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Prez. Trumams Proklamavo 
'Pavojaus Padėtį’

Mokėsime Daugiau Taksų; Daug Vyrų Šauks j Armijų;
Sunkiau Reikės Dirbti; Valstybės Sekretorius Ta

riasi Briuselyje; Vėliau Bus Šaukiama Ameri
kos Respublikų Konferencija; Amerikos

Kariuomenė Siunčiama į Europą

Piaeitą šeštadienį prezi
dentas Trumanas prokla
mavo šalyje pavojaus pade-, 
tį. Kartu su ta proklamaci
ja prezidentas gauna galią 
paskelbti visą eilę patvar
kymų dėl ūkio kontrolės ir 
dėl krašto jėgų pagreitintos 
mobilizacijos. Prezidentas 
neskelbė visuotinos mobili
zacijos, kaip to reikalavo 
republikonų partijos vadas, 
New Yorko gubernatorius 
T. E. Dewey, bet bus vyk
doma plati dalina mobiliza
cija.

Kartu su pavojaus padė
timi krašte prezidentas pa
tvarkė, kad kainos kai ku
riose pramonės šakose tuoj 
pat butų stabilizuotos, joms 
uždedamos “lubos.” Auto
mobilių pramGnėj jau ĮSa- 
kyta kainas numušti. Kito
se pramonės šaltose bus 
bandoma laisvanoriškai 
kainas stabilizuoti, o jei tas 
nepasisektų, tai ir jose bus 
įvestos kainų lubos. Visose 
pramonės šakose, kuriose 
kainos bus reguliuojamos, 
darbininkų ir tarnautojų 
uždarbiai irgi bus užšaldyti.

Mobilizacijos išlaidoms 
padengti bus įvesti nauji 
aukšti mokesčiai. Pasiūly
mai dėl mokesčių pakėlimo 
bus padaryti naujajam kon
gresui, kaip tik jis susirinks 
po Naujų Metų.

Vyrų ėmimas kariuome
nėn bus pagreitintas. Dvi 
nacionalinės gvardijos divi
zijos papildomai jau pa
šauktos aktingon tarnybon, 
o iš viso bus siekiama, kaip 
galima greičiau, turėti gink
luotose pajėgose 3,500,000 
vyrų.

Vartojamųjų prekių ga
myba bus sumažinta, kad 
karo pramonė turėtų užten
kamai žaliavų ir kad dirb
tuvės galėtų pereiti į karo 
gamyhą. Ypač bus padi
dinta kariškų motorinių ve
žimų ir'kitokios karo me
džiagos gamyba.

šį pirmadienį valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
pradėjo pasitarimus su At
lanto Pakto šalimis Briuse
lyje dėl Europos karo pajė
gų pagreitinto mobilizavi
mo. Ten galutinai bus ap
tarta ir vokiškų kariuome
nės dalinių įtraukimas į Eu
ropos gynimą.

Kaip tik valstybės sekre
torius grįš iš Europos, susi
rinks Amerikos respublikų 
konferencija aptarti nepap
rastą padėtį ir nutarti, ko
kių mobilizacijos priemo
nių imsis kitos Šiaurinės ir 
Pietinės Amerikų respubli-

Prezidentas Trumaans, 
kalbėdamas praeitą penkta
dienį į tautą, sakė, kad So
vietų Rusijos agresinga po
litika verčią Ameriką imtis 
apsaugos priemonių ir pa
skubomis ginkluotis.. Da
bartinė mobiKzacija nereiš
kia karą, bet karas yra vi
siškai galimas, o todėl sku
bus pasiruošimas yra reika
lingas.

Dewey Reikalauja 
Totalės Mobilizacijos

Republikonų partijos va
das, New Yorko gubernato
rius Thomas E. Dewey, 
praeitą savaitę iškėlė reika
lavimą, kad Amerika tuoj 
pat paskelbtų visuotiną - 
bilizaciją, sukeltų ne ma
žiau 100 divizijų kariuome
nės, tuoj pat pašauktų ak
tingon tarnybon visą nacio- 
linę gvariją, suregistruotų 
visus vyrus virš 17 metų 
amžiaus ir įvestų griežtą 
ūkio kontrolę.

Gub. Dewey sakė, kad 
reikia atsikratyti iliuzijų ir 
“gynimosi politikos,” nes 
karas jau eina ir nėra pras
mės užsimerkti prieš kraš
tui gresiantį mirtiną pavo
ju-

Anglija Nebegaus 
Amerikos Paramos

“THUNDERJET’ KOKUOS FRONTE

Greitasis Amerikos varykliniu motoru varomi, kovos lėktuvas,' vadinamas “Thun- 
derjet.” jau dalyvauja Korėjos kautynėse. Ta paskutiniu laiku frontuose dažniau 
pasirodo ir rusų dirbti kovos lėktuvai. “Thiuderjet" lekia virš 600 mylių per va
landą. a.

Togliatti Išvyko Gelžkeliečių Liga TekstiUečiai Už
Maskvon‘Gydytis’ Staiga Praėjo Uždarbių Kėlimą

i ---------
Italijos komunistų parti- Praeitą savaitę keliuose Tekstilės darbininkų uni

jos vadas, Palmiro Togliatt- dideliuose gelžkeių maz- ja iškėlė reikalavimą, kad 
ti, išvyko iš Romos Į Mask- guose—Chicagoj, East St. i tos pramonės šakos darbi- 
vą “gydytis.’’ Maskvoje jau Louis, Baltimorėj ir Wash- ninkams tuoj pat butų pa- 
gydosi ir Prancūzijos ko- ington’t, D. C.—gelžkelių
munistų vadas Maurice iešmininkai buvo išėję į 
Thorez. Dėl Togliatti gy- laukinį streiką. Jie masi- 
dymosi vaikšto visokių gan- niai pradėjo “sirg'.i" ir dėl 
dų. Vieni sako, kad jis pa- to gelžkelių judėjimas bu
dėtas Į rezervą, kad karui vo sutrukdytas. GelžkeliuO- 
kilus galėtų vadovauti Ita- se susikimšo daugybė vago- 
lijos penktajai kolonai, o nų su prekėmis, ir įvairiau- 
kiti mano, kad jis manda- siais pašto siuntiniais, 
gioj formoj pašalinamas iš

Sutarta Mobilizuot ir Bendrint 
Europos Armijas

Generolas Eisenhower Ginkluotų Pajėgų Vadas; Milio
nas Kareivių Saugos Vakarų Europą; Vokiečių Ka

riški Daliniai Vėliau Susidarys; Korėjos Kare
Mažai Permainų; Jungtinės Tautos Siūlo 

“Paliaubas,” Pekinas Tyli

kelti uždarbiai. Unija sa
ko, kad pramonininkų pel
nai toje pramonės šakoje 
yra tokie išpusti, kad už
darbių pakėlimas yra visiš
kai galimas nekeliant teks
tilės išdirbinių kainos.

Belaukiant kainų ir už
darbių kontrolės visos uni-

---------- ~ . ... jos stengiasi išsiderėti ge-
vadovavimo- partijai. Da- tt pelzkelieciai p r.a d ejo-re?ner7taTbo satygas-rir už- 
bar italų kompartijai fak- sn^ .tode1’ Jau 21
tiškai vadovauja Luigi Lon- menuo J1®. neSah susitarti 
go, bolševikiškų partizanų Sakelių kompanijomis 
viršininkas ir vienas iš “kie-de . Dednno -10 valandų 
tųjų” bolševiku Italijoj. darbo Svaitės gelžkelių li

nijose. Dabar gelžkeliai

darbių pakėlimą, nes stabi
lizavus uždarbius sunkiau 
bus išsiderėti aukštesnį dar
bo mokestį.

JAU “PERSODINO”
DU TŪKSTANČIUS AKIŲ

.. ANGLAI ir PRANCŪZAI 
yra perimti kariuomenes zi- ATSAKO MASKVAI 
nion, bet derybų tas nepa

Praeitą savaitę Anglija 
pranešė Amerikai, kad ji 
nuo Naujų Metų galės išsi
versti be Marshallo plano 
pagalbos, nes jos ūkis jau 
yra užtenkamai atsistatęs. 
Ta žinia visoje Anglijoje ir 
Amerikoje buvo pasitikta 
su dideliu pasitenkinimu. 
Amerikai sumažės šiek tiek 
Europos rėmimo našta, o 
Anglijoj reiškiama pasiten
kinimo, kad kraštas tiek jau 
atsistatė, jog gali verstis be 
draugiškos Amerikos pa
galbos. Anglijos vadai ta 
proga reiškė Amerikos vy
riausybei ir žmonėms padė
ką už gautą gausią paramą 
ukiui atstatyti. Marshallo 
plano pagalba numatyta 
duoti Europai iki 1952 me
tų.

SYMINGTON PAKEIS 
GENEROLĄ MARSHALL

Krašto gynimo sekreto
rius gen. G. C. Marshall dėl 
nesveikatos keta pasitrauk 
ti iš savo vietos.. Jei tas 
įvyktų,. tai, Washingtonc 
spėjama, jog jo vietą už
ims W. Stuart Symington, 

kos. Konferencijos laikas kuris dabar pirmininkauja 
ir jos darbų tvarka dar nėra svarbiai National Security 
sutarta. Resources komisijai.

1945 metais New Yorke 
buvo įkurtas “Eye-Bank’- 
as,” kuris parūpina akis 
persod i n i m u i neregiams 
žmonėms. Iki šiolei tas 
bankas” jau parūpino li

goninėms ir atskiriems dak
tarams virš dvejų tūkstan
čių akių, kurios sėkmingai 
buvo persodintos nere
giams. Šiuo tarpu Ameri
koje jau yra 112 gydytojų, 
kurie moka vieno žmogaus 
akį persodinti kitam žmo
gui.

ANDRIUJ VIŠINSKIS
IŠVYKO | MASKVĄ

greitino.

Praeitos savaitės 
gelžkeliečių “liga”

gale
staiga

praėjo ir visi tarnautojai 
vėl grįžo į darba. Bet strei

Sovietų Rusija protestą 
vo Paiyžiuje ir Londone dėl 
tarimosi įtraukti Vokietiją 
Į Europos gynimą. Rusai 
sako, kad vokiečių ginkla-

ko sukeltas sąmišis gelžke- vimas yra priešingas Mask- 
liuose bus jaučiamas kelias vos padarytoms sutartims 
savaites. Streikas pagreiti-[su Anglija ir Prancūzija, 
no kompanijų ir unijų de- Londonas ir Paryžius 
įybas dėl darbo sąlygų. Maskvos protestą atsakė

-------------- --------- L kad Rusija pirmoji pradėjo
ginkluoti vokiečius agresi 
jos tikslu, todėl Rusija suDARBO EDERACIJA

PRIEŠ STREIKUS laužė kalbamas sutartis ir
. , dabar neturi jokio pagrin-
Amerikos Darbo Federa- do skustfe. 

cijos pirmininkas, Williami

Rusijos užsienių reikalų 
komisaras Andriej Višinskį 
praeitą šeštadienį išvyko 
namo. Prieš išvykdamas jis 
per spaudą perdavė linkėji
mus amerikiečių tautai, bet 
kartu jis kaltino Amerikos 
vadus, kad jie kursto karą. įiškam pasiruošimui.

Soe!.’ Palei!kž’ ka<l philadelphij. Medžioja
000 Federacijos narių atsi- Patrakėli Žmogžud
sakys nuo streikų esant pa- -----------
vojaus padėčiai, jei vyriau- Philadelphijos policija su 
sybė kreipsis į unijas su to- kelta Į koja gaudyti žmog 
kiu pasiulymu. CIO unijos žudį, kurs Oak Lane miesto 
dar nėra pasisakiusios tuo dalyje jau esąs nušovęs 
reikalu. septynius žmones. Pasku

Teamsterių (vežikų ir'šo- tinė žmogžudžio auka buvo 
f erių) unijos pirmininkas viena 28 metų moteris, Mrs. 
Tobin įspėjo savo unijos Gaire Cohen, dvejų vaikų 
narius vengti “laukinių motina, kuri buvo nušauta 
streikų,” kurie pili pakenk- savo namuose per langą 
ti krašto ukiui ir krašto ka- Policija žada budėti, ko

žmogžudys bus pagautas.

Visiems “Keleivio" Skaitytojams, Platintojams, 

Rėmėjams ir Bendradarbiam* binkim 

Linksmų Kalėdų Švenčių!-*fteįeivio" Stabas.

Wilsonas Karo 
Gamybos Viršininkast Į

Prezidentas Trumanas pa- 
kyrė Charles E. Wilson, 

General Electric kompani
ja pirmininką, karo garny
ras viršininku sų labai pla

čiais įgaliojimais. Gamybos 
viršininko žinioje bus ūkio 
<ontrolė, žaliavų skirstymas 
ir' karo medžiagos gamyba. 
Gaujas gamybos viršininkas 
)us priklausomas tiktai nuo 
prezidento ir tik jam bus 
atsakomingas.

Naujas karo gamybos vir
šininkas jau spėjo išleisti 
eilę griežtų patvarkymų dėl 
rainų ir uždarbių kontro- 
ės ir laukiama dar griežtes
nių jo patvarkymų dėl pa- 
greįtinįmo kariškos .mobili- 
zacijos._ »« «

Republikonai Prieš 
Dean Acheson’ą

Republikonai kongresmo- 
nai praeitos savaitės gale 
radare viešą pareiškimą, 
(uriame reikalauja, kad 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson butų pašalintas iš 
savo vietos. Republikonai 
tokį nutarimą padarė vals
tybės sekretoriui išvykstant 
į Briuselį derėtis su Atlan- 
;o Pakto šalimis ir po to, 
rai republikonų vadas T. E. 
Dewey reikalavo visuotinos 
mobilizacijos ir vienybės.

Republikonų kongresmo- 
nų pasisakymas aiškinamas 
tuo, kad užsienių politikos 
klausimais jie neturi vienin
go nusistatymo ir tik galėjo 
susitarti dėl vieno “reikala
vimo,” kad Acheson butų 
pašalintas. Užsieniuose tas 
republikonų nutarimas žy
miai sumažina D. Achesono 
įtaką.

Šios savaitės pradžioje 
Briuselyje, Belgijoj, posė
džiavo Atlanto Pakto šalių 
karo ir užsienių reikalų mi
nisteriai. Buvo tartasi pa
greitinti Europos šalių ar
mijų mobilizaciją, sujungti 
armijas po viena vadovybe 
ir pastatyti Vakarų Euro
pos sargyboje ne mažiau, 
kaip vieną milioną karei
vių. Sutarta visų Europos 
armijų priešakyje pastatyti 
antrojo pasaulio karo Va
karų fronto vadą generolą 
Dwight D. Eisenhower’į, 
kuriam prezidentas Truma
nas šį antradienį formaliai 
pasiūlė užimti tokią vietą, 
6 vėliau ir visos kitos At
lanto Pakto šalys tą pasiū
lymą pakartojo. Gen. Eisen- 
hower vadovaus visų At
lanto Pakto šalių armijoms 
Europoje.

Vakarų Europos armijų 
mobilizacija eis palaipsniui, 
o pradžiai Anglija ir Ame
rika pasižadėjo tuoj pat su
stiprinti savo armijas vaka
rinėj Vokietijoj. Vokiečių 
kariški daliniai bus vėliau 
traukiami į Vakarų gyni
mą, kada bus išsiaiškinta 
su vakarine Vokietija dėl 
jos dėjimosi sąlygų.

Korėjos karo fronte pra
eitą savaitę įvyko mažai 
permainų. Amerikiečių ka
riuomenė Hungnam uoste 
ginasi nuo puolančių komu
nistų ir kartu eina tos armi
jos išgabenimas iš to uosto. 
Kinai nepajėgė prasilaužti 
pro gynėjų linijas ir negali 
sutrukdyti kariuomenės iš
gabenimo. Karo laivai su 
savo galinga artilerija pa
deda daužyti puolančius ki
nus. Pietiniame Korėjos 
fronte apie Seoulą ėjo tik 
mažesni susirėmimai.

DIDELIS GAISRAS
PADANGŲ SANDELYJE

Šį antradienį So. Bosto
ne, Dorchester Avė. ir D 
St. kampe, kilo didelis gais
ras padangų sandėlyje, Al- 
lied Tire Co. Milžiniškos 
ugnies liepsnos iš sandėlio 
grėsė padegti apielinkės 
lūšnas ir gyvenamas tro
bas. Pavojus grėsė 1.000 
šeimų. Gaisrininkai iš viso 
Bostono, Raudonasis Kry
žius, salaveišiai ir kitos 
greitosios pagalbos organi
zacijos pribuvo i nelaimės 
vietą duoti pagalbą žmo
nėms, jei jiems butų tekę 
apleisti savo namus. Gais
rininkai pradžioje negalėjo 
gaisro gesinti dėl užšalusio 
vandens. Lekiančios ki
birkštys buvo sukėlusios 
apielmkėj kelis gaisrus, ku
rie betgi buvo užgesinti.

Jungtinių Tautų organi
zacija pasiūlė Kinijai dary
ti karo paliaubas Korėjoj 
ties 38-a paralele. Pekino 
delegatas New Yorke tą 
siūlymą atmetė, bet pats 
Pekinas dar nepasisakė. JT 
organizacija yra pasiryžusi 
siųsti trijų žmonių delega
ciją į Pekiną derėtis, jei ki
nų komunistai norės kalbė
tis. Pekino delegatas gen. 
Wu šį antradienį išvažiavo 
namo.

IRANO KOMUNISTŲ
VADAI PABĖGO

10 Irano komunistų vadų 
pabėgo iš kalėjimo kartu su 
dviem kalėjimo sargais. Tie 
komunistų vadai buvo pa
dėti į kalėjimą po pasikėsi
nimo prieš šacho gyvybę 
1949 metais vasario 4 d. 
šachas buvo sužeistas

1
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J APŽVALGA J
MOTERS PABAISOS 
NERVAI NEIŠLA1KE

liudininkai parodė, kad 
iKoch iš žmogaus tatuiruo- 

. 'tos odos darė lempoms gob- 
tuvus ir i tokią odą Įrišinė- 
jo knygas, Ilzė Koch neiš-

Visos diktatūros ir 
valdžios yra paskiru pabai
sų sukurtos. Ar mes imsi- iq;i-a _ . in-., • o. i laike ir pradėjo saukti:me Hitlerį Staliną, Musso- » .
linį, Franko ar kitus dikta-'. _ kalta. . . . As nūs 
torius, vis tai bus pabaisos, J®*®* . . 
kurias visi žino. Kur valdo' Teismas nutraukė 
pabaisos, ten liaudis neby- džius ir kaltinamąją Koch 
lė. Pabaisų režimai gimdo Pei‘davė daktarams ištini 
kitas, mažesnio garso pa-pos normalumą. 
baisas. Kiek pabaisų suku-] Turime priminti? kad

idė-i

posė-l

rė Hitleris, o kiek jų vis dar 
kuria Stalinas?

Štai spalių 29 d. Augs
burge, Vakarų Vokietijoj, 
prieš viešąjį teismą ir prieš 
viso pasaulio akis ir sąžinę 
atsistojo moteris, Ilzė Koch. 
Ši moteris pabaisa buvo 
Hitlerio Įkurtos Buchenval
do koncentracijos stovyklos 
komendanto žmona. Ilzė 
Koch pasižymėjo išimtinu 
žiaurumu. Jos vyras už ki
tokius žiaurumus, karui pa
sibaigus, buvo pakaitas, 
bet jo žmonelę amerikonai 
tik keliais metais kalėjimo 
nubaudė. Dabar Ilzė Koch 
atsistojo prieš vokiečių teis
mą, kuris eina Augsburgo 
mieste. Koch kaltinama 43 
kalinius nužudžiusi. Ilzė 
Koch viską neigia, bet prieš 
ją liudija visa eilė buvusijų 
Buchenwaldo kalinių. Ką 
gi jie liudija?

Vienas kalinys nevyku
siai išskalbė jos baltinius. 
Kitas Į ją pasižiurėjo. Tuo
du kaliniu pati Koch savo 
rankomis žvėriškiausiu bu
du nuplakė. Tą liudija ka
li n y s Kautskis (Karolio 
Kautskio sūnūs). Tas pats 
liudininkas sako teismui:

“Aš dirbau ligoninėje, man 
buvo pavesta apiplauti nužu
dytųjų kūnai, kuriuos paskui 
pjaustydavo i gabalus, kad 
lengviau butų juos sudeginti. 
Mums dažnai atvilkdavo la
vonus su peršauta galva. 
Mano draugai išpiaustvdavo 
tatuiruotos odos gabalus, ku
riuos vėliau išdirbdavo. . . .”

Kadangi Koch visa tą 
neigia, prokuroras išiima 
keletą išdirbtų žmogaus 
odos gabalų ir perduoda 
juos teismui. Liudininkas 
Kermanas sako teismui:

“Mes išdirbome šimtus žmo
gaus odos gabalų. Ilzė Koch 
buvo suruošusi tokių odų pa
rodą. Tam buvo reikalingas 
200 pėdų ilgio stalas. . . .”

Liudininkas Liudvikas To- 
bias sako teismui:

“Aš norėčiau, kad teismas 
leistų iš šitos moters burnos 
išmušti 13 dantų, lygiai tiek. 
kiek ji man kad 'išmušė. . . .”

Liudvikas Tobias neteko
dantų už tai, kad eidamas 
rado duonos plutelę ir ją 
pakėlė, mat, buvo visuomet 
alkanas. Priedo jis dar ga
vo 25 rykštes Į nugarą.

Nors liudininkai vienas 
po kito prieš ją liudija ką 
patys pergyveno ir matė, 
bet Koch viską neigia ir at
kakliai vaidina nekaltumą. 
Gruodžio 7 dieną liudinin
kas Akmanas griebia nuo 
teismo stalo daiktini Įrody
mą, bizūną, kuriuo Koch 
pati plakdavo kalinius, ir 
užsimojo ant teisiamosios. 
Vargais negalais sargybi
niai ji sulaikė.

“Tuo bizunu. Koch įsaky
mu, aš tris kartus buvau nu 
plaktas.” šaukia 
Akmanas.

KELEIVI?, SO. BOSTON

SI ŽEISTI GABENAMI SUNKVEŽIMIAIS

•š korėjos fronto sužeisti kareiviai gabenami sunkvežimiais ir as 
tės ligonines, o iš ten snžeistieji gabenami orlaiviais į Japoniją.

įbuiansais Į užfron-

ševikai Rytų Vokietijoj pa
veldėjo garsiąją Buchen- 
waldo stovyklą ir tenai 
NKVD pavyzdingai kanki
no ir žudė tūkstančius vo-j
kiečių, bolševizmo priešų. I ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ —
Bet apie šios rūšies kankin- NETEISINGAS 
tojus istorija dar tars sato VERTINIMAS
žodi. .....
' ____________________ v įsą spaudą apėjo žinia,

kad Bavarijos ir dar kelių 
KREIVI GINČAI Kitų Vakarų Vokietijos sei-

Lietuviškieji bolševikai 
savo spaudoje kelis kartus 
pakaltojo neva popiežiau? 
laišką, rašytą arkivyskupui 
J. Skvireckui 1941 metais 
rugpiučio 10 dieną. Tame 
laiške esą rašoma:
“. . . Visų dvasininkų šventas 
reikalas visomis jėgomis pa
dėti vokiečių kariuomene- ir 
vokiečių valdžiai. . . .

“Romos katalikų bažnyčia 
turi matyti iš jūsų ir visų jū
sų tautos kunigų nuolatinę 
paramą vokiečių armijai, kad 
su Dievo padėjimu jos narsus 
žygiai pasiektų laimėjimą.

“Devas nori, kad jūsų tau
ta kartu su vokiečių tauta 
kariautų, kad visi jūsų tau
tos darbingi žmonės kaltų 
ginklus ir gamintų duoną vo
kiečių armijai. Leiskite savo 
sūnūs Į vokiečių armiją. Vi- 

į sus darbingus žmones į fabri
kus. i darbą bendram reika
lui. Jūsų darbo Vokietija ne
užmirš. Dangiškasis Tėvas 
gausiai atlygins.”

Vokiečių Armija
Vakarinė Vokietija gavo vokiečių režimas yra užten- 

pakvietimą iš Aliantų dėtis karnai stiprus, kad jau ga- 
melių rinkimus laimėjo so- i Europos gynimą su savo Įima butų panaikinti viso- 
cialdemokratai. Rimtoji kariškais daliniais. Numa-, kįą Vokietijos priežiūrą, 
spauda rimtai tuos rinkimus tomą 750,000 vyrų vakari- Ąr palikus Vokietiją pačią 
vertino ir iš tokio jos verti- n®5 Europos armijoj turėti ?au jC5 demokratinis reži- 

galima pasimokyti ir .150,000 vokiečių karių, ku- mas nesusmuks, kaip ka-nimo
turėti tikrą supratimą, ko- tie butų paskirstyti Į ^®n^"daise
dėl taip Įvyko. Bet “Drau- 1Qsias divizijas be sunkiųjų ūžimas? Ar neĮsigalės toj 
gas” tuos Įvykius savotiškai ginklų ir v kai o aviacijos. Vokietijoj generolai, kurie

susmuko.9 Brueningo

ir kreivai nušviečia, 
o:

“Šiuose rinkimuose lenk
tyniavo krikščionių demokra
tų ir sociakiemokratų parti
jos. Kadangi Bavarija yra 
katalikiškas kraštas, buvo ti
kėta. kad ir ši kartą, kaip ir 
visada praeity, laimės krikš
čionys demokratai. Tiesa, 
krikščionys demokratai turė
jo susitarimą su kai kuriomis 
kitomis dešinėmis grupėmis. 
Socialdemokratai. varydami 
priešrinkiminę agitaciją, ga
na demagogiškai naudojo vi
soj Vokietijoj esamas nuotai
kas. nežvelgiant toliau i kraš
to ateiti.”

Socialdemokratai sutinka

Jis ra- Vokiečių atsiliepimas i 
šitą pasiuiymą yra toks:
"Duokit mums visišką lygy
bę.” Jei Europos armija 
susidės iš brigadų, vokiečiai 
statys savas brigadas; jei 
iš divizijų—vokiečiai turi 
turėti lygiai apginkluotas ir 
savos administracijos val-

Kas Savaite
Taika ir Geras Noras

Kalėdos skaitomos “tai
kos švente,” bet ir tų šven
čių proga sakome “taika 
gero noro žmonėms.” Jei 
nėra noro, nėra nė taikos.

Šių metų Kalėdų šventė, 
deja, nėra taikos šventė. 
Apjakėlių diktatorių sauje
lė Maskvoje lėmė kitaip ir 
per Kalėdų šventes liejasi

Pagalba Ispanijai buvo 
skiriama, kad tą šalį privi
liojus prie Vakarų gynimo. 
Puvo laukta bazių ir dar 
kokio tai ispanų indėlių i 
bendrą gynimąsi. Bet pir
mas diktatoriaus Franko at
sakymas i Amerikos pagal
bą buvo ne bazės, o reika
lavimas, kad jam butų su
grąžintas Gibraltaras. Vie
toje padėkos išeina šanta-kraujas Korėjos laukuose, o 

visas pasaulis paskubomis * , _ ,
kala ir galanda ginklus dar , Generolas Franko mano, 
didesnėms imtynėms. ka ps kart? «avo. d°:

Karui sukelti užtenka vie- 1,‘"u k'T "*ko uz ta‘
no agresoriaus. Maskvos "TT ta’’ papras«s
valdovai karui senai ruošia- Gibraltaro, jis gaus dar dt- 

desnę dolerių krūvą. Hit-

jau dabar skelbiasi esą tik
rieji Vokietijos išganytojai 
ir net giriasi, kad, jeigu ne 
Hitlerio kvailumas, jie bu
tų karą laimėję!

Aliantai, nudegę nagus 
su Hitleriu, šešius metus ka
riavę, kad tą pabaisąą pa
siuntus į pragarą, negali

si ir šiuo metu, matomai, 
manosi jau pasiruošę. O 
taikusis pasaulis, dėl savo 
taikumo, pabudo atsilikęs 
ginklavimosi lenktynėse ir 
turi paskubomis mobilizuo
ti savo jėgas.

Norėtųsi palinkėti visiems 
gero noro žmonėms taikos 
ir linksmų švenčių, bet, de
ja, koks linksmumas gali 
būti motinoms ir tėvams, 
kurių sūnus kaujasi už mu
sų laisvę Korėjoj, arba ku
rie išeina i ginkluotąsias 
pajėgas saugoti šalį? Už
uot linksmumo geriau pa
linkėsime, kad agresingos 
diktatūros prasmegtų ir kad 
pavergti žmonės atgautų sa
vo laisves.
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Anglija Atsistatė

domas diuzijas. Negana. pa5įtikėti vokiškai demo- 
to,. vakarinė Vokietija j kratijai, kuri garsiai kelia 
išsiderėti. <ad jai nereikė- ! reikalavimus, bet pati sto
tų mokė.i hitlerinio Reicho vj ant molio kojų 
skolų užsieniams, kad 1

. vi ant molio 
... , _ -iai' greiti subirėti.

butų pnpažinta lygybė eko-. Ypač prancūzai baukšto- 
•tnominėj pohtikoj ir dau- vokiečių ir turi pamato

ir

vvašningtone 
kaitų paskelbta, kad nuo 
Naujų Metų Anglija nebe
gaus iš Amerikos Maishal- 
lo plano pagalbos. Angli
jos ūkis tiek jau yra atsi- 
statęs po antrojo pasauli
nio karo. kad Amerikos pa
galba anglams nebėra rei-

ir Londone

. giau ‘kitokių “lygybių’ vo- ta daryti. Kadaise Napo- kalinga ir, Anglijos inicia- 
' kiečiai norėtų gauti pirma, ienoas buvo sukėlęs visą 
megu jie sutiktų dėtis i Eu-.£u,.Opą prješ Maskvos im-

kariauti, kai Vokietijai buS|roPos ’periją. Jo armijoj buvo
Tok? esąs popiežiaus Pi-j grąžinta jos prarasta ne-į Vokiečiai nėra šioj At-’P11351! korpusas, kuriam va- 
us XII laiškas, rašytas'priklausomybė sprendžiant, jant0 pVsėj. Per jų žemęi^ovavo generolas York.jaus

Lietuvos metropolitui J. 
Skvireckui. Ši spauda ne
nurodė iš kur ši laišką yra 
paėmusi, bet “Draugas” 
(Nr. 277), padaręs atitin-

karo ir taikos klausimus, j ejna p v:ų-Vakarų didysis 11812 metų gale York suri
kai sąjungininkai gins EI- pivšis. xun i-usubos krantus, kai reikalavi
mas nacionalizuoti stam- Zengu. bet voKieciai mano,

. . „ biąją pramonę ir žaliavų nesigint:. kol jie negaus vi- kariauti
karna? minėto laiško istrau- šaltinius bus vykdomi. Be sį;ko? iv-vbės
kas, štai kaip dėl jo pasisa-^o, socialdemokratai reika- " " ’
ko: ; Jauja skubiai imtis krašto

atstatymo, išvystant butų 
statvbą.

bet 
žengti.

armijos!uost® su ’^sais ir Lietuvoje,
kuiia dieną gali per-i iauiaS®s miestelyje, pada-

Bet vokiečiai mano|r® su ™?ais sutart! bendrai 
prieš prancūzus. 

Kada Stalinas ruošė naciš-

“Šiuos žmogaus vardo ne- 
į vertus šmeižtus, visas ribas 

peržengantį melą. grubiau
sios formos falsifikaciją ‘Tie
sa’ pateikė tam, kad. vadi
namojo. ‘taikos kongreso’ 
proga įbauginti ‘taikos’ rei-

Rytinėj Vo
kietijoj. kuri yra rusų oku
puota. vokiečių armija jau 
yra p; ruošta korejietiškam 
žygiui, bet vakarinės Vokie-

Suprantamas yra vokie-1dj°s_ - politikieriai nesigins, 
čių noras kaip galima grei-• jei Pieck’o ir Ulbricht’o če-
čiau atgauti visišką nepri
klausomybę, lygiai kaip su

kaki palenktą Lietuvos dva- Įprantamas yra aliantų no- 
siškiją.” ras laikyti Vokietiją prie

žiūroje, kad ji. per vidaus 
perversmą ar užsienių poli
tikos “manevrą,” nepabėg
tų i Maskvos pusę su viso-

Tik iš čia pasakyto suži
nome, kad tas neva popie
žiaus raštas yra tilpęs “Tie
soje.” Kodėl bolševikų 
spauda šitą nutylėjo? mis apginkluotomis divizi

jomis. Vokiečių apginkla- 
Jei tikrai toks dokumen-,vimo klausimas spręsis dė

tas butų, tai butų savotiškas rybomis ir, reikia manyti, 
popiežiaus reakcingos poli-bus surastas būdas vokie- 
tikos stiprus liudininkas, čius Įtraukti i “Vakarų
Bet paskutinis to dokumen
to straipsnis, kur kalbama 
apie “ginklų ir duonos ga-'gynimo 
mybą” kaip tai savotiškai ir 
ne popiežiškai skamba. Ka
da nors paaiškės, kaip čia 
iš tikrųjų yra. Mums svar
bu šia proga prminti, 
lietuviškieji bolševikai, di
džiausi musų krašto išdavi-1 f1^’, su

bendruomenę,” kad ir jie 
prisidėtų prie savo krašto

Rinkimų metu vokiški 
krikščionys demokratai “tu
rėjo susitarimą su kai ku- 

, , Iriomis dešinėmis parti jo-
a( mis,” o tai reiškia su reak- 

stambiasiais kapi-

kištai ateis jų skersti. Jie 
nori visiškos lygybės ir dar 
šio to priedui!

Rytinės Vokietijos bolše
vikai au išleido ir specia- 
linį Įstatymą, kurs grasina 
nukirs i galvas visiems vo
kiečiams. kurie tik bus pa
sisakę už bendradarbiavi
mą su “Vakarais.” Tas 
“Įstatymas” žada naciškai 
kapot: galvas ant kaladės 
visiems Adenaueriams ir 
Schumacheriams. Bet va
karinės Vokietijos politi
kieriai mano, kad jie turi 
laiko ir progos “pasibran
ginti' ir kelia kainą vis 
daugiau ir daugiau užsipra
šydami už dėjimąsi prie

v • talistais ir visokiais buvu-kai, pasirėmę svetima jėga,
yra jo laisvę ir nepriklauso
mybę sunaikinę. Kad bol
ševikai tokiais savo darbais 
didžiuojasi, Įrodymų kiek 
tik nori. Ar toks elgesys, 
palyginus jį su popiežiaus 
raštu, jei toks butų, yra ge-

Gruodžio 11 d., kai keli resnis?

šiais naciais, 
žasties ir

liudininkas

tyva, ta pagalba nutraukia
ma. Tiesa, Anglijos gink
lavimuisi. kuris dabar Įsi
siūbuoja ir anoj pusėj van
denyno, Amerika duos tam 
tikrą pagalbą, bet pagalba 
ūkio atstatymui baigiama.

Amerikoje kai kas dabar 
spėlioja, ar Anglija atsista
tė dėka darbiečių vyriausy
bei, ar nežiūrint tos vyriau-

lerio-Mussolinio išpera pa
rodė geradėjams savo tik
rąjį veidą, kurs, pasirodo, 
labai panašus Į Benito ir 
Adolfo snukius. Tik kar
dinolai, tur būt, to nemato. 
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Teismo Žodis

Aukščiausias Amerikos 
teismas praeitą savaitę nu
sprendė, kad liudininkas 
negali būti verčiamas pasi
sakyti, ar jis priklauso 
prie komunistų partijos, ar 
ne. Toks nutarimas pada
rytas remiantis konstitucija, 
Teisių Biliaus penktuoju 
punktu, kur sakoma, kad 

. . kriminalinėje byloje 
niekas negali būti verčia
mas liudyti pats prieš sa
ve. . .

Jeigu komunistų partija 
yra kriminalinis sąmokslas 
prieš šalies konstituciją ir 
piliečių laisves, kaip tai sa
ko Smith aktas, tai pasisa
kymas, kad priklausai prie 
to kriminalistų sąmokslo, 
butų savęs kaltinimas. To
dėl teismas ir sako, kad liu
dininkai gali atsisakyti pri
sipažinti. ar jie yra kom
partijos nariai.

kus generolus busimos bol- sybės vedamos politikos? 
ševikiškos Vokietijos armi-|Spėliojimas gana keistas, 
jai vadovauti, tie generolai'Jei darbiečiai vadovavo 
pasirinko obalsi “Taurog- į krašto atstatymui ir kraštas 
gen," t. y., bendrą rusų- atsistojo ant savo kojų, tai,
vokiečių frontą prieš Vaka
rus. Tokių “tauragiškių” 
Vokietijoj yra daug ir, jei 
jie turės valdžią ir bus be

rodos, jiems turėtų ir “kre
ditas” priklausyti. Bet pa
siklausius kai kurių “priva
čios iniciatyvos” žmonių

priežiūros, jie persimes į aiškinimų, atrodytų, kad 
darbiečiai tik trukdė Ang-priešo pusę. 1813 metais’ 

ir kitas vokiškas sąjungi
ninkas, saksai, Leipcigo di
džiojo mūšio išvakarėse 
persimetė Į rusų pusę ir nu
lėmė Napoleono pralaimėji
mą. Grįžtant sumuštai Na
poleono armijai iš Saksoni
jos net “ištikimiausieji” 
sąjunginipkai, bavarai, ir 
tie persimetė Į priešo pusę.

Be to, Prancūzija iš trijų 
kartų kariavo su vokiečiais 
ir kuris prancūzas galėtų 
užmiršti, kad visus tuos ka
rus sukėlė vokiečiai ir visus 
tris kartus buvo teriojama 

s-r

atstatymą, o 
konservatoriai

bendro ir, pirmon galvon, ( 
prie savo pačių gynimosi. Į Prancūzijos žemė

Gali kilti klausimas, ko-! Amerikoje kaliais sako- 
dėl gi vokiečiams neduoda- ma, kad be Vokietijos nė

,ma ta jų reikalaujama ly-

varija” pareiškė “kriščio- 
nims” nepasitikėjimą.

tijos nepriklausomybės nu

Pakalbinkime kaimynus irįtybių bendruomenėj, 
draugus iki iinloi Alifintni a‘Kelei-

Kaina metams $3.

galima Europos ginti. Bet 
jei vokiečiai perdaug bran- 
ginsis, tai teks ir be jų pa-

lijos ūkio 
Churchill’io 
ūkį atstatė su gražiomis 
frazėmis ir Amerikos dole
riais.

Doleriai, be abejo, padė
jo anglams atsistatyti. Bet 
tikrasis atstatymo darbas 
ttko pakelti Anglijos darbo 
žmonėms, kuriems vadova
vo darbiečių vyriausybė su 
protinga jos politika.

►4

Gibraltaras
Amerikos kongresas, prieš 

vyriausybės norą, paskyrė 
pinigų Ispanijos diktatūrai. 
Vyriausybė, norėdama gau
ti kongreso pritarimą pa
galbai Jugoslavijai, turėjo 
tą kongreso tarimą vykinti

šitas teismo sprendimas 
apsunkins policijai aiškinti 
komunistus, bet kartu jis 
aiškiai pabrėžia, kad ko
munistų partija yra ne kas 
kita, kaip kriminalinis są
mokslas, su kuriuo reikia 
kovoti, kaip ir kitais krimi
nalistais ir gengsteriais.
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Vilkutaičio “Abrozda*”

Clevelando šv. Jurgio pa
rapijos klebonas, kun. V. 
Vilkutaitis, pasiuntė Į “Lie
tuvių Žinias” trijų metų 
prenumeratą ir paaiškini
mą, kad laikraštis nedėtų 
dipukų “profesorių” kores
pondencijų, o dėtų tik se
nųjų raštus, kurie “turi lei
dimą.”

“L. Ž.” redaktorius i Vil
kutaičio laišką atsiliepė at
viru žodžiu, kurs nupiešia 
mums kunigą VilkutaitĮ to
kiomis ryškiomis spalvomis, 
kurios ilgai raižys akis vi
siems Vilkutaičiams ir jų 
juodnugariškiems pakali
kams.

Kun. Vilkutaitis dedasi 
dideliu Amerikos patriotu. 
Bet ką bendra turi patrio
tizmas su ujimu lietuvių 
kalbos? Arba su niekini
mu naujų lietuvių ateivių? 
Arba ką bendra patriotiz
mas gali tuiėti su kumščių 
didvyriais, kurie skerečio- 
jasi prie bažnyčios, kaip 
prie karinamos?

žai kas abejoja. Anksčiau galbos Europos gynimą or- 
ar vėliau Vokietija užimsįganizuoti ir tokiame atsiti- 

lygią” vietą Vakarų vals- kime vokiečių demokratiški 
Bet

šiolei Aliantai abejoja 
ar naujasis demokratiškas

ir Ispanijos diktatorius jau 
čiulpia Amerikos geradėjy- Kun. Vilkutaitis persūdė, 
sčių spenį. Net padoresnieji katalikai
-------------------------------------jo baidosi. Bet kiek tokių
tisą mūšio lauką, o jų “ly-' tykesnių Vilkutaieių yrapolitikieriai gali laukti sau

bolševikiško budelio kirvio,’gybė” paskęs kraujo juroje, lietuvių kunigų tarpe? 
savo kraštą jie pavers Į iš-' —S. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
“Živilė” Scenoje

Lietuvių Teatras Ameri
koje vidurmiesčio teatre— 
Kimball Hali—gruodžio 9 
ir 10 dienomis vaidino dra
mą “Živilė.” Per abu vai
dinimu žmonių buvo pilnas 
teatras.
Daug Naujakurių

Blogas Oras Nekenkia 
Kalėdiniam Bizniui

Chicagoj kalėdiniam biz
niui oras yra nepalankus.
Pradžioj buvo šlapias ir vė
juotas. Paskui pusėtinai at
šalo ir prisnigo. Tempera
tūra vis netoli nubaus. Bet 
toks nepalankus oras di
džiausiojo metų biznio en-
trukdo. Vidurmiesčio gat-į*ma ^rmijon 
vės ir didžiosios krautuvės j Lietuviai naujakuriai vie- 
kupinos žmonių. Taigi žmo- nu atveju papildomi, o kitu 
nių pasiaukojimas yra dide- atveju praretinami. Papil- 
lis. Jei tokio pasiaukojimo domi naujai atvykusiais iš 
butų pareikalauta kokiam tremties, o retinami ištrau- 
nors kilniam darbui, tai, ži- kimu f armiją. Yra galimas 
soma, kiltų gvoltas. daiktas, kad daugiau pa-j

Suburžuazėjusiai visuo- imama j armiją, negu naujų, 
menei ne galvoj, kad tas atvežama. Daug naujurių 
biznis su Kristaus gimtadie- patenka Dėdės Šamo tarny- 
nio minėjimu ir dabarti- bor. dėl to, kad jų atranka 
niais įvykiais Korėjoj taip buvo padaryta jau užjury-į 
derinasi, kaip diena ir nak-į je- Sion šalin pateko tik 
tis. Tik Salvation Army’sveikiausieji. Kaipo tokie 
Kalėdų proga varo tokį j b* tinka armijai.
darbą, kui-? atitinka Kns-!pa5War5 Nuolaidevni 
tau? mokslo dvasią, šiuo Lietu»iam, 
metu tos armijos veikėjai 
didesniuose biznio centruo-

paskutinis pataR avimas fronte

V. • ,

i.iuanas vaizdas iš Korėjos fronto, kai besi traukantieji marinai, kiniečiu gauju apsup
ti, laidoja savo žuvusius kovoje draugus. Besi ūkiant nebuvo laiko ilgoms ceremo
nijoms, be* kariai susirinko nusilenkti prie žtnastųju kapo prieš užkasant juos ne
draugingoj žemėj.

BRODKLYN, N. Y.

Socialdemokratų 
19 Kuopos Vakarienė

J. Aimanas, J. i’:erson ir tenkinti, net ste bėjosi, kad 
kiti. lietuvaites taip moka val-

V akarienė prat) links- gius gaminti, o ypač jiems 
moję nuotaikoje i. kuo ge- patiko krupnikas. Musų

T ti~,- i , * • • nausiai pa\yko. kaip sve- seimininkes Amerikoj taipPo Jono Brenzos įaimeji- Ilgai lauKtou ir rupestm- r• . . . , F, ... - ® ,, * ciai taip u paty.'rengėjai valgių netaiso, argai nemo-mo republikonų sąrasu Chi- gai paruosta Brooklyno so- ------ - ° &?e stovinėja, varpeliais "• .cpuo,.Ko..u sąrasu y- pilnai patenkinti, tivolink- ka. Ar.t scenos matėsi iii
skambina ir renka aukas eagos demokratų vadai <me cialdemokratą metine 'a-tmintasi _ dainMįama ir e | raidžm užrašęs:

labiau skaitytis su lietuvių kanene įvyko gruodžio 2 u. iki ,a. v4! ..i£,u geradariams.-
politine jėga. Girdis, apie Dar geroka, prieš 8 val^,^ Programai prasidėjus,
u. kad demokratų vada. svečia, pi-aoejo nnk.is , Už gerai kti banke. =. į y
suteiksią lietuviams keletą Lietuvių Piliečių K.ubo sve- ka ‘ n alotas -J. Ambo-
aukstų valdišką vietų. Um.g. Pnsinnao pilna sa- kėms A ( Kupt:nskienei tas ir kiti. Jie kalbėjo apie

le. Sustnnkustųjų tarpe jr Aldonai Valait ; Y j, n bJ

Lewiston, Me., Naujienos
Daug kas čia, Amerikoje,-einančių Kalėdų vaikų eg- 

Maine valstiją vadina lakei paruošti, bet kuriam 
“Amerikos Sibiru.” Bet;tikslui buvo paskirtas gau- 
mes čia. Levvistone, skaity-tas pelnas už kitus tris pa- 
dami laikraščius ir kiaušy- rengimus, girdėti neteko, 
darni radio pranešimus ste- Buvo visokių kalbų, 
bėjomės, kad taip stipriai į Gruodžio 16 d. tie patys 
buvo smego audrų “pavai-; vyčiai ruošia vaikams eg- 
sinti Detroitas, Clevelan-'^j^ kurios metu tam tikro 
das ir kiti miestai, kai tuo*amįjaus vaikams bus tei- 
tarP,u. Amerikos Sibi-; j.jamos dovanos. Vaikams 
ras iki šiol dai net nema- Įėjimas laisvas.
tė sniego. Praeitą sekmadieni susi-
Musų Kolonijos Nuostoliai , tikau du anukus besivedan

ti miesto parko takeliu se-
Lewiston-Auburn lietuvių ną kolonijos gyventoją, ku- 

kolomja prieš trisdešimt ar ris praeityje yra labai daug 
daugiau metų turėjo per du dirbęs lietuvybės išlaiky- 
tukstančius žmonių, tačiau mui ir atsikuriančiai jo se- 
esant čia silpnai pramonei, nąjai tėvynei padėti. Pa- 
didelė dauguma išsikėlė Į klausiau jo, ar jis dalyvaus 
didesnius pramonės cen- $u savo anūkais ruošiamoje 
tras, o čia liko mažiau tuk-eglutėje ir ką jis mano apie 
stanties ir tie čia “užsikon- tą ruošiamą eglutę. Šis, 
servavo” iki šių dienų. B kiek pagalvojęs, man paaiš- 
senųjų ateivių tik labai markino:
žas procentas yra pasitrau-j —Ne tuo keliu einama, 
kusių iš lietuviškos veiklos; Mes čia, Amerikoje, šiuo 
ir lietuvių tarpo, bet ir tuos metu esame visi pajėgus, 
sudaro tik tie, kurie yra su-'
kūrę mišrias šeimas. Kal-

benamiams aprūpinti.
Trečiasis Kelias

Apskritai imant, lietuviai, 
pasaulėžiūros žvilgsniu, te
žinojo du keliu—Romos ka
talikybę ir liberalizmą. Tar
si trečiojo kelio ir nebūtų.
Per visą laiką tas trečiasis 
kelias tebuvo tik takelis.
Tuo takeliu ėjo nuo senų 
laikų išsilaikę lietuviai pro- 
testonai—liuteronai ir re
formatai, vėliau atsiradę 
tautiškieji katalikai, biblis- 
tai. baptistai. Iš tų Chica
goj labiausia pasižymėjo 
lietuviai liuteronai. Jų pa
rapija gruodžio 10 d. mi
nėjo 40 nepertraukiamo gy
vavimo metų sukakti.

Per visa laiką “Naujie
nos” nepavydėjo vietos ap
rašinėjimams brolių liutero
nų veiklos. Jubilėjaus pro
ga “Naujienos” vėl suteikė 
vietos plačiam aprašymui 
liuteronų praeities veikimo.
Reikia atiduoti kreditą ir 
“Margučiui,” kurs per savo 
radio programą paminėjo 
tą jubilėjų. Minėtą gruo
džio 10 d. liuteronai iš ryto 
turėjo pritaikylas pamal
das, paskui sekė bendri iš
kilmingi pietus, o po to po
pietinės pamaldos. Į tas iš
kilmes buvo kviečiami visi 
be pažiūrų skirtumo. Paša
liečių buvo nemažai.

Liberališkoji lietuvių vi-j Gerbiamieji šėrininkai! 
suomenė gerai daro, kad j Dalyvaukite visi ir susirin- 
parodo palankumo tam re- kite* iaįku? nes darbo bus 
Ilginiam judėjimui, kurs daug kitų reikalų, bus 
reiškiasi šalia katalikybės. !renkama jr nauja valdyba. 
Juk tai yra lietuvių tautinių
jėgų stiprinimas. F- Va«eAi*> Sekr.

Laisvamanis.

Klebonijoj Buvo išbarti

kad galėtume savo vaikams 
nupirkti Kalėdų dovanėles, 

bant apie jau čia gimusius,!0 ka(Į buvo norima suruošti 
tenka tik pasidžiaugti, kad bendrą eglaitę, tas labai 
jų didelė dauguma pakan- sveikintina, reikėjo iš tėvų

buvo ir senąją Amerikos--į —b«v»7a-
lietuvių ir naujai atvykusių- D a , , . , . -v -v j-- " ™ draugam.- P. fi?Ke\j- skaitvta, kas kiek atsiėmėjų. patingai buvo džiugu v- . •• • T Tlietuviu Skautu Saiunga t buv® džiugu ęjuj Vincui Kalve.iui ir J. tremtiniu. J.vra nXač£d į?Jadf> Try l a- Glaveskui už jų pzsišvcmi- kvietė 32, o kiti

fcuotis tremtinių šalpos rei-'_čia ?imusių ir kį tik iš - S A ^utų perilga itaraja visus
kale. Jų komisija lankėsi anapus“vandenyno atvvku- fbu'!.’.k; L t'3“"”' " ank-" s"™“*1-) Toliau dainavo 
klebonijose, prašant kuni-'siųjį. Jokių sŽ,-mmų tarp ,0 tlket.^’,kvtec'lar''sve?'r7% ?ktejas’ vadovaujant
gų talkos. Nežinau, kaip amerikonų ir naujakuriu dP"SldK?a!;‘ P"ed. PeJtalC!U1 nM.' Knpf’ 
kitur ta komisija, buvo pri- nebuvo. MSu rtžiaug?mu gal *“b». K«®P<« «rdo acu taravo solo. Dainos pub- 
imta, bet Town of Lake ko- lhna pabrėžti, kad oažfn-,^ " da'nklt?ens ,^Į ri.:.. ptriiko. ta. spėjama ,s 

j labai nepavyko. Tos ^„įo, visuomenėj virauia!larb° ,lr ^P^10 padeju- ę2vs.ą plojimų. _ .

Sekys atši
po mažiau

karnai gerai kalba lietuviš
kai ir niekur nesisarmatija 
parodyti savo lietuvišką kil
mę, bet užtai jų tarpe kur 
kas didesnis procentas su
darė mišrias šeimas ir to
kie jau yra mirę savo tėvų 
kilmei.

surinkti nuo kiekvieno vai
ko dovanėlėms pirkti pini
gus ir jas nupirkus eglutės 
metu išdalinti vaikams, gi 
pinigus, kuriuos vyčiai su
rinko per parengimus, turė
jo pasiųsti kompetentin
goms lietuvių šalpos ištai

Tas kolonijos lietuvišku- kunos but«.|,a
mo kamieną?, senieji a,eį.;skirecius.os badaujantiems 
viai, paskutiniu metu pra- ,et“v.'« vaikan^ .Eur0P»Je
dėjo retėti. Vien tik praei- f L,et“vos. Ia'5v« ';elka-

J lams. Štai kur turi būti pa
dėti visuomeniniai pinigai!

lonijoj
kolonijos klebonijoj skautų 
komisija buvo išbarta ir iš
varyta. Tą padarė ne kle
bonas, o vikaras, dargi bu
vęs tremtinys. Jis priekaiš

giojoj visuomenėj vyrauja 
draugiškumas bei solidaru
mas tarp visų lietuvių.

Svečius vakarienės šeimi
ninkė Agnė Kupčinskienė

siems draugams.
Korespondentas.

HARTFORD, CONN.

tavo skautams, kam jie tą pavaišino skaniai ir prity-
darbą varo savo vardu, o ne 
kurios nors parapijos ar. ka
talikiškos organizacijos.

Senas Patriotas.

rūsiai paruoštais valgiais., 
Svečių troškulio malšinimu 
rūpinosi drg. Radzevičius,

Vaišės Sponsoriarrms

Laikas smagiai praėjo 
meiliame subuvime. Senie
ji lietuviai sako, kad per
daug garbės jiems teikia
ma, kiti patarė pirmiau pra
sigyventi, o ne svaidyt pini
gus tokioms vaišėms.

Programai pasibaigus lyg

LAWRENCE, MASS.

Susirinkimas

Pranešam, kad metinis 
National Bakery Corp. mi
tingas įvyks šių metų gruo
džio 31 dieną, 2 valandą 
popiet, Lietuvių Ukėsų Klu
bo patalpose, 41 Berkeley 
St., Lawrence, Mass.

Jau nuo senai vietos r. į
. ___ ______ , apięlinkes naujai a;v}tę he- n?ncromįS svečiai ėjo na-
jis dirbo sušilęs leisdamas taviai padėkoti >e- no. Rejk pažymėti, kad
alutį iš bačkų, o padavėjos ^ieTrs lietuviams uz pagai-,nemažai ir subolše-
—gražios lietuvaitės talki-i‘a ■vl’}?l*^?lul.-”e;vikėiusių lietuvių, kurie ne-
ninkės—vos spėjo Į stalus sydeio apie S700 už ka- dipukų ir jų bijosi,
nesti. iriuos, kaip jie sako savobolševikas, eidamas

'geradariams ’ pakėlė balių c?ive> pamato susitiksiąs 
Vakarienės programą ati- gruodžio 10 d. parapijos ..diT)uka” tai perbėsra kiton 

darė rengimo komisijos r.a- svetainėje, čia atėjus tuos ;)Vfvp ;atvė?, kad apsilenk-
iys adv. S. Briedis. Tarpe'svečius sodino prie stalu.,,- " ° Vailoni*.
svečių buvo daug visuome- ant kurių valgiai ir gėrimai ____________________
nininkų, kurie draugiško-, buvo paruošti lietuviškai. ... . . «
mis, turiningomis kalbomis Čia lietuvaitės parodė, kaip uhimbju
sveikino rengėjus ir ypatin- jos Lietuvoj paruošdavo žu- vio’’ kalendorių 1951 me- 
gai pabrėžė lietuvišką soli-,vi mėsa daržove? ir kitu? „ informaciją i> 
darumą . Kalbėjo P. Mont- valgius bei gėrimu*. Seme-
lvias, J. Šaltys, J. Tvsliava, ji paragavę buvo labai pa- «kaitvrm. Kaina 50 centu

to mėnesio laikotarpyje, iš 
gyvųjų tarpo pasitraukė ke
turi: Petronėlė Mcižienė, 
kuri darbo metu buvo sun
kiai sužalota mašinos ir nuo 
žaizdų mirė: Vaclovas Mai- 
norius, Pianas Tomkus ir 
Albertas Varaneckis.

Kraujo Auka
Korėjos Fronte

Palyginti ir negausi lietu
vių kolonije Levvistone, jau 
neteko tauraus lietuvio jau
nuolio Korėjos fronte. Mu
sų kolonijos lietuvis Edvar
das Petraitis (Peterson) 
lapkričio mėnesio pabaigo
je buvo sunkiai sužeistas 
Korėjos fronte ir po kelių 
kančios dienų mirė Japoni
joje. Paliko senelė motina 
Marijona Valeikienė, kuriai 
šis vienturtis sūnūs buvo vi
sa paguoda senatvės dieno
se.

LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapiu kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau atspausdintas. Laikas ji užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug 
skaitymų, Informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė ds>s su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
836 East Broadtray South Boston 27, Mi

ŠIMTAI TUKSTANSHJ BĖGLIU KORĖJOJ

Kaip tik kiniečių armijos pradėjo žygiuoli, šimtai tuk^Mnciii 
ventojų, kurie per penkis metus vilko bolševikų junga metė savo 
kelius bėgdami Į pietus, tikėdamies pasiekti saugią viet.i.

šiaurinės Korėjos gy- 
nnmus ir užpildė

Vyčių Parengimai

Nors, palyginti, čia vyčių 
kuopa ir negausi, tačiau jie 
etkarčiais pasirodo su pa

rengimais — vakarienėmis, 
oiknikais ir pan. Šiais me
tais iie turėjo, berods, dvi 
vakarienes ir du piknikus. 
Tik paskutinę vakarienę 
raošdami paskelbė, kad 
gautas pelnas skiriamas at

šauni ‘Parė’ Naujai Ateivei

Amerikos lietuvių spau
doje tai vienoje, tai kitoje 
vietoje tenka užtikti žine
lių apie tariamą “nesugyve- 
nimą” tarp senųjų ir nau
jųjų ateivių. Pas mus to 
nėra. Tą liudija kad ir 
toks faktas.

Gruodžio 2 d. vakare, po
nų Breitmozerių namuose 
buvo suraoštas moterų su
buvimas naujai ateivei 
Anelei Šemetienei. Pasta
roji nieko iš anksto apie tai 
nežinojo, jai tai buvo ma
loni staigmena. Dalyvavo 
virš 50 moterų; čia jos nuo 
7 iki 11 valandos vakaro 
linksmai leido laiką. Ane
lė šemetienė gavo daug 
vertingų dovanų.

Šiai “parei“ paruošti dau
giausiai pasidarbavo šios 
moteiys: Agota Breitmoze- 
rienė, Julija Šemetauskienė, 
Ieva Eismontienė, Teklė 
Kalvelienė, Anė Bikulčienė, 
Uršulė Daunienė ir Valerija 
Rudokienė. Ypatingai čia 
išvardintoms ir visoms ki
toms, Anelė Šemetienė nuo
širdžiausiai dėkojo.

—Vaiinori*.

SOUTHERN CROSS HOTEL
PAl l. USANIS, Savininkas

Atvykę į Miami, Florida, paskambinkite, o mes tuojau 
nusiųsime automobili ir jus parvešime.

Jus busite patenkinti, apeūtoję šiame didžiuliame, 
švariame ir gražiai Įrengtame savo tautiečio viešbutyje. 

Kainos prieinamos.

642 N. W. 3rd Street Miami 36, Florida
Telefonas: 82-9300 

Nemokama vieta automobiliams

1
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žiu- liaudies gyvenimo laipsnis 
Pąsa- yra aukščiausias visam pa

sauly. Už tai mes kovojam. 
. —Ir baigiant:

kviestas Į —atvykau Amerikon
finansai vra antraeilis daly- “ian nebūto ąg metų, jaunas imi-
kas, darbas svarbu, ji rei- sakyla’ kad c.ia .bus Pla™o- «.rdntaSj mųs visa šalis susi- 

jama pravesti b taurus šabo- de(la iš įmįgrantų, ir ką
tažas prieš tuos mus jau”,iįandien turim, ką aplinku
mų01^’ kurių kraujas lie- mQJ- viskas sukurta

imigrantų, darbo žmonių 
rankom ir mes niekam to

K 7 Į"^_____ __ klausia ta pati moteriškė. Iką nors sakyti, nes visi žii
y Vi ITlOniO B m1*|T10Sv —Unijos pinigų turi ir iš- ri i mane ir laukia. Pasi

XL\ ; Užkandžiiuns
T i v . . D . , atsistoja vienasTruko Komunistu Burbulas tarnų ir aiškina

Kiek laiko tam atgal at
ėjo i musų raštinę apšepęs

mo tikslą: 
Gerbiamieji.

Unijos pinigų
laidas padengs, o kur netu- kiau: 
lės pinigu, tai išlaidoms pa-Į „ . ,

įpusėjus, dengti rasim kitus šaltinius, .. 7~^.ai buvau
& sj banketą, taiiš nepazis- 

io susiėji-

mes gyve-
zmogiukas, atsirekomenda-1 nam labai kritišką momen
to, kaipo politinio skyriaus Į tą, pasaulis liepsnose ir su 
profesorius iš Vermont Uni-J kiekviena diena karas vis 
versiteto ir kviečia mane'labiau plečiasi. Turim ką 
dalyvaut pažmony UVM į nors veikt, kad pastot tam 
(universiteto) patalpose. kelią; negalima taip ilgiau 

—Koks tikslas ir kas Į laukt, nes matyt, kad mus 
daugiau ten
klausiu šito žmogaus

—Kai kurie UVM fakui- si paliko bepročiais; kas- 
eto nariai, Įvairių tikybų

JI rei
kia pradėti neatidėliojant ir 
varyti pirmyn. Kraujas lie
jasi, gyvybės žūsta ir dėl 
lėšų negalima atidėliot,— 
tuomi davė suprast, kad pi- 

• nigų kurs nors yra ligvaliai 
ir tuom nesirupinkim. Ir

jasi, kaip čia buvo minėta, ; 
tik nebuvo sakyta, kad 
Stalino banditai čiulpia tą 
kraują ir skina jų gyvybes

lU jau iš popieros skaito pla- '^Ol ',ej’u< Delbiamieji, pa- 
, . 9 j k. n?, kur. kaip ir kada tokie &1-aE3 Rltę. kati as is jus pat-
dalyvaus?—vyriausybe "ashln8t0"« mitingai, “taikos mitingai,”.». tos, ko""""**" 
įgaus. galutinai suvanjavojo ir vi- . . , f. 'konferencijos, kuri

komunistų 
nesenai

prasidėjo Anglijoj ir perei- 
dien vis daugiau siunčia Atrodo, kad viskas eina tą savaitę baigėsi Varšuvo- 
jaunuolių Į skerdynę. Tu- kaip sviestu patepta, planai je? Baigėsi Varšuvoje to-

vis daugiau siunčia
dvasiškiai ir šiaip pažangus 
v isuoAienininkai. — paaiš
kino profesorius.

Veik visus universiteto 
profesorius, ypač kurie da
lyvauja visuomeninėj veik-protesto baisą prieš karą ir nė antspauda.

neatiduosim. Mes ginam 
savo šalį.—Baigęs atsisė
dau.

Man bekalbant mačiau, 
kaip vienas po kitam tie 
“travelriai” slinko per du
ris, o tas neva kai lieto jas 
pats pirmutinis išdūmė lau
kan. Gi ta moteriškė, kuri 
teiravosi apie mitingus ir 
lėšas, pati pirmutinė pribė
gusi spaudė dešinę ir dė
kojo už kalbą. Taip čia 
sprogo komunistų “taikos” 
burbulas.

A. Jenkins.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

nm kelt visos Amerikos įš anksto pagaminti ir tam dėl. kad Anglijos darbiečių 
žmonių galingą balsą, tu- visam tik stoka guminės vyriausybė atsisakė Įsileisti 
rim šaukt masinius mitin- stempos. Pagal pianą, uni- kelis Stalino šnipus. Jus 
gus. mobilizuot liaudies jos bus ta priedanga, gumi- norit žinot, ką darbininkai 

visi,,apie tai mano, ką mus uni-Veik ką
veikia? Gerai, pasaky- 

Mes per savo uniias 
aiškiai pasisakėm, per CIO 
ir AFL. mobilizuoti visas 

visgi nejauki, jaučia- darbo jėgas kovai už demo- 
ma, kad ko nors trūksta ir kratiją, kovai su Stalino 
kur buvęs-nebuvęs vienas banditais, prieš Rusijos 
lyg netyčia per dantis pra- aziatų tironiją, iki pergalės.

prof e- turim reikalauti, kad tuojau po žodį kita bumtelėję. tyli, Į jo 
Amerikos kariuomenė butų atrodo pritaria ir viskas ei- siu 
ištraukta iš Korėjos.—Už- na šuoliais, kaip pakausty- 
baigė kalbą ganėtinai įkai- ta. Bet kažin kodėl atmos- 

jam fera
Bet

laiko,
sunku

loj, pažįstu, bet šito 
soriaus nesu matęs.

Dar dvi savaitės 
gana tolokai ir man
iš anksto numatvt, ar busiu į tusiu veidu, o už tai
laisvas tą dieną.—aiškinau- keletas rankų paplojo, 
si, bet jei busiu laisvas pa
sižadėjau dalyvaut.

Pereitą ketvirtadienį ank
sti lytą per telefoną vėl 
klausia tas pats profesorius, 
ar tikrai dalyvausiu, nes

paplojo nevisi. 
—Keno vardu tokius su

sirinkimus šauksim?—klau- • košė:

—Linksmų Kalėdų, tėve!' —Bet ar tu žinai, Maike,
—Ačiū, Maike, už gerą kad kvorta šnapso dabar i jiems reikia iš anksto žinot, 

žodį. ale man vistiek ne- kaštuoja keturius dolerius. į kiek užsakyt pietų. Pasi- 
—Čia, tėve, aš negaliu žadėjau dalyvauti, 

nieko pagelbėt.

šia tūla moteriškė.
—Geriausia šaukti unijų

vardu; kui nėr unijų, ten 
taikos komiteto vardu,— 
paaiškino kalbėtojas. Ra

ida suminėjo unijas, tai visi

Romanovų dinastijos vieš-
Adolfas

lumKškio
Augaitis iš Podge- 

km.. Sasnavos par..
—Mes visi kalbėjom, sa- patarimas buvo žiaurus, ašfMariampolės apskr.

linksma.
—Ar atsitiko kas? nieko pagelbėt. | Susirinko apie 30 ypatų.’sužiuro į mane. ką sakysiu,
—Aš manau, kad ir tu, -—Na, o ar šitoj tavo kny-(Veik visi mane pažįsta, ir jau aišku, kad aš unijas 

Maike, žinai, kas atsitiko, goj nėra parodyta, kaip sveikinas ir vardu vadina, čia atstovauju. Bet tyliu it 
± rumunas apskelbė emer- Dievo zokonai sako? aš gi iš visų tik tris pažįstu vandens į burną paėmęs ir

—Apie ką? —vieną protestonų kunigą, tįk žiuriu. kas bus toliau.
—Nagi apie tai, ar gerai vieną profesorių ir vieną —Tokiam darbui reikės

yra minėti šventą vardą, ar farmerį. Visi kiti man ne- nemažai pinigų. Kas finan-

džensi, tai rokuojasi kaip ir 
vaina, tik be vainos. Ale 
sako, kad vėliau gali ir ba
talija prasidėt, ba Maskva ne; 
nenori pakajaus. ir dac oi.
Matai, Stalinas nori užva- 
javot visą svietą, taip kaip simais geriausia 
Hitleris norėjo. Taigi išro-'pas kleboną.

—Tėve, aš jau ne sykį, 
akiau, kad šitokiais klau- 

kreiptis

pažįstami. l'ki_

vo mintis išreiškėm ir tam tą asmeniškai žinau, to pats 
šventam darbui pilnai pri- ragavau. Bet tas carų vieš- 
tariam. Bet, kažin kodėl, patavimas per šimtmečius 
Tony dar nieko nesakė, o tiek darbininkų kraujo ne- 
jis paprastai visuomet turi išlakė, tiek gyvvbių nepra- 
geių sumanymų, tai nore-'rijo, kiek aziatiškas komu- 
čiau išgirst, ką darbininkai nizmas per trisdešimts me- 
ir abelnai darbo unijos apie tų išlakė kraujo ir prarijo 
tai mano? gyvybių. Ir ką jie davė

—Je, je, iš tikro, jis dar žmonijai? Ką jie žada? 
nieko nesakė. Ką sakai, Aziatiško skurdo ir rusiškų 
Tony?—keli balsai tam pri- utėlių mes nenorim. Ame- 

nį. —vėl Įtarė. Aišku, jau reik ir man likos darbo žmonių ir visos

< o, 
sui.

norėjo, 
kad gali būt sunkus čė- —O kodėl tu negali man 

išvirozyt? Juk skaitai 
to gali prieiti, tė- moksliškas knygas, tai tu-' 

ve. Bet tėvui pavojaus ne- rėtum žinoti nemažiau už 
bus. Į karą turės eiti tik- kleboną.
tai jauni. , —Bet mano nuomonė tė-

—Bet aš, Maike, turiu ir'vui nepatiks.
! itokių trobelių. Vot, mu-į —Olrait. tai pasakyk, ko
ją Sceslyvos Smerties Su-1 dėl katekizmuose yra vie- 
saidė turėjo kitą dvasišką Į naip pasakyta, o “Draugo”
: pdumojimą. Staršas pro- gazieta provija kitaip? Pa- 
tokolų pišorius perskaitė iš Įsakyk, kas geriau žino Die- 
• Draugo” gazietos straips-|vo zokonus; ar tie, ką 

“Draugą" rašo, ar ką Die

—Prie

ni apie rožančiaus galybę, 
lad tai esąs geriausis vado
vas į dangų. 0 jeigu jau 
kas nenori rožančiaus ne
šios. jis sako. tai reikia nors 
panelės švenčiausios vardą
< a mai paminėti, tada zly-
< ūkas negalės pristoti ir iš 
('.ores kelio neišves. Bet 
Ha prasidėjo sporas, vaike. 
Aš jam nurodžiau, kad jis 
ir ta jo gazieta turi mistei- 
i ą, ba katekizmuose yra 
(’avadivvai pasakyta, kad 
ninavot Dievo vardą už dy- 
1 a yra griekas. Taigi, ša
lau, jeigu tu štedi kalbėsi 
apie panelę švenčiausią, tai 
i ėtonas šiur nujos tave į 
peklą. Šitas sporas priėjo 
prie to, vaike, kad mudu 
turėjom bečyt iš kvortos 
j napso.

—!r kas iš to išėjo?
—Kaip mudu subečinom.

vaike, tai jis paklojo tą pei- 
peri ant stalo ir sako: ve, 
;•! aitykit visi, jei mokat 
<i mką paskaityt. Čia, sako, 
; ra parašyta juodu ant bal
to. kad Dievo vardą reikia 
Juz\ t štedi. ba Dievui tas 
patinka. Sako, kaip įno
riai patinka, kada beibė 
Šaukia ‘ mama,” taip ir po- 
v i Dievui patainka, kada 

v’cs jo vardą minavojam.

vo prisaKymus sustatė?
—Aš pasakysiu, tėve, 

kad r.ei vieni jie nežino, ką 
jie rašo apie Dievą, ir todėl 
visas tikėjimas yra pilnas 
prieštaravimų.

—Ale šventas raštas ne
gali meluoti, Maike.

—Tas raštas, tėve, kaip 
tik ir yra pilnas prieštara
vimų. Pavyzdžiui, Biblija 
-ako. kad visų pirnria Die
vas padarė šviesą, o saulę 
ir mėnulį atsiminė užkabin- 
.i ant dangaus tiktai po tri
jų ar keturių dienų.

—O ar tas ne teisybė?
—Žinoma, kad ne. Tik 

pagalvok, tėve, kaip galėjo 
būti pasauly šviesu, jeigu 
nebuvo saulės?

—Ogi galėjo lektrikas 
degti.

—Elektros lempą, tėve, 
išrado tiktai Edisonas. Be 
to. elektrai gaminti ir lem
pose ją žibinti, reikalingos 
tam tikros mašinos ir kiti 
prietaisai, tėve, kuriuos taip 
pat dar nesenai žmonės iš
rado. Kuriant Dievui pa
saulį, šitų dalvkų dar ne
buvo, tėve.

—Tai kodėl šventas raš
tas apie tai nieko nesako, 
Maike?

—Bet ar tai svarbu, tėve? —Todėl, tėve, kad žmo- 
—šiur, kad svarbu. Juk nes, kurie tą raštą rašė, irgi 

iš to išeina. Maike, kad aš nieko apie tai neišmanė.
turiu jam fundyt. 

—Na, tai imk ir
dyk.

—Na. jeigu taip, Maike,' 
užfun- tai jau aš tą kvortą šnapso 

pats išgersiu per Kalėdas. '

j suos tą

Valė Barauskaitė. Amerikos 
pilietė, gyvenusi Vieželių km.. 
Vyžuonių vals.. Utenos apskr.

Ona Boėkienė - Mantvidaitė 
ir jos sesuo Valerija, iš Taura
gės apskr.

Grete Chalupa-Jakužaitytė 
(Jakuscheit) iš Klaipėdos, gy 
veno New Yorke. 128 ar 129 St.

Aleksandra Dčevak (Dieva- 
kaitė) iš Ukmergės miesto.

Pranas Ikasala iš Noškunų 
km., Varėnos vals.. Vilniaus ap.

Juozas Jaiceris ir sesuo Rožė 
iš Petraškų km., Ceisėjų par.

Jonas Jankauskas ir jo pus
brolis Petras Vaičiulis, kilęs iš 
Kalvarijos miesto.

Anelė Juškaitė, gimusi Ame
rikoje, gyvenusi Lietuvoje Vy
žuonių miestely. Utenos apskr.

Adomas ir Jonas Lazauskas 
iš Gumbrionių vienkiemio. Se
meliškių vals.. Trakų apskr.

Adomas ir Jonas Lazauskas 
iš Gumbrionių vienkiemio. Se
meliškių vals.. Trakų apskr.

Lazauskien-Zakarevičiutė. iš 
Balandiskių km.. Semeliškių 
vals.. Trakų apskr.

Jonas ir Mikas Malijonis ir 
Juzė Malijonytė-Kazakevičienė. 
:.š Reketijos km.. Liubavo vals.. 
Mariampolės apskr.

Antanas Nikluckas ;š Streliš- 
kių km.. Pabiržės vals.. Biržų 
apskr.

Agota Naujokaitė iš Aukšto
sios Panemunės-Kauno. ištekė
jusi.

Norkaitis. brolis Petronėlės 
Seniauskienės.

Stanislovas Poderis iš Kau
no-Aleksoto.

Paulina Reinartaitė-Schmidt. 
jis Ungurinių dvaro. Mariampo- 
jlės apskr., ir vyras Adolfas 
Schmidt. gyvenę Brooklyn. N. 
Y.. Stanhopc St.

Eduardas Rupkus iš Peluo- 
džių km.. Pašvitinio vals.. Šiau
lių apskr.

Stepas šatulis iš Ukmergės 
miesto.

Veronika Senulytė 's Žibartą 
km.. Šeduvos vals.. Panevėžio 
apskr.

Stankus ir jo seserys. kilę iš 
Radviliškio ar Kutiškių kaimo.

Petras Vaičiulis iš Kalvari
jos miesto ir jo pusbroLs Jonas 
Jankauskas.

Barbora \ alkunaitė. gimusi 
Amerikoje. gyvenusi Preibiu 
km., Kriklinių per.. Pumpėnų 
vals., Panevėžio apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
(on su lai c General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos tr neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlak, 
vjntj?
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Bimbinės Elektrainės
Komunistų “Vilnis” ir kurį po šešerių okupacijos 

“Laisvė” gan tankiai duoda metų bolševikai prižada 
žinių iš Lietuvos, tik gaila, elektrifikuoti, bet kol tą pa- 
kad jos tankiausiai yra me-į darys, nemažai vandens 
lagingos ir tarnauja vien i nubėgs Virvytės upėje, 
bolševikinei propagandai.
Tikrų žinių bimbininkai ne
skelbtų, jei ir gautų, nes 
jiems įsakyta bolševizmą 
tik girti. Aišku, savo ko
respondento į Lietuvą jie 
pasiųsti negali, nes tam rei
kalingas leidimas iš paties 
Beria, kuris yra dešinė Sta
lino ranka ir politinės poli
cijos galva, ir šis niekam to
kio leidimo neduos. Bim
bai gerai žinoma, kari sava
noris komunistėlis, kurs pa
mėgintų jam rašinėti iš Lie
tuvos be MVD cenzūros,
bematant atsidurtų vergų ti Kairiškių tarybinį ūkį. 
stovykloj. ; Šita žinia kvepia šantažu,

Taigi bimbininkams be-nes tas ūkis jau prieš 20 
lieka tik kartoti propagan-j metų buvo aprūpintas savo 
dines žinias iš sovietinės elektra ir nuo karo veiksmų-

Miestelis ir Tryškių ūkis se
nai prieš karą buvo gražiai 
elektrifikuoti iš pajėgios di- 
namomašinos, pastatytos to 
paties vardo vandens malū
ne. Elektros užteko mies
teliui apšviesti ir motorams 
varyti. Miestelis buvo pas
kutiniojo karo visai sunai
kintas, todėl, “broliškoji 
įespublika,” atykvusi į sve
čius su tankais ir anuoto
mis, nutarė, kad tokia di- 
dėlė dinama čia nereikalin
ga ir pasiėmė ją sau.

Norima dar elektrifikuo-

Jkius sušaudymui. Visi trys 
jbuvo sustatyti žvyrduobėje, 
Įtik vienam paskutiniu mo
mentu pavyko pasprukti į 
gretimus rugius, kiti du, 
Pranas Šivickas ir Juozas 
Gėdraitis, buvo enkavedis
tų sušaudyti. Tas Įvyko 
1941 metais birželio 23 d., 
o 25 dieną bolševikai išga
ravo iš Tryškių.

spaudos. Bet tos žinios,
MVD perkoštos, tik klasto
ja Lietuvos gyvenimo vaiz
dą. ,

Paimkime nors elektrifi
kacijos reikalus. Bolševi
kai nori parodyti, kad jiem© 
rupi Lietuvą elektrifikuoti.
Jie negali pasigirti, kad bu
tų ten pastatę bent vieną 
stambesnę elektrainę; už
tai. jeigu jiems pasiseka 
kokiame vandens malūnėly 
pastatyti mažą dinamą ir 
apšviesti kelis pastatus, tai 
bolševikinė spauda pilna 
gerkle traukia: “Mes Lietu
vą elektrifikuojame!” O 
bimbininkai tą chorą palai
ko giedodami: “Štai kiek 
gero ■ komunistai Lietuvai 
padaro.” Vieni ir kiti lai
ko savo skaitytojus mul
kiais, kurie nieko nesu
pranta ir net nežino, jog 
mažutė 4 kw dinama gali 
duoti energijos virš 200 
elektros lempučių.

“Vilnis” gruodžio 1 d. 
skambia antrašte “Hidro- 
elektrainės” Įdėjo žinias 
perspausdintas iš maskoliš
kosios “Tiesos.” Ten sako
ma, kad ant Virvytės upės 
Žemaitijoj žadama pasta
tyti net tris elektraines ir 
tai trumpame, gal kokių 8 
kilometrų (5 mylių) upelio 
juože—nuo Kapėnų iki Su
kančių: iš čia busią elektri
fikuoti Tryškių miestelis, 
keli kolchozai ir Kairiškių 
tarybinis ūkis: broliškos 
respublikos duosiančios tam 
bizniui dinamas, transfor
matorius, turbinas ir kt.

Amerikos skaitytojui ga
li atrodyti, kad reikalas ei
na apie rimtą dalyką, o, iš 
tikrųjų, čia tik propagandi
nis burbulas.

Pasinaudosime vieno as
mens, draugo X žiniomis, 
kurs 1945-47 metų laikotar
py trankėsi po sovietinę 
Lietuvą ir buvo aplankęs 
minėtas vietoves. Pradėsi- Jškius, pagrobė tris darbi- 
me nuo Tryškių miestelio, ninkus ir nusivežė Į Trys-

TIKRAM LIETUVIUI NĖRA KALĖDŲ
ŠVENČIŲ BE LITUVISKOS KNYGOS

NEMUNO knygyne jus gausite visas knygas išėjusias Ame
rikoje ir Vokietijoje tremties metu. Turime daug puikių knygų 
iŠ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS laikotarpio. Jei jus iš 
anksto nesate pasirinkę knygų, paprašykite musų knygų kata
logo. Iš 500 pavadinimų tikrai rasite sau patinkamų ir brangių 
knygų.

švenčių proga nepamirškite ir apie musų knygyno NEMU
NO išleistas ir leidžiamas knygas.

A. Vilainio “žmogus. Kurs Amžinai Keliavo.” $3.50.
Chicagos parapijos ir draugijos gausiai iliustruotas leidinys 

>2.50.
“Garsiųjų šnipų Paslaptys,” $2.00.
Debesylos “Magdalenos Makackutės Byla.” $1.00.
A. Fuld “Mirusiųjų Karalius.” romanas. $2.00.
Adresuokite taip:

KNYGYNAS NEMUNAS
3143 So. Hatsted Street Chicago 8, III.

nenukentėjo. Pirmą kartą 
apsilankęs drg. X rado čia 
raudonosios aviacijos dali
ni. Komandierius buvo ne
blogai Įsikūręs, gi daugiau 
šimto eilinių kareivių buvo 
sutalpinti kiaulių tvarte, 
kur pirmiau gyveno didelis 
kiaulių skaičius. Kiaules 
sudorojo Hitlerio ir Stali
no žmonės, taigi patalpos 
buvo laisvos rusų kariams, 
įsigėrasio komandieriau žo 
džiais, kareivinės visai ge
ros, šviesios, erdvios, tik 
turėsiąs vargo su apšildymu 
žiemos metu. Nujautima 
buvo geras, nes po kiek lai
ko drg. X matė apsvilusius 
kiaulydės mūras su nude
gusiu stogu.

Dinamomašina sukosi, bet 
buvo apšviesti tik artimesni 
pastatai, nes maskoliai bu
vo nukabinę stulpų varines 
laidas. Didelis namas, ku
riam pirma buvo fabriko ir 
ūkio biurai, niūrai stovėjo 
be durų ir langų, kurie buk 
liko išvežti Į Minską, taigi į 
brolišką respubliką. Aplink 
tą namą stovėjo eilėmis 
raudonos žvaigždės, po ku
rių buvo palaidoti raudon
armiečių lavonai, iš kitur 
atgabenti.

Darbininkai, gerai pažinę 
bolševikus laike pirmosios 
okupacijos ir vengdami kai
mynystės su raudonąja Įgu
la, buvo pasišalinę. Keli 
metai anksčiau, tik karui 
prasidėjus, čia buvo toks 
Įvykis: Darbininkai, išgirdę 
per radio, kad bolševikai 
iau išvaryti iš Kauno ir 
Lietuva atgauna laisvę, su
brinko ir užtraukė laisvės 
dainą. Bolševikai, kurie 
dar buvo Tryškiuose, nega
lėjo to pakęsti. H. Šifris, 
buvęs mėsininkas, dabar 
komunistas ir visagalis ra
jono valdytojas su astuo
niais enkavedistais atsiba- 
ladojo sunkvežimiu Į Kai-' • v

“Tiesa” su “Vilnimi” pri
žada dar pastatyti reikš
mingą Kapenų elektrainę. 
Čia buvo nemažas kartono 
fabrikas su dviem didelėm 
turbinom ir dinamonąašina, 
kuri aptarnavo fabriko rei
kalus ir davė elektros švie
są Į artimesnes sodybas.' 
Štai, ką čia rado drg. X. 
Fabrikas neveikė, nuo karo 
nenukentėjo, bet karai pa
sibaigus buvo vandališkai i 
raudonųjų broliškos res
publikos karių ajmaikintas. 
Darbininkai išbėgo, kas pas 
giminaičius, kas Į mišką pas 
partizanus. Fabrike šeimi
ninkavo raudonarmiečių bu

KELEIVIS,JO. BOSTON

LAKŪNAI ŠILDOSI PRIE LAUŽŲ

Prieš išskrendant paskutiniesiems orlaiviams iš Pyonjfyang aerodromo lakūnai sukure 
didelius laužu- kuriuose degina įvairias atsargas ir šildosi prie laužų laukdami įsaky
mo apleisti miestą.

Korėjos kare japonų karei
vius. Tai yra melas. Bet 
kyla klausimas, kodėl Ame
rika negalėtų Įtraukti Japo
niją Į demokratijų gynimo 
frontą. Rusija iš visų savo 
pavergtų šalių padarė savo 
vasalus, visur sutelkė kariš
kas jėgas karui prieš demo
kratijas. Kodėl gi Ameri
ka, per penkis metus val
džiusi Japoniją, negalėtų 
ją Įtraukti i savo sąjungi
ninkų skaičių? Ar per pen
kis metus nebuvo laiko su
rašyti taikos sutarti Japo
nijai, užtikrinti jai rusų pa
vogtųjų žemių grąžinimą ir 
leisti jai sukelti armijas ka
rui prieš Rusiją?

Ir galingai Amerikai yra 
reikalingi sąjungininkai. 
Tie sąjungininkai yra. Visa 
laisvoji Europa ir kitos lais
vosios pasaulio tautos yra 
Amerikos natūraliniai są-

daugiau sąjungininkų, negu jungininkai. Politikos už- 
ji turi šiandien, kada užsie- davinys yra tuos sąjungi
niams šelpti ir remti yra iš- ninkus suburti i krūvą ir 

paruošti, o ne išvaikyti ar
Rusija Nori Karo

. - i i, , , , . įleista daugybė bilionų dole-
Zmones vis dar klausia: ko, kad Amerikos jėgos ne- ri-n Tas vra tie<a* Bet

‘Ar bus karas?’ Tuo tar- sitrauks iš Korėjos, bet jei-
įys, kurie čia Įrengė armi- pu pranešimai iš Tokio, at- gu nebus galima atsilaikyti,
jos skalbvklą; Įvairus Įren
gimai buvo išvogti, o ma
šinas, skalbyklai nereikalin
gas, maskolaii išdaužė vien 
iš malonumo daužyti. Tur-

silikę daugiau kaip dvi sa- tai teks trauktis noroms ne- 
vaites, sako, kad Amerikos noroms. Ir kas tada? 
karių nuostoliai Korėjoj pa- .. ....
siekė jau 34,000 yra. Ko- , kogJ“s , P,lal?,5n9l.mas 
rėjos respublikos vyriausy-sukėlė labai iv ai
_ v viii K oi Lrnmbinos ir dinama išliko svei- bė savo vyrų nuotolius ap- nuomonių.. Kai kurie

kos. •
Aišku, ko tos žinios apie 

hidroelektraines yra veltos. 
Broliškos respublikos nieko 
tam nedavė ir neduos, nes 
viskas yra vietoje. Jei kvai
las “Tiesos” rašeiva skel-

skaičiuoja iki 30 ((00 vyrų! zmon,4s I'u0 «. i desperaciją 
Tos kraujo auko vra 'aiš- » slal<? ,'aukf,s 15 vl?ur- at!' 
kus atsakvmas i klausimą duot>b<>lsevlka“ V’^,AZ‘- 
dėl karo ir iškaiiingai sa- « lr ° «a S1."*1!“0:
ko, kad karas jau eina. “s “jlaukt1’. kada bolševikai 

bandys ateiti. Tokią nuo- 
Korejos karas buvo pra- monę praeitą savaitę pa

dėtas Maskvos Įsakymu ir reiškė žymus diplomatas,
bia, o "Vilnis” kartoja, kad Maskvos interesu se. Mas!;- buvęs ambasadorius Londo-
“broliai” duos ir transfor
matorius, tai jau gryna ne
sąmonė : tokioms elektrai- 
nėms jokie ti ansfoiTnatoriai 
nereikalingi, nes jos gami
na-mažos įtampos srovę.

Tokios ir panašios žinios 
iš Lietuvos bimbininkams 
reikalingos tik bolševizmui 
išgirti ir skaitytojams mul
kinti Amerikoje. Jos neap
gaus kolchozo baudžiau
ninko, kurs lempos aliejaus 
negaudamas sėdi vakarais 
su šeima prie medžio skalų 
šviesos. Ten kiekvienam 
aišku, kad Maskvos pasta
tyti Lietuvos valdytojai yra 
blogi gaspadoriai; šitą pa
tvirtina ir “Vilnies” straips
nis: šešis metus nepajėgė

vos ginklais ir Maskvos va
dovybėje. Tai buvo aišku 
iš pirmos Korejo? karo die
nos, o dabar, ka la komu-

ne. Joseph P. Kennedy. 
Kai kurie hearstiniai laik
raščiai pasigavo tą nuomo
ne ir rėkia už kraštutini izo-

nų. tas yra 
1945 metais Amerika turėjo 
sukėlusi galingiausią pasau
lio armiją, stipriausius oro 
ir jurų laivynus, Amerikos 
žodis tada buvo paremtas 
nusveriama jėga. Jei toki 
jėga butų šiandien, Mask
vos diktatoriai nedrįstų ieš
koti naujų laimėjimų ir ne
provokuotų visuotiną karą. 
Todėl pirmas atsakymas 
yra mobilizuoti jėgas ir mo
bilizuoti ne tik Amerikos, 
bet ir visų sąjungininkų jė
gas. Visuotina mobilizaci
ja, kaip ją siūlo gubernato
rius T. E. Dewey, yra vie
nintelis protingas atsaky
mas i Korėjos karo pralai
mėjimus. Mobilizacija ne-

gąsdinimais nustumti i “ne
utralumą,” kurį Maskvos 
propagandistai ši a n d i e n 
perša visiems.

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
ŠVENČIŲ DOVANOMS

visuotino karo bus išveng
ta, bet jis kartų pridėjo, jo“

, . ... , , . . “vienas žodis iš anos pusės^vartyt. smulkių elektra.- „ dėU
niu ir snandien dar tik žada U ... .
■ai' padaryti. !. K,nų -,slk,.slma?

r — - karą yra užmokestis Ame
rikai už Kinijos pralaimėji
mą, už atidavimą didžiau

nistinės Kinijos armijos Įsi- liacionizmą. Kiti laikraš- 
traukė Į Kortos karą. aiš-įčiai pradėjo biaurią kampa- 
ku yra, kad Maskva yra ap-Įniją prieš Amerikos sąjun- 
sisprendusi už visuotiną ka-jgininkus, lyg tarsi apibiau- 
rą ir Korėjos karą siekia
išpusti Į pasaulini gaisrą.
Kada Rusija mes savo ar
mijas i karą^tą klausimą lengviau susitarti ir bendra- 
tik Rusijos diktatoriai gali jdarbiauti. 
atsakyti ir Amerikoje žmo-i Laimei tokios nuomonės 
nes vis dar viliasi, kad Pu- yra reiškiamos tik trumpa- 
sija vengs tą daryti. Gene- žiūriu izoliacininkų ir gud- 
rolas G. C. Marshall kon- raujančių neišmanėlių. Ati- 
gresui dar praeitą savaitei duok Maskvai Elbą, Reiną, 
sakė, jog esą “viltie'. ” kac vįSą Aziją, tai tada galėsi

riojus tas tautas, su kurio
mis teks bendrai gintis nuo 
rusiško imperializmo, bus

Vilnieti*.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite ši A. Lalio kapi
talini veikalą t Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12. Įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA

5Ifi Easf Broadwnv 
So. Boston 27. Maso.'

ginkluotis, kiek nori, liet jė
gų persvara bus' jau pakry
pusi Į Maskvos pusę. To
kios kalbos vargu skatina 
ir Europos tautas ginkluo
tis, nors jų tikslas gal kaip 
tik ir vra paskatinti Euro
pą, kari ji nebemiegotų il

sios Aziios valstybės į rv- matytų padėti tokią, kokia 
sišką “globą.” Milionai ki-jji yra.
nu šiandien yra Rusijos in - Galvojantieji Amerikos 
perializmo kareiviai ii Mas- žmonės ir atsakingieji va- 
kvai bereikia tuos kareiviu.' dai. demokratai ir republi- 
apginkluoti ir siųsti prieš konai, padėti vertina labai 
Ameriką. Pati Kinija ka- rinitai, bet atsakymo ieško 
liauti su Amerika negali, ne izoliavimosi politikoj, 
bet kai už Kinijos stovi Ru- Atsakymas yra sustiprinti 
sijos pramonė—Kinija yra demokratijų koaliciją ir su- 
didelė jėga. Su ta jėga su- mobilizuoti Amerikos jė- 
sidurasios silpnos Amerikos, gas.
karo jėgos Korėjoj sušilau- Buvęs ambasadorius Ken
kė skaudaus pralaimėjimo, nedy sako, kad Amerika 
Prezidentas Trumanas sa- 1945 metais turėjo daug

delsiant nė vienos dienom, 
nelaukiant “žodžio iš anos 
pusės,” įvedant ūkio kon
trolę, kad infliacija nepa
verstu ūkiško gyvenimo i 
jaukalą.

Amerikos užsienių politi
kos visos bėdos paeina iš lo. 
kad AMERIKA I'O KARO 
NUSIGINKLAVO, o Rusija 
apsiginklavo. Amerika 
nusiginklavo ir, užmiršusi 
visus Atlanto Čarterius ir 
kitus gražius pažadus, leido 
Maskvos Hitleriui išsiplėsti, 
apsiginkluoti, pavergti mi- 
lionus žmonių ir dabar gra
sinti visam dar laisvam išp
likusiam pasauliui. Ameri
kos apsiginklavimas, jei vi
suotinas kaias nekils pagai 
Rusijos “žodi.’’ dar gali i: 
rusus sulaikyti nuo didžio
sios pasaulio skerdynės 
Taikos “viltis” dabar gali 
būti remiama tik greita mo
bilizacija. o ne isterišku bė
gimu iš visur, kad Rusija 
dar daugiau žemių Įjungtų 
i savo bolševikinę imperiją, 
kuri .jau ir dabar jungia 
apie 80b milionų žmonių.

Rusų propaganda šaukia, 
kad Amerika naudojanti

Musų laikraščio skaityto
jai švenčių proga užsakė 
“Keleivi” savo draugams, 
giminėms ir artimiesiems.

Mrs. A. V. Trevis iš John
son City, N. Y., užsakė laik
rašti F. Pranaičiui, Port- 
land, Ore.; A. J. Davis už
sakė Mrs. M. Remakas, 
Wilkes-Barre, Pa.; J. Yatu- 
žis iš Chestertown, Pa., už
sakė G. Stankevičiui, Belle- 
ville, Ont.; Mrs. O. Skama- 
rokas iš Ęhiladelphia, Pa., 
užsakė V. .Janulioniui, Rou- 
yon, Que.; Joe Bernatonis 
iš Clevelando užsakė Br. 
Shivok, Detroite; A. Yan- 
chis iš Eden, Ont., užsakė 
V. Gobiui, Eden,' Ont.; 
Mrs. M. I)ilis iš Rosi i nd ale, 
užsakė W. Iven’ui, W. 
Quiney, Mass.

Keleivio’
Kalendorius Jau 

Siuntinėjamas
“Keleivio” kalendorius 

1951 metams šią savaitę jau 
pasiųstas visiems jį užsisa
kiusiems. Tikime musų ma
lonus skaitytojai ji gaus 
iki Naujųjų Metų. Dabar 
pats laikas kalendorių už- 

Isisakyti.
Kalendoriuje yra Įdėta 

daug Įdomių skaitymų ir 
Įvairiausiu informacijų, ei
lių. straipsnių ir kitokių 
skaitymų. Kaina 50 centų. 
Užsakymus prašome siųsti:

KELEIVIS 
636 East Broadway 

South Bcston 27, Mas*.

pabėgėliai ir kariuomenė

kariuomenei traukiantis frontuose tūkstančiai pabė<ii::: stovi pakelėse ir praleidžia 
kariuomenės mašinas pro šalį. Pabėgėliai Korėjoj kai kur užtvenkė kelius taip. kad 
net kariuomenė turėjo sunkumų pasitrauk f i taiku ■

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ 

SPAUSDINTŲ VOKU 
LAIŠKU SU A.NTGALVIAIS

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamsioms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway. South Boston 27. Mass.
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Moterų Skyrius
Į Ji buvusi atspausdinta lito-Į nant jas pai h.šteliais, žalio- 
grariniu budu ir nuspalvuo- mis šakelėmis ir gamtos

SJ SKYRIŲ TVARKO 
M MICHELSON1ENĖ

ta ranka, šitas paprotys 
tačiau neprigijo iki 1862. 
Tada pradėta siuntinėti pa-

vaizdeliais.’
Bet nežiūrint kaip kas i 

Kalėdų ar Jaujų Metų do-

LiNKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Šio skyriaus vedėja sveikina visas savo bendradar
bes ir skaitytojas, linkėdama joms linksmų Kalė
dų ir visais atžvilgiais laimingu Naujų Metų!

Kaip Atsirado Kalėdų Dovanos
Tarp krikščionių, kurie tik per Kalėdas. Krautu

prastas savo vizitines kor- vanas žiuri J mes visgi ma
teles užrašant ant jų ‘Links- nom, kad tinkamiausia ir 
mų Kalėdų’ arba ‘Laimingų naudingiausia tai progai 
Naujų Metų.’ Vėliau pra- dovana, tai užrašyti geram 
dėta vartoti tam tikslui jau savo draugui ar draugei 
didesnes kortas, pagraži- laikraštį. —M.

per Kalėdas duoti vieni ki- kainomis. Kiekvienos 
tiems dovanų. Tėvai perka mos nariai būtinai turi vie- 
prezentų vaikams, vaikai nas kitam ką nors nupi 
tėvams, draugai draugams, kaip Kalėdų dovaną. T 
vyrai moterims, vaikinai pat ir artimieji drau 
merginoms, ir taip toliau. Nors daugiausia išperkt 

Kaip šitas paprotys atsi- menkos vertės dalykų, 
rado ir ką jis reiškia? perkami ir tokie dail 

Rašytoja Lillian Eichler kaip automobiliai, radi 
savo stambioj knygoj. “The televizijos, deimantai, bi 
Customs of Mankind,” aiš- gios drapanos, kvepalai ti
kina, kad šitas paprotys yra taip toliau.
paskolintas is stabmeldžių, Kai žmonės tų daiktų 
pas kuriuos dovanos buvo-prisiperka, po Kalėdų krau- 
duodamos per Naujus Me-,tuvės jų kainas nukerta po 
tus. Reikta pasakyti, kad trečdali ir kaltais iki pusės. 
Europoje ir šiandien dova- žmonės žino. kad jų per-

r f
s

§
L
*

Kalėdų Naktį
J Kalėdų žilą naktį aš žiuriu—
Daug beglobės žemės žiburių,
Daug žvaigždžių, žvaigždynų’aš matau, 
Jų stebuklas, žemės kurmi, ta«.
Kur tik žvelgsi, žėri atdarai
Aukso bokštai, arkos, aukurai—
Ar nemoki melstis, negali,
Mano žemės prote, nebyly?

)

• 1
t

Vien žvaigždžių nakties tyla pilna!
Va, ant žemės veržiasi viena!
Va, kita! Greičiau praverk duris —
Eus, kaip ji. ir tavo žiburys. . . .

: 1
Jurgis Baltrušaitis.

PO ATOSTOGŲ
Pasibaigus vasarai, pasi

baigia ir ilgai lauktos atos-,- - -
togos. Bet žiemai dar ne-1 £'lan^-°> risi bijojo lipti, bet

paminklas, pastatytas pir
mai moteriai, išlipusiai ant 
šio kranto. Sakoma, kad 
pilgrimams priplaukus prie

VAKARINĖ SUKNELĖ

šios žiemos sezono vakarinės suknelės siuvamos nesigai
lint medžiagos, kaip tai matyti paveikslėly.

Mirė Mano Brolelis

nos yra duodamos pasitin
kant Naujuosius Metus. 
Stabmeldiškoj Romoj Nau
jieji Metai būdavo pasitin
kami didžiausiomis iškilmė
mis ir duosnumu. Buvo 
statomi tai progai dideli 
moliniai puodai, Į kuriuos 
turtingieji mėtydavo pini
gus beturčiams, o šiaip pi
liečiai nešdavo visokių do
vanų aukštiems valdinin
kams, senatoriams.

Vėliau krikščionių kuni
gai šitą paproti iškeikė. Sa
koma, kad šv. Augustinas 
Naujų Metų dovanas yra 
pavadinęs ‘‘velnio išmislu,” 
c Chrvsostom Naujų Metų 
iškilmes smerkdavęs kaip 
“šėtonišką prabangą?’

Krikščionybės vadai nie
kino tą paprotį dėlto, kad 
jie patys tų dovanų norėjo. 
Nelaukdami, iki kas ką 
jiems paaukos, kunigai 
prieš Kalėdas leisdavosi tie
siai i žmones ir reikalauda
vo sau duoklės. Šitas “ka
lėdojimo” paproty? tarp ka
talikų yra užsilikęs iki šių

karnos dovanos po Kalėdų 
bus nupigintos, bet palauk
ti nenori, nes duoti dovaną 
po Kalėdų jau pervėlu, to
dėl visi perkasi prieš Kalė
das ir moka brangiau, negu 
verta.

Tokia jau mada. tokia ši
to sezono dvasia.

Po Kalėdų tačiau ne vie
nas pagalvoja: “Geriau bu
tų, jeigu tos dovanų mados 
nebūtų. Tiek daug tenka 
išleisti, o ką gauni už tai 
mainais?"

Žmonės daug išleidžia, o 
mažai gauna, visų pirma 
dėl to, kad perkami dau
giausiai mažos vertės, o 
kaltais ir visai nenaudingi 
dalykai; o paskui ir dėlto, 
kad prieš pat Kalėdas būna 
pakeltos tokių dalykų kai
nos.

Tolimesniems draugams 
ir pažįstamiems dovanos 
paprastai neperkamos; 
jiems nusiunčiama tiktai 
“Merry Christmas’’ kortą 
su pasveikinimais. Tos kor
tos irgi turi savo istoriją.

.r . ... , ,, i -, W. S. Walsh’o knygoj “Cu-ra,p jejo madon Kalėdų riopitjes of p Cus.
dovanos. Bet senas papro-, ,. ran(jam ,ai
tys, mainytis dovanomis ..... 

vr - ’ -m * • i 'kiu žinių:per Naujus Metus, vistiek
dar neišnyko ir, kaip sa-! “Tikroji Kalėdų korta at
kero, Europoje jis plačiai sirado 1846 metais. Lon- 
dar praktikuojamas. 'dono artistas, Mr. .Joseph

Amerikoje dov a n o m i s Cundall, sakosi pagaminęs 
žmonės dalina-i išimtinai tais metais pirmutinę kortą.

IŽDO SEKRETORIUS SI ANŪKE

prasidėjus, jau vėl kiekvie
nas galvoja, kur čia kitą 
vasarą reikės važiuoti. Per 
atostogas51 -• daugiausiai va
žiuoji pasimatyti su toliau 
gyvenančiais giminėmis ir

atsirado viena drąsi mote
ris, kuri pirmutinė išlipo ir 
apžiurėjo apylinkę; po to 
ją pasekė ir kiti. Už tą jos 
drąsą, jai dabar stovi dide
lis paminklas. Ar taip iš

Kokios jų Kalėdos 
Už geležies sienos.
Gal badą jie kenčia.
Gal liūdnos jų dienos? 
Gal jie jau pražuvę 
Ir aš likus viena? . . . 
Tai kokia gal būti 
Man Kalėdų diena? . . .

B. Gurskienė.

(KAS TURI ŠIMTAMETI 
KALENDORIŲ?

Iždo sekretorius John W. Snyder džiaugiasi savo anūkėle, 
jo dukters Mrs. J. E. Horton dukterimi. Eevelin Spencer.

pažįstamais. .Jei tenka va-jties|i buv0- ar ne> bet uiP

Į tas pačias vietas, tai to- A. Luckienė.
kias vakacijas greitai pa
miršti: bet pereitų atosto
gų. nors jos buvo trumpos, 
mes niekad nepamiršim.
Mes nuvažiavom į Brockto- 
ną. Mass., aplankyti jauna- 

fvedžius, Konstanciją ir Vla
dą Audrunus. Manėm, tik 
pažiūrėsim, kaip jiems se
kasi naujas gyvenimas, pa
matysim jų miestą, ir bus 
viskas. Bet tie malonus 
jaunavedžiai mus vietoje 
nelaikė. Vežė jie mus pa- 

|rodyti visą apylinkę ir kaip 
;tia žmonės gyvena. Apva
ginėjome visus pajūrius.
Nuvežė į Cape Cod, kur 
pervažiavom nedidelį kai
melį, apgyventą maišytos 
indijonų su portugalais ra
sės žmonių. Kitų žmonių 
ten beveik ir nematyt. Jie 
gyvena mažuose namukuo
se. šalia kelio, kur vasaros 
metu parduoda žemuoges ir 
mėlynes. Tūli jų augina 
spanguoles bei dirba pas jų 
augintojus. Jie visi atrodo 
suvargę.

Matėme ilgą perkasą, 
kuriuo perplaukia laivai, 
bet įdomiausia, tai buvo se
nas miestas Plvmouth ir pa
garsėjęs Plymoutho akmuo, 
kur 1620 metais išlipo pil- 
grimai iš “Mayflower” lai
vo. Akmuo yra didelis ir 
stiprus, bet sakoma, kad jei 
nebūtų aptvertas ir saugo
mas, tai lankytojai butų se
nai jį sutrupinę ir išnešioję.
Čia stovi mažas, šiaudinis 
namukas, labai panašus į 
lietuvišką bakūžę. Sakoma, 
kad tokius buvo pasistatę 
pirmutiniai pilgrimai. Da
bar jame sudėti jų tuo lai
ku vartoti indai ir kiti įran
kiai. Berniukai, apsirengę 
pilgrimų kostiumais, saugo
ja lankvtojus ir nuolatos 
jiems aiškina apie “May- 
flower” kelionę. Taip pat 
yra įdomių stovylų. Ant 
vieno aukšto kranto, kur 
reikia kopti laiptais, yra pa
statytas ant didelio akmens 
indijonas. Toliau, ant kal- 

jniuko, stovi didelis moters

MANO KALĖDOS

Kur baltą žuvėdrų 
Lakioja pulkai.
Kur žiema užšalę 
Stovi ežerai.
Pastatė bernelis 
Man tena: namelį.
Ant maž,' kalnelio.
Pire pat ežerėlio.

čia žiemą apsnigę 
Kalnai ir laukai.
Čia vasarą žydi 
Puikiausi žiedai, 
čia man nameliai 
Šilti ir malonus.
Aš čč> gyvenu.
Tartum kokia ponia.

Kalėdos' Kalėdos!
Varpai >uskambėjo. 
Papuošt s eglaitės 
Visur sužibėjo;
Bet mir.yvs man skrenda 
Už jurų gilių.
Prie tėvelių lango.
Prie girr.tų namų.

Gerbiama Moterų Sky
riaus vedėja! Rašau tams
tai šį laiškelį ir prašau pa
talpinti žemiau pridėtą ma
no prašymą. Aš esu jau se
na “Keleivio” skaitytoja, 
skaitau jį per 20 metų. ir 
kaip tik jį paimu į rankas, 
tai pirmiausis mano skaity
mas yra Moterų Skyrius. Jis 
man labai patinka, nes aš 
čia randu moterų duodamų 
viena kitai patarimų, pa
klausimų ir tt.

Mano prašymas, kuriuo 
aš kreipiuos į šio skyriaus 
skaitytojas ir skaitytojus, 
yra šitoks:

Prašau man pranešti, kas 
turi iš Lietuvos atsivežęs 
Šimtametį Kalendorių, arba 

i gal kas turi tokį Amerikoje 
_________________ i nusipirkęs. Man jis labai

“KALĖDŲ LINKĖJIMAI” i r1e-11kahngaS’- “ bu<?au ?.abai 
t Z. . „ M. . . . dėkinga, jei man kas jį pa-
Gerbiamai p. M. M.chelson.ene!! gkolintų arba pardutoų. 

ir imai Mano adresas toks:

EI, KALĖDOS!
Ei. Kalėdos! šventė ši— 
Nuotaka baltoji!
Šiandien tu pas mus vieši. 
Su visais kvatoji.

Platus vieškeliai—balti. 
Spardo pusnį žirgai.
Eglių bokštai apsnigti. 
Brilijantais mirga—

Ei. Kalėdos! Laimė mus. 
Tolima, miglota!
Kaip varpelis neramus. 
Ka;p tylieji plotai.

—S. N.

Kad šventės Kalėdų 
Džiaugsmu Jums žydėtų. 
Kad siekius Jus brangius 
Vien laimė lydėtų.
Jus mielos svajonės 
Kad taptų tikrybe.
O sielas gaivintų 
Viltis su ramybe.

Helena M. Ambrose.

I’

Mrs. Sally Aglinski, 
440 Minton Street, 
Pittsburgh 4. Pa.

“KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

Užrašytdt jį Savo Draugams ir Giminėms

Nelaimingos man šios 
Kalėdos, nes po sunkios li
gos Chicagoj mirė mano 
mylimas brolelis, Dominin
kas Jaunius. Amžinai akis 
jis užmerkė lapkričio 17 d., 
gi palaidotas lapkričio 21 
‘v. Kazimiero kapinėse. Jis 
buvo kilęs iš Tauragės ap
skričio, Kvėdarnos parapi
jos, Žvirblių vienkiemio. 
Vienas jo dėdė buvo gydy
tojas, B. Jaunius iš Žvingių, 
o kitas—kun. Kazimieras 
Jaunius. Amerikoje jisai 
paliko seserį Barborą Gurs- 
.rienę-Kruzinienę ir pusbro
lį kun. A. Jaunių Kalfior- 
nijoj, taipgi daug kitų gi
minių ir draugų.

Mano brolis buvo dar 
jaunas vyras, vos 53 metų. 
Visą laika jisai buvo svei
kas ir stiprus, bet pirmą 
kartą pagriebusi liga jo ne
paleido, nors dejom j visas 
pastangas, kad jo gyvybęę 
šgeibėju.-. Aš pati iš Ke- 
noshcs važinėjau jį prižiū
rėti ir kiek galint padėti pa
sveikti, bet buvo kitaip 
lemta, šiandien jo iau ne
beturiu. Pasilikau jau tik
tai aš viena iš mu~ų šeimos. 
Viena nuliudusi našlaitė 
laukti Kalėdų.

Kada gydytojas man pa
sakė, kad jis tikrai turės 
mirti, aš broiio paklausiat!, 
kur jo pinigai, kuriuos jisai 
susirgęs išėmė iš banko. Ji
sai man pasakė, kad aš ne
sirūpinčiau, nes jei jis nu
mirs, tdi pinigus man ati
duos jo geras ir teisingas 
draugas. Bet kiek pinigų 
ir kas tas draugas, jisai 
man nepasakė. Jam mirus, 
aš tikrai maniau, kad jo pi
nigai žus. Bet kuomet ma
no brolis buvo pašarvotas, 
atėjo Vincas Černiauskas ir 
man padavė tris šimtus ir 
dvidešimts dolerių, kuriuos 
brolis buvo pas jį pasidėjęs. 
Černiauskas yra senyvas 
žmogus ir tik iš pensijos 
gyvena. Tas man padėjo 
padengti laidotuvių lėšas. 
Širdingas ačiū Vincui Čer
niauskui už patarnavimą.

Taipgi noriu tarti ačiū ir 
poniai Sophie Barčus ir p. 
Šaltimieriui, kad jie per sa
vo radi ja man patarnavo, 
prašydami broleliui kraujo.

———----;------ ; kas jo gyvybę pailgino ke-
Seviervillės miestelis Tennes-,je^ savaičių. Ačiū visiems. 

«e valstijoj nutarė. kad J««u.ku,.ie ku0 n’ore man pa,lėj„ 
komunistas nori tenai gyvent:. . , . . , , .

, iis turi užsistatyti $1,000,000 ‘fĮ. nelaimingoj valandoj. 
, kaucijos, kad nedrums tvarkos., Aeiu uz palydėjimą 1 kainu

ir už išreikštą užuojautą. 
Mylimas mano broleli, lai

tau būna lengva laisvos 
Amerikos žemelė. Mes ta
vęs niekados nepamiršime 
ir tavo kapą dažnai lankysi
me.

B. Gurskienė-Kružinis.

VAIKU PRIEŽIŪRA
ŽIEMOS LAIKU

PAAIŠKINIMAS:

Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy
mėti. jog tai “Kalėdų Dovana.”

Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinė- 
sime “Keleivį” ištisus 1951 metus.

“Keleivis” JungL Valstijose kainuoja metams $3.00.

O Broadi

« KELEIVIS"
So. Boston 27, Mass.

Šviežias Oras

Vaikams reikia saulės ir 
šviežio oro ne tiktai vasa
rą, bet ir žiemą. Todėl pa
tartina juos kasdien išsives
ti ar išleisti atviram ore pa
būti, ypač saulėtą dieną. 
Kambary saulės šviesa, ku
ri ateina per langų stiklus, 
daug naudos nepadaro. 
Šviežias oras reikalingas ir 
miegant, todėl patartina 
miegamojo kambario langa 
atidaryti nakčiai, tik reikia 
žiūrėti, kad nebūtų skersvė
jo (ciongo).

I»ndono telefono kompanija 
reklamoj pasigyrė, kad už vyru 
išteka daug didesnis nuošimtis 
telefonisčių, negu kitų industri
jų tarnautojų. Dabar ta kom
panija neapsigina nuo merginu, 
kurios veržiasi darbo prašyt.
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'Ils Plataus Pasaulio
Šveicarų Prezidentas Ispanijos Studentai

Todėl teleskopo lęšas buvo 
šaldomas specialiniais elektros 
aparatais. Tam stiklo gabalui 
nugabenti buvo panaudotas 
specialinis traukinys, kuris nu
vežė stiklą į Pasadena. Calif. 
Traukinys važiavo tik dienomis 
ir negreičiau, kaip po 25 mylias 
i valandą. Nuvežus stiklą j Pa
sadena dar ėmė du metu laiko 
iki jis buvo nudailintas (nušli
fuotas) po priežiūra astronomo 
Dr. Russell W. Porter. Dabar
tiniu laiku ta stiklo akis jau 
yra Įstatyta į didžiausią Ame
rikos ir viso pasaulio teleskopą, 
Mt. Polamar, Calif., observato
rijoj. Su naujuoju teleskopu 
jau spėta pagauti milionai nau
ju iki srol astronomams nežino
mų žvaigždžių. Visatos galo ir 
tas didžiulis teleskopas nepa
siekia ir kas yra už Palomar te
leskopo matymo ribų. moksli
ninkai dar tebespėlioja. Nei 
dangaus nei pragaro naujasis 
teleskopas irgi neparodė.

Atvykusieji j Corning miestą 
gali pamatyti ir pirmąjį didžiu
lį stiklo gabalą, kuris buvo nu
lietas teleskopui, bet bešaldant 
įtruko ir todėl nebetiko tele
skopu:. šitas įtrukęs stiklas 

^yra laikomas vietos stiklo mu- 
'zėjuje, jis yra neapdirbtas (ne
šlifuotas) ir padėtas muzėjuje 
taip. kaip jis buvo nulietas. 
Įdomu pažiūrėti į tą milžinišką 
stiklo gabalą, bet, 'žinoma, dar 
įdomiau butų pažiūrėti per tą 
kitą stiklo gabalą Palomar ob
servatorijoj. čia žmonės kalba, 
kad šitame “stiklo mieste” bus 
liejamas naujas, ar tik ne dvi
gubai didesnis stiklo gabalas 
naujam teleskopui. Tai tiek 
apie šį stiklo miestą.

Wm. Metiejaitis. 
Corning, N. Y.

&

Šveicarijos prezi d e n t u• Keli šimtai ispanų stu 
1951 metams išrinktas Edu-dentų Barcelonos mieste su- 
ard von Steiger, jį išrinko ruošė ’ demonstraciją prie 
abejų parlamento rūmų po- Anglijos konsulato ir šuka- 
sėdis. šias metais Šveicąri-'vo “Gibraltaras Ispanijai.” 
jos prezidentu yra Max Pe- Studentai demonstravo ir 
titpierre. šveicarų prezi- prie British Institute, ten 
dentas renkamas parlamen- jie išmušė vieną langą. Po-
to vieniems metams.

Vengrijos Studentai

V engrijos bolševikiška 
vyriausybė Įsakė, kad visi 
universitetų studentai turi 
išeiti kariško pratimo kur
sus. Medicinos studentės 
irgi turi pereiti kariško pa
ruošimo kursus. Priversti
nas mokslo jaunuomenės 
kariškas apmokymas prasi-

licija demonstrantus 
niai išskirstė.

JT ir Pelės

švel-

Jungtinių Tautų organi
zacija, pagal AP praneši
mą, turi naują problemą. 
30-tame JT namo aukšte iš 
kur tai priviso pelių, kurios 
naikina “žmogaus teisių de
klaracijos” įvairius doku
mentus ir išgąsdino tame 

dės 1951 metų vasario mė- aukšte dirbančias mefgai- 
nesį. . tęs. JT organizacija betgi

tikisi, kad ji pelių proble
mą tikrai išspręs.

GEN. IbcARTHVR KORĖJOS FRONTE

Generolas MacArthur, besilankydamas Korėjos fronte 
amerikiečiams traikiantis nuo Mandžurijos pasienio, tu
rėjo pasitarimą -b generolu Almond. kuris dabar vado
vavo iškėlimai misų kareivių iš Hungnam uosto į saugią 
vietą.

kiais $1.50. Viso pinigais su- nato komisija jau buvo pa
aukota $229.50. Įtvirtinusi Mis. Rosenberg

L Aukojo maistu už $8 J. Pe- paskyrimą, bet antisemitas 
tiulio šeima ir G Paanioko šei- žinomo faįist0 Gerai(, L 
;ma; už $5 P. Blažm; už $3.50|R g w šaiininkas E,.ee,j. 
'Duobu seimą; uz $2 Zer.ngis, i .. .. .. , ......
A. čeikienė. J. Avižienių šei-įman 13 New York°’ iskde
ma, Juozo Uždavinio šeima, Ka- skundą, kati ji Kada
minskas, Mrs. Kellehr šeima. buvusi vienos bolše\ ikis-

Už suaukotus pinigus lap
kričio 15 d. buvo sutaisyti 
'ir pasiųsti 26 paketėliai 
: džiovininkams sanatorijose 
ir paskirai, L. R. Kryžiui

kos organizacijos narė. Tą 
skundą komisija tyrinėjo ir 
atrado, kad visi kaltinimai 
yra iš pirato išlaužti.

5 AKRAI .MIŠKO
lVokietiioie seneliams ir SU- Miškas randasi prie '..a.-t i.ridjrc- i v uiueuju|c, seneliams n su iwaler-io \iass., įr pvr s metus ne-
vargusioms šeimoms, bend-į kirstas. Norėčiau nedideliu jinoke- • . . . -rkA •- ljinoo. Platesnių žinių duosiu per

Argentinos Gyventojai

Argentinos statistikos biu
ras praneša, kad dabartiniu 
laiku Argentina turi 17,- 
180,000 gyventojų. Perono 
vyriausybė jau senai skel
bė, kad Argentina turi tu
rėti 20,000,000 gyventojų, 
o statistikos biuras apskai
čiuoja, kad iki 1953 metų 
toks gyventojų skaičius bus 
pasiektas. 160,000 ateivių 
kasmet papildo Argentinos 
gyventojus.

Sovietai Vokietijoj

Rusų okupacinės armijos 
štabas Vokfetijoj šias die
nas buvo perkeltas i Tiurin- 
gijos kalnus, Į Oberhof mie
stą, 30 mylių nuo amerikie
čių okupacinės zonos. Visi 
miesto viešbučiai buvo pa
imti rusų štabo reikalams, 
o vokiečiai savininkai ir 
tarnautojai pašalinti.

KorespondencijoS
WORCESTER, MASS. pi nes, daugiausiai buvo jau

nimo. Velionis buvo links- 
maus budo, mėgo lietuviš-

• - - -aa • ijuuv. Platesnių žinių duosiu perro svono virs oOO svarų ir, laiškų. Prašau rašyti man šiuo ad- 
pinigais $32. Į kiekvieną
paketėli buvo įdėtas laiškas 
su kalėdiniais sveikinimais 
ir prašoma dovanas pasida-į 
linti su savo likimo drau
gais. Šios visos dovanos 
pradžiugins tiesioginiai 34 
šeimas ar paskirus asmenis, 

į BALF skyrius džiaugiasi 
galėjęs padėti visuomenei 

! atlikti šią gražią artimo 
meilės pareigą. Didelės pa
garbos ir padėkos šiame 
darbe užsitarnavo moterys;
I. T Vaškienė, I. Vasiliaus
kienė, Pazniokų šeima,
Duobienė, E. Rezulevičienė 
ir kitos, taip pat V. Kudirka
ir Juozas Versiackas. Vi- Paieškau savo krikštatėvio, failo

n i iic špili Kazimiero Varo, kitąsyk gyvenusiems nuotiiaus aeiu vieno-igio Wal(.rt(1.A.ne> Mass> ir paįt.įkau
kiu ar kitokiu budu prisidė- isavo tėvo, Stanislovo Viesulo. Jie 

, , , patys ar kas apie juos žino, malonėsjuslėms prie šio kilnaus tok- pranešti man apie juos šiuo adie-
slo.

(52)
Mr. John Saviškis,
1414 Garficld Avė.,

Lincoln Park 25, Mich.

I Šv. Jono Evangeliją 
ir kitų įdomių pasiskaitymų gausit 
nemokamai, jei prisiųsit savo adre
su. Rašykit: Henry Mider, lSlo 
Uellington Are.. Chicago 13, Iii.

1-1)

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau brolio Kazimiero- Matu

lio, kuris atvyko Amerikon 1913 me
tais ir buvo apsigyvenęs Chicagoje, 
paskui apsivedė ir paseitė pavardę 
į Charles Yurech. Brangus broli, 
prašau atsiliepti, arba jį žinantieji 
malonėkit pranešti man jo adresą, 
busiu labai dėkingas. .'dano sidre 
sas toks: (52)

V. Cuzauskas,
Vanderhoof, B. C.,Canada.

su:

Norwoodo BALF Skyriaus 
Valdyba.

Meksikos Atsarginiai

Jau aštuoni metai, kaip 
Meksika turi priverstiną 
karišką jaunuomenės apmo- 
kinimą. Dabar Meksikos 
krašto gynimo ministeris 
G. R. Limon praneša, kad 
Meksika turi pusantro mi
liono išlavintų kareivių at
sargoje ir turi 150,000 vyrų 
armiją.

Libijos Mažumos

Nuo 1952 metų sausio 1 ________________
d. Libija gaus nepriklauso-, p Q„nrjm
mybę, pagal JT seimo\rasKeĮOe dlūrMĮ 
sprendimą. Dabar Libijos
parlamentas pradeda ruošti 
Libijos konstituciją. Libi
joj gyvena 45,000 italų ir 
šiek tiek graikų, žydų ir 
maltiečių. Visos mažumos 
baukštosi, kad naujoj vals-

Sovietų Dokumentą
Amerikos vyriausybė 

dabar paskelbė iki šiolei 
laikomą slaptą Sovietų Ru
sijos ūkio planą 1941 me

A •*_
UK

tams, paruoštą Sovietų vy-
„aukuos, ™ ■“‘“J"-'Iriausios planavimo įstaigos, tybej jų teises gali būt. la- planas abfo|i|lįiai; s|ai. 
bat aprėžtos.

KAS MUMS RAŠOMA
dęšas (lens) milžiniškam tele- 
jskopui, kurs “mato” tolybes ke- 

Gerbiamas redaktoriau! lių milionų “šviesos metų“ at-
Aš atsikrausčiau į stiklo stūmė nuo musų žemės, (švie- 

miestą. šio m’esto tikras var- sos metai yra atstumas, kurį 
das yra Corning. N. Y. Jis ne- šviesos spinduliai, keliaudami 
didelis, gal turi apie 15.000 gy- po 186.772 mylias į sekundę, 
ventojų, gal kiek daugiau nr nukeliauja per vienus metus 
mažiau. Miestas randasi 115 laiko.) Šita didžioji “akis“ yra 
mylių į pietus nuo Svracuse, stiklo gabalas 20 tonų svono. 
N. Y. Jis guli slėnyje, o aplinkui 200 colių pločio. Ją nuliejo 
jį supa kalnai, kurie dabartiniu Corning Glass Morks kompani- 
laiku yra apdengti sniegu. Iš ja. Tas didžiausias pasaulio 
miesto žiūrint Į baltu sniegu stiklo gabalas buvo čia nulietas 
apdengtus kalnus, vaizdas yra 1934 metais pagal Kalifornijos 
laba.; gražus, šis miestas turi Institute of Technology užsa- 
dar ir kita pavadinimą—Stiklo kymą galingajam teleskopui. 
Miestas. “The Glass City.” Iš

Apie Stiklo Miestą

tiesų, šitas antras vąrdas mies
tui visai tinka, nes šiame mies- Nulieto

Kai stiklo akis buvo nulieta, 
ją reikėjo 300 dienų šaldyti.

stiklo atšaldymas nėra
te yra didžiausia stiklo išdirby- paprastas reikalas, nes neatsar- 
stė visame pasaulyje, šitame giai jį šaldant, jis trūksta, 
mieste buvo padirbta didžiau- o bet koks plyšiukas ar Įtruki- 
sioji pasaulyje stiklo “akis,” mas sugadina visą stiklo gaba-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pcšalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 00 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nario ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
M7 W. Sų. * N«w York 1, N. Y,

Planas absoliučiais skai
čiais parodo Rusijos gamy
bą ir parodo, kiek Sovietų 
valdžia gauna įvairių gami
nių ir darbo iš koncentraci
jos stovyklų kalinių. Apie 
tai kitos savaitės “Keleivy
je” bus plačiau rašyta.

Rusijos “ūkio planas” 
1941 metams pirma pakliu
vo i vokiečių rankas, o ame
rikiečiai po karo tą doku
mentą atėmė iš vokiečių ir 
įsitikino, kad jis tikras, ne
falsifikuotas. Dokumentas 
buvo laikomas paslaptyje 
todėl, kad Rusija savo ga
mybos skaičių neskelbia, ji 
tik duoda nuošimčiais paly
ginimą su 1940 metais, o 
turėdami 1940-41 metų 
duomenis amerikiečiai žino, 
koki yra dabartinė Rusijos 
gamyba Įvairiose pramonės 
šakose.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Užsisakiusieji laikraštį musų 

skaitytojai prisiuntė ir Maikio 
su Tėvu iždui paramos. Auko
tojai pinigus skyrė Įvairiems 
sunaus ir tėvo reikalams. At
siuntė :

Po $1.50—Mrs. T. Urbon iš 
Brooklyno, J. Cuprinkas iš Chi
cagos ir J. Simonaitis iš Brook
lyno.

Po $1 atsiuntė J. Šlubis iš 
Chicagos. A. Kačergis iš Mont- 
realio. Kanadoj, ir K. Venslaus- 
kas iš Montello, Mass.

Po 50c prisiuntė Mrs. A. Pa- 
lozie iš Broad Brook, Conn., J. 

IChases iš Minneapolis, Minn.. 
j P. Gricius iš Chicagos, J. Wa- 
llis iš Chicagos, Mrs. G. Ges i ki
nas iš E. St. Louis, Ilk, L. Da
nilevičius iš Sudbury, Ont., Ka
nadoje, H. Viliuvaitis iš South 
Bostono ir J. Leonas iš Rea, Pa.

Mrs. A. Warren iš Hudson, 
'Mass., prisiuntė 25c. .
I Visiems aukotojams už rė
mimą laikraščio tariame širriin- 
'gą ačiū.

Klubo Rinkimai
T. . . .. ... , kas dainas ir turėjo daug, “Lietuvių Piliečiu klubu dra Jis likį nuIiu. Senate, Patnrtino

valdyba jau isimra ,s lt, dimes’ėvus, brolį Petrų, se- 
narių. Vienuolika vra Ame- , ’ Joniiiu *maj.
nkoje gimę ir augt vyrai, o ju neiainlėje reiškiame gi-l Senato ginkluotųjų pajė
penki ateiviai.

Balsavimuose dalyvavo ■ 
581 narys, tiek balotų pa-i 
duota. Vadinasi, :ik biskį! 
daugiau, negu pusė narių1 
balsavo.

Pirmininku išrinktas John į 
K. Chenis, vice-pirm.—John į

liausios užuojautos.
Rep.

NORWOOD, MASS.

Artimo Meilės Pareiga

Norvvoodo BALF skyrius,

Mrs. Anna Rosenberg

jgų komisija vienbalsiai pa- 
į tvirtino Mrs. Anna Rosen- 
įberg krašto gynimo sekreto- 
rieus padėjėja. Viena se-

į APSIGYVENK FLORIDOJ
Miami Mieste

Floridoj visada šilta, gražu ir 
sveika. Tai kodėl neapsitfyventi čia------------ , sveika. lai Kooei neapsixy-enu čia

P. K<4SP£r SCKr__ ! Ht^irnindHITlHS V ORietlJOJC anĮ visados? Kreipkitės į Antaną
J. Boris, fin. sekr.—Yincent likusi^ H?tuvi?. vaiJ^ mų ir biznių pardavimui. Jo ofisas 
J. Veraitis, pagelbininku—*buk1^ ir artėjančias Kalėdų.randasi kartur£alty (7) 
Simas Chivinsky, ižd.—Jo-, ven^s’ paskatino Norwoo-; Rscayne Bouievard
nas Reinikaitis, iždo globė- (k) visuomenę su . i Jo gyvenamoji vieta randasi šiuo
jai—John Dvareckas ir Te- rinkti maist0 ir Pasi^stl 468 N- E 7ž"d St>

jiems kalėdinius paketėlius. _____________________ _
Tuo norėta pagyvinti iyšįodoras Mattus, maršalka— 

Joseph Rioglis.

Mary Elena Viesul,
15O South lst Street,
Brooklyn 11, N. Y.
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ŽALIOJI MĖTA
Žalioji* Mėta (Varlia- 
metė) yra ir buvo 
vartojama per šimt
mečius kaipo namine 
gyduolė. Žalioji Mė
ta yra gera nuo šla
pumo susilaikymo ir 
nuo karščiavimo šla
pumo kanale. Gerai 
Žaliąją Mėtą gerti 
nuo nereikalingų vė- 

Yra taipgi sakoma, kari ji 
gera nuo akmeninės ir vandeninės 
ligų, nuo vidurių išpūtimo tr buq 
kenksmingų gazų viduriuose, nuo 
traukimų, sukimų ir visokių nesma
gumų viduriuose. Pasidaryk arba
tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik 
nori. Svaras šitos .Mėtos kainuoja 
S2.00, o pusė svaro--$1.OO. Prisiun- 
ėiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 VV. Broad»ay 

Soath Boston 27. Mass.

mimų.

Board x Amerikos lietuviu su lietu- PARDUODU KNYGAS IR

NDO ržSISENĖJDSlŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuc SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimi* 

žeiz- 
nti

senų, 
ite

LEGŪLO Ointment. Jų gydomos
Dainos “"ir ^Deklamacijos ..............25c JTatybės palengvina jūsų skąudėji-
t ;s o-^. | mą ir galėsite ramiai miegoti n-ik-

rtbkite jas taipgi ..uo skaudžių 
Jos taipgi pašalina nie- 

vadinair.os PSOR1ASIS. 
•75c Į Taipgi pašalina perštėjimų ligos 

... ,75c Į vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir nerp'yšimą 
tarpprrščlų. Jos yra tinkamos vai^ 
toti nuo džiastaiičios ir suskilusios 
ertos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEG VI
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Ixgulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., ?1.25 ir

paraskas, John Zinkus . .... ... , . s.
Frank W. Slėpsis, Joseph ■ raperciaB ir džiaugs- ____ ___
Pupka ir Anthony Savage . š'a™ t,ks'u!. VIS »=, -______
(Salasevičius); gasnadoriiB idl€Ciai nellko abejingi ir is 2_ Tn,kžolės $too; nudeginu,, j
-P Paianii/ " ~P širdies parodė žmoniškumo v^j-jįjį.o., R.n,u.dė,

šilumos aukodami; nuo reumatizmo
Nuo bronchičio. kosulio, dusulio 75c

$25 Norvvood Lietuviu Ben- . vidurių užkietėjimo . . ..^75c 
. v < Taipgi tunu visokių žolių knygą,Gruodžio 10 d., ll:3o drovė; po $10 Lietuvos V yčtų kurioj yra surašyta 311 vardų •
kuopa. LRK Moterų Draugija,
Moterų Sodalicija, RK Federa
cijos skyrius, Noru oodo SLA i 
kuopa. kun. F. Norbutas rr p. 

tuk F V o o ,Ramanauskas; $6 Kęstučio
nu^, IO railbanks st.. -‘Gpraugiia’ po $5 ŠV. Jurgio) Vidutinio amžiaus rimtos mergi-I Pirkite vaistinėse
metų amžiaus. Velionis Ed- nr„,I0,iia’ *v vardo Draugia i"0? arba^na£ės..Į"a’onis,i Pražau p®- ™ca2lj- aP>iink^‘ 
mundas, George Glodas ll’.Sandaros kuopa, šv. Katrinos giui prekybininkui. Pageidaujama pinigus į,
Albertas Naujokas važiavo. Draugija., Katalikų Darbininkų
pro taip vadinamą “Skyline J Sąjunga. Katalikų Susivieniji-
Drive” Belmont gatvėje, mas. BALF skyriuss, A. Novic-
kada į jų mašiną iš šonoikio šeima. J. Kačanauskas. Juo-
trenkė sunkesnė mašina. zas MaEška ir J. Dulka; po $3
kurioje važiavo trys italu,kun- A- 'Janiunas- G- Pazmokas.
kilmės* žmonės. Visi «užei-' k Duoba; P° ?2 p- Ku(,>rka- y

" Kudirka. V. Kamantauskas, A.

-P. Pajaujis.
Žuvo E. Joni tis

7
vai. vakare tragiškai žuvo 
lietuvis, visų mylimas jau
nuolis Edmundas Joniiis, 
Juozo ir Onos Joničiu su-

Stl.
E. Jonitis tik 90 minučių 

po nelaimės gyveno. Kai 
tėvai pribuvo į ligoninę, jį 
dar rado gyvą, bet greit mi
rė. Velionis Edmundą? bu
vo gabus jaunuolis, tarnavo 
karo laivyne 2 metus, da
bar turėjo atsakomingą 
darbą Cody Distributing 
kompanijoj, priklausė prie 
lietuvių veteranų postų, bu-

Tumavičius. M. Balutienė, Jon- 
nie ir A. Clem, A. Pėšenaitė, B. 
Danisovas. A. Kneižya. U. Pet- 
raitienė, P. Tilas. K. Šimėnas, 
A. Mailienė. A. Neviackas, A. 
Mureks; po $1 E. Pakarklienė, 
K. Viesulas. A. Kavaliūnas, K. 
Kasauskienė, J. Pauplis. G. Ka- 
kanauskienė. M. Minkevičius, 
J. Jakštys. A. Palevičienė, O. 
Vakazienė, Juozas Versiackas, 
D. Razulevičius, M. Sulikienė.

tj. Var

PAUL MIKALAUSKAS. 
73 Cempton St. 

Boston 18. Mass.

APSIVEDIMAi

nuotrauka.
Norkus,

321 So. First St., 
Brooklyn 11, N. Y.

,rzv T T> vi„Kzx 1- i R šargalienė. Visgird enė. V.
, -’ ’. F?rS ,r ‘ki‘ Venskienė. A. Mačinskienė, A.1
bo jaunmo organ,2acyo5e/Smi|gi(.nė. Venckų, v. Babilas. 
Palaidotas jis gruodžio 11, L Baožieoė, P. Veta. M. Tarnu 
dieną. Įionis, Pėža, P. Mačinskas. A.

Worcestere senai beteko'Aliukonienė, Paškevičius, s. 
matyti tokias jaudinančias Banys. J. Dikson, E. Stadalni- 
laidotuves. Jį palydėjo di- kienė. Grinkevičius. I. Tvaskie- 
džiulis būrys žmonių j ka- nė. I. Vasiliauskienė ir smul-'ne.

(51 f

152)

ir
arba siųski' 

(11-1)
LEGITLO, IFept. !, 

4K47 W. Ihh Street. 
CICERO 50. ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

•
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris r»- 

žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivvtų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžy*, šiomis dienomis buvo pasklidus’ žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

BroSiura didelio formato, gražiais viršeliais, 22 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
•36 Broadirsy, S«utl» P’Hton 27, M»m.

f
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LAUKIANT PILIEČIŲ ’Sj SEKMADIENI
DRAUGUOS RINKIMŲ VAIKŲ E&tAlTĖ KLUBE

Adv. F. J. Bagočiaus
Sveikata Be Permainų

TURIME KALENDORIŲ 
MUSŲ RASTINĖJE

Atitaisymas

Vietines Žinios
=

UŽMIRŠTI LIETUVIŲ Į Yakus, Lena, Brighton. 
PINIGAI BANKUOSE Y oukeuicz, Alek. Brighton.

Hibernia šavii
14 metu pinūrai ą/

bankuose
. . .... ----------- — .'ings Bank,Jei per 14 metų pinigai 50 State g Boston turi

.ankiiose nėra ‘liečiami ^3^ indėIį:
jei indėlininkai nepasirodė „ .. ,. _. .. ... , * Eablonski, Peter. Noruood.banke ir į jų knygutes ne-.
buvo prirašyti nuošimčiai,! South Boston Savings 
tai tokie indėliai Massachu-460 Broadway, So. 
setts valstijoj skaitosi “už- Bostone, turi sekančius in- 
miršti” ir valstija juos pa- dėlius:
ima sau. Bankai Įspėja, kad Ajutis. Joz.. So. Boston, 
indėlininkai ar jų Įpėdiniai, ’Alasevich. George J.. So. Bos- 
užmiršusieji bankuose pini- ton-
gus, prisimintų ir pasiskelb- Bejnarouicz, Joseph. So. Bos- 
tų bankuose. Iš paskelbtų- ton\ .
ju sąrašu matvti, kad daug .Bnew!tla’ Grisllda* So- Boston.
ir lietuviu vra užmiršusiu ?sper- Ąlexa„den S. Bost,„.

~ Gurnausky, Eva. So. Boston.
savo pinigus. Jarinska. Urusulie. So. Boston.

The Boston Five Cents Jasen. Ignace. So. Boston. 
Bank. 30 School St., Bosto- Karosas, John E.. So. Boston, 
ne, turi užmirštus indėlius Pekinas. Tabilas. So. Boston, 
sekančiu lietuviu: pIewakas. Joseph. So. Boston.

' Rupasis, Stanislaw. So. Boston.
Blinstrub, Benedykt, Brigh- Saparnis. Anthony, So. Boston.

ton. Sidkaskis, Alese. Brighton.
Dawidonis. joseph. Carn- Stropus. John. So. Boston.

blidge. * VValiackas. Edward. So. Boston.
Dragun, Fabian, East Cam- Wozgirdate. Ursula, So. Boston, 
blidge. Yakaiteis. Mike. So. Boston.
Eiduk. Jacob. So. Boston. Yakstis. Juozapas. So. Boston. 
Gaidaketvieh. George, New- Zelius. Anthon, So. Boston.

ton Upper Pails. Union Savings Bank of
Inkalaitis. Andrew, South Boston, 216 Tremont St.,

oston. Bostone, turi sekanti indėli:Januszanis, Joseph. tam- ,. ’ ,
bridže Lmpa. Miidred M.. Methuen.

Keturakis, *Anna, Worces- Jei bet kuris iš viršminė-
ter. tų yra miręs, tai jo Įpėdiniai

Kirklauckas, Joseph. South turėtų kreiptis i banką.
Boston. _ Į Jonas J. Romanas.

Lazouckas. Charles, Cam- _________________
blidge. i V. Končius Išvyko Chicagon

Palionis, Joseph, E. Cam- / ______
bridge.

Rezgius, Bronius, So. Bost 
on..

Šios savaitės ketvirtadie-’ Sekmadieii. gruodžio 24 Adv. F. J. Bagočiaus svei 
nĮ, 21 gruodžio, Įvyksta So. d. po pietų, Lietuvių Pilie- kata paskutiniu laiku kiek 
Bostono Lietuvių Piliečių čių Draugija ir Stepono Da- pagerėjo, bet ligonis dar 
Draugijos viršininkų rinki- riaus legionierių postas guli namuose ir yra nuola- 
mai, todėl paskutinėmis bendrai rengia vaikų eglai- tinėj daktarų priežiūroj. Li- 
dienomis tarp tos draugijos tę L. P. Draugijos auditori- gonis gauna nemažai linkė- 
narių eina gyvos diskusijos,1 joj, 368 Broadtvay. jimų ir sveikinimų nuo sa-
už ką balsuoti. Bus Kalėdų eglaitė, Ka- vo prietelių visoj Amerikoj.

Žiūrint i tas diskusijas iš ledų dėdukas, žaidimai, už- --------------------------
šalies, išrodo, kad yra bent kandžiai ir dovanėlės vi
nys nuomonės, būtent: vie- siems vaikams iki 12 metų 
ni nori Įnešti draugijos vai- amžiaus, kurie tik atsilan- 
dybon “jauno kraujo,’’ kiti kys. Jokios Įžangos nebus, 
siūlo rinkti “gerus pijokus, { Bus programėlė, kuria iš- 
o trečioji grupė stoja už se- pildys p Q Gaškienės jau
nąją valdybą. nųjų šokėjų grupė, bus dai-

Pirmieji argumentuoja nų, muzikės" ir Dėdė Kle- 
taip: “Nauja šluota geriau mensas. Progiama baigsis 
šluoja, o jaunas kraujas ge- 5 vaL pavakaVėj. Visi vai
riau dirba, todėl balsuokim kučjaj maloniai kviečiami, 
už jaunus žmones.” i ______ _________ ____

Antroji grupė tačiau gal-1 
voja kitaip. Tie žmonės Harvardo Mokslininkai 
aiškina, kad iš to “jauno Apie Mobilizicaiją
kraujo” naudos negali būti,

1951 metų

Pereitą savaitę paskelbta
me Dorchesterio klubo nau- 

Keleivio ’ jos valdybos sąraše įsibrio-
kalendorius jau išėjo. JĮ klaida. Paskelbta, kad 

direktorių tarpe yra J. Auk-
galima gauti musų ofise. 
Kaina 50 centų.

štuolis, o turėjo būti J. Aus- 
kelis.

Praetios savaitės gaie Vy
tautas Končius, vienas iš

Sabonis. Petras, So. Boston. !Piirn«jU naujųjų ateivių 
Szapinskis, Frank, Roxbu- i Bostone, apleido musų mie- 

ry. jstą ir persikėlė gyventi Į
Urmulevicz, Mary, So. Bos- Chicagą, kur jau kiek anks

tom jčiau buvo išvykusi jo žmo-
Walantis, John. Cambridge.Ina Aldona.
Wornos, John. So. Boston. 
Yacewicz, Felix, So. Bos

ton.
Yakavonis, Beatriče, Nevv- 

ton Upper Falls.
Zagrackas, John. So. Bos

ton.
Basių-, Mary, J a m a i c a! 

Plain.

Jo dabartinis adresas via 
toks: V. Končius, 2713 So. 
Crovvell St., Chicago 8, Ilk, 
tel. YArds 7-5075.

Iš Tremtiniu Susirinkimo

Gruodžio 16 d. įvyko Bos
tono Tremtinių Ratelio na- 

—:— į rių susirinkimas. Išklausęs
Brighton Five Cents Sav- vadovybės pranešimų ir ap- 

ings Bank. 309, VVashing- taręs eilę reikalų, susirinki- 
ton St.. Brightton, randasi mas perrinko valdybą, Į ku- 
sekanti indėliai: rią dabar Įeina pp. Vembrė.
Ganeytis, Ignacas. Brighton. Keturakis, Andrius. Straz- 
Grycus, Frank. Brighton. ,flas ir Vasiliauskas. Pci-
Pudzkis. Filimana. Cambridge. rinkta ir revizijos komisija.

nes jauni netun patyrimo. 
Jiems tik šokiai galvoje, 
jeigu gali atbulom Įeiti. 
Esą, reikia rinkti “gerus pi
jokus.” kurie atiduoda klu
bui visus savo pinigus ir dar 
barą savo alkūnėmis nuva
lo. Tokie žmonės esą dvi
gubai naudingi.

Trečioji grupė, kuri re
mia senąją valdybą, kalba 
rimčiau. Ji sako. kad ge
rai turėti draugijoj “jauno 
ki-aujo” ir gerai turėti “ge
rų pijokų.” Vieni gali šok
ti, kiti gerti, bet draugijos 
reikalus tvarkyti ir su val
džia kontaktą palaikyti, tai 
ne “jaunakraujų” ir ne “pi
jokų” darbas, čia reikia 
jau “gero kraujo.” patyru
sių ir ne giltų žmonių. Sa
ko, kad “pijokų partijos” 
žmonės užmiršta, jog klubo 
viršininkai renkami ne tam, 
kad jie pijokautų, o paskui 
nusigėrę ant baro snaustų, 
bet kad klubo reikalus tvar
kytų blaivomis galvomis.

Be to. sako, verta neuž
miršti. kad turime reikalą 
su piliečių draugija, taigi 
tokios draugijos priešakyje 
turime pastatyti žmones, 
kurie yra visiškai ištikimi 
musu šaliai ir niekada ne- 
šunuodegauja Amerikos 
priešams.

Pasiklausę argumentų 
klubo nariai ši ketvirtadie
ni išneš savo sprendimą.

Rep.

Nauju Metų Sutikimas 
Lietuvių Tremtinių

Harvardo ekonomijos 
mokslininkai sako, kad 
Amerikos ūkis gali pakelti 
6,000,000 vyrų karo pajė
gas išlaikymą ir 84,000,,- 
000,000 dolerių biudžetą i 
metams krašto gynimo rei
kalams per eilę metų. nesu
mažinant žymiai civilio var
tojimo ir žmonių gerbūvio.

Amerikos gamybinis pa
jėgumas ir darbo jėgos 
gausumas leistų pakelti to
kią ginklavimosi ir nuola-! 
tinio pasiruošimo naštą, jei} 
visos gamybos pajėgos ir • 
visa turima darbo jėga bu
tų racionaliai naudojama.

Tokią nuomonę reiškia1 
Harvardo Business School 
fakulteto profesoriai. Jų 
priešakyje stovi tokie žino
mi ekonomistai, kaip Mal- 
colm P. McNair, Edmund 
P. Leamed. John Lintner ir 
Edward C. Buisk.
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SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ DRAUGIJA

368 East Broadway South Boston, Mass.

Linki Visiems
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

J. J. Grigalius 
Pirmininkas

A. P. Neviera
Sekretorius

r aSrTSi Ž7SS ,-?S 2Į & Ii SC i:

SOUTH BOSTONO LIETUVIU PILIEČIŲ DRAUGIJA 
368 W. Brnadway, So. Boston. Mass.

Gerb. Tamsta:
šiuomi pranešu, kad musu draugijos svarbus susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, gruodžio (December) 21 d.. 1950 m., nuo
savoj salėj, šiame susirinkime išrinksime valdybą ateinantiems 
1951 metams. Kiekvieno nario pareiga rinkimuose dalyvauti.

Balsavimas prasidės 7 vai. iki 9:30 vai.
Prie progos noriu pranešti, kad musų draugija kartu su A. 

L. Dariaus Postu rengia Kalėdų eglaitę lietuvių vaikams iki 12 
metų amžiaus klubo salėje gruodžio 24 dieną, nuo 2 iki 5 valan
dos. Be abejonės, gerasis Kalėdų Diedukas visus apdovanos.

Taipgi pnmenu. kad Naujų Metų lauktuvės yra rengiamos 
draugijos nariams abejose salėse. Prašau dalyvauti.

Iki pasimatymo.
J. J. GRIGALIUS, Pirm. A. P. NEVIERA. Sekr.

Gruodžio 31 d.. 8 vai. va
karo, International Institute 
patalpose, 196 Beacon St, 
Bostone, rengiamas Naujų 
Metų sutikimo pobūvis su 
šokiais ir vaišėmis.

Ta proga rengėjai malo
niai kviečia visus lietuvius 
Į jaukų Naujų Metų sutiki
mą.

Įėjimas su vaišėmis $2. 
Pobūvio pabaiga 2 vai. ry
to. Komisija.

RADIO PROGRAMa
Lietuvių Radio Korp. ra

dio programas šį ateinantį 
sekmadieni per stot} WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Muzika.
2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
' Į stoti WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus

TeL SO 8-2863
DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

FOl'RTH ST. JUNK SHOP 
Dabar Atidarą Bizniui

Perkame Visokį Džionką ir 
Vartotus Darkius

Mokam Aukštas Kainas 
Už 100 sv. geležies 75c. 

Baltas vatos matracas $1. 
Plaukų matracas $2—53. 

Popieros 100 sv. 75c.
KLAUSKIT: MTER 

171 W. tth SU kampas B St. 
Tel. SO 8-9117

(2)

VINCO BALU KON IO

SOUTH BOSTON CAFE
256-260 Broadway, South Boston
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Sveikina visus savo Kostumerius ir Draugui, 

linkėdama visiems Linksmų Kalėdų ir Laimin

gų Naujų Metų. Pas Balukoni užeiti visada ma

lonu. Čia galima gauti ir “Keleivi.
; Si 'ji yi S i ST-

SILVER CAFE
324 Broadvvay South Boston, Mass.

S. ZAVADSKAS, Savininkas

SILVER CAFE yra maloni vieta sueiti su drau
gais ir išsigerti ar užsikąsti. Be to, -čia visada 
galima gauti “Keleivi.” Savininkas sveikina 
visus savo prietelius ir visiems linki linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

■i Ss ;•£ 2?.

Tek AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

10 iki 12 ryto
05 COLUMBIA ROAD 

arti Upteam’a Coraer 
DORCHRBTCR. MABB.
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DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 6 

ir aao 7 1U •

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1S30

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį.” Ka ina metams $3.

Turime taipgi šviežių iš Vermonto valstijos 
atvežtų eglaičių ir turime lietuviškų 

kalėdinių atviručių.

baltic florists gėlių krautuvės
368 West Broadway South Boston, Mass.

134 Park Street, Dorchester, Mass.
666 Washington St., Dorchester, Mass. 

Visiems savo Kostumeriams ir Draugams linki
Linksmų Kalėdų!

STEPONAS ir VALENTINA MINKAI.

•3 733U3L335? 73^735353 73-73 5553735353 5

Nupirk Savo Namams Dovanę
šių Kalėdinių švenčių proga nupirk ir padovanok savo namams ką nors 

gražati'. praktiško ir atmintino.
LIETUV1V BALDŲ KRAUTUVĖJE. SOUTH BOSTONE, rasite didelį pasirinkimą 
gražių ir praktiškų ‘dovanų. Padovanok savo namams naują svečių kambario setą; 
gražų spalvuotą virtuvės setą; miegamojo kambario setą; naują kilimą (karpetą). Ar
ba pasirink gražų staliuką, elegentišką lempą, poilsio kėdę su suoleliu, paveikslą, pele
ninę ir daugelį kitokių daiktų.

Ličiu vių Raidų Krautuvėje pirktu dovanos bus tikrai vertingos, naudingos ir 
branginamos per šlgus laikus.

Pirkite dabar—tuojau. Išsimokėti galėsite ir po Kalėdų.
Nupirktus daiktus savo troku tuojau pristatysime kad ir toliau nuo Bostono.

Kreipkitės į: (31)

LITHUANIAN FURNITURE COMPANY 
326-328 Broaduray (tarp D ir E gatvių), South Boston.

Ar žinot Kur K< Gauti!
Mes pranešam, kad turtine mu

sų krautuvėj visokių mašinų iš
randa vojimui, kaip tai Floor San- 
‘ :rs, Wall Paper Removers, Boat 
^inders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

•28 E. Braadaay, Sa. Boston. 
Tel. SO 8-4148

A. J. NAilAKSY
REAL ESTATE R INSURANCE

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Rm. 87 ORIOLE S I KERT 

West Roxbury. Manu
Tel. PArkway 7-0102-M.

PARSIDUODA labai žema 
kaina kampinis 5 šeimų namas 
ir maisto krautuvė, tinkama 
bile kokiam bizniui. Yra ir 
garadžius. Vieta graži, prie į 
pat byčių-maudyklių. Tirštai 
apgyventa ir daro didelį biznį. 
Dėlei senatvės parsiduoda ant
ra krautuvė, geras biznis ir ge
roje vietoje. Dėl informacijų 
creipkitės šiuo adresu: 303 E 
St.. So. Boston. Mass. Galima 
sužinoti apie šiuos pirkinius bi
le kada. Galt pirkti ir nepaty
ręs biznyje. Mes padėsime.

Biznis kad ir mažas, bet vir
šija didelį dirbtuvės uždarbį.— 
Paul Miškinis. (51)

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi# Gydytojas ir Chirurgą#
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

- VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SC, Kimbal Building 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

I SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą Santaokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui >12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO S-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Torim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagu*: 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso- 

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

i arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-

TYTOJAI
(Inaured
Movara) 1?

Perkrauatom
čia pat ir į to-1
limaa vieta*.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 

826 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS. 

TeL bOulh Bo»toa 8-461S

i i




