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Prezidentas Tariasi su Partijų 
Vadais Kongrese

Ši Pirmadieni Pasitarimai su Republikonų Vadais; Ant
radieni Derybos su Demokratais; Tariamasi Apie 

Įstatymų Leidimo Programą; Demokratai Žada
Remti Prezidentą Užsienių Politikos Klau

simuose; Dėl Vidaus Politikos Bus
Daugiau Skirtumų •*

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower ši pirmadieni turi pa
sitarimus su republikonų 
partijos vadais kongrese, o 
antradieni jis turi paskyręs 
pa?imatymą su demokratų 
partijos vadais.

Pasitarimuose su partijų 
vadais prezidentas nori ap
tarti vyriausybės ruošiamą 
Įstatymų leidimo programą 
naujam kongresui, kuris 
pradės posėdžiauti po Nau
jų Metų ir kuriam vadovaus 
demokratai.

Republikonų vadai tvirti
na, kad jie, nežiūrint skir
tumų dėl užsienių politikos 
ii nežiūrint nesklandumų 
partijoj dėl McCarthy gin
čo. širdingai remsią prezi
dento siūlomą programą. o 
demokratų partijos vadai 
mano, kad susitarimas tarp 
jų partijos ir prezidento bus 
galimas užsienių politikos 
klausimais, bet dėl vidaus 
politikos klausimo jie reiš
kia Įvairių abejonių. Ypač 
demokratai yra kritiškai nu
siteikę dėl mokesčių klausi
mo, dėl žemės ūkio produk
tų kainų palaikymo ir dėl 
valdžios politikos elektros 
gamybos srityje.

Demokratų partijos nau
jas pirmininkas Paul But- 
ler mano, kad prezidentas 
gali darniai dirbti su kon
gresu, jei jis atmes reakcin
gųjų republikonų talką ir 
bendradarbiaus su nuosai
kesniais republikonais ir 
demokratais.

Gynimo Sekretorius 
Keičia Patvarkymą
Krašto gynimo sekreto

rius C. E. Wilson pereitą 
savaitę išleido naują pa
tvarkymą dėl kariškų užsa
kymų skirstymo pramonė
je. Seniau užsakymai buvo 
koncentruojami tose dirbtu
vėse, kurios siūlė pigiausiai 
ir greičiausiai užsakymus 
išpildyti. Toks užsakymų 
koncentravimas stambiose 
dirbtuvėse sukėlė daug kri
tikos.

Naujas patvarkymas lie-

šen. McCarthy išėjo į karą prieš prezidentą

Šen. McCarthy vėl pateku i pirmu- laikraščiu puslapius savo griežtu užsipuolimu prieš 
prezidentą I). 1). Eisenhoueri. McCarthy k ritina prezidentą, kad jis esą- ••minkštas’’ 
kovoje prieš bolševizmą krašto viduje ir už ieniuose. Pasmerkęs prezidentą, šen. Mc
Carthy pasiėmė žmoną ir išvažiavo poilsiui o bolševiku tyrinėjimą jis paliko kitiems 
senatoriams. Paveikslo kairėj mato-i šen. Mundt. kuris pavadavo McCarthy porą die
nu kaipo komisijos pirmininką ir užbaigė bolševiku tyrinėjimą ginklavimosi pramonėj. 
Dešinėj matosi Herman E. Thomas iš Allentown. Pa., buvęs FBI agentas, kuris išvar
dijo* komisijai 230 I.ehigh Vaiky darbininku, kaipo komunistus.

Jungtinių Tautų Sekretorius 
Bando Vaduoti Belaisvius

JT Generalinis Sekretorius Pasiryžęs Skristi i Pekiną; 
Jei Derybos su Kinijos Komunistais Neduos Rezul

tatų, Kalbama Apie Kinijos Blokadą; Belaisvių
Amerikiečių Kalinimas Kinijoj Jaudina

Visą Kraštą *

Molotovas Kalbėjo 
Viešame Mitinge

Po Jungtinių Tautų seimo 
nutarimo, kuris pasmerkė 
komunistinę Kiniją už ame
rikiečių karo belaisvių kaliMaskvoje dideliame mi

tinge rusai minėjo 10 metų 
sukaktuves tarp rusų ir 
prancūzų pasirašytos savi- ,kreipėsi j Kinijo

.tarpinės pagalbos sutarties. L -j____ _
:Tame
j rusų užsienių
•steris Molotovas ir šaukė 
prancūzus priešintis Vokie-=26 d ar vėHau 
tijos atsiginklavimui. Jis sa-! Jungtinių Tautų seimas 
kė, kad \okieciu mihtanz-|nutarė, kad Kinijos vyriau- 
mas via pavojinga^ ne tikj^.^ iaužo Korėjos karo pa- 
rusams, bet n piancūzamshj^^ sutartį laikydama 
ii kitom? taikioms Euiopo?h_aro beiaįsvius pO sutartyje
tautoms. Molotovas grasinolnustatyto laiko jiems pa-
11 vokiečiam?, kad jie n^u-Deisti. Kinu komunistai aiš- 
lauks savo krašto vienybės,

'Įnimą Kinijoj, Jungtinių 
j Tautų generalinis sekreto- 

Dag Hammarskjold 
s vyriausv-

^‘.V^.'Įbę prašydamas pasimatymo 
mitinge išėjo kalbėti su Kinijos- ministerių pirmi- 

įeikalų ninku. JT sekretorius siūlo
įvykti i Pekiną po gruodžio

nus

pia užsakv mus skirstvti taip r? » i o* i r r ■ o j — * yr •
daugelio dirbtuvių, kad vi- Knoivland Siūlo Hatoyama Sudarė Kinai Grasina

Partijai Vienytis Japonu Vyriausybę "Vaduoti” Formozą j jei eis išvien su Vakarais.
Mitinge dalyvavo visa

sose palaikius pasiruošimą 
karo gamybai ir išlaikius 
patyrusius gamyboje darbi
ninkus. Naujas patvarky
mas patenkina ikišiolinius

kiną, kad kalinamieji be
laisviai yra “šnipai,” bet ir 
Rusijos atstovas JT organi
zacijoj, Jokūbas Malikas, 
turėjo pripažinti, kad uni
formuoti kariai nėra šnipai, 
o tokie buvo vienuolika nu
teistųjų Amerikos lakūnų.

Jei JT seimo nutarimas 
ir jei JT gen. sekretoriaus 
pastangos neduotų jokių re
zultatų. tada vėl iškils klau
simas. kokių priemonių im
tis, kad privertus Kinijos 
komunistinę vyriausybę lai
kytis tarptautinių sutarčių 
ir padorumo.

Tas klausimas Ameriko-
nelauke? balsavimo apleido į kinų nacionalistais savitar-!^11^1^’ kVrie. "^‘Tsuomenėie dau^ nerimo dėl 

. Lina- nuo-slhnc -marti k’i dziami i klasta, ir deportuo-!?uomeneJe nau£ nenmo nei>a jpine. paoal >s .uta ti. Ki- . žmones loikvfi t--ua. Amerikos karių likimo Ki
nu komunistai sako, kad ta JainU2s įmones«. 7 * - -

Republikonų partijos va- JaponU s parlamentas pa-; Komunistinės Kinijos vai-ĮRusijos diktatorių smetonė- 
das senate šen. \Y. Know- skyrė naują ministerių pir- džia paskelbė griežtą įspė-jlė: Malenkovas, Chruščo- 
land ragina savo partiją’mminką Į vietą pasitrauku- jimą Amerikai nesikišti įjvas, Bulganinas, Vorošilo- 

krasto gynimo sekretoriaus jungtis apie prezidentą D.'šio Šigeru Yošida. Naujas Kinijos vidaus reikalus ir vas ir k.
kritikus.

J. Tautų Seimas 
Pasmerkė Kiniją

Jungtinių Tautų 
pereitą savaitę 47

seimas
balsais

Iči- ypač neginti Formozos nuoD. EisenhovverĮ. o ne skal- ministerių pirmininkas 
dytis ir eiti paskui senatorių ro Hat'varna yra konser- kinų bolševikų “vadavimo, \DeportUOiami Nebus 
J. McCarthy. jvatorių partijos vadas, jis Kinijos komunistai sako/r • * Knlviimiinv

Šen. Wm. Knowland ma- gavo 257 balsus prieš 1H1 kad jie žūt būt išvaduos; /
no, kad 1956 metais repu- už T. Ogata. • Formozos salą iš kinų na-j ... “ '
blikonų pasisekimas rinki-į šigeru Yošida pasitraukė cionalistų rankų, o jeigu) Justicijos depai tamenta? 
muose priklausys nuo admi-'iš vadovavimo vyriausybei Amerika kišis i Formozos Pakeite 53X0 pirmesni pa-
nistracijos rekordo. Dar yra po šešių metų pirmininką-’vadavimą, tai pati Amerika tvaikjmą laikyti depoituo-

. ............. , 'du metai laiko parodyti vimo ministerių kabinetui.;turės pakelti atsakomybę už zmone? a ėjime.
Km.jai uz ka- uj wik valdy-'Jis pasitraukė‘todėl, kad galimas pasėkas. į Panaikmus Ellis Lsland

ei?,mą aio e- q rekordą ir pelnvti kraš-!parlamente nebeturėjo už-l Kinai ypač protestuoja 1>to'-xkU ■ ju?ticijo? departa- 
t_. p-ats ?en tiki.ntog daugumos, o todėl’iprieš Amerikos sudarytą su mentas buvo -lsak^ ivainus

prieš o įsnese pasmerkimą* ,, • • v •• • - i -dukomunistinei L
linimą ir teisimą
laisvių, kurie Korėjos karo,
metu pateko i kinu nelais-1? , , ,7— . • , , , Knowlancl sako. kad jove. JT seimas sako, kad: ,. . ., . C, v , • • t- skirtumai su prezidentu ne-laikvmas belaisviu po Ko-‘ J , ,— — jis balsavęs 90

Seimas Įgalioja Jungtinių 
Užsienių politiko? klausi-j Tautų organizacijos sekre- 

mais, ka: . pavyzdžiui, tiž-L du jmĮj5 visu galimu žv- 

gių, kad kalinamieji karo 
belaisviai būtų paleisti.

Balsavime dėl belaisvių 
7 valstybės susilaikė, bū
tent: Indija. Afganistanas, 
Indonezija, Burma, Sirija. 
Jemen ir Jugoslavija. Prieš 
belaisviu išvadavimą baisa- 
vo Rusija (3 balsai), Len
kija ir Čechoslovakija.

sieni j i ėmimo klausimu, dėl! 
mažinimo muitų ir kitais 
panašiais klausimais demo
kratai ir pereitame kongre
se rėmė prezidento siūly
mus. bet tie siūlymai daž
nai susidurdavo su pasi- 
priešinimtf iš republikonų 
partijos pusės.

Vyriausybė yra nusista
čiusi užsienių politikos 
klausimais reguiiai iškai tar
tis su demokratų vadais, 
bet dėl vidaus politikos 
klausimų vyriausybė tik ret
karčiais keta derėtis su opo
zicijos partija.

NEW YORKE MIRĖ
AUGUST CLAESSENS

, ; ra dideli ir jis balsavęs 90 Nauja vyriausybe rengia-rejos karo paliaubų nusta-' . - J.. .. 5 . J - .. ,; , ‘ j ; su viršum nuošimčiu uz pre- si pavasari pravesti parla-tvto laiko vra neteisėtas da- ., . r . *, .* .z . .., * zidento siūlytus įstatymus. įmento rinkimus. Naujoji
; a” 1 ‘vvriausvbė žada ir toliau

Sovietu Rašųtoiu Įtaikyti draugiškus santy 
r» r> ‘ , .ikius su “menka, bet kartuKongresas Kenkasi i ji sieks

i santykiu .-uI.
ankštesnių biznio 

komunistine Ki-

sutartis yra 
Kiniją.

Amerikos Socialdemokra
tų Federacijos pirmininkas 
August Claessens mirė per
eitą ketvirtadieni Nevv Yor
ke. Jis palaidotas sekma
dienį dalyvaujant didelei 
miniai žmonių. August 
C laessens buvo nenuilsta
mas socialistinių idėjų sklei
dėjas, v ’ug dirbęs unijose 
ir Įvairino.-* darbininkų ra- Graikijos, 
lėliuose. via turkai

AMERIKA NEREMIA 
KIPRO APSISPRENDIMO

Graikijos vyriausybė iš
kėlė Jungtinių Tautų orga
nizacijoj reikalavimą, kad 
anglų valdomai Kipro salai 
būtų pripažinta apsispren
dimo teisė.

Tą klausimą svarstant JT 
organizacijoj Amerikos vy
riausybė nerėmė
reikalavimo, r.es anglų pa
sitraukimas iš Kipro salos 
dabartiniu metu būtų dide
lis susilpniniinas Vidurže
mio jūros gynimo.

Kipro saloje yra trys ket-

Sovietų rašytojų kongre-Įnija ir S« vietų Rusija, 
sas renkasi posėdžiams 
Maskvoje gruodžio 15 d. po 
20 metų “pertraukos.” Lau
kiama. kad šiame rašytojų 
suvažiavime bus “išvalyta” 
visa eilė rašytojų, kurie po 
Stalino mirties tarėsi pajutę 
laisvesnę dvasią krašte ir 
pasisakė prieš Įvairias bol
ševikiško gyvenimo negero
ves. Bolševikų diktatūra 
keletą mėnesių buvo va
džias atleidusi, bet vėliau ir 
vėl rašytojams uždėjo ant
snukį. kad jie nerašytų, ka. .n
valdžiai nepatinka. Republikonų partijoj se-

_____________________ natoriaiis McCarthy griež
tas iš.-iš -kimas prieš prezi-

McCarthy Puolimas 
\ Jungia Republikonus

Senat ius McCarthy per
eitą savaitę griežtai užsi
puolė j? ezidentą D. D. Ei- 
senhove į už jo “minkštu
mą" kovoje prieš bolševiz
mą krašto viduje ir užsie
niuose. McCarthy “atsi
prašė” >alsuotojų už tai, 
kad jis 1952 metais ragino

*nt‘jjuos bal-uoti už Eisenhovve-
kas .:

Amerikos aukštosiose mo- 
Graikijosikyklose šiemet mokosi 1.- 

383,750 studentų, kurie vi
są savo laiką skiria mokslui 
ir virš 500 tūkstančių stu
dentų. kurie tik dali laiko 
skiria mokslui, o kita dali

denta sukėlė didelio pasi- 
j iktinin ,. Daugelis repub
likonų adų, net ir tarp se
natorių. kurie balsavo prieš 
šen. McCarthy pasmerkimą/ 
pasisakė prieš senatorių 
McCarthy ir mano, kad tik 
“lunatic fringe” atsimesdarbui. Studentų skaičius

virtarlaliai gyventojų grai-!aukštosiose mokyklose šie-jnuo republikonų ir eis pa. 
kai ir jie nori jungti? prie met padidėjo 7 su puse nuo-Jkui McCa *hy, jei tas sena

Kiti gyventojai šimčius, palyginus su pere?-,toriu? bandyte kurti trečią
pais metais , partiją.

karių
nijos kalėjimuose. Įvairios 
visuomenės organizacijos 

[teismo nuteisti, tai jų laiky- siūlo imtis Kinijos bloka- 
mas kalėjimuose sukėlė ne-!^os’ taikus spaudimas 
mažai protestų ir justicijos, P^1 Jungtinių Tautų orga- 
departamentas savo jsaky- nizacij? nepaveiktų

‘agresija’’ prieš Jimuo^e'
1 Kadangi tie žmonės nėra

Didžiausias Karo 
Laivas Vandenyje

Amerikos didžiausias ka
ro laivas “Forrestal” perei
tą šeštadieni buvo nuleistas 
Į vandeni Nevvport Nevvs, 
Va., laivų statymo jarde.

mą dabar pakeitė. Neįlei
džiami ir deportuojamieji 
žmonės bus laikomi vieš
bučiuose, o ne kalėjimuose.

NAUJA VYRIAUSYBĖ 
VALDYS BAVARIJOJ

kinų
bolševikų. Tikimasi, kad 
tokiame atsitikime blokadai 
pritartų ir Amerikos sąjun
gininkai.

KINIJOJ DAUG
VERGŲ STOVYKLŲ

s laivas yra pirmas 
iš serijos didžiulių karo lai
vų, pritaikintų autominio 
amžiaus karui.

“Forrestal” turi 
tonų talpumo, ji aptarnauja 
3,000 vyrų, laivas nešios 
apie 90 galingų karo lėktu
vų, jo denis lėktuvams nu
tūpti yra keturių akrų dy
džio. Laivo pastatymas kai
nuos apie 200,000,000 dole
rių ar kiek daugiau.

VAIKŲ PARALYŽIUS
BUS NUGALĖTAS

Katalikiškiausiame Vo
kietijos krašte, Bavarijoj, 
susidaro nauja vyriausybė, 
kurios priešakyje atsistojo 

59,650 socialdemokratas.
Nauja koalicija pašalino 

iš vyriausybės didžiausią 
Bavarijos partiją, krikščio
nis demokratus. Svarbiau
sia priežastis, kodėl vyriau
sybė persitvarkė, buvo kle
rikalizmo Įtaka mokyklose. 
Nauja vyriausybė sieks, jei 
ne visai pašalinti, tai bent 
sumažinti bažnyčios Įtaką 
mokyklose, kurios iki šioliai 
buvo bažnyčios priežiūroje.

Dr. Jonas E. Salk, vienas 
žymiųjų vaikų paralyžiaus 
(polio) ligos tyrinėtojas, 

[pranašauja, kad po penkių 
metu vaiku paralyžiaus li

Amerika iškėlė kaltinimą 
Jungtinių Tautų organiza
cijoj prieš Kiniją dėl ten 
Įvestų vergų stovyklų. Ko
munistinėj Kinijoj, l>agal 
Rusijos pavyzdi, milionai 
žmonių laikomi vergų sto
vyklose. kur jie yra verčia
mi dirbti sunkiausius dar
bus.

Komunistų valdžiai vergų 
stovyklos yra naudingos: 
vergų stovyklų tremtiniai 
duoda labai pigią darbo jė
gą vyriausybei ir leidžia jai 
atlikti didelius statybos 
darbus. Vergų stovyklų 
bausmė kabo ant visų kinie
čių galvų ir tuo būdu pade-

Vokiečių socialdemokra- da palaikyti baimę ir pa
tų partija pradėjo smarkią klusnumą diktatoriams. Vv-

stovyklasagitaciją prieš faryziuje riausyne į vergų 
pasirašytų sutarčių patvir-'siunčia visus, kurie tik prie- 

ga bus nugalėta su pagalba [tinimą ir prieš Vokietijos šinasi ar gali priešintis bol- 
skiepų. [ginklavimąsi. ševiku diktatūrait



^ualaoiš Antras pfc'i nviH, m jmv’tos

Varžytynių Sugyvenimas
Rusijos diktatoriai jau antri metai užsispyrusiai kal

ba apie “taikų sugyvenimą” tarp bolševizmo ir laisvojo 
pasaulio. Ant tos sugyvenimo meškerės dabar pasikabi
no ir kapitalistinio pasaulio vadai, tik jie kartais prideda? 
kad santykiai tarp laisvojo pasaulio ir bolševizmo bus 
‘•varžytynių sugyvenimas.” o ne ideališka taika.

V aržytinių sugyvenimas reiškia, kad idėjinė kova 
tarp bolševizmo ir kapitalizmo eis ir toliau, bet abi pusės 
vengs kariškų imtynių. Kova eis dėl žmonių galvosenos, 
kova eis dėl patraukimo i vieną ar kitą pusę “neapsi- 
sprendusių” Azijos ir kitų pasaulio dalių tautų, bet su
prantama. kad toje kovoje abi pusės stengsis išvengti 
visuotino karo.

Pati “sugyvenimo” idėja dabar priimama abiejuose 
geležinės uždangos šonuose. Apie sugyvenimą kalba 
] rezidentas Eisenhoueris ir ministerių pirmininkas Chur- 
chill. tai idėjai pritaria Prancūzija ir Vokietja. “sugyve
nimu” užsikrėtė ir kitos pasaulio tautos.

Bekalbant apie “sugyvenimą” iš Amerikos užsienių 
politikos visiškai išnyko klausimas apie pavergtųjų tautų 
vadavimą. Čia tik kai kurie laikraštininkai kaltais dar 
užsimena, kad “taikus sugyvenimas” su bolševizmo pa
sauliu tol nebus Įmanomas, kol 100 milionų Įvairių tautų 
žmonių Europoje yra pavergti ir kol Rusijos sąjunginin
kas Kinija siekia apstatyti save naujais satelitais.

Reikia manyti, kad ir Amerikos vadai žino, kad kol 
Rusija laiko pavergusi daug kitų tautų, tol pastovus, tai
kus sugyvenimas su ja yra tuščia viltis. Bet. jei Ameri
kos vadai tą ir mano. tai jie apie tai nekalba. Jei iš vė
liausių Amerikos vadų pasisakymų reikėtų trumpai nusa-

tf.rorisfas kartuvėse

Mahmud l.alif (viduryje), vienas iš šešių Egiptu teroris
tų, nuteistas mirti kartuvėse. Jis nufotografuotas po 
kartuvėmis prieš užmaunant ant kaklo virvę. Mahmud 
Latif ir kiti penki fanatiškos '•.Mahometonų Brolijos" na
riai buvo nuteisti pakarti už pasikėsinimą nužudyti Egipto 
diktatorių Abde! Nasser.

tai unijų centrų susijungi
mas priklauso tik nuo unijų 

! vadovybių. Ir, atrodo, kad 
dabar vadovaujančiuose as
menyse unijų vienybės idė
ja yra stipru. Todėl unijų 
susijungimas i vieną centrą, 
atrodo visai galimas.

I Galima laukti, kad seka
mos CIO ir A. D. Federaci
jos konvencijos bus susijun
gimo konvencijos, kurios ir 

i padės pagrindą naujam uni- 
:jų centrui, kuris jungs apie 
į 15 milionų ar daugiau na
rių.

K. Esminas.

Tuniso Amnestija

Nr SO, Gruodžio 15, 1954

McCarthy “Atsiprašo’ įdomausiąs Vokietijos mies
tas ir kai kada komunistaiSenatorius McCarthy per- . . , , ,

eitą savaitę • atsii>raš6’’l‘en «u"nkda™ daugumą v,-
balsuotoju, kad jis juos'^,.bal^’. ouok?a Bei1yno

• • dalis, kaip WeddinI9o2 metais suvedzioies ir. . , ’ p, . , . , J da buvo ko ne 100',kvietęs balsuoti uz prezi-! ...
denta D. D. Eisenbovveri. |vli5!"?a‘ , „ .

_ ; ‘ Dabar bolševikai BerlyneDabar sen. McCarthy_sa- sufinko mažiau g., bal.
kosi patyręs kad preziden- o ^iajame Weddinge 
tas tisenhovvens y r a jje tik 4 nuošimčius
-minkštas kovoje prieš ko- babį tj niekas
monizmą krašto viduje n|neįįydo žnwn’iu nu<) 
užsieniuose ir, be to, sen.Įviz^- kaj alti’ma žintis 
McCarthy smerkia prezi-j •Iii JUO.

<r o >

Per šių metų aštuonius dentą, kam jis gyrė du se-, Berlvn0 ,.inkimai vra ant. 
mėnesius prancūzų protek- natorius, kurie aaugraustą.!^ į. Dl. A(|enauė,.io par.

prisidėjo prie jo pasmerki- iai prfe- linkjmus 
mo. Tie senatoriai yra R.!Adtnauel. lin0 berlvnie. 
F anders is Vermonto ir A. į kad jeį ba,slH(f už
Watkms is Utah, abu re- ’ J J
publikonai. |

Sen. McCarthy griežtas mistl.ą tai> girfi

prancūzų protek 
Įtorate Tunise žuvo 515 žmo
nių. Jie žuvo nuo teroristų 
ir nuo policijos kulipkų.

Frieš kuiį laiką Prancū
zijos vyriausybė pasiūlė 
Tunisui tartis dėl Tuniso I
pilnos vidaus autonomijos. 
Tuniso arabų vadovybė su
tiko ir derybos jau kuris 
laikas vyksta. Bet teroris-

kenčiamam "šėtonui.” ir tikisi didelių dalykų iš tu tai ir toliau tęsė savo kru- 
Ir tą "mūši” prieš "šėto-“mūšių

na” lietuviški fašistai sako-1 Kol sen. McCarthy pešasi valčių atrodė, kad derybos 
Ka su kitais republikonais, lie-‘dėl Tuniso autonomijos tu- 

kol ka- 
policija neiš-

socialdemokratus ir miestas 
turės socialdemokratą bur- 

ar toks

kada nors kas nors pasikeis bolševikiškame pasaulyje ir 
tada savaime ateis normalūs taikos laikai. Belaukiant 
tų gerųjų taikos laikų. Amerika ginkluosi?, budės ir ves

pareiškimas pnes P»«>d«>;,bu,.mistras turės pa#itikeji- 
tą Eisenhovyerj, pagal ka. ok jančiu valstybių 
kurių stebėtojų manymą,; (amel.;kietf anglu h. pran. 
yra pradžia ' politinio ka-| akvse,
ro pačių republikonų eile-; ‘ * ... ,

republikonų eilėse* vina darbą ir prieš porą sa- se. Sen, McCarthy dar ne-' . y nas neissigan o. lepubhkonų Cie.e., e. 4, I, , I, sirentia g vepub,iko.lM.esus tures ^“demo
nų eilių, jis sako, kad "šiu<JkraL« burmistrą, o okupuo-
tarpu” jis tokio noro netu-P?"?'.05 vįst-vbeT v,sal nes‘: 
ris ir apie "trecios partijos’’}8 abln? Idi. Aflenaueriui i 

neori- kūrimą negalvojas. Bet nė-i^a 11 jokio nepasitikėji- 
ra abejonės, kad skylimas'™? nau?al renkamam bur- 
republikonų partijoj jau'm,:'t,ul 11 nemano reikšti.

varžytynes su bolševizmu dėl dar laisvo išlikusio pašau- fašistiniai jurgeliai skubina jėga,” kurios

Sen. McCarthy pradėjo McCarthy-Eisenhovverio ko- vers JŲ išsisklaidyti, 
mūšį prieš eisenhouerinius voje atstovauja “šėtoną” ir J Pagaliau prancūzai ir Tu- ‘vi •*' ” VI
įepublikonus, o lietuviški kas tą “dieviško žmogaus rišo vadai sutarė paskelbti;}la Įvykęs. Klausima^ tik, >•<

lio patraukimo i mūsų pusę. Apie jokias ekskursijas 
i anapus geležinės uždangos pusę dabar nebekalbama. 
Kalbos eina apie “varžytynes” šioje geležinės uždangos 
pusėje, nebesikesinantis net žodžiais Į pavergtųjų tautų 
vadavimą.

“Varžytynių sugyvenime” platokai svarstoma, kaip 
stiprinti dar likusi laisvąjį pasauli, kad jis dėl ūkiškų 
negalavimų neprinoktų savaime prie bolševizmo. Iš to
kių planų verta yra pažymėti kalbas apie "Maishallo 
planą” Azijoj ir apie Pietų Amerikos kraštų ūkišką stip
rinimą. Bet visi tokie planai būtu tik tvorų tvarstymas, 
kad bolševizmas negalėtų toliau plėstis, ir daugumas tų 
planų dar tebėra tik žodžių krūvos, o ne praktiški žygiai. 
Gal kas nors iš tų planų bus Įgyvendinta, bet tas nėra 
tikra.

Tuo tarpu “varžytynių sugyvenimas.” kaip jis su
prantamas Amerikoje, reiškia nelygią kovą su bolševiz
mu. Bolševikiška Rusija ir jos sąjungininkė Kinija ir 
toliau žvejos laisvajame pasaulyje, ves čia savo propa
gandą, ieškos talkininkų, kaišios kuolus Į ratus, kur tik 
galės, o laisvasis pasaulis pasitenkins tik gynimosi varžy
tynėmis visai nebandydamas varžytynių nukelti i anapus 
geležinės uždangos. Tuo būdu kalbos apie “sugyveni
mą” Rusijai tikrai apsimoka, o Amerikai iš tų kalbų ne 
tik nėra jokios naudos, bet dargi yra pavojaus, kad kai 
kurie mūsų sąjungininkai taip susižavės “sugyvenimu,” 
kad juos nelengva bus prikalbiriti budėti ir ginkluotis.

Maskva ir Pekinas iškalbingai šneka apie "taikų 
sugyvenimą,” bet dėl tų kalbų nei Maskva nei Pekinas 
visai nekeičia savo planų. Kol Amerikos vadai dūmoja 
apie “sugyvenimą." bolševikai nesislėpdami siekia Įsiga
lėti pietinėj Indokinijoj ir Įdomu, kad nei prancūzai nei 
dargi patys pietinės Indokinijos vadai nesitiki jokios 
pagalbos iš nesenai sudarytos Pietryčių Azijos Sąjungos. 
Rusija taikiais žodžiais jau žymiai vra Įsistiprinusi Afga
nistane ir vis daugiau Įtakos Įgauna Suomijoj, o Kinija 
jau turi susukusi “vadavimo” lizdą Siamui (Thailandui) 
ir kitoms pietryčiu Azijos tautoms.

Jkiek žmonių sen. McCarthy 
nuo parti

J mainais už prancūzų paža-JJos
Idą, kad jie nebus persekio-i • »» nas Jau na(^ėjes i kalėjimą
iarr.i už savo teroristinius- C) Jis Vis Su Mumis 'aštuntą kunigą. Pranciškoj 
žvgius. AP’e amnestiją Bolševikų “Laisvė” skel- nų “Darbininkas” dėl to ra- 
banditams buvo paskelb-!bja> kad gruodžio 5 d. suei- šo, kad “Peronas smarkau

ta arabu spaudoje ir viso-:na 5 metai, kaįp y. Andru- ja.”
,1*0 mu.v a.vštuotas deporta-J Iš pranešimų atrodytų, 

unijų:žriia buvo perduota maisu-|Vimuj j}- tuoj pgt priduria, kad medaus mėnuo tarp ka=
Amerikos Darbo vienybei. Bet ta sutartis, !nin'xams’ . kurie slapstėsi ka(j y. Andrulis “dar vis talikų kunigų ir Perono ei-

Federacija i vieną unijų są-Įnois ir priimta CIO unijųi^a^nuose į1 sunkiai prieina-Į vra su mumis.” ina prie galo. Fašistuojan-
jungą. Savo rezoliucijoj ir A. D. Federacijos kon-171050 Tuniso vietose. j “Laisvė” užsimena ir apie’tis diktatorius prezidentas
CIO unijų delegatai, kurie įvencijų, dar nėra visų uni-į Amnestija paveikė iki P’ūseiką, kad jis taipgi bu- negali pakęsti, kad šalia jo
atstovavo apie 5 milionus jų patvirtinta. Kai kurios j pereitos savaitės galo iau?0 areetoefae deportavimui? laiminamų fašistinių unijų

Įtakingos A. D. Federacijos vjr§ 9,000 teroristų «udėjo 11 ^ėl jo prideda “bet-kai kur atsiranda katalikiš-
unijos tos sutarties nepasi-'oįr,k]ui jr laisvi grižo i savo ir J1S taiP^ tebėra su mu-Jkos unijos. Už toki išsilan-
rašė ir nenori pasirašyti.!gyvenamas vietas mis.” |žimą iš “tautinės discipH-

jam i talką su savo parašais ki?
pergale jie ti-?61*01^21115 amnestiją ir pa-: kiek žmonių ser 

įsiūlyti jiems sudėti ginklus, į £a lės atitraukti
‘Peronas Smarkauja’

Spauda praneša, kad Ar
gentinos diktatorius Pero-

Unijų Vienybė
CIO unijų konvencija vienos unijos i kitą. Šita . . .... . . , , x __  ,

pereitą savaitę Los Angeles sutartis buvo numatyta, kai-|į?a?s aP^nkiniais keliais ta ijs buvo areštuotas deporta-',
niiesie vienbalsiai nutarė po pagundas vėlesnei 
jungtis su Amerikos Darbo vienybei. Bet ta

organizuotų darbininkų, pa
sisakė už unijų vienybę "pa
remtą demokratinio unijiz-
mo principais." Jokių ki- Dėl to CIO unijų tarpe kilo 
tokių sąlygų vienybei CIO 
unijos neiškėlė ir

A p z v a 1 g a
KAS ATSTOVAUJA 
ŠĖTONU

Lietuviškų fašistų laikraš
tis “deda parašus už gerb.’ 
senatorių McCarthy” ir tuo, 
savo žygiu jis pradeda mū
ši prieš “šėtono išperas” ir 
prieš pati šėtoną.

Kad tai nėra juokas, o vi
sai rimtas pasisakymas, ma
tome iš tokių žodžių Įdėtų 
“Laisvoj Lietuvoj," kuri at
stovauja voldemarininkų 
nacionalistų grupę lietuviš
koj emigracijoj. Ten skai
tome :

“šioje likiminėj kovoje tėra 
tiktai dvi išeitys, dvi realios 
galimybės: raudonojo šėtono

Kapitalistinis teisingu-į nos” diktatorius ir pradeda 
Įtarimo, kad kai kurios uni-; Prancūzai spėjo, kad te-'mas, kaip matome, nesisku? kunigus areštuoti, 
jos nenori atsisakyti nuo roristų Tunise via maždaug bina. Sovietijoj būtų ki-; Vėliau pasirodys, ar dik- 

sniu unijų suvienijimui ke- narių viliojimo iš kitų uni-j2,000. Bet kai amnestija'taip ir ten tremiamųjų ar'tatoriaus kivirčas su kuni- 
jų, o kitos delsia arba ir vi- pradėjo veikti ir Tuniso te- teisiamųjų vienminčiai ne-1 gaiš vra rimtas dalykas, ar 
sai nemano tos sutarties pa-? oristai Įsitikino, kad pran-'turi progos šaipytis, kad'tik paprastas šeimyninis ne

susipratimas.
... . _ . 1-11 rou kelia vežiku (teamste-ĮH’ paskui uždaryti i kalėji- Dėl L. Prūseikos “Laisvė”'\Valter Reuther sake. kad ,....; jie būriaig pradėjo p2. PakOj kad

siduoti ir jau ,2,539 ginkluo-į “Kaip žurnalistas Prūseika 
ti vyrai pasidavė ir sudėjo 1 yra pats geriausias Amerikos 

lietuvių tarpe. Tūli lietuviai

iias via atviras.

tuo žvilg-

Prieš CIO unijų konven-L:.L.L.*: 'L7.“'LL:
ciją tt; unijų phmininkas'm|} ke|,a vezlkų ,team

, . . liu) stipri unija, kuri atsi- 
unijų vienybe turėtų būti pako asirašyti ta sutarti.

•nk-

pergalė, arba visiškas sunai
kinimas jojo.—Mes tikime 
dieviškojo žmogaus jėga ir 
jojo pergale mes tikim. Mes 
tikime fanatiškai, be rezer
vų. Todėl mes sakome jums, 
svyruojantiems ir neapsi- 
sprenduusiems ir tiems, ku
rie dangstosi nežinia, kad 
pergalė bus mūsų. šėtono iš
peros ir jis pats bus sunai
kinti amžių amžiams, ši mū
šį pradedam šiandien, padė
dami savo parašus už gerb. 
senatorių McCarthy.“

“Tlaudonojo šėtono” nai
kintojai kažkodėl mano

Įvykinta taip, kad ji netruk 
dytų unijų augimui ir dar Derybos dėl abiejų di-'oįnklus 
minėjo keletą kitų sąlygų, džiųjų unijų centrų susijun-U 
Bet pačiame konvencijos gimo jau eina ilgoką laiką 
nutarime apie jokias saly- ir pagrindinės susijungimo 
gas nekalbama, tik pasisa- sąlygos jau yra aptartos ii' 
koma už unijų suvienijimą, priimtos. Susijungimas pra- 

Už visų unijų suvieniji- džioje liestų tiktai unijų 
mą viename centre CIO centrus, o visos i abu cen- 
unijų konvencijoj ypatingai tru Įeinančios unijos liktų 
griežtai pasisakė metalo ir toliau veikti savarankiš- 
darbininkų unijos pirminin- kai ir gal tik vėliau kai ku
kąs David J. McDonald, rios unijos sutartų jungtis, 
kurio vedama unija turi CIO unijos Ouvo organi- 
apie 1,21)0,000 narių. Jis zuojamos “industrijos pa
lakė, kad ir Amerikos Dar- grindų” (visi vienos indus- 
bo Federacija ir CIO unijų trijos darbininkai jungiasi 
nariai nori vienybės, kad tų vienoje unijoje), o ne ama- 
unijų centrų dabar niekas tų unijų pagrindu, kaip 
nebeskiria ir todėl siūlė ne-' daugelis A. D. Federacijos

f

Įtari-! cūzai nenori jų prisivilioti “jie vis su mumis.”
mste-ir paskui uždaryti i kalėji- Dėl L. Prūseikos “L____ ...Šiuo tarpu įdomu būtų iš

girsti vieno iš zajadliausių 
lietuviškų peronistu Čibiro- 
Verax nuomonės, kaip jam 
patinka Peronas po to, kai 
jis ne tik socialistus ir ra
dikalus i kalėjimus kiša, bet 
ir kunigams neduoda ramy-

i, kurie bėgo slėptis i ^-.“pats geidausiąs,” mes ne- 
is dėl visokiu knminalimu'

delsti ir ivvkinti visu lau-i * » <■
kiamą unijų vienybę. sios.

Panašių minčių CIO uni
jų konvencijai pareiškė ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos piimininkas George 
Meany. Jis ilgoje telegra-i
moję pabrėžė, kad laikas gus “industrinės unijos” 
unijų suvienijimui via pri- liks ir toliau veikti, juo la- 
brendęs ir siūlė, kad tuoj biau, kad ir Darbo Federa- 
po CIO unijų konvencijos cijoj industrinės unijos jau

■unijų yra
Tas

susiorgamzavu- 
skirtumas 1935

metais ir paskatino kai ku
rias unijas atsiskirti nuo A. 
D. Federacijos ir susiburti 
i CIO unijas.

Unijų centrams susijun-

būtų sušauktas unijų vieny
bės komitetas klausimui ga
lutinai išspręsti.

Prieš kuri laika CIO uni-

Dalis teroristų dar nepa
sidavė. Prancūzai mano, 
kad nepasiduoda tie teroris
tai
nūs
nusikaltimu. Tie ir toliau

reakcininkai redaktoriai puo
la ji, be kita ko. ir iš pavy
do.”

Ar Leonas Piūseika vra

spręstume. Bet mes žino
me, kad jis yra daugiausiai I «sooboooooo«

—J. D.

"policijos problema. [“Laisvė?” ir “Vilnies” ap- Keleivio KalettdariuS 
juos reikes gaudyti. Bet spiaudy,as žmogus. Nuo - 
teroristų didžiulė dauguma; j931 iki 1935 “et tuodu 
nutarė mesti ginkluotą ko- ]aįkraščiai ant Prūseikos šu

Jau Siuntinėjamas
va
dėl

ir pasitikėti derybomis 
Tuniso autonomijos.

‘ Keleivio” 
metams

kalendorius 
jau atspaus-

Dabar laukiama, kad de- oar nera 
rvbos dėl Tuniso vidaus au-'t° hi-udo.

vertė krūvas bolševikiškų 
vėmalų ir Leonas dar ir da-p^°°
bar nėra apsišvarinęs nuo siuntinėjamas vi-apsisvannęs 

.Gal todėl jis ir
tonomijos bus sėkmingai]“pats geriausias’?
privestos prie galo ir Tuni-i 
sas pradės naują tarpą savoj Berlyno Rinkimai

Vakariniame Berlyne, iš 
visų šonų apsuptame Sovie-

dirba ir yra pripažintos. 
Kadangi tarp A. D. Fe

deracijos ir CIO unijų ne
bėra svarbiausio skirtumo

kad jie padėdami parašus jos ir Amerikos Darbo Fe- (industrinės unijos prieš 
už sen. McCarthy suduoda deracija pasirašė sutarti amatų unijas), o visi kito- 
koki tai smūgi tam jų ne-’apie neviliojimą narių iškkie skirtumai yra nežymūs,

įsftonjoj.
Derybos eina dėl Tuniso 

vidaus autonomijos. Tuni
so užsienių politika ir ka
riuomenė ir toliau bus Pran- 
zuzijos rankose. Kai kurie 
Tuniso arabai jau dabar sa
ko, kad autonomija bus tik 
kelias i visišką nepriklauso
mybę. bet prancūzai mano, 
kad Tuniso gyventojų dau
guma pasitenkins pilna vi 
daus autonomija ir neban
dys skirtis nuo Prancūzijos. 
Tik ateitis parodys, ar Tu
nisas pasitenkins vidaus

tų okupuotos teritorijos,
Įvyko demokratiški rinki
mai. Rinkimus laimėjo so
cialdemokratai. Jie prave
dė i miesto tarybą 64 atsto
vus, o visos kitos grupės ga
vo 63 vietas.

Berlyno rinkimai parodė, 
kad laisvi žmonės nelenda 
i bolševikišką bučių, jei tik 
jie turi progos laisvai pasi
sakyti. Bolševikams tie rin
kimai yra didelis antausis. A. Višinskio, mirusio Sovie-

Kadaise, prieš Hitlerio tų atstovo Jungtinėse Tautose, 
{laikus, Berlynas buvo rau-,karstas kaštavo tik $S,000.

siems ji užsisakiusiems. 
Ateinančių metų “Kelei

vio” kalendoriuje yi'a Įdėta 
eilė labai Įdomių straipsnių, 
yra plati kalendorinė dalis, 
eilių, patarimų, informacijų 
ir kitokiu skaitymų.

Dabar pats laikas kalen
dorių užsisakvti, kad dar 
prieš Naujus Metus ji gau
tume. Kalendoriaus kaina 
yra 50 centų.

Pinigus ir užsakymus 
prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

autonomija.
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IAB NIEKO NEVEIKIA

W> NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas Tjuircrro, rašo 
TAS DUONOS NEPRAŠO

Pittsburgho Padangėje PIRMAS KARIŠKAS HE APORTAS VIRGINIJOJ
----- ------ ----

• - %• i?.»• ?' C&

Vaidino Petrausko Operetę pusėtinai daug. Filmos bu- 
r , vo padalintos i tris dalis.

. • Pirmiausiai rodyta vaizdai svetaine-.. T. x J.1v jįs Lietuvos nepnklausomy- ( 
laikų: Lietuvos paukš-

Lapkričio 14 d 
Mokslo Draugijos 
je buvo suvaidinta .
Petrausko operetė “Consili- ..es. .*'“.""7 ium Facultatk" Vaidinimą £‘a.‘' SXvul,al’ ™PaP‘a«>: 

n , • kaimo jaunimas a—ruošė vietos Balto skvnus. J

Miko

Taip atrado pirmas pasaulio "heliportas” ar a te.iKopterių aerodromas Fort Eustis, 
Va. Visas “heliuostas” yra pavidale dideli > rato su išsikišusiais stipinais. Paveiksle 
matosi didelis kangaras. kuriame gali rasti pa-togę didžiausieji helikopteriai.

Kas Naujo Hartforde
SLA 4 Apskrities Sukaktis Kasmanaitis, Dravinskas,

ot a 4 • . i m Bujarčius, Veldžius, Beal-SLA 4-sios apskrities 40, J _ lz ’ ._ . , , 1 x kus, Bastiene, Kvetkus, Al mėtu sukaktis buvo paminė-’. i i oo i ilukevieiene, Kaunas, Marta lapkričio 28 d. Lietuvių ». .. ’ ,1 * r. iii liAmo L. vo/ino

kaimo' jaunimas tautiškus 
šokius šokant, Lietuvos ulo-',

Prieš vaidinimą V. Koli-nai ir tt. Žiūrovai šiais į 
ėienė pakalbėjo apie Balfo vaizdais labai gėrėjosi ir 
10 metų veiklą; po jos Bal- nesigailėjo plojimų kaip se-' 
fo skyriaus pirmininkas Jur- niau čia gyveną, taip ir nau- 
gis Žilinskas pakvietė nese-'jai atvykusieji.
nai iš tremties atvykusi irj Bet kada pradėta rodyti 
Pittsfcurthe apsigyvenusį antroji dalis, tai nuotaika 
jauną lietuvi kunigą, ku- publikoje staiga pasikeitė.! 
iis trumpai, bet vaizdingai'Svetainėje užviešpatavo ne-' 
apibūdino buvusiu ir dar'paprasta tyla, buvo girdėtis’
Vokietijoje tebevargstam;tik susirinkusiųjų atdūsiai.Į------ --------------- --------------------  ------ -—:---------- —
čių, negalinčių išemigruoti Mat, šioj daly buvo pavaiz- mu.” Mat, dar nepasirašy- skaitytojas, grižo iš ilgos 
tremtinių, vpač senelių, li-'duota, kaip dabartiniai oku- ta sutartis su 11 kitų unijų,’kelionės. Jis su savo duk- 
ronių ir vaikučių, sunkią'pantai kankina Lietuvos kurių nariai eina įvairias įa J. Galiant aplankė Albu- 
būklę. jžmones; parodyta Proviniš- pareigas ryšium su krautu- buųuerųue miestą N. M.

Operetės vaidinimą atli-jkių žudynės ir kitos bolše-vių verslo reikalais. A p- ’ valstijoje. Čia
ko Clevelando artistai, Vla-įvikų atliktos baisenybės, skritai darbai Pittsburghe gyvena ispanų,

MIAMI, FLA.

rdubo svetainėj. 
Apskrities pirm.

čiulionis, Kvedas, Rugie-
ye nius, Bandzes, Fertikas,

» - ... Buikauskienė, Viciks. Kiek
*,00 P*'*’

tuvių chorą sugiedoti Ame- aP?knt,s-
rikos ir Lietuvos himnus.' š,a ProSa aPs.k'.1-
Ea,netarus kalbėjo SLA1 ,es valdyba dėkoja kalbe-
prezidentas adv. K. J. Kali-Mams ,SLA
nauskas ir “Vienybės” re- Kahnauskui .r J. Tysliava.,
daktorius J. Tvsliava. Pir- Manchesteno choru., Hari- 

fordo Lietuvių Klubui, au
kotojams, šeimininkėms ir 
visiems padėjusiems šį mi
nėjimą suruošti.

B.

do Braziulio vadovaujami;;Žmonių veiduose reiškėsi ne-eina prastai
muzikinei daliai vadovavo paprastas pasipiktinimas. • ----------
Pranas Ambrazas. Svar- Trečioje dalyje rodė lie-.

—F. Ž.

SLA Susirinkimas
Lapkričio 4 d. klubo pa- 

daugiausia talpose Įvyko SLA narių 
meksikiečių susirinkimas. Nutarta reng

simės žmonės, lietuvių tik ti gegužinę, išrinktas nau-
kelios šeimos. Gyventojai jas pirmininkas Kadžius 
pelnosi daugiausia iš ke- vietoj buvusio Petraičio, 
liaunir.kų, nes miestas yra' Susirinkime SteponavLbiausias roles (Gaspado- tuvių gyvenimą Įvairiose 

liaus ir Panelės Onutės) stovyklose tremtyje. Čia ir-Į 
vaidino Julius Kazėnas ir jo gi parodyta labai graudžių 
žmona Bronė Kazėnienė. Iš vaizdų. Daugelis naujai 
viso svečių artistų ir jų pa-’atvykusių moterų susijau-’ 
dėjėjų buvo atvykę 15 as-dino iki ašarų. Matyti, ne 
menų. Jie savo užduotį at- viena jų pa}i yra
liko gerai, artistiškai ir pub- labai skaudžias dienas

GARDNER, MASS.

“Vienybės”
Tysliava. 

masis kalbėjo apie SLA or
ganizaciją, o antrasis apie 
senuosius ir naujuosius at
eivius, Vasario 16 gimnazi
ją, kuriai čia surinkta $100.

Po kalbų buvo meninė1 
dalis, kurią atliko Manches- 
terio lietuvių choras, Prano 
Pakėno vadovaujamas, ir 
solistai Arnoldas Vokietai
tis, ilgamečių SLA darbuo-j 
tojų Agotos ir Motiejaus; 
Vokietaičiu iš Nevv Haveno;

Spaudos komisijos narys
A Biretta.

ELIZABETH, N. J.

Apvogė Dienos Metu
Viktoriją Yanušauskienę
Apsukrūs vagys apvogė 

sūnūs, ir Lillian Bakštytė-‘64 metų našlę Viktoriją Ya- 
Sidney. 'nušauskienę, gyvenančią

Abu dainininkai ture-'134 Marshall St. Patį vi
jo pakartotinai dainuoti,' durdienį Yanušauskienė iš
neš klausytojai nenurimda-^ėjo į krautuvę šio to nusi
imi plojo. Solistė buvo ap-, pirkti, nebuvo namuose ir 
dovanota raudonų rožių jog nuomininkų. Kai po 
puokšte. Smuiku palydėjo;valandos grįžo du jos nuo- 
Jvozas Žemgulis. Imininkai, vagys, pamatę jų

Buvo manyta, kad kai- automobili kieme, spėjo pro 
priešakines duris pabėgti, 
pasiėmę su savim $34,300 

bonu, ivairiu 
ir pinigų $1,-

1 - ■ ciusipiie didelio kelio Į Kalitor elgėsi labai nekultūrin 
iniją. [gai, užgauliojo Miami lie
I Lipskis sako, kad tenykš-.tuvių “majorą” C. K. Braze 

Lietuvių \ asarnamio įįs oras jam nepatinka; už jo korespondencijas. 
Bendrovė (Lithuanian Out- cjjeną karšta, o naktį šalta.!Kažkas iš dalyvių buvo pa- 

Association) išsirinko Grįžęs Lipskis atsiminė/siūlęs pagerbti buvusį pri
metu valdybą; pirm. Į:a(i pasibaigė jo prenume-'mininką Petraitį už jo uolų 

fin. rast. ■ ■ ---« lt- *-•.

Lietuvių Vasarnamio 
Susirinkimas

išgyvenusi 6 1955
likai vaidinimas labai pati- tremtyje. ii Stasys Sargutas, nn. rast. iata, todėl paskubėjo ją'darbą, bet Steponavičius
ko. Tik gaila, kad žmonių. Pabaigus filmas rodyti,'Albertas Adomaitis, užrašų p,atęsti ir pridėjo Maikio sutrukdė apie tai kalbėti, 
susirinko neperdaugiausiai. Balfo skyriaus pirminin- ^r. \ anda ^šerksnienė, rfėvui klumpėms nusipirkti Pirmininkas taip pat nebe-
Parengimas buvo skirtas kas Jurgis Žilinskas pa 
Balfo dešimtmečiui paminė-' prašė paaukoti kiek kas ga- nariai—E. 
ti ir sudaryti kiek galima Ii nupirkimui Kalėdų dova-ĮPaneyėžis, 
dauginu naramos Euronoi nu tremtvje esantiems lie-!A. Vuska, 
tebevargstantięms lietu- tuvių vaikučiams. Suauko- 
viams tremtiniams, taigi ta per 30 dolerių. Be to, 
pittsburghiečiai turėjo gau- Balfo skyrius jau turi ir 
singai susirinkti ne vien daugiau šiam tikslui surin- 
gražaus vaidinimo pažiūrė- kęs pinigų, taigi vargšai lie
ti. bet ir artimo pagalbos tuviukai Vokietijoj ir nuo 
tikslu. .Pittsburgho lietuvių gaus

Jau esu rašęs, kad mūsų Kalėdų dovanų.

-•ižd. Veronika Remkutė ri $1, o “Keleivio” atstovą pa- susigaudę.
Tunkūnas, ^-'vaišino iš Meksikos Įvežtu 

V. \ isnauskas, ‘‘skystimėliu.”
Lietuvė Miamietė.

kad
bės ir skyrių pirmininkai, 
bet programa užsitęsė ir 
taip ilgai, todėl teko kalbasi valstybinių 
sutrumpinti. Rengėjai dėl'brangenybių
to atsipraso. '.300 vertės, nuomininko kei-

Minėjime dalyvavo apie nes? 3 marškinius ir radijo
350 asmenų. ; aparatą.

Šį minėjimą surengė 124i

A. Navickas, A. 
Daukantas, B. Cekatauskas.

Kitas narių susirinkimas 
įvyks sausio 11 d. Lietuvių 
Piliečių Klube, 255 Main St. 

Pagerbė Mickius
Seni “Keleivio” skaityto

jai Adomas ir Ona Mickiai 
lapkričio 22 d. minėjo savo 

!vedybinio gyvenimo 45 me
tų sukakti. Jie visą laiką

J. Kaulaičia.

MD.BALTIMORE.
Mačiau Keistą Šviesą

Gruodžio 11 d., 11 vai.

WORCESTER, MASS.

Jie Remia ‘Lietuvos Istoriją’

Bendrai, Jaunųjų Lietu 
viu organizacijos parengi- ivedybinio.gyvenimo 

pusėtinai gerai pavy-,tll sukaktį. Jie 
Tai gal dėl to, kad!^Yvena Gaidnei mieste.

mas
ko.

visuomenė kažkaip atšalo 
lietuviškiems reikalams,
\ pač lietuviškiems parengi
mams. Tas galima paste
bėti net paprastuose žmo- šiuo
nių pasikalbėjimuose, štai pati 
cleveland iečiai artistai, kai lietuvių 
kurie ių dar prieš antrąjį ruošiamų 
karą čia atvykdavo daly- buvo labai 
vauti parengimų programo-jtas beveik

Į Yanušauskienė dar džiau
giasi, kad valdžia pažadėjo 
pavogtus bonus pakeisti ki

ltais; taigi vagys jais nepa- 
vaišių pagamino' sinaudos ir ji nenukentės.

... . 'ai5’1!0• A- yaH Panašūs apiplėšimai Eli-
kevičienė, O. Ručinskiene, dažnas reiškinys,
A. Guloimenė, O. Titus- ^monėS susirūpinę ir ypa- 

'• ^erlaitien5’ M- Pikturniene, ungaj vakarais bijo namus

kuopa, apskrities pirm. 
Vedeikio ir iždininko 
Labanausko padedama.

Skanių 
ir svečius

B.*
P.

Šie \vorcesteriečiai remia
Dr. Sruogienės “Lietuvos

, .. .. T • . o Istorijos” išleidimą:vaxaro ėjau įs Lietuvių bve- T . J. . „ ... . . J . .7 Lietuvai Remti Draugijatames ir, pažvelgęs 1 dangų,' J
pamačiau skrendančią ne
paprastą šviesą. Ji skrido 
visai žemai, vos viršum pa
statų. Ta šviesa darė ratą’,,, ... . .. A ,
ir tain ereitai skrido kadiMyIetoJų DrauSDa’ Ambr- 
ji nė minutės neti-uko ap-'?lazys’ ^uhJa Lendiariiene,jnė> joms pageibėjo N. Gul-,
skristi ketvirtaini bloką. Aš C'- Utenas Ona 5inaitė ir 0- jusjnas. »

. . . • __ *. Inhmipnp Pprras kalvv-! ___ __________

?2o.
' Po $10: Lietuvių Moterų
Klubas, Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara, Tėvynės

Į’-jO. Brunzienė, M. Mažonie- apieisti —S. M.I Adomas jau nebedirba 
•eikliausia PittsburgheJgyvena iš pensijos, 

grupė

metu ši draugija vi a J ir

ir, be to, jos 
filmų rodymas 
plačiai išgarsi n- 
visuose lietuvių

se, ir visuomet tarp savęs'laikraščiuose, 
gražiai lietuviškai kaibčda-'Krauluyiu Strelkas Baigtas, 
vo: taip jie nare ir sį kartą. 1
Bet mūsų žmonės, ypač jau- Departmentinių krautu- 
nesnieji, “nukeliavo” i prie-!viu prekių išvežiotojų strei- 
šingą pusę, jie jau daugiau kas, po metų laiko, pasibai- 
limpa prie airių 'gė. Išvežioto jai gavo už

darbiu pakėlimą ir kai ku- 
Iengvatas.Lietuviškos Filmos

toj pačioj
rias kitas 
prekių išvežiotojų

Ta proga jiems jų sūnėno 
Alekso ir Bronės Yuškų na
muose buvo surengtas po
kylis. Sukaktuvininkai su
silaukė daug linkėjimų ir 

j gražių dovanų.
I

Aš Pagelbėsiu

Bet 
padėjėjųLapkričio 21 d

Lietuvių Mokslo Draugijos! klausimu darbininkų unija 
svetainėj Jaunųjų Lietuvių dalinai nusileido, ir atrodo, 
organizacija rodė lietuvis-!kad aPie 200 padėjėjų ne
kas garsines filmas, kurių teks darbo. Tačiau krau- 
žiūrėti žmonių šusirinkotuvėse dar ne viskas “ra-

Jei norite, aš pagelbėsiu 
jums išsirašyti “Keleivį” ar
ba atnaujinti jo prenumera
tą. Prašau kreiptis 65 Pea- 
bodv St., arba skambinti 
tel. 3138-M. Iš manęs ga
lite gauti ir “Keleivio” ka 
lendorių 1955 metams už 
50 eentų.

A. Yuška.

RUMFORD, ME.

JAU ATSPAUSDINTAS IR SIUNTINĖJAMAS

Keleiviof Kalendorius 1955 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 

dideli 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen
dorius jau atspausdintas ir siuntinėjamas.

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug J 
įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka- • 
lendorinę dali.

Kalendorių dabar pats laikas užsisakyti. Kaip 
tik gausime užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime.

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu: 1

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass

«1

Ir Vėl Kapai
Per vieną mėnesį mirė 3 

lietuviai:
Adomas Barzdelis (Bere- 

son), 76 metų, kilęs iš Kur
tuvėnų valsčiaus, Urkuvėnų 
kaimo. Į Ameriką jis bu
vo atvykęs prieš 45 metus.

Liudvikas Baltrušaitis, 74 
metų, kilęs iš Raudėnų vals
čiaus, Žemalėnų kaimo, čia 
išgyvenęs 51 metus. Abu 
buvo viengungiai.

Ona Metrikaitė-Beivudie- 
nė (Baywood), 62 metų, ki
lusi iš Andriejavo valsčiaus. 
Ji paliko vyrą Antaną Bei- 
vudą, dukterį Ievą ir žentą. 
Grįžo iš Tolimos Kelionės 

P. Lipskis, “Keleivio

Jabriiienė, Petras 
nas. Viso $105.

Malonu yra diibti kultū
rini darbą, kuomet yra mū
sų tarpe garbingų brolių ir 
sesučių, kurie remia gerus 
umanymus.

Visiems prisidėjusiems 
>rie šio darbo tariu nuošir
džiausią ačiū.

K. Kinderis,
T. M. D. Organizatorius.

Kalvy-, o ^ia sąrašas aukotojų 
Vasario 16 gimnazijai. i 

Po $5 aukojo: Manches-' 
terio choras, J. AzukienėJ 
Dapkus, A. Kelienas.

Po $2: Kvetkauskai, Ma
tai, K. Vadisius, E. Vedei- 
kis, K. Kalinauskas, A. Bi- 
etta, B. Suslauskas, Jusai

čiai, J. Andrukonis.
J. Pakalnis aukojo $1.50. 
Po $1: Misaitis, Cheka-

SLIPPERY ROCK, PA.15 minu-ją stebėjau 
čių.

Jos dydis atrodė kaip ne
didelė pagalvė. Aiškiai toj 
šviesoj nieko nesimatė, 
vien tik spinduliais apteku
si ir skrisdama šnypštė.

Paklausinėsiu. kas kitas 
matė tą šviesą ir kaip jiems 
ji atrodė.
Mirė Magdelena Budelienė 

ir Juozas Grigaliūnas

Mirė Magdelena Budelie
nė ir Juozas Grigaliūnas 
Pirmoji paliko vyrą ir su
augusius vaikui, antrasis 
buvo nevedęs.

Ilga Tarnyba

Vincas Luiza ištarnavo 18 
metų siuvėjų unijos agentu 
Apie jį. labai gerai atsiliepia 
ne tik A. C. W. of America 
vadai, bet ir lietuvių sky
riaus nariai, kuriems jis yra 
daug gero padaręs. Linkė 
tina jam dar ilgai būti tose 
pareigose.
Dosniai Remia Vasario 16 

Gimnaziją
Kazys Kazlauskas, nau 

jakurys, Vasario 16 gimna 
zijos mokinei Hildai Lin 
gertaitei išlaikyti paaukojo 
$50. Pinigus pasiuntė 43 
būrelio vadovas Balys Bra 
zauskas. Taigi, negalima 
sakyti, kad naujakuriai pa 
mii’šta savo pareigas.

Ant. Kurelaitis.

apie

Mirė Vaičaitis
I

Dar niekas nepranešė, 
kad čia birželio 1 d. mirė 
Jonas Vaičaitis, sulaukęs 
67 metų amžiaus. .Jis yra 
gyvenęs Chicagoje, trumpą 
laiką Duųuesne, Pa., ir pas
kutiniuosius 20 metų Slip- 
pery Rock.

CHICAGO, ILL.
Serga Budrienė

“Keleivio” gera bičiulė 
?ožė Budrienė, gyvenanti 
1940 So. Tripp Avė., jau 5 
mėnesius yra suparaližuota. 
Jnkiu jai greičiau pasveik
ai. Draugas.

BROOKLYN, N. Y.

nauskas, Tysliava, Stanke-J Velionis buvo ilgametis 
vičius, Lubinskas, Pilkaus-(“Keleivio” skaitytojas. Jis 
kas, Jakavonis, Janulai- paliko liūdinčią žmoną Do- 
čiai, Orentas, Balčiūnas,1 micelę, posūni John Žali, 
Kvaraliejus, Baltuliai, Sau-Įpodukras Anne Nelson ir 
lis, Bujanauskas, Petraitis,’Emmy Hunter, seserį ir du 
Pikturna, Leve, Waleiskas, broliu Chicagoje.

Sužeistas Akt. Žukauskas
Gruodžio 5 d. aktoriaus 

Vitalio Žukausko vadovau
jama grupė vaidino Čiurlio
nienės “Aušros Sūnų.” Jo 
žiūrėjo keli šimtai, vaidini
mas buvo pasigėrėtinai vy
kęs.

Važiuodamas iš vaidini
mo aktorius Žukauskas už
kliuvo už sunkvežimio ir 
sunkiai sužeistas — įlaužti 
4 šonkauliai, išmušti dan
tys. Su juo važiavusi jo 
žmona laimingu būdu liko 
nepaliesta.

Onutė.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLJŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.
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Maikio su Tėvu

—Gut yvnink, Maike! i rie saliunuose veda tuščias 
—Sveikas, tėve! Kur bu- diskusijas, o tingi paimti 

į knygą ir pasimokinti isto-

;na “storuliu,” arba negreitą vimo. Žmogus tingėjo nu-Įkomunisti> sukilimas? Mes 
I“greituoliu.” Tokios pa- siplauti kojas, ir kaimynai griežtai tvirtiname: ne. Rusi- 
vardės duodamos pašaipos pradėjo vadinti jį “Juodko-,Jos Pini«ais apmokami komu- 
tikslu. Ir tėvo minimą re-ju.” Kitas vėl mėgdavo nistl]. a?ltator'al i s^ni‘11 sūkau- 
daktorių moterys vadinda- daug plepėti ir tapo žino- :'a
vovo “milžinu” pašiepda- mas Plepiu. O Kuprių tė- k . JtŲįk 1 a 
mos jo nedideli ūgi. Jos vas ar protėvis turėjo būt 
taip ir sakydavo: “Keturių kada nors kuprotas, toks 
Pėdų Milžinas.” Dabar kaip tu, tėve.
oks žmogaus pravardžiavi-' —Maike, tu manęs su 

mas jau negali jam prilipti kupriais nelygink, ba gali 
ir pereiti jo vaikams, nes gaut per marmūzę, 
tikras jo vardas ir pavardė —Matau, kad tėvas jau
yra užregistruoti gimimo ir supykai. Na, jeigu jau 
krikšto dokumentuose. Bet taip, tai galim ši pasikalbė- 
seniau tokių dokumentų ne- jimą nutraukti. Kitą sykį 
buvo ir tada net pašaipa aš paaiškinsiu, kokios įta- 
virsdavo žmogaus vardu, kos žmonių pavardėms turi 
Pavyzdžiui, šiandien yra to- gamta, jų gyvenamos sąly- 
kių pavardžių kaip Juodko- gos, užsiėmimas ir kiti da- 
jis, Kuprius, Plepys ir kito- lykai. O tuo tarpu tėvas 
kių. Aišku, kad tokios pa- parūkyk pypkę, 
vardės pasidarė iš pravar- —Okei, Maik! Aš tavęs
džių, reiškia, iš pravardžia- lauksiu.

Neleido Teisyb ės Pasakyt i

Lietuvos darbininkų tarpe, 
jų įtaka žymiai sumažėjo 

per paskutinį pusmetį. 
Didžiulė profesinių sąjungų 
dauguma, sukoncentruota so
cialdemokratų vadovybėje, ge
riausia tai parodė. Mes j>er- 
daug nekaltiname tų jaunų ka
rių, kurie davėsi suklaidinami, 
arba tiesiog buvo apgauti. Tik
rieji perversmo kaltininkai yra 
smetonininkai. krikščionys de
mokratai. ūkininkų Sąjunga, ir 
federantai. Tos partijos smur-j 
tu pagrobė valdžią, bet nedrįsta, 
prisipažinti smurtą padariusios! 
ir bailiai slapstosi už suklaidin 
tų karių nugaros. . . .”

Čia būtina pabrėžti, kad 
tas socialdemokratų pareiš
kimas ypač jaudino krikš
čioniškuosius atstovus. Mat, 
krikščionys perversmui bu
vo pritarę, jame dalyvavę, 
dabar stengėsi jį Įtvirtinti; 

ijie tikėjosi savo bendrinin-
Gruodžio 17 d. sueina 28 Vardu pareikalavo, kad seimas!^118,

išsiskirstytu. Kuomet I . RalP zm,uma- J*

POPIEŽIAUS LIGA LAIKRAŠČIUOSE

4

Pranešimai apie popiežiaus Pijaus XIII sveikatą domina 
Romos gyventojus. Paveiksle matome, kaip būrelis žmo
nių skaito viena laikrašti su vėliausiu pranešimu apie 
popiežiaus sveikatą.

metai, kai mūsų jaunas vai- tuojau 
Stybinis vežimas buvo pa- se*m° prezidiumas iš jų parei- 
suktas priešinga kryptimi— kala,o. kad apleistu posėdžių
iš demokratinio kelio į dik- si*’ J,e eerb,u k«a*it»cl« 

. . .ir seimo suverenumą, karinm-
3 an?-‘ .. 'kai, grasindami jėga. pareika-

Kaip žinoma, 19-6 me- ]avo kad se,mas išsiskirstytu
tais gruodžio mėnesio iš 16 viena minute. 
į 17 d. naktį buvo padary-į “Įsiveržusieji karininkai prie-

i vaiazią. rvaip žinoma, jiGi /> • iapsiriko—jų bendrininkai! VlSlĮ PripūZUltuS, h l

buvo apsukresni ir valdžios
Jau buvo rašyta, kadiš savo rankų nebeišleido,! 

kol Lietuvą svetimieji pa- Bostono Rašytojų Klubo su
grobė. —R. M. įrengtose prof. Vaclovui Bir-

__________________ ižiškai jo mokslinės
Kokius Lietuvius > Jo amžiaus 70

d i apie lietuviškosios 
os praeiti.”

Prof. J. Puzinas: “Visa
lietuvių tautos 

ir didžiuo-
veiklos laisvosios 

metu su- dalis džiaugiasi

kny-

vai visą dieną?
— Buvau pas savo frentą' įjo.-

Zacirką. Tu jau žinai, kadi —Nesibaik, Maike! Juk 
starduojant mudviem armo-1 išsigerti ir pasišnekėti su 
bilą jis buvo sukoliečytas J žmonėmis reikia. Kitaip 
Labar jau pradeda vaikš- žmogus ir kalbėt užmirš- 
čiot. Nors jo koja tebėra um.
dar aptinkuota moliu, ale —Pasimokinęs, tėve, ga- 
už baro jau gali pastovėt.' iėtum daug geriau kalbėti 
Taigi buvau nuėjęs ji aplan- ir žinotum ką pasakyt, 
kyti. Buvo ir daugiau lan- —Tu. Maike, štedi žiūri 
kytojų. Visi ji sveikino ir i knygas, o ar tu gali pasa

tas perversmas: seimo pose- varta nutraukė seimo posėdį, 
dis išvaikytas, vyriausybė seimo pirmininkas ir vicepirmi- 
suimta. “diktatorius” vai- ninkas buvo suimti, nuvežti į 
džia paėmė i savo rankas, generalinį štabą ir sulaikyti 

Įvykdę,

Nori Deportuoti paskaityta 
kinimų, kuriuose

kakčiai paminėti iškilmėse jasi Jūsų pasiektais laimė

uziauueSi, v ..a r.du jdu U" T'L pi l- n. v v Lr\ctx ui na: 17 otcivo/lfi aicn auv

Įje arešte. ‘Diktatoriaus' įsakymu
-nakties paukščiai” tuoj su-'buv0 ?Se4,uo,i ir vy-
sirūpino savo “darbus” itei- r““y1bes f .1“1:. '» lalkomos 
sinti Todėl jau gruodžio buvo kad jį arba
19 d. bu\O sukviestas seimo^uojau paSįra.;ytų atsistatydini 
posėdis. Į jį is 85 atstovų mo aktą. arba ji bus per pusę 
atvyko 42. taigi mažoji da-įvalandos išvežta Alytun. Kar- 
lis. N ei socialdemokratai į tu vyriausybė? nariams buvo 
nei liaudininkai posėdy ne- duota suprasti, kad už jų sau-

Perversmą

pilti pilną stiklą alaus. Za- ant 
cirką visiems užfundijo ir iės 
’pats prašneko. Denkiu, sa- 

žo-1 
jei 
ro-'

svei- jimais jaunam Lietuvos 
iškeliami mokslui, visi giliai vertina 

Amerikos komitetas sve- didžiuliai sukaktuvininko Jūsų išvaryta dideli bara
i. * *- *

turgimiams ginti, kuris yra.nuopelnai mūsų mokslui, Lietuvos kultūros istorijo- 
suorganizuotas ginti bolše-1 kultūrai. Čia duodama ke- je.”
vikams ir įtartiems bolše-'lios trumpos jų ištraukos. | Prof. S. Kolupaila: “Lin- 

vvriausybės yizmu sveturgimiams, siun-j Vlixo pirm. M. Krupavi- kiu tęsti svarbų ir naudingą 
’tinėja laiškus lietuvių orga- čius: “Visą amžių skubi mūsų tautos kultūrai darbą, 
nizacijoms ir prašo aukų. įdirbti. Tuomi daug nusi- kuriame niekas nepajėgtų

Prie savo atsišaukimo dėL pelnei savo tautai. . . . Sa- sukaktuvininko pavaduoti.” 
pinigų tas “komitetas pri- vo gyvenimo kelionėj sėjai Bostono studentu valdyba 
dėjo ir sąrašą deportuoja-,pilna sauja, o tauta rinko “linki ir toliau būti švyturiu 
mųjų Amerikos lietuvių, ar-kupinomis rieškučiomis. Lo- Lietuvos studentams.” 
ba tokių, kuriems užvestos^bio stirtos. Tikiu, kad Pats Amerikoje gimęs ir augęs 
oylos dėl pilietybės atėmi- dirbęs ikišiol už keiis, suge- dr. Landžius: “Akli būtu
me. Iš sąrašo matome, kad besi ir nešdamas 70 metų me. jei nematytume darbų 
imigracijos vaidininkai no- naštą dirbti už kelis ir to- tokių vyrų, kaip prof. Bir- 
ri įšdeportuoti šiuos Lietu- liau. žiška.”
voje gimusius asmenis: I Vliko Užsienių Tarnybos “Naujienų” vyr. redakto-

New Yorko valstijoj—!vedėjas dr. P. Karvelis: rius Dr. P. Grigaitis: “Jūsų 
Benny Salzman ir Morrisj“Jūsų indėlis mokslu ir tau- nuopelnai lietuvių knygos 
Taf t. tinės kultūros ugdymu i mū- istorijos ir bibliografijos

sų dvasini lobyną vra labai srityse neįkainuojami. Tai 
žymus.” pripažįsta visi, kurie nusi-

P. Žadeikis, Lietuvos jga- mano šiuose moksluose <lau- 
liotas ministeris Washingto-giau už mane. .Malonu man 
ne: “Lituanistikos moksle yra pažymėti
“Tamstos talka yra ypatin- reikšti savo 
gai reikalinga.” tuo, kad Jūs

ti aug

dalyvavo. (Čia priminsime,
kad seime buvo Įvairaus

, , ,. plauko krikščioniu 30, liau-—Žinoma, kad galiu. i- • , -ji ,. ,• * - dininku 22, socialdemokra-—n.-o.t jeigu gali, tai x, . . , oJ tų lo, ūkininkų partijos 2,
tautininkų 3 [Smetona, 
Voldemaras, kun. Mironas!

svieto žmonių pavar-

—Orait,
asakvx.
—Vardai

ko, už tokius gražius 
džius, ale būtų geriau,
jūs duotumėt man gerą ro-' —Vaidai ir pavardės at- 
dą. Vot, sako, pasakykit,i sirado tik tada. tėve, kai 
kaip aš galėčiau savo pa- žmonės išmoko kalbėt. Ir 
valdę pafiksyt. Esą, iš Za- visų pirma atsirado tik as

meniniai vardai. Šeimvni-

suma kely lydintieji nesiima 
atsakomybės. Tuo būdu buvo 
priversta atsistatydinti teisėto
ji vyriausybė.

“Tuo pat laiku buvo išvaiky
tas seimas ir areštuota vyriau
sybė; sukilėliai areštavo patį

cirkos visi daro juokus, ir 
man pačiam toks vardas ne
labai patinka. Vot, sako, aš 
jums duosiu po pysiuką pei- bevei 
perio ir kožnas parašykit 
savo mįslę, kaip Zacirka 
pagerint. N’u, ir visi para
šė. Kaip tas popierėles su
rinkom ir pradėjom skaityt, 
tai pasirodė, kad Zacirkos 
pavardei yra siūlomi šitokie 
pagerinimai:

Zacirkiewicz,
Zacirski,
Kukulis,
Kleckas ir 

Pampuška.
Zacirka susidėjo tas 

popierėles i savo paketbu- 
ką, dar sykį visiems užfun
dijo ir pats išsigėrė. Sako, 
reikės dabar pamislyt kat
ras pagerinimas yra geriau- 
sis. Nuo čia, Maike, pra
sidėjo visos moksliškos dis
kusijos apie pavardes. Iš
kilo klausimas, kaip galėjo 
žmogus užgimti su tokia 
čiudna pavarde, kaip Zacir
ka? Ant galo kilo klausi
mas, kaip atsirado visos ki
tos pavardės? Kas jas iš- 
nnslino ir kaip jos prilipo

niu pavardžių ilgai dar ne- P‘,mini.nku 
buvo. (ri asmeninis vardas1 Stauffalcl° lsnnko

ir 13 tautinių mažumų at- respublikos Prezidentą jo na- 
stovų.) Nors teisės ir netu- muose 'r aPslatė sargybomis, 

j rėdami. susirinkusieji seimo

visada reikšdavo 
žmogaus ypatybę. Vienas 
mokslininkas, kuris tyrinė
jo Pietų Vandenyno salas, 
rašo, kad vienoj saloj jisai 
užtikęs tokių vardų kaip 
“Uždangų Pynėjas.” “Sto
ras Balsas,” “Stipri Ran
ka,” “Greitos Kojos’’ ir tt. 
Jeigu žmogus niekuo nepa
sižymi, tai jis ir vardo ne- 
uii. Jeigu žmogėdros ku

li suėdė, tai jis pasidarė ži
lumas kaip “Tas-Ką-Buvo- 
škej tas.”

—Maike, tu nekalbėk 
man apie tuos, ką salose bu
vo iškepti. Tu pasakyk 
man, kaip atsirado lietuviš
ki vardai.

Iš prezidento buvo pareikalau
ta. kad jis priimtų senosios vy
riausybės atsistatydinimą, pa- 

Iskirtų naują ir pats pasitrauk- 
piezi-j.y Grasinimai- ir prikalbinę- Michael 

jjimais Prezidentas buvo pri
verstas išpildyti sukilimo vadų 
reikalavimą.

“Gruodžio 19 ią įvyko seka
mas neteisėtas aktas. Seimas 
buvo sušaukta- posėdžio ne pre
zidiumo kvietimu, bet parėdy
mu tų. kurie vykdė iierversmą.

dr. J.
A. Stul

ginskį, o valstybė: 
dentu A. Smetoną.

1 Gmodžio 30 d. buvo su
kviestas kitas jau lyg eilinis 
seimo posėdis prieš pervers
mą pradėtam valstybės biu-i 
džetui svarstyti. Tame po-j 
sėdv jau dalvvavo ir social-J
demokratai su liaudinin-susirinko tik
.kais. -Jie buto šutaię posė-tkrikščionys demokratai, ūki- 
ly iš seimo tribūnos pada- 

pareiškimus
ninku Sąjunga 
cija. tautininkai 
tijos atstovai, 
lenkų frakcijos, 
diškiu. atstovą

ryti pareiškimus, kuriuose 
būtų Įvertinti paskutiniųjų 
dienų Įvykiai. Socialdemo
kratų vardu tą padalyti tu
rėjo K. Bielinis, bet seimo 
pirmininkas jam nedavė žo
džio. Tada buvo pasiryžta . . . , , . ., t ,. y. pirmininkas parkaitetą padalyti gavus žodi biu-

Darbo Federa- 
Ūkininkų Par- 
trys atstovai 
vienas klaipė- 
Kinderis, vie

-Sol

žmonėms? Kožnas aiškino 
vis kitaip ir prie tolko nega
lėjom prieiti.

—Panašiai, tėve, ir lietu
viai gaudavo savo vardus. 
Jeigu žmogus turėjo tamsią 
švaizdą, juodus plaukus, jį 
naminė Juodžium ir Juo- 
i; šium. O jeigu vyras bu

vo didelis, jis gavo Didžiu
lio vardą. Vėliau tokie var
iai virto pavardėmis ir Di
džiulio vaikai jau vadinosi 
Didžiuliais.

—Ar žinai, Maike, kad 
tu čia negražiai man pam£-

nas žydų frakcijos ir seimo pir
mininkas Staugaitis—viso 42
atstovai iš 85. Kuomet seimo 

respubli
kos Prezidento atsistatydinimo 
raštą, nei vienas posėdy dalyva

vusiųjų seimo narys, gerai ži
lius sakinius pasakius, pir- nodami smurto įvykius rr kon

stitucijos paniekinimą, nepakė 
lė protesto ir nepareikalavo, 
kad teisėta tvarka būtų ats‘a- 
tyta. Tokiu būdu dešinieji sei-

džeto reikalu. Pirmasis žo
di gavo S. Kairvs, bet ke-

—Tai liūdna padėtis, tė- labai. Didžiulio vardą gali
ve. kad iš tokio būrio žmo
nių nei vienas negalėjo pa- 
• L kinti, kaip atsirado pa
vardės.

—Nu. tai kas čia kaltas 
—Tinginystė kalta.
—Ar tu, Maike, ii 

mane tinginiu vadini?
—Tėvas ne vienas

«i

vėl

gauti ir visai mažas žmoge
lis. Ve, aš žinau buvusį 
Klyvlento tautiškos gazie
tos redaktorių. Jis visai 
mažas vyrukas, o betgi

[Klyvlento moterys vadinda
vo ji Milžinu.

—Panašiu atsitikimu daž-

mininkas atėmė jam žodi.
Lygiai tas pats atsitiko ir 
K. Bieliniui. Taip iš eilės 
Į tribūną ėjo frakcijos na
riai—V. Galinis, J. Januškis, mo a^tovai sulaužė duotąja 

priesaiką, pamynė po kojų kon
stituciją ir įstat . mus ir tuo pa
čiu jie patys nebegali skaitytis 
teisėtais atstovais. Dėl to ir 
naujo Prezidento rinkimai yra 
neteisėti. Tie Prezidento rinki 
mai tik* dar kartą sumindžiojo 
Dievo Visagalio vardu paskelb 
tąją konstituciją. Tiek pat ir 
naujoji p. Voldemaro vyriausy
be. atsiradusi iš smurto ir kon
stitucijos laužymo, negali būti 
ir nėra teisėta I ietuvos vyriau
sybė.

“Perversmui įvykdyti buvo 
smur-'pavartota kai kurių kariuome-

1. Papjauskas, Mikulskis, J. 
Kedys, B. Jakubauskis, J. 
Malkelis ir. po kelis saki
nius pasakę, neteko žodžio.

Seimo krikščioniškoji da
lis visą laiką kėlė triukšmą 
ir trukdė kalbėti. Galų ga
le triukšmas buvo toks di
delis, kad nebuvo galima 
girdėti, kas tribūnoj kalba
ma. Tokiu būdu iš tribū
nos tesuspėta paskelbti tik 
ši pareiškimo dalis:

“šiandien reakcininkai
to keliu vėl grįžo į valdžią. I nės dalių karininkai. Kareiviai

New Jersey valstijoj 
Hertz.

Pennsylvania valstijoj— 
Gatės, Ursula 

Paich ir John Urban.
Ohio valstijoj—Joe Lu

kas.
Michigan valstijoj—Pet

rone Jakstys ir John Kraus.
Illinois valstijoj—Vincent 

Andrulis, Agnės Deikus, 
Leon Prūseika ir George 
Chirvanskas.

Wisconsin valstijoj—Joe 
Gebort.

Minnesota valstijoj—Ve- 
va Hathavvay.

California valstijoj—Raye 
Rubin.

Dėl šitų 16 lietuvių ar 
Lietuvoje gimusių žmonių 
“komitetas sveturgimiams 
ginti” prašinėja aukų ir 
skundžiasi, kad to komite
to našta labai padidėjusi, 
nes justicijos departamen
tas nori pasinaudoti Įstaty
mu jam teikiama galia išde- 
portuoti iš Amerikos čia ne
pageidaujamus žmones.

Komitetas sveturgimiams 
ginti nė žodžiu neužsimena, 
kad jo ginamieji asmenys 
yra bolševikai ar bolševi- 
kuojantieji, kurie yra prie
šingi Amerikos tvarkai ir 
labai giria rusų bolševikų 
tvarką. Tas “komitetas” 
visus aukščiau paminėtus 
asmenis laiko justicijos de 
nartamento “aukomis.” nors 
daug teisingiau būtų saky
ti, kad tie asmenys yra bol 
ševikiškos propagandos au
kos. Jie Įtikėjo i bolševiz-

ir kartu iš- 
pasigėrėjimą

ikišiol pasili-
V. Sidzikauskas, Lietuvos kote ištikimi toms pagrindi- 

Lietuvos Laisvės Komiteto nėms visuomeninėms idė- 
pirm.: Tamsta esate viena joms, kurios gaivino mūsų 
iš mūsų tautinio genijaus dvasią, kada buvome 20 
Įkvėptų asmenybių, kuri sa- metų jaunuoliai. Dėl jų 
vo talento nelaikė po saiku, Įgyvendinimo dar. tur būt, 
bet energingai jĮ leido apy- teks ilgai kovoti.” 
varton, kad tarnautų mūsų Bostono Rašytojų Klubas: 
tautos gerovei ir garbei.” “Mums (esi) visada ir visur

Dr. Jonikas, Lituanistikos kaip didis mokslo vyras. Tą 
Instituto prezidentas: “Jūsų ilgą ir vingiuotą kelią Tu 
mokslinė veikla Įrašė Jus ėjai nepalūždamas ir nepa- 
tarp žymiųjų vardų Lietu- liaudamas tirti spausdintą 
vos mokslo istorijoje.” lietuviškąjį žodį. Tame ke-

Poetas M. Vaitkus: . lyje sutelpa Tavo darbai
esi mums patriarchas ne nuo Mažvydo iki Lietuviš- 
vien metais, o ir kultūriniu kosios Enciklopedijos. Nie- 
svoriu. ir nuopelnais Tėvy- kad dar neplakė širdis, kuri 
nei. . . . Bet Tėvynė yra se- tiek meilės turėtų lietuviš- 
na išmintinga Motulė, kuri kajai knygai ir tos knygos 
supranta ir Įvertina Tams- kūrėjui.”
tos darbą. Tamsta esi jai Taip prof. 
vienas iš labai nedaugelio žiška vertina 
ir ji kaip tokį apvainikuos.” mokslininkai.

Rašytojas A. Vaičiulaitis: ir kt., o iš Lietuvių Enciklo- 
“Ašai pats lenkiu galvą pedijos vyriausio redakto- 
prieš tą stambų prof. Vac- riaus pareigų jis vis dėlto 
lovo Biržiškos Įnašą i lietu- atleistas.
vių kultūros istoriją ir pil----------------------------
nai sutinku su prof. Z. Pirmasis tramvajus (stryt- 
Ivinskio mintimi, kad šian- karis) pasirodė New Vorke 
dien jokiame kontinente ls"2 l’nkrif'o 25 <1..
nėra kito tokio mokslininko g' "r.kliai ir tik nu‘’
lituanisto, kuris galėtų pa- _____
sakyti toki autoritetingą žo-

Vaelovą Bir
iu ūsų žymūs 
kultūrininkai

Drabužiams Amerikoj 1941 
" metais kiekvienas žmogus vi

dutiniškai išleido $65, o 1946 
nori išsiųsti i tą kraštą, kur mftais jau $125.

rNaktį iš 16-tos į 17-ją gruodžio buvo išvesti gatvėn melagingu mo pasakas, peikia Ameri-
____ esi nai pasitaiko, tėve. Kai tais dieną seimo posedin įsiveržė bū- cbalsiu—eiti malšinti sukilusius ką, bet visomis keturiomis

toks. Visi yra tinginiai, ku- liesą žmogų kaimynai vadi-Ary> karininku ir ‘diktatoriaus’ bolševikus. Ar grėsė Lietuvai .spiriasi, kai Amerika juosi

viešpatauja ju ginama 
ševikiška tvarka.

bol-
Remkit kur-e

—J. L. skelbiasi ‘Keleivyje.”
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Už Svarą Mėsos 5 Metai atsitiko. Nei jų 
kas kitas jokiųNesenai iš Lietuvos atvy

kęs M. Bakanas sako, kad .ne^a^?a , ...
už mažiausius nusikaltimus!.. T"ks hklmas daugiausia 
komunistai baudžia labai *stlnka V-V1'US'
skaudžiai. Jis duoda toki 
pavyzdi: Kauno skerdyklo
je vienas darbininkas buvo Lapkričio 25 d. Lietuvoj 
nubaustas 5 metus kalėti už mirė buvęs Dotnuvos Žemės 
svaro mėsos paėmimą, o ūkio Akademijos profeso- 
antrasis 7 metus už 2 svar- rįus Dionizas Rudzinskis. 
rus. 1935 metais jis buvo dėl li-

—-----  gos išėjęs į pensiją ir gyve-
Kaip Jaučiasi Rusai Lietuvoj; no Airiogaloj.

Lietuviai su jais nesibi-Į Rudzinskis buvo žy-
čiuliauja. Rusai dideli giį_Įmiausias Lietuvos augalų( 

Dažnai atrankos (selekcijos)tuokliai ir vagišiai 
jie, Lietuvoj praturtėję ir 
“prisikombinavę,” pasisten
gia dingti, persikelti kur 
nors kitur, nes žino, kad 
per ilgesni laiką jų darbe
liai paaiškės ir už juos teks 
atsakyti. Išnykus, pavyks
ta išsisukti.

Rusams Lietuva vis atro
do “aukso kraštas” ir jie 
vis tebeplūsta i Lietuvą ir 
stengiasi čia “užsikabinti.” 
Jiems lengviau čia gauti 
darbą, nes visi patys didie
ji viršininkai rusai.

j kolchozus rusai nesiver
žia, jie telkiasi miestuose.

žino
vas. Jo vadovaujama mi
nėtos akademijos stotis yr; 
išvedusi naujų, vietos sąly 
goms labiau tinkamų auga
lų veislių.

STEPAS STRAZDAS

seimos nei 
žinių apie

Mirė Prof. Rudzinskis

’lStepui Strazdui 70 Metų

;vieškeliu ir ragintoju kitus' FAŠISTINIO DON KICHOTO ŽYGIAI 
juo eiti. Stepas visomis 
progomis nesivaržo paro
dyti, kaip atrodo Maskvos , . „ _ , x
bernai be kaukių, už ką jis Vieną popietę fašistinis,tin£. K°n^orįe tuščiomis 
jų taip dažnai ir yra puola-Įdonchikotas Kiaulėnas išjo- 
mas. Į jo ant lazdos (mat, kuino

Stepas yra visuomet ge- neturėjo) ir patraukė per 
ros nuotaikos, draugiškas,'žydų tolkučkę j 345 Victo 
malonus bendradarbis. Jam na Park Rd. karingam
visi linki 
metu.

M ŪSŲ PIRMIEJI 
SKAITYTOJAI

Grynai Rusiškos Įstaigos

Kaune, pasakoja Baka
nas. yra grynai rusiškų, 
mišrių ir lietuviškais užra
šais Įstaigų. Laivininkystės, 
geležinkeliuose, visasąjun
ginėse įstaigose viskas jū
siška. fabiikuose — vienas 
parašas lietuviškai, antras 
—rusiškai, bet kai kuriuose 
(pav. “Kauno Audiniuose) 
tėra tik lietuviški parašai.

Rusai visi milicijų

(Laiškas iš Anglijos) grįžti į savo “vyriausią būs- 
omis.

Žinoma, nėra ko džiaug
tis iš žmogaus nelaimės, ir 
mes tikrai atjaučiame mūsų 
“riterio” nepasisekimą. Juk 
kaip sunku bus jam sura- 

dar ilgų,_ šviesių'giui. Jo ginklai buvo' ‘‘va-

nės diktatūros laiku polici-'1,ud"«.z,ra’:
ninku, kuris išdidžiai lydė-Juk tlkeJosl dl' 

i ao • 1 dėlės garbes.jo savo suvereną, LAS vie-

J. V-gas.

KALĖDINIAI
SVEIKINIMAI

Sveikinu su Kalėdų 
temis savo Gimines, 
gus, Drauges, Pažįstamus ir 
visus SLA narius!
K. Križenauskas,

— SLA 165 kuopos sekretorius,
i Vandergrift, Pa.

tininką, iki pat scenos, 
siekęs sceną, mūsų 

sven-j pradėjo kovą su 
Drau-

Pa- 
“riteris” 

vėjo malu-

Stepas Strazdas senajai giausia 
socialistų kartai žinomas organe 
(vardas, nes jis jau beveik daugelio buvo pramintas 
50 metų veikliai sukasi jų “Sąjungos poetu.” Buvo jų 
eilėse ir kaip tiktai didžiuo- spausdinama il
siuose centruose—Nevv Yor- laikraščiuose —

Linksmų Kalėdų švenčių 
ir Laimingų Naujų Metų 

Socialistų Sąjungos linkiu “Keleivio” štabui,
Kovoje, todėl mano geriausiem draugam,

prieteliam ir neprieteliam! 
J. A. Bartosh, 
Windsor, Conn.kituose

Keleivy-}
John P. Pohl iš Bostono ke, Chicagoje, Bostone. Šį je,’ “Aūšnnėj ir tt. Tadai Kalėdų proga sveikinu 

“Keleivį” skaito nuo pat jo1 trečiadienį, gruodžio 15 d., jis pasirašydavo Aidu, Kia- “Keleivio” skaitytojus Ur- 
pasirodymo. Pohl į Ame-1 jis uždengia savo gyvenimo jūnu ir savo tikrąja pavar- Eoną, Karklienę, J. J. Jo- 
riką atvyko 1903 metais ir į septyniasdešimtąjį lapą. de. Tų eilėraščių jis yra'naitį, Ramonaičius, V. Ta

So. Bos-į»i>ą laiką gyvena ou. »u»-j gtej)as vra Lietuvos šiau 
:one. Lietuvoje jis tarnavo , sūnus Ji$
rašte ir ♦- — '
lankė.

gi-
tme kumečio šeimoje ir, aiš-daug jos vietų ap-
įku, patyrė visus ano meto 
| kumečio vaiko gyvenimo

Vincas Černiauskas iš “saldumus.” Paūgėjus Ste- 
Springfield, Ilk, kuris se- pui teko ii- sunkų žemės 
niau nemaža rašė ir kitaip ūkio darbininko naštą pa- 
“Keleivį” įėmė, ir jį skaito nešėti. O juk neviliojanti 
nuo pat pradžios, skundžia-’buvo anuomet berno būklė! 
si dėl silpnų akių; dabar! Kad ir tamsu, kad ii- juo-

prirašęs gana daug. 
Chicagbj “Naujienos” pra
dėjo eiti dienraščiu, mūsų 
Stepas atsiduria ten, ii- pa
kaitomis su jau mirusiu 
Baronu redaguoja pirmąjį 
ir vietos žinių puslapius. 
Tas tęsiasi r.uo 1915 iki 
1922 metų. Vėliau porą 
metų jis dirba M. Kaičio iri

jam “Keleivį 
skaitanti 
Įžengė
keli betgi rtar pats

Jonas ii- Frank Sabonai

akių; dabar'į Kad ir tamsu, kad ir 
žmona pa-įda buvo aplinkui, bet

1S

rnais, spiaudė žaibus ir ug
nis į kairę ir dešinę. Visų 
veikla, sakė, veda Lietuvą 
į pražūtį, tik jo vieno žodis 
ir jo vieno darbai gali Lie
tuvą išgelbėti.

Mūsų “riteris” sumanė 
Į surengti rugsėjo 8 d. minė
jimą, bet vietos laikraštis 
jo nepaskelbė, o klebonas 
jo mišių nepriėmė, nes tai 
intencijai jau turėjo kitas 
užsakytas.

Senų emigrantų Sociali
nio Klubo patalpose veikė 
Meno Sambūiis. Jame bu
vo vienas antras ir “riterio’
šalininkų. Tas, matyti, jj 
paskatino įjungti visą sam
būrį į savo armiją, tai yra 
į Lietuvos Atgimimo Sąjū- 

Įdį (LAS). Deja, ir čia
_______ ______ _ j “riteriui” nepavyko—sam

Fort William, Ont., Canada. ;būris griežtai pasipriešino.
Nepasisekus Londone, mū

Kai mašauskaitę - Grigaliūnie- 
ir bendrai visus Lygu-nę 

miečius.
i Augustinas Yonaitis,

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANŲ

Juk buvo tikėtasi sugriau
ti Lietuvių Sąjungą ir tuo 
)ūdu atkeršyti jos pirminin
kui Bajorinui, dėl kurio 
nepaiėmimo” mūsų “rite

riui” teko apleisti redakto
riaus kėdę.

Buvo manyta į ožio ragą 
suvalyti visas politines or
ganizacijas, neišskyrus ir 
savo pusseserės Rezistenci
nės Santarvės. Bet ir šita
me fronte mūsų “riteris” vi
siškai pralaimėjo, tik viena 
Santarvė buvo kiek išsigan
dusi, o visi kiti yra ramūs 
ir tikri, kad “riteris” netru
kus nustos ir paskutinio 
ginklanešio.

Tamošius Tarka.

Seniausi Senatoriai

Rhode Island ketvirtą 
kartą senatorių išrinko 
Theodore Green, kuris da
bar yra 87 metų. Antras 
“jauniklis” senate bus bu
vęs viceprezidentas Bark- 
ley, kuris artinasi prie 80 
metu.

sų donkichotas išskubėjo 
Manchesterį čia kurti savo 
ginklanešių skyrių, bet ten 
neatsirado norinčių su “ri 
teriu” keliauti, ir jis gavo

Pirmieji elektra varomi stryt- 
kariai Įrengti 1888 metais 
Richmond’e, Va.

Švenčių proga užsakė 
Keleivį” dovanų šie asme-i 

Ste-} Iki 1935 metų galo Ste-} nys:
vėl “kriaučiauja,” bet' Mrs. E. Jurkevich iš So.! 

ten jį ištraukia į New Bostono atnaujino “Kelei- 
ir Yorką į “Nauiaia Gadynę,”ivi” metams A. Grebenukie--r ----- < *.«r t — — - - ~

kitų leidžiamose “Žiniose.”
Keleivj žmona pa-i«a ou\o apunaui, oev oie-, u 
ti. Jis rugsėjo 12 dJpas matė žvaigždelę aukštai pas 
į 77-sius metus. Laiš-'ir ją sekė. Jis veržėsi iš ne- iš 
.i-nri zloi. ‘■šankins anlinlmc Jis ir Yoiir rri n • i i rviTC «.xv ■ «> r?-> '’i/niinvv:. *= — —*== — ——. i o 11 Lr ,paraše, jaurnvc

sakosi,
Etna, Pa.. 

’’ nuo 1905
skaito
metu.

Skaitykime Vertingas Knygas!
MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruogos trilo

giška istorijos kronika, 173 pusi., didelis 
formatas, gera popiera .......................... 2.50

NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs, lengvai 
skaitomi dr. A. Garmaus-F. Lavinsko at
siminimai, 136 pusi.................................$1.00

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto J. Aisčio- 
Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli

mos praeities apie Binkį, Miškinį, Tumą, 
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
rašyta...........................................................

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio, žymiojo rusų 
rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis, 290. puslapių, kaina ...............$3.25

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių ..............................$2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas 
421 puslapio platus istorinis romanas iš 
Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap

darais, kaina .............................................
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

Jono K. Kario puikiai išleista knyga su 
160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po- 
pieryje. Aprašo ir paveikslais parodo 
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų 
istoriją. Kaina ...................................... 5.00

A KISS IN THE DARK. J. .Jazmino anglų 
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais 
$3, minkštais viršeliais .......................... 2.00

BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25

LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitė-
Sruogienė ................................................ 3.00

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu 

veikalas .................................................... 3.00
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 

knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
lenkų okupacijos metu, kietuose virš.... 5.50

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 
KELEIVIS

636 East Brpadvvay So. Boston, Mass.

nežinąs, kaip kurioje jis dirba iki 1943 nei Anglijoje, 
rašto, kaip supra- metų rudens, kol prireikė! Mrs. Anna Zalpis iš Ja- 

Jį išsi-!tęs, kad taip visuomet ne-1 jo “Keleiviui.” Atvykęs į maica, N. Y., savo broliui ir 
brolienei P. Balchunams iš

pats,
“Kelei- įmokęsvirsi-:

mnkai. Paprastų milicmm- jpiršęs jonas Ignotas,Įgali būti, kad reik siekti ge-j“Keleivį,” Stepas kurį lai
piojęs po resnės tvarkos . .' . ir kai ką dirbo redakcijoje, o vė-kų daugumas yra Lietuvos 

rusai. suns laikraštį nešiojęs 
namus.

Rusai Gali Lengvai 
Važinėtis

Rusai zuja valdinėmis 
mašinomis, jie gali ir trau 
kiniais važinėtis turėdami 
įvairias komandiruotes ir 
biletus gaudami be eilės 
Gi paprasti žmonės prie bi- 
letų kasos turi stovėti po į 
kelias valandas ir tai šešta
dieniais, pirmadieniais ir 
sekmadieniais geležinkelio 
biletą i Vilnių iš viso sun
ku gauti; taip maža trauki
niu.

LIETUVIŲ TEATRO 
SUKAKTIS

j 1905 metais ir jo užkampį'liau pradėjo jį spausdinti ir 
pasiekė revoliucijos bangos, tą darbą tebedirba ikišiol.

Gruodžio 31 d.
65 metai, kai Amerikoj pir
mą kartą buvo suvaidintas 
lietuviškas veikalas. Tai 

| įvyko gruodžio 31 d. Ply- 
mouth. Pa. Buvo vaidina
ma Turskio komedija “Be 
Sumenės.”

Lietuvoj pirmas viešas 
lietuvių vaidinimas įvyko 
Palangoje 1899 metais.

Žmonės Dingsta Kaip i 
Vandenį

Nėra pasaulyje kito kraš
to, kur žmonės staiga ding
tų kaip į vandenį. Niekas 
negali pasakyti, kas su 
jais atsitiko: ar jie 
(lyti, ar pasodinti

Stepas tuoj patenka į J.
Glemžos, V. Kapsuko (ta
da socialdemokrato), A.

sukankaK’armaus tose apylinkėse
organizuojamas socialde-’gijos leidžiamą “Darbo” 
mokratų eiles. Teko ir dra-lžumalą (dabar jį redaguo- 
gūnų nagaikos paragauti ir ja prof. J. Kaminskas) ir 
tik už vieną Vienažindžio aktingai veikia vietos so- 
dainų knygelės viršeli Šiau-'cialistų organizacijose, 
lių kalėjime mėnesį pasėdė-Į Taigi Stepas mūsų spau- 
ti ir į “neblagonadežnų" są- dos darbe yra išvaręs gana

Sana savo tiertogimo dar
bo Stepas nuo 1947 iki 1953 
metų pradžios redaguoja 
Lietuvių Darbininkų

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS 

Skaitytojams ir skelbė
jams pranešame, kad “Ke
leivio” ofisas darbo dieno
mis yra atdaras nuo 9 vai. 

sušau-jryto iki 6 vai. vakaro. Seš-
kalėji-'tadieniais nuo 9 vai. ryto

jiman, ar kas kitas su jais iki 1:30 vai. po pietų.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvvay -:- So. Boston 27, Mass.

Manchaug, Mass., atnauji 
no “Keleivį” ir užsakė ka 
lendoriu ir “Nauja Valgių 
Knygą.”

J. Valashimas iš Verdun,' 
Canada, užsakė “Keleivį” »

Drau- K. Likui ten pat.
B. Urbonavičius iš And- 

rew, Canada, užsakė po 
laikrašti ir po “Naują Val
gių Knygą” P. Lapinskui 
ten pat ir S. Samaškai, Ed- 
monton, Alberta. Į

Mrs. John E. Banon iš 
Arlington, N. J., atnaujino 

Keleivį” Stanley Ulozui,!
plačią vagą.

Jau vien tas faktas, kad
ti tėvų žemę ir traukti ten, Stepas tiek ilgai sukosi re-|Kearny, N. J. 
kur daugelis anuomet trau-,dakcijose, daug pasako apie Mrs. P. Cypas 
kė. | jo asmenį. Tai žmogus, ku-

1906 metais balandžio ris visuomenės reikalą sta- 
21 d. mūsų Stepas išlipo to pirmon vieton, jam au- 
New Yorko uoste ir prade- koja savo asmens reikalus, 
jo naują gyvenimą. Čia jis Kam labiau rūpi tik savi

rašą patekti ir ramybės nu
stoti. Tas privertė jį palik-

duoną pelnė griaudamas 
kietą uolą tada vedamiems 
požeminiams traukiniams, 
o laisvalaikį pašventė savi
švietai ir organizaciniam 
darbui. Stepas tuoj įstojo 
Į Socialistų Sąjungos 19-ją, 
o vėliau 52 kuopą. Tuo 
metu Nevv Yorke socialistų 
tarpe žymesnieji buvo Šu
kys, K. Liutkus, Herman- 
Lurvis ir kt.

Po metų Stepas patraukė 
į vakartis—į Chicagą. Ir 
čia jam teko raustis žemėj, 
tik jau ne uolą, bet molį 
kasti, vėliau dirbti siuvyk
loje. o laisvu laiku mokin
tis. veikti socialistų organi
zacijose, Chicagos Lietuvių 
Draugijoje, Dr. V. Kudir
kos Draugijoje, dramos ra
tely ir tt.

Strazdas anksti pajuto 
turįs lengvą ir aštrią plunk
sną ir anksti pradėjo ją 
jnaudoti. Jis bene 1908 me 
Itaii
V

2.50

reikalai, tas nėjo ir neina 
dirbti sunkaus, bet nedėkin
go spaudos darbo.

Baigdama?- noriu iškelti 
dar vieną teigiamą Stepo 
bruožą. Po pirmojo pasau
linio karo viso pasaulio po
litinis gyvenimas buvo pra
dėjęs taip smarkiai banguo
ti, kad tos bangos išmušė iš 
kelio net milžinus laivus— 
asmenybes, o ką jau bekal
bėti apie paprastus žmones 
Daugybė jų ir šiandien ne- 
besuranda prarastųjų gai
rių. Tie verpetai buvo pa
gavę ir mūsų nuolat nerim
stantį, tiesos ieškantį Stepą. 
Tačiau jis. įpratęs pasi
kliauti ne autoritetais, bet 
savo galva, greitai susivo
kė. kame esąs ir vėl išfcjo į 
tą kelią, kuriuo buvo įžen
gęs į visuomeninį gyveni 
mą. Ir išėjo jis ne nusivy
lėliu, kaip dažnai panašiais 
atsitikimais būna. bet dai

iš Paris, 
Ont., Canada, užsakė “Ke
leivį” Mr. ir Mrs. J. Mar- 
tinkus, Mamilton, Canada, 
ir atnaujino “Keleivį” J. 
Širvinskui, Branford, Can
ada.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI.

2.50

3.50

tais pradėjo i syti eilėraš- didesniu užsispyrėliu žengti 
piu-, kuriuos siciii -dino dau-.demokratini" -ocinlizmo^

LITUANUS. Tai Lietu-i 
vių Studentų Draugijos’ 
1954 m. lapkričio mėn. biu-j 
letenis Nr. 1. Jo tikslas pa-l 
skleisti tarp angliškai kal
bančių žinių apie Lietuvą 
—jos istoriją, geografiją, 
kultūrą, politinę veiklą, lie
tuvių studentų gyvenimą ir 
tt.

Šiame numery yra išsa
mūs straipsniai Vytauto 
Žvirgždžio apie Lietuvos li
kimą, dr. Sruogienės apie 
Vilniaus universitetą, kan. 
M. Vaitkaus apie priespau
dos metus ir gana daug 
smulkių, gerai parinktų ži
nių iš mūsų gyvenimo įvai
rių sričių.

Gerą darbą pradėjo mū
sų studentai. Leidinio kai
na 25 centai. Adresas: Box 
652, Statior. A, Champaign, 
III.
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Moterų Skyrius
*

Revoliucija Virtuvėj
Gazinės ir elektrinės kros- ta ir tie indai, kuriuose mai

nys virtuvėje padarė tikrą stos yra sudėtas. Atidarius 
i evoliuciją. Išmetus malko- krosnį, gali jos sienas čiu-į 
mis kūrenamą krosnį, vir-’pinėti plikomis rankomis ir 
tuvėj neliko dūmų, anglių,-taip pat plikomis rankomis
suodžių, nebereikėjo sandė
liuke laikyti malkų, nerei
kėjo, užkūrus malkomis 
krosnį, laukti pusvalandį ar 
daugiau, kol krosnis įkais

ištraukti blėtą su jaučio; 
kepsniu. Tai yra todėl, kad 
metalas ar stiklas mikro 
bangų nepriima ir todėl 
krosnis, padaryta iš metalo,

FELETVIS. SO EOSTON
VYRAS ATLEfDMA *MO**4« Už SĄMOKSLĄ, JĮ NUŽUDYTI

'Keleivio’ Knygos
•KURGI VISA TAI NYKSTA? (k. AIP TAPTI SUVIENYTŲ

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* l>i; iv •'•ir*-.nitatės ksrie per amuos.' &) nitri v.a.-»iijų i ii-ii., n .
.ifUrtjantj iM'Utiškai-ekonoiniškų' klau
-imą aiškina garsusis Vokiau «<.- Išaiškinimas piliety bės statymų su
riMfck’in,,' .„u, temuLu kart i\»r reikal'iizai 1 la i i:m i, at &Ky-
sky Raina tt'
TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ,

parašė L Blumas. Trumpas ir ais 
kus socializmo aiškir.irnas...........Z6-

SOClALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbii 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek 
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-

Kaina ..................................... 10c

; Kai t.a lietuviu ir ingiu kulao.e. 
.................. 25<

ir galėsi vilti pietus. Už- visai neįkaista. Mikro ban- 
teko tik pasukti gazo kra- gos atsimuša nuo krosnies 
nelį, ir jau tuoj galėjai kais- sienų ir veikia į patį maistą, 
ti puodą su sriuba. Gazinės įsibraudamos į jį 2 colius 
ir elektrinės krosnys nepa- gilumo. Mikro bangos, pa-

Jame- Rieto iš Bronx. N. Y., nori kalbėti sa savo žmona Patricia. kuri laikoma kalėji
me už sąmokslą nužudyti savo vyrą. Vyra? netiki, kad jo žmona būtų susimokiusi su 
d>ieai kitomis moterimis ji nužudyti ir pasilakti 103.000 dolerių apdraudos pinigų. 
Felicija betgi mano kitaip ir Ricco žmoną laiko kalėjime už sąmokslą nužudyti savo vy
re James Ricco sako, kad jis tikisi Kalėdom* turėti žmoną namuose ir užmiršti visą 
tą nemalonią istoriją.

lietusios maistą, sukelia mo
lekulių reakciją ir palaisvi
na šilimą, kuri ir iškepa 

kuri maistą. Taigi, radaro kros- 
?va- nis, “kūrenama” mikro ban- 
ku-

pusvalandį gali pavalgydin
ti daug daugiau svečių, ne-’ 
gu kepant maistą paprastoj' 
krosny. Be to. turint rada-I 
ro krosnį, nereikia turėti

maistui kepti naudo- tiek daug maisto atsargos, 
ja tą šilimą, kuri gaunama nes per trumpą laiką gali
gomi

prastai palengvino seimi
ninkėms darbą ir sutaupė 
daug laiko. Pati virtuvė 
pasidarė ne tik vieta, 
maistas verdamas, bet 
rus, gražus kambarys,
riame galima valgyti ir šiaip 
praleisti laiką.

šiandien, kada gyvenam 
atominius laikus, elektrinės 
ir gazinės krosnys 
senęs dalykas.
senai suka galvas, kaip pri- lines gudrybes, 
taikyti naujausius mokslo 
laimėjimus virtuvei. Ir štai 
sugalvota, kad vietoj kūre
nus krosnį gazu ar elektra, 
galima tam panaudoti ne
paprastai trumpas radio 
bangas, vadinamas mikro 
bangomis, kurios naudoja
mos radaro aparatuose. To
kios krosnys jau gamina
mos ir vadinasi radaro 
krosnim, arba ‘Tadarange.”

iš paties maisto, vykstant 
tam tikrai reakcijai.

Nesant mokslininku ir ne- 
yra nu-jžinant apie mikro bangas, 

Fabrikantai j molekules ir kitokias moks- 
sunku įsi

vaizduoti, kaip tokioj kros
ny maistas iškepa, bet šei
mininkėms tas ir nesvarbu. 
Mums svarbu, kad maistas 
iškepa labai greitai.

Kyla klausimas, ar tokioj 
krosny keptas maistas ne
nustoja skonio ir maistin
gumo. Tyrimai parodė, kad 
jokie cheminiai pasikeiti-

Raytheon Manufacturing 
Company, kuri yra Wal- 
tham’e, Mass., nesenai de
monstravo savo radaro 
krosnį, ‘‘kūrenamą” mikro 
bangomis. Tos demonstra
cijos žiūrėjo keletas šimtų 
žmonių—maisto specialis
tai, restoranų savininkai, 
kuriems ypač paranku turė
ti radaro krosnį, žurnalistai 
ir kiti žmonės.

Radaro krosny maistas 
iškepa ar išverda nepapras
tai greitai. 18 svarų jaučio 
gabalas iškepa per 40 mi
nučių, 4 svarų viščiukas—
per 9 minutes, poros kiauši-j Yorke ir lytinėse valstijose 
nių kiaušinienė—per pusęjjau yra restoranų, kepančių 
minutes, obuolių pyragas—maistą su radaro krosnim 
per 6 minutes, žodžiu, mais- Restoranų savininkams 
tas tokioj krosny paruošia- radaro kronis tikrai apsimo- 
mas per pasakiškai trumpą ka turėti. Jeigu “steiką” 
laiką. Pati krosnis visai gali iškepti per 1 minutę, 
neįkaista, taip pat neįkais- tai suprantama, kad per

SESUTĖ IŠGELBĖJO KŪDIKĮ Iš GAISRO

mai maiste neįvyksta. įvyk
sta tik tokie pasikeitimai, 
kurie paprastai atsiranda 
nuo karščio. Taigi, radaro 
krosny keptas maistas yra 
toks pat, kaip ir paprastoj 
krosny keptas.

Kadangi pati krosnis ne-|j.’?os'nie; 
įkaista, tai jeigu išsilieja" 
padažas, jis prie krosnies 
neprikepa ir tokią krasnį 
labai lengva užlaikyti šva
rią—nušluostai sienas su
skepetaite—štai ir visas va
lymas.

Kol kas radaro krosnys 
yra vartojamos restoranuo
se, kur reikia kepti maistą 
dideliais kiekiais. Ne\v

prikepti tiek įvairių keps 
nių, kiek turi užsakymų.

Šaldytas maistas radaro 
krosny taip pat labai grei
tai atšildomas ir iškepamas, 
todėl galima laikyti dideles 
šaldyto maisto atsargas.

Reikia manyti, kad grei
tu laiku pasirodys rinkoje 
mažos radaro krosnys, pri-, 
taikytos ne restoranams, bet- 
kelių asmenų šeimai. įsi-1 
vaizduokite, koks moterims! 
bus palengvinimas, kai su-! 
dėtingus pietus galės paga
minti per 15 minučių, nes 
pav. steiką iškepsi per mi
nutę. bulves per dvi minu
tes, obuolinį pyragą per 6 
minutes. o daržoves taip 
pat per kelias minutes. Ir, 
svarbiausia, kepant karš
čiausią vasaros diena, kros
nis paliks saka ir maistą iš

galėti traukti p! i-’ 
komis rankomis. Tai bus! 
laikai! Nebereikės pusę! 
dienos praleisti prie maisto! 
gaminimo! Bet ar su rada
ro krosnim moterys jausis
laimingesnės, ir ar jos nu 
stos skųstis, kad šeiminin 
kavimas yra sunkus darbas 
tai vra kitas klausimas.

Žiemos Naktis
Ir kas do naktis! Dega žvaigždės aukštai, 
Bemirkčioja tartum akutės: 
fš užgirio pilnatis mėnuo antai 
Įspindo į langą pirkutės.
Šarmotas rytys nebeblaško sniegų, ,
Tik kvapą užimdamas spaudžia,
Ar pirštais gudriais ant pfrkutės langų 
žvaigždelėmis verpalą audžia.
O taip nesenai vertė pusnį žiemys 
ir kaukė, kaip liūtas užklydęs;
Iš girios pargrįždamas kraupus Įnamys 
Žegnojos, jo rūstį išvydęs;
Bet priešais—rytys ir žiemys atsargus,
Giliai įsikasęs į sniegą,
rer sieksnį i žemę suleido nagus
Ir tartum lokys sau bemiega.
Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių įsikirte 
Septyni antai šienpiūviai.
Aukščiau dar šviesiau—Grigo ratai apvirtę 
Ant kelio, išgrįsto blaiviai. ,
O kelias žvaigždžių milionais nušviestas:
Kur žiūri,—vis žydros akelės; /
Kaip juosta per apvalų dangų ištiestas—
Tai paukščių vadinamas kelias.
Aplinkui nei balso! Tiktai vargdieniai— 
Bekyšo iš pusnių eglylės;
'f ik kartais nuo beržo šarmos garbiniai
Nukrinta kaip lapas nuvytęs.
lik pusnys aplinkui ir žvilga ir spindi;
Tik spengia kas kartą skaudžiau . . .
Girdėtis! ... Iš tolo lyg skambalas dindi 
ir, rodos, kas kartą arčiau.

MAIRONIS.

DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga šių 
dienų klausimams suprasti knygutė. 
Iv a' na .rOc

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesūraus joks jėzuitas...........26c

JUOZAS STALINĄ?
Arba, kaip Kaukazo Ksz'micinkas 

H-M rir, hu-l..-s liti. UI turiu ii K. Up 
:r įgijo vaidžu, ir -a»o i.u
mius draugus. i^tfo.i ,.lw»i»t kn-

Kai.na................................................... 26c

SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parvdo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl tuies bu 
t.i pakeistas kapitalizmas, kaina 2fte 
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra f akt’.’ 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
ttusija nvsusiairui su anomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
/ra demokratija. koku daruininkų 
iždarbiai ir ar gali da'bininkai iš iu 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą vaido, tai kas 
•ra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 

apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- 
■da Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą.

PIGI IR GERA 
KALĖDŲ DOVANA

Kalėdos netoli. Visi gal
vojame apie dovanas savo!98 P^^p.ų didumo. Kai,.. M
artimiems, giminėms ir pa
žįstamiems. Ką galima pa
dovanoti, kad kišenei būtu Parašė kun. M. Valadka. Knvg*
nion ir andovanotas žmovu? drs*siai kritikuoja Romos Kataliku pigu ir apaovanoias žmogus, bažnyėios autoritetą ir faktais co 
il'/ai atsimintu? I r°do, kad jis nėra j->ks Kristaus vie

. . .- .„ j tininkas. 224 pust. Kaina__ _ Sl.žfGeriausia dovana yra is-
____ ~JKAIP SENOVĖS ŽMONĖSrašyti savo giminėms ar

draugams laikrašti 
vį.” Metams tik 
draugai ir bičiuliai, gauda
mi laikraštį, visada atsi
mins, kas jį jiems išrašė. 
Dovanų “Keleivis” lankys 
jūsų gimines ir bičiulius per 
apvalius metus kas savaitę.

Nedelskime. Išrašykime 
‘‘Keleivi” Kalėdų dovanų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

“Kelei- 
$4, o

Vaškas Ausyse
Senatvėje daugelis žmo 

nių pradeda blogiau girdė
ti.

Atsakymas Vyrams daužydavo, kas po ran-
_____  ’ Ika pakliūva, pradedant nuo

Ponios Kubilienės straip-*?ai^ ir baigiant vaikais 
nis sukėlė daug diskusijų,H1 žmona. Kaip šiandien 
ir iš vvrų atsiliepimu mari-;111311 ak\se tie vaizdai, 
ti. kad'jie laiko moteris kai-!1! Prisį"™us šiurpas gre
tas, jei šeimos išyra ar nesu-J f*3; Tai bu\o senais lai- 

>na. Antai Vien emneris.315’ pas mūsų vyrus

Bonnic Szaska. 10 metu mergaitė Chicagoje buvo palikta 
dabcli savo mažą sesutę, kada namuose kilo gaisras. Jau- 
ma vaiko dabotoja išgelbėjo iš gaisro savo mažą sesutę ir 
begclbėdama ją pati stipriai apdegė. Tik ištrūkusi iš 
gaisro ir aptvarstyta Bonnie stengiasi nuraminti savo 
verkiančią sesulę Peggv. nors kūdikis, palyginus, mažai 
teapdegė.

. .... . įgyvena. Antai viengungis. B , ..
Blogas girdėjimas nėra .aip jsįbauginęs, kad net bi-?’1’3 uzslIlk§s galvojimas, 

senatvės ženklas. Kursti Į0 ženytis—girdi. Amerikoj kad žmona Nra b’g nuosa- 
pradeda tik tokie žmonės,'™AtArva ™»VrIa,nr nuimt™ vy1*, su kuria galima elg

tis kaip nori. 0 kadangi 
čia, Amerikoje, valdžia ne

įleidžia elgtis su žmona taip 
Man atrodo, kad toks vy- kaip vyras nori, tai nekurie

. , moterys perdaug nerimtos,
kūnų ausvse kokia nors da- ka(j ^jėtum iš ju tarpo pa- 
lele sugenda. Kanais uz-sirinkti žmon?
tenka mažo vaško gabalė
lio, kad žmogus pradėtų 
blogai girdėti.

Kiekviena normali ausis 
turi šiek tiek vaško. Vašką 
gamina tam tikros liaukos.
Pas kai kuriuos žmones tos 
liaukos dirba daugiau ne
gu reikia ir prigamina per
daug vaško. Vaškas susi

ni baiminimasis yra visai be 
reikalo. Vyrai be reikalo 
pyksta, kad moterys turi 

•perdaug “laisvės.” Iš tikrųjų 
jie turėtų pykti patys ant 
savęs. Amerikos vvrai ski- 
riasi nuo europiečių. Jie 
vra ceri ir visur moterims

tvenkia ausies kanale ir to- pagelbsti, bet ateiviai turi 
kiu būdu ją “užlipdo.”jdar tą pasenusią nuomonę,
Žmogus pradeda abiem ar-Jkad moteris
ba viena ausim blogai gir
dėti.

Pašalinti iš ausies vašką 
via lengva. Daktaras su 
tam tikru švirkštu ausį iš
plauna ir vašką pašalina. 
Kai kuriem užtenka vieno 
išplovimo per metus, kitiem 
žmonėm reikia ausis daž
niau plauti; priklauso nuo 
to, kiek ausyse atsiranda 
vaško.

Vien 1937-38 metu komunis
tą partijos valymą vykdant Vi
šinskis nuvarė į kapus 6.000 
asmenų, jų tarpe daug jo drau
gų ir gerų pažįstamų.

ir
yra
turi

žemesnis 
JU, 'yru,

vyrai jaučiasi labai suvar
žyti.

Aš nesakau, kad visi atei
viai vyrai blogi. Man gai
la tų vyrų, kurie gauna blo
gas žmonas ir kenčia tiek 
pat, kiek gera moteris su 
blogu vyru. Bet Viengun
gis iš Illinois be reikalo bi
jo Amerikos moterų. Jei 
manai vestis, nežiūrėk į
gražią ir jauną merginą. J.; 
Imk sau lygią metais ir ne
norėk, kad ji būtų gražuo
lė. Žiūrėk ne i veidą, bet 
i protą, ir gyvensi laimin
gai.

Kazimiera Savickienė.

sutvėrimas 
klausyti.

Aš manau, kad moterys, 
atvažiavusios į šią šalį, gali 
jaustis laimingos jau vien 
dėl to, kad įstatymas jas ap
saugo nuo negeių vyrų. 
Čia. Amerikoje, vyrai ne
gali kumščiais smarkauti ir 
mušti žmoną. Kitaip buvo 
lietuviškam kaime, dar tais 
laikais, kada aš buvau ma
ža. Atsimenu, būdama de
šimties metų, jau išėjau 
tarnauti. Mano gaspado- 
rius, grįžęs iš jomarkų, daž
nai būdavo girtas ir sugrj-

A. Leotukas, Springfield, Ilk
Po S1.50 prisiuntė: George 

šeškauskas, E. Millinoeket, Me., 
ir K. Musteikis. \Vinnipeg. Ma- 
r.itoba. Canada.

Po $1.25 prisiuntė: John 
Bush. Chicago. Ilk. ir K. Bur- 
bulvs. Chicago. Ilk

Po $1 prisiuntė: P. Jodval- 
kis, Leechburg, Pa.; K. Vens- 
iauskas. Montello. Mass.; J. 
Gritz. Montreal. Canada; Mrs. 
A. Zalpis. Jamaica. N. Y.; \Vm. 

“Keblaitis. Detroit. Mich.; P. 
Kasper. Minersville. Pa.; A. 
Majauskas. Haverhill. Mass.; 
Mrs. F. Kalit, Antelope. Cana
da; J. Brazauskas. Detroit. 
Mich.; F. Lelis. Detroit. Mich. 
ir Mrs. C. Ablan. Batavia. Ilk

Po 75 centus prisiuntė: V. 
Slidžiauskas. Allston, Mass.; A. 
Šukys. Cleveland. Ohio, ir V. 
Kilotaitis. Ontario. Canada.

Po 50 centų prisiuntė: M. 
Navickas. Los Angeles, Calif.; 
V. Kalvelis. Brooklyn. N. Y.; 
V. Ausukaitis, No. Branford, 
Conn.; F. Shamanskv, Scran- 
ton. Pa.; J. Roman. Croydon, 
Pa.; T. Lazickas, Cleveland. 
Ohio; Mrs. Vera Willis, Chica
go. Ilk; K. Kryžanauskas, Van- 
dergrift. Pa.; P. Gakus, Phila
delphia, Pa.; Mrs. Mary Ged- 
vill. Easton. Pa.; L. Lakavičius. 
Rochester, N. Y.; Mrs. E. Mi- 
kulsky. W. Lynn, Mass.; J. 
Smetonius. Chicago, Ilk; Mrs. 
M. Michailovich, No. Andover. 
Mass.; J. Polikaitis. Rockford 
111.; C. Aimont. Miami. Fla.; 
J. Baranauskas. Plainfield. N.

Mrs. White, Dedham
Mass.; Mrs. F. Shuipis. Brook- 
’yn. N. Y.; A. Povilauskas, 
Camden, N. J.; Mrs. V. Ch.. 
Nicholson. Pa.; A. Galinaitis. 
Toronto. Canada; J. Shopes, 
Philadelphia. Pa.; P. Petronis. 
Montreal. Canada; John Gai- 
nor. Cleveland. Ohio; M. Yoku- 
bat. E. St. Louis. Ilk; W. Ar- 
nauskas. Camden. N. J.; H. 
VVenskus. Elgin, Ilk; J. Gudas, 
Kewanna. Ind.; Mrs. M. En- 
dzulis, Chicago. Ilk; J. Polose, 
So. Windsor, Conn., ir V. Poch- 
kauskas, Chicago, Ilk 

Visiems, atsiuntusiems laik- 
rašiui aukų, nuoširdžiai dėkoja
me. Administracija.

PERSISTATYDA\O ŽEMŲ?
Istbai įdomus senovės filosofų da- 

leidimai apie žemės i.-.‘ai .Ją. Pairai 
daujrelj autorių paraše Iksus. Antrą 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas, arba kaip Atsirado kalbon." 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... JOc

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
3OLŠEVIZMAS

Pagal K. Rau'sky nnujesniomri 
žiriontis tuo klaosimu papildyta 
knygute. Kaina................................2Ūr

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro ii. laibai puriau it nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. 1/ 
viso reikalaujamos ypatus. 2f»r

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
sino įvairins dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievu* 
garbino musų bočiai ? Kokias žmy- 
čias jie buvo jstsigę? Kodei žmona 
oriėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai d i lėlio for 
mato, 271 puslapio knyga. .. $L<*0

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kao 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogws. 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? lieko žmogui įeisią cua- 
raus. draskos ir kitų panašių daly 
kų ? Kode! jam reiki? riebalu? 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knvgutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ....................................... lSe

Maikio ir Tėvo Kraitis
Mūsų skaitytojai, atsinaujin

dami prenumeratas ir užsisaky
dami 1955 metų kalendorių, pri
siuntė Maikiui ir Tėvui dovanų.

J. Valashimas iš Montreal. 
Canada, prisiuntė $6.

Po $2 prisiuntė: Mrs. P. 
Lengvenis. Danville. III.; J. J. 
Pranckas, Chicago, III., ir Mrs.

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo ne

ria žymiausių lietuvių rašvto'm? Ar 
žinote, kad J> buvo paprast* kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė anv akas tašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėto daug daluku, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė, žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos rršt”« iwt»«»- 

tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio kero. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokiu ir gražiai pagiria ni»- 
sų gyvenimo būda ir musu papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu taipgi os veik
slai vaiku p.ieglaudų. kurias Že
maitė ori žiūrė io. Vra taipgi paveiks
iąs Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Ai. Bulotiene. B-dotus žiau
riai nuž.udė vokiečiai laike šito ka- 
”o. Tai didelė knyga. 128 puslapiu, 
ui garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ......................................«50e
VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
apsemtų visą žemės rutuli? Iš kw 
ėmėsi tiek vandene ? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga- 
'ėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi. teperskaita 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina 25e

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsieniu Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25č

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam* 
Daug kas iš lietuviško jaunimo jv»r1 
tinkamai išmokti savo tėvų k»H-*. 
o senimas irgi dažnai nori paritint 
savo raštišką lietuvių kalbos žin«ti- 
m». Šita gramatika yra tinkama v>- 
Fiems. kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 puri. 
Kaina tik ...................................S>.0t
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KorespondencijoS
WATERBURY, CONN. j salę pasitiko nuotaikinga

Matas Palieka
[Lituanikos kapela, kuri sve-' 
čius linksmino visą vakarą.į 

Sukaktuvininkus sveikino 
rengėjas drg. Likas, Džiau-įRašėme, kad raudonieji

yra nepatenkinti, kad prieš . . ................... ..
3 metas Lietuvių Potitmiui !'. v,sa e,le «ln,lnni ‘‘ i 
Klubui pradėjo vadovauti )lc’\uMatas, kiris khtba suka lie-1,. Va!as™X >?a ?a,u '* n“°> 
, . i . .. šiandien Keleivio skaity-tuviskuoju keliu, jis įsme-. . . r, . , , . .
tė iš klubo "Laisvę," jis ne- ?JaL , Ramus’ to!elant,lnS1 

, .f • ir paslaugus žmones. Juosneleidžia klubo patalpomis . & ....... , • atsimena ne tiK senieji, betnaudotis subversyvinems or-,. ...... . . J ’• • _ ir naujieji lietuviai.ganizacijoms. i
Matas turi klubo žymios^ Kanadon atvykę jie per

daugumos pritarimą, jis ir'gyveno depresiją, nedarbą, 
vėl išrinktas klubui vado 
vauti. Narys.

bet būdami sėslūs, visą lai-’, 
ką gyvena Montrealyje.

Bet Valašimą

19 ŽMONIŲ ŽUVO GELŽKELIO NELAIMEI *'

Gelžkelio nelaimė Belgijoj pareikalavo 19 žmonių aukų. 
Traukinys su keleiviais prie Belgijos miesto Louvain susi
dūrė su kitu traukiniu. Traukinyje grįžo namo is Aag 
lijos vokiečiu futbolininkai ir ju palydovai. Iš tiso 19 
žmonių nelaimėje žuvo ir 39 buvo sunkiai sužeisti.

j knygomis, raštais, apie M LAUŽK, KOL 
rašytais straipsniais, foto-' 
grafijomis, laiškais ir kito-' 
kia medžiaga. Labai pra-! „ “
šyėiau tautiečių parašyti sa-j ^as nežino, kad jauno 

*vo trumpus atsiminimusraguočio j1 ragai lengvai 
'apie ji, iškeliant būdinges-'.nu^au^^amb ')ei- tas dėsnis
mus įvykius ir faktus, kurie,!visuomeniniame gyvenime _____
jei neužrašyti išnyks iš yį.ldaznai pamilstamas. * aš Sofija vvausc^i.'i^nę i\Vut„-

t - . ’ • .• > I Imkimp nnr? ir MeCnrthv k*wicz> paieškau Urugvajuje savo: ŠUO llieneS atminties ir DUS lillKlliie I1U1. ll lilLV-aiuiy seseneeios Ono> latunrkoniūcės, k:lu- 
pavyzdi. Nenulaužė jo ra- >«<*?? Lietuvos iš Suvalkų rėdyto,.

.. . I-azdijU apskričio, Me:šiinų kaimo,gU, kol jie buvo maži, O (la- Rudaminos parapijos. i:»24 metais 
‘rugpiūčio menesį ji išvažiavo į Urt-

RAGAI JAUNI
PAIEŠKOJIMAI

Paieškau brolio Juozo Laurinčiko, 
kilusio iš Nausodės kaimo. Raguvos 
parapijos. Seniau gyveno Chirago- 
je. Prašau atsiliepti:

Antanas Igiurinėikas 
444 Broad St.

Hari toru <«. ( oii.i

PHILADELPHIA, PA.

Gustis Uždaro Lietuvių 
Tarybų

Čia yra toks “galingas” 
žmogus, kuris savo laikraš
tėly rašo: ,

“Mums atrodo, kad či- 
kago lietuvišką Tarybą jau 
laikas uždaryti.” Jis galvo
je turi Amerikos Lietuvių 
Tarybą.

Taip kalba Joseph Gus- 
tis savo “Lietuvių Naujie
nose.” Ne kitaip rašo ir 
“Laisvė” su “Vilnimi.”

Jo Draugas.

MONTREAL, QUE.

geriausiai! 
pažįsta St. Lavvrence upės 
žuvys ir apylinkės antys,i 
nes tai prisiekęs žuvauto jas į 
ir medžiotojas.

Dar gyvendamas Lietuvoj,! -------- -------- —------ --
Bagdolavos dvare, Pandė-’ma labai aštriai. Siuvyklos Ji tikrai “tautiškųjų” 
lio valsčiuj, pas dvarininkąjviena po kitos užsidaro, pa-‘džių rinkiniu iškoliojo

■amžinai žuvę. Kiek galė
damas atsilyginsiu už visą
medžiagą, o jei ką norėtu-i^ar padaryti, kiek

'mėtė atgal gauti, tai pasi
naudojęs tvarkoje sugrąžin-

Į siu.
Šia proga noriu padėkoti 

p. J. Skinderiu! iš Clinton, 
ind.. jau davusiam man 
gausingos medžiagos, 

į Bičiuliams iš anksto 
| kojų.

Vytautas Šliūpas
6734 So. Mapletvood St. 
Chicago 29, 111.

zo-
auRų 

Lukošiūną. IrZoborskį, buvo užgrūdintas leisdamos darbininkus ir di-’rinkėją J. 
medžiotojas. dindamos bedarbių eiles. {tai padarė viešoje vietoje

Tikrai apie Joną ir Ma-i w J T . u , .., /,
Net imigracija sumažėjo.! ubagai. cha-

Praeitais metais per pirmus ’ Į1’ “nachalai atlaikė 
10 mėnesių įvažiavo 143,- tėvynėje svetimųjų prie- 
722 imigrantai, o šiemet—' spaudą, išsaugojo lietuviš- 
138,109. į M žodį, vaikus išmokė prie

O gimimų skaičius nema-;*)a'anos šviesos rasto ir tė- 
žėja. Šiais metais, per pir-'vynės meilės, už tėvynę 
mus 9 mėnesius gimė 325,-kaulus

Joną ir Ma-i 
riją būtų galima daugiau 
parašyti, tik reikia juos as
meniškai “išspaviedoti.” Ti
kimės, kad tas pavyks.

Buvęs.

Darbo Fronte Liūdna tai-

vargo,
kiek lėšų kaštuoja! Atsi
minkime, -kad vien tik jo 
pasmerkimo svarstymas se
nate kaštavo apie 200,000 
dolerių.
toriams mokėti

gvajų ir karį laika ten ilirat Lietu
vos konsulate. Ji pati ar ka ja 
žino maksėkite parašyti mai. šiuo 
adresu: Urs. S. lAaszkie\viez, Box 
♦U, RED Nevers Road. South Wind- 
sor, Conn., USA. (51 j

APSIVEDIMAIJuk reikėjo sena-; 
lokėti kelionių iš-' --------z įlaidas (po 20 centu UŽ m V- Paieškau gyveninio draugės, kuri 

* .a vasarą norėtų gyventi farmoje, o
Esu našlys, ta- 

ženota sūnų. Ma-
dė_lią), reikėjo spausdinti po- žieenų—1> brido f. 

sėdžių rekordus, 
tam laikui samdyti

i ginėju no turtas yra apic $40,000 vertės,
ivail’iuS nonų. kai! oraugė būtų tui tir./a. At- 

.... , ~ *. . 'sakysiu kiekvienai. li"JiiI agelbimus tarnautojus ir

Laiškai Redakcijai

Va lažinių Sukaktuvės

25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį lapkričio 20 
d. minėjo Jonas ir Marija 
Valašimai. Tą dieną jiems 
buvo surengta “surprise 
paity.” Graži Legion Hali 
sutraukė arti 150 asmenų,
OSl -J——-—Minamu vui urnų draugu ir 
bičiuliu. Juos atvykstant

išbarstė Sibiro
Nežiūrint Kanados minis-jį97 kūdikiai’o prieš metus,'g°se» tėvynei laisvę parne- 

terių pirmininko unijų de- patį laiką? 304,220. nuo Daugpilio. Zarasų,
legacijai pareiškimo (“Šią! . JŠiaulių, Širvintų ir Giedrai-
žiemą bedarbių bus ma- Dominion Bridge jje pajėgs išlaikyti ir
žiau”), darbininkų nuotai- Tebestreikuoja įmūsų mažutėlius, seneliu
ka, ypač artėjant žiemai.
nėra puiki. Įmonės darbą Co. darbininkų nubalsavo 
tebesiaurina. Eksportas’,šauktis provincijos valdžios

tarpininkavimo. Streikuojakrinta. Spalio mėnesį ek 
portas yra mažesnis 14,- 
000.000 dolerių už praeitų 
metų to pat laiko eksportą. į 

Lengvojoje pramonėje, 
ypač tekstilėje, tas jaučia-

SVEIKIAUSIA KALĖDŲ DOVANA SAU IR DRAUGAMS

VADOVAS Į SVEIKATĄ
Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BUKITE SVEIKI
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis. šioje knygoje 
aprašoma svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti 
sveiku ir ilgai gyventi.

ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuviu šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Antra laida, 
dabar iliustruota daugeliu atvaizdų.

Užsakymus siuskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS

.3211 W. 66th Place Chicago 29, III.
Telefonas: REpublic 7-7S68

ANTANO LAL1O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliskai-Lietuviškas 

Nauja laida. Kaina SI4. Lietuvių Kalbos Gramtika. 
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina 81.50. Pinigus siusti 
kartu su užsakymu:
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
<MET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

r—

Malonus Pone Redaktoriau,
Prašome “Keleivio” skil

tyse paskelbti šią mūsų pa
dėką :

Luebeck’o miesto ir apy
linkės lietuviai labai apsi
džiaugė šių metų spalio mė
nesį gavę iš Balfo, per Cra- 
log-Bremen, 40 maišų dra
bužių ir 7 maišus batų. To 
ji apranga buvo gauta ge
rame stovyje ir netrunkant 
buvo vietinių šalpos komi 
sijų paskirstyta tarp gyven
tojų, kurie priėmė tas savo 
užjūrio broliu dovanas su

tt. žodžiu, visam šitam 
reikalui kiekvienas Ameri
kos gyventojas gaus išmesti 
ne vieną dolerį, o kiek jau 
kaštavo kiti to spėjusio kie-j 
tus ragus užsiauginti sena-
toriaus pokštai?

VOKIETIJA

Mirė Daščaras
Berlyne mirė Mykolas 

Daščaras, sulaukęs 83 me
tų amžiaus. Nepriklauso
moj Lietuvoj jis gyvenoj 
Pandėly ir. turėjo savo 
ne.

imo-

1,200 Dominion Bridge ir ligonius nesvetingoje Vo- dideliu džiaugsmu ir nuo-

jau i savaitės.
Kelia Kainas

kietijoje, bet 
esant, mokės 

ponus.”
Nori Likviduoti Parapiją

Šv. Kazimiero parapijos
r eneraunio parlamento 

komisija paskelbė praneši
ma, kuriame via suminėtos 
firmos, be leidimo pakėlu- 
sios kainas. Tokio masto 
Kainų kėlimas įvyko pirmą 
kartą per 20 metų.

Pranešimas mini tik di
džiąsias plieno bendroves. 
Didieji Dar Gerai Uždirba*

Paskaitę liūdnesnių žinių 
iš darbo lauko, meskime 
žvilgsnį į bendrovių apy
skaitų puslapius.

Canada Railuay spalio 
mėnesio pelnas $2,200,000; 
Bathurst Power and Paper 
Co.—$1,994,002: Dominion 
Glass Co.—$1,743,269; Ca- 
nada Pacific Raflway—$4,- 
115,874.

Gana Netvarkos Tenai
Lietuvos Sūnų - Dukterų 

Draugiją tvarko “progresy
vieji” Pelekauskas, Mikis 
Gudas ir ko. Jos knygos 
vedamos labai nevarkiai.

Tas pats Pelekauskas 
kandidatuoja ir DLK Vy
tauto Klubo pašalpinės 
draugijos sekretorius

Matyti, vienoje nepajėg
damas tvarkingai vesti kny
gų, nori savo “tvarką” at
nešti ir į antrąją.

Kaip Kas Supranta

Tremtinių šalpos klausi
mu, rodos, visi lietuviai su
taria. Čia nėra nuomonių 
skirtumo. Bet į rengtą šal
nos komiteto vakarą neatsi
lankė mūsų kolonijos teisi
ninkai, klebonai ir jų tar
nai. Girdi, “o ką gi ten j 
veiksi, vieni ubagai susiren-j 
ka. nėra kompanijos.” O' 
kai tie “ubagai” atneša do- 
Ierinukes honorarui apmo
kėti, ar tuomet jie tinka 
kompanijai?

Toliausia nuėjo Lietuvių 
Moterų Katalikių Draugi
jos veikėja Šegamogienė.

Trv * » rS t z A » <-a esit vtxr.izvvia r*u

jie, reikalui 
įvertinti ir

bitunuu
tu bus perduota prancū
zams. Taip kalba gerai in
formuoti prancūzai. Ofi
cialiai žinia dar nepatvir
tinta. J. Valeika.

Laiškas Dr. Jono 
Šliupo Bičiuliams

Hanielrs Valatka
K 2

Crand Lcdge. Mich. 
Crand l.oiljr**, Mirti.

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies Iijros. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag. Rhode IslanA 

Adresas: State Sanatorium. 
Wallum Lake. Rnoče Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo VVorcester—20 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

širdžia padėka. Vokieti jo 
je drabužiai ir avalynė yra 
labai brangūs ir iš mažų pa
šalpų neįmanoma jų įsigy
ti, todėl kiekvienas tinka
mas dėvėti daiktas vra la-

PARDUODU FOTO STUDIJĄ
Didelėj lietuvių naujakurių 

(DP) kolonijoj, išdirbtas biz
nis, norima pervesti tik vien
gungiui naujakuriui. Savinin
kas išvažiuoja dėl sveikatos į 
Floridą. Rašykite namų adre
su: Mr. John Miller, 3106 “T“
St., Omaha. Nebr.

NERVINĖ
Alcxantl<r’s Nervine, 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų l jrų, yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suįri. • ų.

rkaudėjinoų,
isterijos,

susikrimti-

(51)

galvos 
kvaišimų, 
rūpesčio.

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tą mišinį gauni 
maistą nervams. Šios gyduolės kai
nuoja $5.<»O svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. ) Kanadą $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

Dažnai į mane kreipiasi 
lietuviai prašydami suteikti 
įvairių informacijų apie 
aušrininką Dr. Joną Šliūpą. 
Pagal savo išgalės stengiuo
si visus užklausimus paten
kinti, bet dažnai susiduriu 
su trūkumu informacinės 
medžiagos. Nors ir turiu 
Dr. J. Šliūpo išleistų knygų, 
straipsnių ir rankraščių gan 
didelį rinkinį, vistik 
čiau
dvti

oai įaugamas ir įvertina
mas. Visi buvo patenkinti 
ir pilni vilties, kad ir atei-j 
tyje nebus pamiršti savo ge-Į 
raširdžių aukotojų, kuriems' 
šiuo reiškiama vieša ir nuo
širdi padėka.

Luebeck’o miesto ir 
linkės šalpos komisijų 
mininkai:

M. Srugis,
J. Pvragis,
P. Liegus.

Luebeck, 1954 m. lapkričio 
mėn. 15 d.

Mielas Redaktoriau:
Neatsisakykite painfor

muoti skaitytojus štai kokiu 
reikalu.

Teko girdėti, kad jau iš 
knygrišyklos išėjo enciklo- 

norė-lpedijos ketvirtas tomas, ku 
jį dar daugiau papil-!riame, reklamos sumeti 
ir surinkti visą galimą'mais, įdėta yra ir mano pa-I 

medžiagą. j varde, kaipo tariamojo ir to;
Šiuo metu prof. Vaclovas tomo vyriausiojo redakto- 

Biržiška yra gerokai įpusė- riaus. Taigi noriu to tomo 
jęs Dr. J. Šliūpo biografijos skaitytojams pranešti, kad* 
rašyme ir tikiuosi, kad ji(už jo turinį aš nesiimu at- 
netrukus pasirodys knygos,sakomybės, nes žymios da- 
formoje. Taip pat yra iški-'lies ten išspausdintos me- 
les nauias sumanymas iš- džiagos visai savo rankose

Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdis

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS

Vi«©» 3 kny^M «k S 
dol«riu»l irta
protCkai nvmvita kat- 

tlk Iki NaafVAA^aa - -a-a-«««-a SW
bat kHkBa | raką «A00 
ir sivakha: DR. ALG. 
MARGERIS, 332$ Sa. 
Maišia* $♦, Chicaaa A 
NL

džiagos 
neturėjau, o ir tai, kas man 
anksčiau ir buvo rodoma, 
daugiausia išspausdinta vi
sai ne tokia forma, kokioje 
aš ją buvau perredagavęs. 

Su pagarba 
Vaclovas Biržiška.

lęs naujas sumanyi 
leisti Dr. J. Šliūpo raštų ir 
straipsnių didelį leidinį, ku
rio paruošimui reikia daug
didesniu raštišku ištekliu*. {
negu kad dabar turima.

Šių sumanymų verčiamas,
kreipiuosi į plačiąją visuo
menę ir į Dr. Jono Šliūpo 
bičiulius — bendraminčius,
prašydamas sušelpti mane j Kupranugaris per 10 minučių 
Dr. Jono Šliūpo išleistomis išgeria 30 galionų vandens

DIDELĖ KNYGA SU PAVEIKSLAIS

ANGLIAKASIU ISTORIJA
500 puslapių. Duoda daug žinių iš Amerikos lietu
vių praeities. Įdėk į laišką 2 dolerius, parašyk aiš
kiai savo adresą ir pasiųsk šiuo adresu:

FRANK LAVINSKAS
4141—46th Street Long Island City 4, N. Y.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETI,"VYBES DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
IJETUVYBfcS SDA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 We*t 30tb Street, New York lt N. Y.
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Rašytojų Draugijos pir-

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS KĄ 
PIRM. PROTESTUOJA *

RASITE KELEIVIO”,KĄ PABALTIJIS DAVĖ PILIEČIŲ DRAUGIJA Dr. Matulionis Sveikina
KALENDORIUJE PASAULIO TAIKAI RENKA VALDYBĄ

JI VISUS ŽAVĖJO į LĖKTUVAS SUDEGĖ, (Vaclovo Biržiško
LIETUVIŠKA DAINA BET JIE LIKO GYVI atsiuntė griežtą

_______ I ---------- kuriame apie prof. Biržišką
Praeito šimtmečio mūsų Pennsylvanijoj nusileis-jis sako:

liaudies dainius Antanas damas užsidegė didžiulis' “Visas šimtas lietuanistų,

1955 metų kalendoriuje,! Šitoks klausimas buvo 
mininkas B. Babrauskas be daugybės visokių smul- ‘ nagrinėjamas International 
Lietuvių Enciklopedijos lei- kių informacijų, patarimų, Institute lapkričio 18 d. Pa- 

Idėjui J. Kapočiui dėl prof.'rasite garsųjį “Anykščių'grindinis kalbėtojas buvo 
Šileli.” sužinosiatleidimo ^^1’” sužinosite apie taip mūsų garbės konsulas A. 

protestą,!svar^)ll Pensijų reikalą, apie šalna. Jis išdėstė jų atgi- 
mokyklosjmimą, didelę pažangą, gra- 
visokiau- žų sugyvenimą savo tarpe 

apie valsty- įr norą taikingai sugyventi &

semau jėzuitų 
mokinių dalytus 
sius “zbitkus”

Dr. B. Matulionis (Wal- 
So. Bostono Lietuvių Pi-'lum Lake, R. I.), sveikin- 

iliečiu Draugijos nariai gruo-’ciamas savo draugus ir pa- 
(ketvirtadienį) žįstamus Kalėdų švenčių 

ir Naujų Metų proga, vieto-

karo lėktuvas—lekianti ra-'suėję i krūvą, neatstos vie-J^t kuri neturi savo kalbos,'su Sovietų Sąjunga. Jos
. . . . . .. .daro laboratorija, kuriame no Vaclovo Biržiškos.”‘ Oi dainos dainelės, jūs mano on Viei iėli > t . .. , ,buvo 20 asmenų, visi įsu-. Tame proteste jis prime-

le a' Ko gyvi. Karių tarpe buvo na< ka<l kiek anksčiau jau
ir Anthony Juodis iš Brock- bUvo atleisti kiti du rašvto-

_ . .... , . 'tono. Lėktuvas kaštavo 6Tada as laimingas, kada jus 
dainuoju.

Vienažindys posmavo:

Visi širdies skausmai pas jumis 
palieka;

.milionai doleriu.
jai.

i:ir
Tai buvo S. 

B. Bruzczionis.

apie revoliuciją vien tik pagįrašė kelias sutartis su 
teismo sprendimu, kaip ap-^govjetų Sąjunga, kurios ga- 
siginame nuo karščių, apie 1~intavo jOms nepriklauso* 
pilkuosius mūsų didvyrius,! mybę Antrajam pasauli- 

Santvaras kune SV^ėsi su caru ir|niam karui kiju?, jos pasj_ 
mus sviete, apie širdies skelbė neutraliomis, bet vi-

džio 16 d 
nuo 7 iki 9 vai. vakaro rinks 
draugijos valdybą.

Nariai, kurie nėra sumo
kėję nario mokesčio dau
giau nei už 6 mėnesius, ne
galės balsuoti. Mokestį su
mokėti jie galės ir tame pa
čiame susirinkime. Drau
gija turi apie 1,500 narių.

je atskirų sveikinimų auko- 
i ja Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje $10.

Kada savo vargus verkdamas 
išrokuoju . .

Taip, lietuvis dainavo ne 
tik tada, kada jo sielą 
džiaugsmas kuteno, bet ir 
tada, kada jo širdis iš 
skausmo plyšo. Todėl ir 
sakoma, kad Lietuva nuo 
amžių buvo dainų kraštas.

Kokios tos mūsų liaudies 
dainos Įvairios, kokios jos 
gražios, mes bostoniečiai

NELAIMES LAWRENCE

Penktadienį, mirė Jonas
Vaičaičiui Sužalojo Pirštą

smūgį, apie žvmų kariau-^ tag nįeko negelbėjo. So-
ninką be ginklo, apie že 

Įmes turtu rvarkvma Lietu-

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
135 Emerson St., k. Broadvvay 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 
iki 8 vai. vakaro

Išnuomuojamas Butas
So. Bostone, City Point. iš-j 

huomuojamas 3-čiame aukšte' 
4-rių kambariu butas su vonia.] 
baltas pečius ir sinka. gražios! 
grindys. Teirautis: 597 E. 7th*vietų Sąjunga, nepaisyda

ma jos pačios pasirašytų su
tarčių, jas pagrobė.

mus do-' To‘iau Pra.neš«jas Pa
miną klausimai, i kuriuos'?3'0 ten

Keleivio” iterorą’ lsvezimus> paivain-

Bostone, ĮSt., 2-ras aukštas, So. 
tel. SO 8-2814.

Fornišiuoti Kambariai
Šilti, patogūs kambariai

Ligoninėje kSĮndoriujT^Jo kaina tikinęs savo žodžius šiurpulin- baildais pigiai, pradedant $4 į
inei-fleiia—'=n „_ ... gaiš pavyzdžiais iŠ Lietu-Įsavaitę. Kreiptis po 5 vai. va-

vos. Jis pabrėžė, kad pa-Įkaro 11 Thomas Park., tel. SO 
gal Sovietų nuostatus, dau- '8-7271. Jei pageidaujama, ga- 

IKI FOREST HILL'feumas ^ia sa^j esančių bū- ^ma naudotis ir virtuve. No- 
jtų kandidatai į kalėjimus rintieji gali

.'voj. apie Europos jėgas ka-Justiną Vaičaitį, dirbanti f0 atvejU įr tt
pirmadieni Velionis buvo, • - -• , . • i» tai šiandien1 iiMuinij. veiiuim. laime: masina pagavo kai 
geras lietuvis malonus zmo- riosios ,.ankos di(tiji t ,.a<1.„

įkaityti knygas • •• - - • ■ ■ R atsakymą rasite

Kaziliūnas., palaidotas »į cupraus fabrike. ištiko

gus, mėgo 
laikraščius. Mirti 
veikė velionies žmona

ir jį sužalojo 
taip pa- buvo padalyta operacija

kad piršto kaulai, raumenys ir
50 centų.

praeitą sekmadienį dar kar-'for(j'e> Conn."‘ 
tą įsitikinome, išgirdę Y m- p..apira

ji tapo para.izuota. '/no-oda -sukHjuoli” įr tikimasi,'POŽEMIO TRAUKINYS 
mes duktė, ištekėjusi uz
,naujakurio, gyvena Hait-Vaičaičiui ligoninėj nuomuoti ir dvi-:

gubos (gretimus) kambarius.
(51)teko išgulėti 8 dienas, da-' Majoras rūpinasi, kad da-| Sibiro vergų darbus. įPraeitą savaitę rastas ne

gyvas besėdįs automobily 
' savo

einan-Į Tai šitaip galima sugy 
traukinys nuo Dover.venti su Sovietų Sąjunga.

, 1 Vaičaitis prieš metus čia gatvės iki Forest Hill būtų! ---------------------------
Saiun«>a nakvietė V Jonuš- gyvenęs oo-A Swan St.-atvyko Australijos. Ten pakeistas požeminiu. Jo.
. ? r)1 . ’ . t" i Gydytojas nustatė, kad jis t nrstAcimjK užtruktu anipkaltę į Bostoną pirmojo lie- pats nusinuodijo automobi-

cę Jonuškaitę jas dainuo
jant.

V ilniaus Krašto Lietuvių
garaže Albertas Svit-

bar jis sveiksta namuose bar žemės paviršiu 
(128 O St.. So. Boston). įtis 

Vaičaitis prieš metus čia gat 
•'atvyko iš Australijos. Ten pakeistas požeminiu 
jis buvo Lietuvių Bendruo- pratęsimas užtruktų apie 2J 
.menės pirmininku.

MANO PADĖKA

Išnuomuojamas Kambarys
vietoj.

tuvišku dainų koncerto, ir jį0 (iujornj<
'*?uvo 40 metu Buyo k N —

sas lo liaudies dainų, i 31 amžiaus pahko 2moną. su. Hanover New Hampshire kaštuotų
' nų, dukterį motiną Antani- _____ rių

ną Miliūtę-Svitrienę ir se-i
Lietu-’5erį. Jis jau 4 metus vado

vo j buvo garsi ne tik ope- vavo draudimo agentūrai, 
ros solistė, viena didžiųjų kurią perėmė iš tėvo po jo 
jos ramsčių, bet ji pagar-, mirties. Praeitą penktadie- 
sėjo ir mūsų dainų puoselė- nj

rių muzikų derintų, ir 
pat jų pačių kūrinių. 

Vincė Jonuškaitė

Įmetus. Majoras tikisi gau-j Mirus mano žmonai Pet 
ti tam sumanymui lėšų ir iš ronelei Masilionienei reL , 
federalinės valdžios. Jis kiu mano širdingą padėką j

100 milionų dole-

x i

Iiorches.lery, geroj vietoj. įsnuo- 
niuojamas vienas arba du kamba
riai rimtam vyrui. Kreiptis telefonu 

jOE 6-7595 arba
3 Evandale Terrace
Dorchester 25. Mass.

Bl TAS NUOMAI
giminėms ir pažįstamiems1 
už man pareikštą'užuojau-Įu ^,'“este‘yJe-. 220 Sav,IĮ|

Tel. AV 2-4926

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir Šventadieniais;

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

Dr. V. Kaupis į prof. Vac-( 
lovo Biržiškos pagerbimą! 
buvo atvykęs net iš Hano
ver, N. H.

. . ... jis palaidotas Nekalto'
toja. Ji į aukštąją sceną Prasidėjimo kapinėse. Jįs’Komisionierius Buvo i- - j • • __ _• J _ 1 . d__:__ c_:______išvedė mūsų dainas ir jomis priklausė 

rip tik-- - ---
savuosius, bet ir svetimuo-: 
sius. Ir niekas kitas nemo
kėjo taip Į mūsų liaudie: 
dainas įsijausti, taip jų gro

Lawrenco ir Me- Pasiruošęs Sniegą Patikti
7avoin t K llZiVt 

m uvii
11 r*t nvin
1IC IU' 1U L-111K a c:\iu i i

Užpraeitą savaitę viešųjų

* -l • 1 A- • 111.1 /VVC.. IMlUOlltą, uz gėlės ir paskutinį pa- karnbariu butas su voma, Vls. 
tarnavimą velionei. Tanu kas naujai atremontuou. Kreip-

. -i - • !aC1Ū klebonui Virmauskiui!tis telefonu CO 5-5854.
Sausio lo d. Te\ynes My- velionės palvdėjima iš 

lėtojų Draugijos 81 kuopa namų? pp Minkams už gė- 
Sandaros svetainėj, 124 F jes ligoninėje, p. Casperui 
St., So. Bostone, rengia kor- už j0 patarnavimą ir vi- 

jtų vakarą (whist partv i. ; siems palydėjusiems velio- 
jnę i jos paskutinę poilsio

Hi’.l Avė., išnuomuojamas i
Tėvynės Mylėtojų Pobūvis

Butas Nuomai
Išsirendavoja 4 kambariai 

pirmame aukšte. Yra “combi- 
nation’’ pečius, baltos sinkos.

Lankėsi Dr. Matulionį ltla'hM komisionieiius Volpe Kalėdų Eglutė ir
I paleido i darbą stotį, kultos Šurum Burum Dorchestery

v. D at * ;mašinos šildvs naujai pasta-Dr. B. Matulionis, kuris , . , r
ži klausvtojams parodyti, i dirba VVallum Lake R I ke.1^, hl-2.hv,ay 11 ,tuoj Gruodžio 18 d.. 4 vai. po’ .
kaip Vinįė Jonuškaitė. ivalstvbinej džiovininku ]ame nukn^I>i^- Dorchesterio Lietuvių •-nk.une J. Tumav,c,e„ę

sniegą. Piliečių Klubas savo patai- . . .
•___ ioiAn....i___ x... a— 1 Prisiminkime

§15.60 per mėnesi. Kreiptis = 
j vietą St. John s kapinėse 24 Dixfield St.. viršutiniame 
’New Yorke. aukšte, So. Bostone. (49)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadvay 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

Gruodžio 18 d.
* Ci * ’ Ci 11 L4 111 i , A V • y-3 ,» ♦ « «.» v x zv « * 1 r ««« ->♦ o _

Vincė Jonuškaitė
Tą ji sugebėjo ir šio sek-jnatorijoj 

madienio koncerte. Ji ža-jreikalais 
vėjo gana gausų Bostono irj Bostoną, 
apylinkės lietuvių, dainų leivio” redakcijoje
mėgėjų, būrį. Dalis jau bu-j Dr. Matulionis ir visa jo; Antanas Kuoka guberna-pavo 
vo girdėjęs dainininkę daug į šeima praeitą mėnesį gavo toriaus paskirtas ir valsty-, daug malonumo, 
kartų, o kiti ją išgirdo tik Į
šiame koncerte. Visi plojo į bių pilietybę, 
dainininkei iš visų jėgų.

!
Lionginas Masiiionis.

a p-į

savo procesijos_________________j------------ -----------  -— r---- i
buvo atvykęs į , P05e: 181? Dorchester AveJ

Jis lankėsi ir “Ke- Kupka—Apskrities Teisėjas lengia “Kalėdų eglutę.’ Y i-, . - ,
i _____ si nariai kviečiami atsivesti su,'uostą saunų poky-

vaikus. Jie čia turės J; ?u'°. ^5rai Pavaį"
praeitą mėnesi gavo tonaus paskirtas ir valsty-;«aug malonumo. u 131 uma\i-

lungtiniu Amerikos Valsty- bės tarybos patvirtinta
Brocktono apskrities 

Iju.
teisė- 'ai. 

i rum

Piliečiu
visi Lietu- 

Draugijos na-

Rinkime

Reikalingas Butas
Reikalingas nedidelis butas 

vienai moteriai iš vieno kam
bario. virtuvės ir vonios. Pa
geidauju So. Bostone. Praneš
ti “Keleivis,” 656 Broadway, 
So. Boston 27. Mass.

Darbas VirtuvėjeVėliau vakare nuo 7:30.?ien_es nupPe^la--
bu_’ją draugijos direktorių, bal- Kpscrn-, maišto Kabint-jai pa

su įvairiais margumy-}®uok’I?.e ^a' vis'ems 
įdomu h-irifaugijos nariams bus nau-

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mi
Tel. PA 7-0402-M

prasidės “šurum

dovanojo ją ne viena gėlių, Persikelia Į Savus Namus, Naujas teisėjas yra susi-'nais. Bus tikrai -------- .. j.,- v,-ęnlfin
puokšte. Toks dainininkės; --------- Įpratęs lietuvis, dalyvauja malonu visiems siiaiimi-t01 »a °au£ visokiu page
]rirmas pasitikimas rodo,! M. Stakionis, Laurence, 
kad bostoniečių tarpe yra Mass., visuomenininkas, nu-: 
nemaža žmonių, kurie su-jsipirko namus (57 Sunset* 
pranta mūsų dainų grožį ir į Avė.) ir šiomis, dienomis 
mielai dažniau pasiklausy- juos persikelia.
tų, kaip jas dainuoja Vincė 
Jonuškaitė.

Dainininkė savo progra
mai buvo pasirinkusi bene 
18 autorių kūrinius. Du iš 
jų buvo ir bostoniškiai 
(Gauba ir Strolia j. Taip 
pat du buvo jų tekstų auto
riai (Kirša ir Brazdžionis).
Visi jie buvo kencerte. kai 
kurie ju toli sėdėjo, bet dai
nininkė juos pastebėjo ir iš
sikvietė prie scenos rankai 
paspausti. Klausytojai ta 
proga ir jiems paplojo.

Koncerte buvo ir senų at
eivių. Greta manęs sėdė
jusi moteriškė, mano užkal
binta, pasakė, kad ji esanti 
subatietė ir kartu su daini
ninkės motina chore daina-Padegė Nepatinkamą Namą
vusi. Ji Amerikoj gyvenan-' ---------
ti jau 50 metų. Tai Šepar-Į Sekmadienio naktį Ha- 
nytė-Valentienė. Įverhillio miestely 16 metų

Prieš koncertą A. Gustai-Įvaikėzas padegė namą, ku
tis paskaitė dainininkės pa- riame jis su tėvais gyveno, 
ruoštą pranešimėlį, iške-1 Sudegė 4 asmenys, ju tarpe j 
liantį mūsų liaudies dainų padegėjo tėvai. Vaikė- 
grožį, jų reikšmę ir tt.

Balsuokime Už Čapliką

Ž-iIS.

'lietuviu šiem; Rengėjai.
— I

i
iii i i 

I 
Įf

____________ Į

Rinkime tinkamą asmenį j 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
finansų sekretorių, rinkime 
inž. A. Čapliką.

Draugijos Narys.

Grįžo Mickūnai

Antanas Mickūnas. Nor-i 
Įvvood’o, .Mass., vaistininkas. 1 
Įsu savo jauna žmona Irena! 
j grižo iš povestuvinės kelio
nės. Jaunavedžiai važinė
josi Pietų Amerikoj (Ai-J 
gentinoj, Venezueloj ir kt.)

zas prisipažino padegęs, 
nes jis tų namų neapkentęs.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1955 
tams. Kaina 50 centu.

Viename kraujo laše yra 5 
milionai raudonu ląstelių, kū

me- riomis deguonis gabenamas au- 
•diuianis "raminti

organizacijose. rinimų įves.
Draugijos Narys. 

Nesivėlinkite Išsiųsti

Visu

geidauja’ prie da-bo virtuvėje mote
rų patyrusių košer maisto gaminime. 
Rašyti paduodant žinias ap;e savo 
amžių, patyrimų ir pageidaujamą 
uždarbi šiuo adresu:

Southern House Hotel 
1411 Beacon St.. Brookline, Mass.

Tel.: LO 6-87:18 (1)

pa.'auk Long Distance. ja.
.nustebsite, kaip tai mažai kainuoja ... ir 
tai taip širdžiai malonu. Sa a buvimo 
ten asmeniškai niekas taip nepalaiko šei
mos krūvoje, kaip telefonas. I»pg Dis
tance yra pigaiu po 6 v. ir sekmadieniais.

paštų viršininkas 
Įprašo švenčių laiškus ir 
Į siuntinius tuoj siųsti. Jei 
nenorite, kad siuntinys bū
tų Įteiktas anksčiau, tai ga
lite ant jo užrašyti: Do not 
open until Christmas.

Jei rašote daug laiškų į 
vieną miestą, tai suriškite 
juos į vieną ryšulį ir pažy
mėkite “local” arba “out of 
town.”

Nepamirškite parašyti 
tikslius gavėjo ir savo ad
resus, būtinai rašykite paš-j 
to zonos numerį. Visa tas 
palengvins pašto darbą ir 
jis galės mums geriau pa
tarnauti.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie- 
“iais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ii 
.Magdutės Pasaka.

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

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurjaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Stepenas Minkus.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St., East Bridgewater, Mass.. on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgeualer 
S 55.

Sekmadieniais nuo I iki S vai. groja ir dainuoja 
“Singing Sueethearts” BH1 & Te\

At.s:’ai;i.ykil susijKižinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Potilas Lapenas Jr.. Pelras Peldžius. Alfonsas Steckis

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS. 1090 kilocyklų

Boston 15. Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton t. Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

LIETUVIŲ MELODIJOJ 
VALANDA 

Popuilariškoc Radio
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WHIL, 143< 
klc.

Biznio reikalais kreiptis j
M. Plutą, 1422 Columbia Rd. 
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba 

j St. Butkų. 28 Thelma Rd., 
Dorchester. tel. AV 2-3531.

•oooooooooeoaooeaoeeseeeeeK
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

absoeooeeoooeoeoooeoosoooi

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
S25 pašalpos savaifei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

SKONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2183

VAISTAS "AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo tr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdą 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numeri $2. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-5)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




