

Greita Pagalba

Mes sravome dideli 
siuntinį šviežių Ba> 
niuniu žiedų iš Hur.- 

rijos, ir dabar visi 
turi progos įsigyti 
Ramunių. Hung-arijos 
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
bata. Prisiųskit mums $2.50, o mes 
atsiųsime visą svarą Ramunių. I 
Kanadą $2.75.

AL£XANDER’S CO.
414 Bronhray 

South Boston 27, Mass.

Ar jūsų ko.ios dega, niežti, skau
da ? Vartok ZALB ir vėl šypsokis.
Taip pat gelbsti suminkštinti saus- 
nusle; (komas) ir nuospaudas. Sep
tynios aktingos vaistų dalys suteikia
greitą pagalba. Prisiusk $1 (C.O.D.1 ___ -- ■ •
nesi-iričiam). Pasiuntimą apmokam.j Ivegeaa prašyli
Eridgeport Dmg c*.. Dept. «. 461! vargstančiam, bet gėda jos 
Gregory St., Bridgeport, Conn.

aukos
bai, avalynė ir lovos balti
niai labai reikalingi. Tad 
prašome nepailsti ir tęsti 
drabužių rinkliavas.

Rubų ir avalynės siuntos 
, dažnai pažymimos, kaip

pats geriausias buvo par-(yra daugvbė lietuviškų žodžių, “pers0Ra] effects,” ir vien 
duotas Sydney iš varžyty- kurie gražiai skamba, bet musų
nių už 4,600 svare. Jrasytojai jų virton mums bruk

ite bruka svetimu®, štai keli 
Ūkyje dirba iš viso apie pavyzdžiai: reflektorius, foto-

40 asmenų. Dirbantieji,'grafija. finišas, blefas, -»ansin-
kurie turi šeimas, gyvena Sas- forsavimas, supryzas ir tt. 
atskiruose butuose iš 3-4 Šitie žodžiai yra paimti iŠ ang-
kambariu. Nevedusieji gy-kalb°’- iie..k,iek pn-

, * , • • Įdėtos lietuviškos galūnes irvena bendrabutvie po viena . ...
, , , -jį ./.vartojami kaip lietuviški zo-ar du kambary ir gauna pil- d-jai

na išlaikymą. Darbas ne-' * Tai neleistina. Kam tokie 
sunkus ir gana Įvairus: avių žargoniniai žodžiai reikalingi? 
priežiūra, tvorų remontavi-juk mes turime savu gražių 
mas, triušių gaudymas ir ktJžodžiu. Kam sakyti reflekto- 
Be to dar čia dil ba šie spe- rius, jei turime gražų lietuviš-

tekys kainavo 12 svare, O.butų galima padaryti.

dėl to tenka mokėti labai 
aukštus persiuntimo tarifus.
Todėl maloniai prašome vi
sus surinktus rubus ir ava
lynę siunčiant aiškiai pažy
mėti : Used clothing and 
shoes for charitable purpos-

šų- Į itherių
Už jūsų bendraJarbiavi-ies vy- 

mą nuoširdžiai dėkojame, udinin-
BALF’o Centras. ten

_________________ ptų pa-

neduoti.

A. L A L I O

Tai sokrenys daug lė-____ _ - x . -i- A »-» ilio bombos šukele A. E. Ko-

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas^

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

gus siųsti kartu su užsakymu.
DR. D. PILKA, 546 E. Broadvray, Boston 27, Mass.

misijos pranešimas,# kad 
“visų kategorijų” atominiai' bUMVIENIJIMAS LIETUVUJ 
ginklai busi, bandend. / AMERIKOJE

cialistai: veterinaras gydy
tojas, 2 mechanikai, šoferis, 
stalius, sodininkas, mėsi
ninkas ir karvių melžėjas. 
Dirbama nuo 7 valandos ry
to iki 5 valandai vakaro, 
su vienos valandos pietų 
pertrauka. Be to dar lei
džiama po pusė valandos 
priešpiečiams ir pusvaka
riams. šeštadieniais dirba
ma iki 12 valandai.

Vedęs darbininkas gauna 
13 svarų 5 šilingus į savaitę

priešas yra rudos ir 'mėly- ir kaip nemokamą priedą
nos musės, kurios deda 
kiaušinius įvairiose avių 
kūno dalyse ir vėliau jų

dar butą, elektros šviesą, 
2-3 litrus pieno kasdien ir 
pusę avies per savaitę. Prie

ką atsvietas, arba vieton fini
šo—baigmė, vieton supryzas— 
staigmena ir tt.

Musų kalba yra tikrai žodin
ga. tno mes galime didžiuotis 
ir svetimybių nesigainioti.

Sakoma, kad Babelio bokštui 
griuvus žmonės išsisklaidė po 
visą pasaulį ir tada pradėjo 
kalbėti visokiomis kalbomis. 
Anglų kalba, kurioj yra labai 
daug kitų kalbų žodžių, tikrai 
tebus daug vėliau sutverta, o 
musų lietuvių niekeno nesuga
dinta kalba yra daug senesnė, 
gal tikrai kilusi iš anų biblinių 
laikų, todėl mes turime ją 
branginti ir jos svetimybėmis 
nesusinti.

A. VAISNIS.

Socialis Draudimas 
Kasmet Vis Auga

VOKIEČIAMS RUPI 
KARO KRIMINAI

v
;ismą

Baigiantis 1953 metam? 
senatvės pensijomis ir ap
draustųjų šeimų parama 
Amerikoje naudojosi 5,97o- 
000 žmonių, arba visas mi- 
lionas žmonių daugiau, ne
gu prieš metus laiko.

Senatvės pensijas dabar^tuose 
gauna 3,250,000 žmoni ųAf). 
virš 65 metų amžiaus, arba ^rika 
600,000 žmonių daugiau, 
kaip prieš metus laiko.

Našlių senatvės pensijas, 
pagal socialinio draudirr

I skel- 
:eismą 
ziden- 
erikos 
jojimą 
’Jšimo-

Vokietijos vyri: 
prašo, kad keturi 
savo posėdžiuose Be 
nutartų paliuosuoti 
kus karo kriminalisto 
Spandau kalėjimo, ku 
dieji nacių vadai yra 
komi Niurembergo 
sprendimu. Jie laiko, 
turiu didžiųjų prie 
ir gali būti paleisti 
d lesiems susitarus.

Vokiečiai savo kai

^iECIA VISUS f BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
^ĮKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

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

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

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

APPRAL’DA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis 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:
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VISI I ŠAUNŲ .KAIP SUTIKOME
BALF’o BANKETAI NAUJUOSIUS METUS

KOVO 21 DIENĄ 
SOCIALISTŲ BANKETAS

batsiuviai SUSITARĖ GERIAU KALĖJIME 
KAIP PAS BOŠEV1KUS

NEIŠSEMIAMAS
ŽINIŲ ŠALTINIS

Massachusetts valstijos 
12,000 batų dirbtuvių dar- 

kurie priklauso
Metinis Lietuvių Sočiai

demokratų ‘Sąjungos __
kuopos banketas įvyks kovo j 6usila< su 60
21 d. So. Bostono Lietuvių lilini, !11>tovais Jėl sutarlies 
Piliečių Draugijos svetai
nėj. Kitas - organizacijas

Kaip visi Bostono lietu
viai sutiko Naujuosius Me- 

saiėje BALF’as rengia šau-Į tus? Žinoma. Įvairiai, 
nu banketą, kurio pelnas'Vieni važiavo į New Yorką 
skiriamas Vokietijoj pasili-'ir kitas vietas ta proga ap-

Sekmadieni, sausio 17 d., 
Su. Bostono Lietuviu Klubo

prašome tos dienos vakare 
pobūvių neruošti.

LSS 60 Kp. Valdyba.

Gražus Šeštadieninės
Mokyklos Pasirodymas

urmų atstovais dėl sutarties 
pratęsimo šiems metams. 
Atlyginimas paliko tas pats,

Amerikos kareivis Vokie
tijoj, Norman M. Lowell iš 
Somerville, Mass., nenorėjo 
sėdėti kalėjime 6 mėnesius 
ir buvo pabėgęs pas rusus. 
Ten jis išbuvo nuo 1953 
metų rugsėjo 12 iki sausioh^r išsiderėta kitokiu uatre- 4cl- ir vėl pabėgo pas ame-„minų. Babar darbininkai, R. ; kad

gaus: atlygiu,mą uz b su pu- kalėjime gu.
so šventų dienų, savaitę ap- j bolševikų "laisvė-
mokamų atostogų dirbusieji . „ 
ne mažiau kaip 5 metus ii- 
2 savam dirbusieji ilgiau;' ______

Jis buvo Bautzen mie-

Ir šių metų “Keleivio” ka
lendorius yra gausus įvai
riausių žinių šaltinis. Tik 
paskaitykite, kokie straips
niai jame atspausdinti: Ko
dėl keičiasi žemės oras, 
Kaip atsirado žemėj gyvy
bė, Kaip gelbėti gyvulius 
gaisro metu. Ką reikia ži
noti apie daržą ir sodą. Ar 
reikia žolynams vitaminų, 
Apie Lietuvos kunigaikš
čius, Badas ir maras Lietu
voje, Kaip lietuviai kovojo 
'su bermontininkais, Kaip

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties VVH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:
409 W. Broadway, So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

DR. D. PILKA

kusiems lietuviams sušelpti.'lankyti savo aitimųjų, antri
Pradžia 5 vai. popiet. [Naujuosius Metus pasitiko I So. Bostone jau penktus Įįr2^dto< ■ $500^mj1$8KHgo,!

Meninę dalį atliks buvusi’savo namuose, savo šeimo-! metus dirba šeštadieninė nin& išUdoms- . 31 die. Nauji Mie^ Se^in^i Cv •““!
Kauno dramos aktorė, da-'se, didesnio ar mažesnio .'lietuvių mokykla, kurią lan- na. per l3 ^5 'gy^na Čigonai, Kaip atsi

Oftoc V a Lando*:
Ir

1 IM < 
7 (kl •

bartinė Bostono lietuvių'būrelio draugų tarpe. Klu- 
dramos ratelio režisorė bai, kurie turi savo patal- 
Gustaitienė, solistė Barmie- pas, rengė jose sutiktuves.
nė ir buvęs Vilniaus operos Bostone, tur būt. daugiau- skyrus dviejų šeimų, čia 
solistas Liepa. Solistams šia tą vakarą suėjo į Pilie- niau isikurusių. Mokykla

ko apie 150 mokinių, 
jie yra paskutiniosios aLei 
vių bangos tėvų vaikai, iš

... . ną; v įsi dolerių pašalpos ligos ir ne
pradėjo Dirbtiirado Amerikoj audimo ma- 

Išinos, Amerikos lietuviu

646 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefone*: SOCch Borton 1X100 i

didžiausias 
vadovas K.

aimingų atsitikimų atve- Pirmadieni daugelyje^a/^T'hgoT 
’ .jais: specialioms Ilgo- Massachusetts miestų ivyko:^ ’ „ ■ ■ -I

ninės, $50 gydytojų, §150 naujųjų šeimininkų—tary~|reįšk
akompanuos muz. J. Ka-Jčių Klubą ir daugiausia ten 
činskas. centų paliko.

Į banketą pažadėjo at-' Rašytojų Klubas su savo'tęs i ją net 14 mokytojų, 
vykti ir pasakyti kalbą gu-‘bičiuliais Naujuosius Metus’ Sausio 2 d. šv. Petro pa- 
bematorius Herter ir BALE pasitiko Gimbutų bute. Jie'rapijos salėje mokykla ren- 
pirmininkas prof. kan. J? turėjo ir kuklią, bet gra-Įgė Kalėdų eglutę ir ta pro-

ramstis " operacijų. $200
. ^la ^.Os išlaidoms. Mockus, suspie-.

Susitvarkę* Išplaukė

Končius. Kalbės ir 
organizacijų atstovai.

Valgių paruošimui vado
vauja bostoniškiams gerai 
pažįstama veikėja Tumavi- 
čienė. Gros gera muzika, 
šokių mėgėjai turės progos 
smagiai pašokti. Skubėkite 
įsigyti biletus, nes jų gali 
pritrukti! Jų galima gauti: 
“Keleivio” redakcijoj, Lith- 
uanian Fumiture Co. (32S 
Broaduay, So. Boston). 
Vakauzų maisto produktų 
krautuvėj (53 I St., South 
Boston) ir iš BALF’o vai
dybos nariu. Bileto kaina 
$2.50.

Visi i BALF’o banketą!

Persikėlė į Naują Vietą

kitu’žią meninę programą—-dai-'ga pasirodė, ką ji gali.
Programa buvo įvairi:

Pirmadienį apleido Bos- 
iv’tono uostą lėktuvnešisnavo, deklamavo , ------------ ------- r--------_

Tautininkų Namuose taip’eilėraščius sakė, ir šoko, ir, Leyte, .-tiriame spalio 16
pat ta proga geras šimtas'dainavo, ir smuiku, akor-d. įvyko sprogimas, atėmęs 
atsisveikino su 1953 metais.! dionu grojo, pianu skambi- gyvybę 37 asmenims. Ka

jai-5 no. Ir vis ta darė mažiukai ro teismas išaiškino,Čia buvo ir daugumas Gai
vyrų choro. 
Gaidelis pa-

delio vedamo 
Meninėj " daly 
skambino, Barmienė padai- kietijos “kempėj” 
navo.

VALGYSIME 2IURKIENĄ

Lietuviška užeiga “K St. 
Tap" pereitą trečiadienį, 
gruodžio 30 d., persikėlė į 
naują vietą, toje pat gatvė
je, K. 4-tos ir Emerson gat
vių kampe. Atidarymas 
naujoj vietoj vyko iškilmin
gai, buvo gėlių, gausiai su
sirinkę svečia: buvo pavai
šinti sandvičiais ir gėri
mais. Nauja užeiga gra
žiai papuošta ir daro jaukų 
įspūdi. Rep.

Vairuotojai, Saugokitės!

Massach usetts va Ist ii oj e 
nuo šių metų Įvesta punktų 
sistema už įvairius nusižen
gimus. Tuos punktus re
gistracijos įstaiga rašys į 
kiekvieno vairuotojo są
skaitą: kuris tų punktų tu- 
i ės daugiau, tas vėliau ir už 
automobilio draudimą turės 
('.•‘ilgiau mokėti.

štai 12 nusižengimų ir 
įrašomų punktu skaičius: 
už mirtiną suvažinėjimą 12, 
važiavimą girtame stovyje 
12. leidimą girtam vairuoti 
12. panaudojimą automobi- 
l'o nusikaltimo tikslu 12, 
r< sustojimą ką nors sužei
dus 8. neatsargų važiavimą 
š, naudojimąsi neapdraustu 
ir neregistruotu automobi- 
Jiu 8, lenktyniavimą važiuo
jant S. didesni sužeidimą 6, 
mažesnį sužeidimą 3. nuo
tolių iki $100 padarymą 2 
ji- nepranešimą apie nelai
mingą įvykį 2 punktu.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

62M Kast Broadwav 
South Boston 2<, Mass. 

Telefonas SO 8-4143
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langam*

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

sv. Kazimieras, Ką 
eiškia Kalėdos ir Kūčios,’gimdymo-bų, mokyklų valdybų, ma-ų t 

j jurų—iškilmingas pareigų
j perėmimas. Bostono majo
ras ta proga pasakė naujo
sios miesto tarybos posėdy 
kalbą, pažadėjo mažinti 
miesto administracijos iš
laidas, perkainuoti nekilno
jamuosius turtus, kad butų 
vienodi ir ne taip sunkus 
mokesčiai. Bet nesitikėki
me šiemiet mažesniu mo
kesčiu.kad

pipiriukai, daugumas Į šį sprogimas įvyko dėl užside- 
pasaulį atėję kur nors Vo- gusios alyvos katapulto

ar vys- vamzdžiuose ir kad jis Įvy- 
tykluose motinos iš Lietu- ko ne dėl sabotažo, keno 
vos išvežti ar išnešti. |nors kaltės ar apsileidimo.

Iš tikrųjų, argi tik tėvams1 Lėktuvnešio pat a i s y m a s 
i tebuvo malonu klausvtisjkastavo 0600,000. Jo da-

Tai nėra juokai. Juk ir kaip S. Makaitytė net ra-, baltinė paskirtis gaudyti ir 
šiandien vieni valgo tą, į ™ eilėraščius sake, kaip, naikinti povandeninius lai- 

“toks pat pipiras Budreika vus.
smuiku čireno, broliukai---------------------------
Manomaičiai vienas akor-; Massachusetts valstijoj 

, dionu grojo, kitas pianu luošų vaikų ir suaugusių 
skambino, nekalbant jau draugija išleido atsišauki- 

kiek didesnius akor-'.ntą, kuriame tėvai į-agina- 
snJdionistus Venckų ir Jakutį mi vaikus iš mažens mokin- 

Bostone, svarstė bį" pianistes Gimbutaitę ir, G atsargumo. Atsišaukime 
žmonių mitybos klausimą.)^ePaitč- O koks tų pipirų
To klausimo žinovas prof.Jc^lol’as- 3is net be chorve- 
Asdell sakė. kad mes mais-džio dainavo. Mat, chorye- 
tui tevartojame palyginti) d® Barmienė susirgo. Ka- 
mažą esančių gyvūnų dalį.pjn. ar vyrų choras drįstų be 
Sako, reik juos geriau ištir-,Gaidelio scenoj pasirodyti, 
ii ir neabejotina. kad SUra-O /autinius šokius, Ivaškic- 
sime daugiau jų tarpe to-:nčs pamok v ti, šoko, kad net 
kių, kurie labai tinka žmo-! !‘:u(^os lakstė.
gaus maistui. Ypač kreip- Malonu buvo žiūrėti, kaip 

dėmesis i veislingus?’* pipirai, Kalėdų senelio 
jJ paklausti, kaip 

' Lietuvos sostinė,
kėlė

viem vaigo
ką kiti ir pažiūrėt negali. 
Sakysime, prancūzas nu
mirtų be varlienos, o žemai
tis pradės vemti vien apie 
ją pradėjus kalbėti. Pana-Į 
šiai ir su žiurkiena. štai,taĮ)ie.
.T J J ICI i rvi/o

si rinkę
-ti i n i n L: * : 11 vr. .-usciiim

H
tinas dėmesis i vertingu.' 
greit augančiu- gyvūnu 
nuomone, pavyzdžiui, tokie} 
yra žiurkės, triušiai, kengu-į '• o-nas rankai 
ros.

vadinasi 
visi kaip 

šau-ir
n- jutJie labai veistus 

mėsos sudėtis tinkama zmo 
gaus maistui.

Taigi, gal būt ateity ir 
iš bado valgysime žiurkie- 
ną piritus laižydami, kai]),
Kad šiandien 
varliena.

.-:e;
.t vo

Be to kalendoriuje yra 
daug gražių eilių.

Kalendoriaus kaina tiki 
50 centų.

Gera Žinia Lynn’o
Elektros Darbininkams

300,000 Svetimšaliu

General Electric bendro
vės River Works fabrikas 
gavo 4 su puse milionų už
sakymą didžiulio lėktuvne
šio turbinoms ir krum pi įuo

stiems ratams padirbti. Ben-
Massachusetts valstijoj drovė jau buvo atleidusi 

yra apie 300,000 svetimša- apie 1,600 darbininkų. Aiš- 
lių, kurie privalo per sau- ku> gavusi toki užsakymą 
šio mėnesį užsiregistruoti jį tur&> jei ne vįsus tai 
imigracijos įstaigoje. bent dalį atleistųjų vėl pri-.

imti.
Laika* užsisakyti “Kelei

vio” kalendorių 1954 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER. MASS.

Amerikoj 31 miiionas
-u sakoma, kad Amerikoj kas-'tun- automobi!į.

met sužalojami 56,000 vai- _____
ku tik dėl to, kad jie nebu- Amerikoj iš automobiliu 
vo pakankamai atsargus. 'vairuotoju 29 yra moterys.
^oeeoeeooeeooeooeoooeeooeoeooeeeeeeoeoeeeeoeeoei

K STREET TAP
Saliuna* Persikėlė j Naują Vietą

Nauja Vieta yra K, 4-tos ir Emerson Gatvių Kampe 
South Bostone

“Vilnius!” Gražus bu- 
pas i rodymas'

neifHrbaj

kai kas valgo!

Pavykęs Skautų Vakaras

Gruodžio 27 d. vakare 
Tautininkų Ramovėje įvy
ko sėkmingas kalėdinis 
vakaras, kurį surei,5k* Bos 
tono “Šatrijos
draugovė ii- “Senųjų Jt-api- 
nų” bulelis. Turėta įhI- 100 
svečių. Visi svečiai' buvo 
meiliai priimti, paaišinti} 
kavute, praleido nn.oniai 
lietuviškoj skautiško aplin
koj laiką. Bostono mautai 
bei skautės jau kėlimą kar
tą parodė, kad moka gną- 
žiai ruošti pobūvius, kurie 
visados sutraukia gausų (];<, 
lvviu skaičių.

Du Gimtadieniai

Sudegė Lenkų Klubas

Brocktone Naujųjų Metų' 
rytą kilo gaisras lenkų klu-j 

šeimų t^c- Nuostoliu padaryta 
apie $10,000.

LIETUVOS AIDU RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

119

Didelį ir svarbų 
ta mokvkla.

darba

Ž-tis.

Tauri Auka

Prof. Ignas Končius, vie
toj švenčių sveikinimų, per 
“Senųjų Lapinų” būrelį pa
aukojo Vokietijoj esan
tiems skautams $5. Sekti
nas pavyzdys.

TEXAS TEBELAIKOMA 
UŽSIENIO VALSTYBE Dvi Bostono

1345 metais Texas buvo mini 
priimta JAV šeimos

j krautuvės šiomis d
didžiulė'
dienomis

•.ai žuvusi, ai savu rrm- 
nirusi. Ir sunaus pėd- 
i pradingo. Tuo tarpu 
usilaukiau dukrelės ir 
p.imas ėjo savo vaga. 

tkarčiais kartus prisi- 
as replėmis širdį su-
avo.

širdis lyg nujautė, 
no sūnūs yra gyvas, 

negalėjau prileisti 
kad ir jis žuvo bai- 
kare, didžiųjų sker- 

nekalta auka. Bet jo- 
nios iš Lietuvos apie 
sunaus likimą nega-

A. L NAMAKSY I
«»AL ESTĄ TE A INSUBANC8

409 W. Bro»dway 
SOr’TH BOSTON. MASS
Office Tel. SObostcn 8-0948Km. «7 ORIOLE STRBVT 

W«et Rozbary, Miaa.
Tel. PArkvray 7-0402-M.

savo gimtadienius.) 
krautuvė mini sa-' I

bet Massachusett 
nepripažino. Tas 
setts nutarimas teisiškai iiydan Marsh, mini 103 metų 
šiandien nėra panaikintas, įkurtuves. Tai dvi seniau- 

žinoma. jis sios Bostono didžiosios 
j krautuvės.

nariu, Gilchrišt 
5 to akto vo 112 metų Įkurtuves, o ki- 
Massachu- ta didžiulė krautuvė. .Jor-

bet. gyvenime, 
yra pamirštas.

|o dukterį stengiausi 
taip, kad ji nepa

mano padarytos 
Prieš aštuonius

[mano vyras mirė, pa- 
I našlė su viena duk- 

lyvenome kartu. Aš 
troškau, kad ji ištekš- rinti

Viskas naujai ir gražiai įrengta.
Geriausi gėrimai, kaip visuomet. 

Kviečiame maloniai visus atsilankyti.

Savininkai:
Mrs. Julia Waitaitis ir 

Sūnūs Viktoras

SOUTH HOSTON CAFE
Savininkas VINCAS BALUKONIS ir Jo SŪNUS

Sveikina Visus S-vo Draugus ir Kostumerius ir 
. t »— ,iu*i Linksmai Juos Pasitinka

Kas dar nebuvo musu Įstaigoje prašome užeiti 
Gėrimu miera nuostabiai didelė; patarnavimas puikus.

256-258 W. Broadway South Boston

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

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

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

Didelis pasirinkimas 0LPSMOP.ILE ir CADILLAC, o 
taip pat ir visokiu tik geni vartotu automobiliu už labai 
prieinamas kainas.

Prašom apsilankyti!
ROM VA LD AS J AG.M IN A S.

BRODIGAN MOTORS, Ine.
CADILLAC—OLDSMOBILE 

m Columbia Road Telefonai:
Dorcbester, Mass.

CO 5-btlO
CO 5-8411

PAUL LAPENAS 
^rentham 5t.. Dorchestei

Tel. CO 5-55C4

Tel. SO 8-2712 arba BI 4 9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gvdytojas ir Chirurjaa I
Vartoja vėliausios konstmkicijoa 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VAJA N DOS: nuo 2-4 noo 7-8
534 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

RADIO ROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadwav, So. Bost-one. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Išnuomuojama Krautuvė
So. Bostone, geriausioj vietoj, iS- 

nuoniuo.iama krautuvė hučemei ar 
Rrwernei. Kreiptis:

W. Baniulis
■44 Bettles St.. Brockton. Mass. 

Tel. Brockton 37S2-W.

Parduodu Meat Market
Geroj vietoj parduodu mėsos, vai

siu. daržovių ir kt. daiktu krautuvę 
tik uz- ?2.5<)b. L>au«r prekių, patogi 

r>mda ?29. Kreiptis telefonu
ELliot 4-3783 arba (1-4)
574 Cambridgc St., Cambridge, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

UŽ $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašaipos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 Rrnadw»T
South Boston. Mass.
SO 8-1761 ir SO 8-2483Tel.

TaL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Lietu vis ka A ptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. ; 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 29 metų.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

no, pirštams, tarpu pirštėms ir 
oapirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė- 
imo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit
•sgelbsti.

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

Jose p h Machinskas 
2!M» Siher Street 

South Boston 27, Mass.




