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Prancūzijos Parlamentas Vėl 
Balsuoja Vokiečių Ginklavimų

Pereitą Savaitę Prancūzų Parlamentas Pasisakė Prieš
Vokietijos Ginklavimą; Šią Savaitę Klausimas Bal

suojamas iš Naujo.. Amerika ir Anglija Grasi
na, kad Vokiečiai ir Be Prancūzų Pritari

mo Bus Ginkluojami

Prancūzijos parlamentas ŠUVltti Betliejuje
.praeitą savaitę pradėjot Kalėdų Dienų
svarstyti Paryžiuje pasira-' “ “
šytųjų sutarčių patvirtini- . ~
ma. Pirmame balsavime dėl1 Betliejaus mieste Izraelio 
sutarties už leidimą Vokie- valstybėje kalėdų dieną 
tijai ginkluotis parlamentas,
281 balsu prieš 257 pasisa
kė prieš tą sutarti. Visas 
kitas Paryžiuje pasirašytas 
sutartis parlamentas pirma
me balsavime patvirtino.

Po tokio balsavimo Pran
cūzijos vyriausybė tuoj pat 
siūlė, kad sutarčių svarsty
mas būtų tęsiamas ir vy
riausybė pastatė pasitikėji 
mo klausimą. Jei ir šios sa
vaitės pradžioje, balsuojant 
sutarti dėl Vokietijos gink
lavimo, parlamentas sutartį 
atmes, tai vyriausybė trauk
sis iš savo vietos ir Prancū 
zija vėl turės eilinę vyriau
sybės krizę, o visos Paryžiu
je pasirašytos sutartys’ at- 
puls.

Anglijos vyriausybė po 
pirmo Paryžiaus parlamen
to balsavimo įspėjo pranzū- 
zus, kad vakarinė Vokietija 
vienu ar kitu būdu bus 
ginkluojama. Jei Prancū
zija sutartis atmes, tai Vo
kietijai bus duota teisė 
ginkluotis be prancūzų suti
kimo. Amerikos vyriausy
bė irgi su dideliu susirūpi
nimu seka Paryžiaus parla
mento balsavimą ir, jei 
prancūzai ir dabar sutarčių 
dėl Vokietijos įtraukimo į 
NATO valstybių skaičių ir 
dėl vokiečių ginklavimo ne
patvirtintų, tai Amerika 
rimtai imsis peržiūrėti savo 
politiką.

stų iš įvairių kraštų švęsti 
Kristaus gimimo dieną.

Švenčių nuotaika betgi 
buvo sudrumsta šūviais tarp! 
Izraelio ir Jordanijos karių! 
tų dviejų valstybių pasieny 
prie pat Betliejaus miesto.

Vėliau pasirodė, kad su-1 
sišaudymas buvo tik eilinis 
žydų ir arabų susikirtimas 
be didesnės svarbos, bet 
įvairių tautų maldininkams 
šaudymasis priminė, kad 
Palestinoje vis dar nėra tai
kos ir net Kristaus gimimo 
dieną ten minima šūviais ir 
neapykanta.

LĖKTUVAS PRO NOSĮ MATO KIEK AKY> APRĖPIA

čia matome naują RT-33 lėktuvą, kuris skirtas nuotrau
koms daryti, šis lėktuvas tikra žodžio prasme žiūri 
savo nosimi. Juodas paveikslo plotas apačioje rodo. 
kame yra fotografijos aparatas, kaip matote, aparatas 
gali fotografuoti stačiai iš viršaus. Ten yra ir rekordo 
aparatas, kurio pagalba lakūnas gali žodžiu įkalbėti, 
ką jis mato ir fotografuoja.

; Rugpjūtis

2 d. Senatas pradeda svarsty
ti šen. Flanders pasiūlymą pas
merkti senatorių McCarthy už 
netikusi elgesį.

9 d. Jugoslavija. Graikija ir 
į Turkija pasirašo savitarpinės 
pagalbos sutarti.

, 11d. Indokinijoj sulaikomi
mūšiai fronte pagal karo pa
liaubų sutartį.

24 d. Brazilijos prezidentas 
kietulio Vargas nusižudo.

30 d. Prancūzijos parlamen- 
jtas atmeta sutartį dėl "Euro-*
pos armijos” kūrimo.

31 d. Uraganas "Carol” per-
• siriio per Naująją Angliją ir
Long Island. Dideli nuostoliai.I

Svarbiausieji 1951 Metų Įvykiai

Rugsėjis

8 d. Maniloje. Filipinų sosti
nėje. pasirašoma sutartis dėl 
Pietryčių Azijos gynimo. Sutar
tį pasirašo Amerika, Anglija. 
Prancūzija. Australija. Naujoji 
Zelandija. Filipinai, Siamas 
(Thailandas) ir Pakistanas.

27 d. Senato komisija, vado
vaujama senatoriaus Watkins

, „ t r, , - • ,-Jiš Utah. siūlo senatui pasmerk-lka Dr. J. R. Oppcnheinier} dcli . . ~I. , . . . *ti senatorių McCarthv už neti-įjo abejotinos ištikimybės kras-J
Sausis
12 d. Amerikos valstybės se

kretorius John Foster Dulles
grasina, kad Amreika “masyvi-'

tui.
I 22 d. Senato komisija prade-

niu atsikirtimu” atsakys i nau da viešai tyrinėti armijos gin-

J. T. Sekretorius 
Nevyksta Ubagauti

agresijas pašau-]
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49 METAI

ūkio Planuotojai Siūlo Pakelti
Gamybų 1955 Metais

■ «-----------
25 ar 30 Bilionų Dolerių Didesnė Gamyba Pašalintų Ne

darbo Pavojų; Siūlo Vyriausybei Imtis Priemonių 
Ūkiui Pakelti; Uždarbių kėlimas ir Kainų Ma

žinimas Geriausieji Vaistai nuo Ūkio Ne
galavimų

narni amerikiečiai 
"už šnipinėjimą”

esą nuteisti 
kalėti ilgus

Amerikos National Plan- 
ning Association, privati 

1 įvairių visuomenės grupių 
atsėdėjęs sudaryta organizacija, savo 

bausmę už šnipinėjimą Rusijai,1 posėdyje gruodžio 26 d.
“'•svarstė 1955 metų ūkiškas 

! problemas ir laukia, kad at
einančiais metais bedarbių 
skaičius krašte eis didvn, 

2 d. Senatas 67 balsais prieš jei vyriausybė ir visuomenė 
22 balsus nutaria pasmerkti se-Į nesiims priemonių ūkiui 
natorių Joseph McCarthy užį kelti.
netikusį elgesį. | Planavimo draugija siūlo,

2 d. Prezidentas Eisenhower kad vyriausybė imtųsi tokių
aiškina, kad Amerikos politika 
turi būti labai kantri ir taiki.

metus.
27 d. Alger Hiss.

paleistas iš kalėjimo. Sakosi 
dabar esąs nekaltas.

Gruodis

žygių ūkiui kelti:
Sumažinti mokesčius, ypač 

9 d. Rusija pradeda grasinti tuos, kurie liečia vartojimą,
Europos valstybėms visokiomis
blogybemis, jei jos drįstų pa- dimą

ir pagerinti socialinį drau-

Skubinti viešąją statybą, 
ypač kelių, mokyklų, ligo
ninių ir pan.;

Dėti pastangas gerinti gy
venamus butus, farmas ir 
nulonorvinti žmonėms isigv- 
ti nuosavus namus ypač 
neturtingesniems žmonėms.

Pagal Planavimo Draugi
ją reikėtų siekti, kad ga
myba 1955 metais būtų pa
kelta nuo "25 iki 30 bilionų 
dolerių. Tiktai toks gamy
bos pakėlimas užtikrintų 
visiems darbą.

Didelė pagalba kovoje 
prieš nedarbą būtų uždar
bių kėlimas ir kainų maži
nimas, sako ta draugija.

I Planavimo Draugija nu
rodo, kad pereitais metais 
Amerikos ūkis, nors ir ne
buvo depresijoj, bet visgi 
jis nekilo ir todėl krašte bu- 

Da-

tvirtinti Paryžiuje pasirašytas 
sutartis dėl Vokietijos ginkla
vimo.

10 d. Jungtinių Tautų sei
mas pasmerkia komunistinę Ki
niją už Amerikos kariu nuteisi
mą ir kalinimą ir įgalioja JT 
sekretorių daryti žygių kariams 
belaisviams išlaisvinti.

14 d. Prezidentas Eisenhouer

kusi elgesį.

Spalis

5 d. Triesto klausimas iš-| 
spręstas ginčijamą kraštą pa
dalijant tarp Jugoslavijos ir. 
Italijos. Sutartis pasirašyta.

8 d. Prezidentas Eisenhower

ičą su senatorių McCarthy.jas bolševikų 
lyje. '

21 d. Indijos kariai Korėjoj 
paleidžia į laisvę Korėjos karo1 
belaisvius, kurie atsisakė grįž

Gegužis

7 d. Prancūzu tvirtovė Dien- 
1 bienphu Indokinijoj pasiduodaJungtinių Tautų

linis sekretorius Dag Ham- ti i sav° kraštus, 
merskjold naujų metų pra-j vasaris 
džioje vyksta į Kiniją, kur
jis tarsis su kinų komunistų 18 d- .
vvriausvbė dėl išlaisvinimo M konferencija nepajėgė iš- džia. Kaa rasine 
Amerikos kalinamųjų laku- sPręsti Vokietijos klausimo,Įviešeee mokyklose
nų ir visų karo belaisvių, sutarė sušaukti naują
kurie dar yra laikomi kinų Plalesno konferencija Azijos 
kinu kalėjimuose. .klausimams spręsti.

JT sekretorius sako, kadi 21 d- Amerikos armijos va- 
dovybė iškelia kaltinimą prieš

genera- bolševikams
nimosi.

17 d.

™ * kviečia krašta išrinkti visus re-!. , . , . ,po did\jnsko gy-. . • ir demokratu vadai kongrese
publikonu kandidatus i senatą ... ' ... . .į . pasižada tartis dėl užsieniu po-

Amerikos aukščiausias ir i atstov« rumus-
Berylne keturių didžių- teismas vienu 

kad
balsu nuspren-

J

segregacija
11 d. Rusija ir Kinija pasi- 

įrašo naują sutartį, pagal kurią

I litikos ir dėl krašto gynimo rei
kalu.

’l

KONGRESAS VĖL TARS 
APIE MUITŲ POLITIKĄ

Prezidentas D. D. Eisen- 
hovver sausio 10 d. pasiū
lys kongresui priimti įsta- 
vmą apie dabartinės mui- 
ų politikos tęsimą dar 3 

■netus. Pernai kongresas tą 
įstatymą pratęsė tiktai vie
niems metams ir dabar rei
kia jį vėl persvarstyti.

LĖKTUVO NELAIMĖ
KŪČIŲ DIENOJE

Kūčių dienoje Škotijoje, 
prie Prestvvick miesto nu- 
kritto anglų keleivinis lėk
tuvas su 28 žmonėmis. Ne
laimėje visi keleiviai ir įgu
la žuvo. Tarpe žuvusiųjų 
yra du amerikiečiai iš Chi
cagos.

Jugoslavijoje vyraujanti 
ortodoksų bažnyčia baimi
nasi dėl protestantizmo pli
timo. Kai kas spėja, kad jį 
palaiko ir diktatorius Titas, 
tuo norėdamas susilpninti 
ort' Jokšų bažnyčią

24 d. Prancūzijos parlamen-J 
i tas vėl pasisako prieš sutartį 
•apie Vokietijos ginklavimą, bet 
• balsavimas nėra galutinas.

rusai žada užleisti Portarturo 
uostą Kinijai.

19 d. Anglija ir Egiptas pa
sirašo sutartį apie ištraukimą

, _ . . , Janglu kariuomenės iš Suezo ka-į13 d. Prancūzuos vynausvbesi ,. . i . . Jnalo zonos.
22 d. Paryžiuje pasirašomos] 

sutartys apie Vokietijos gin-1

yra priešin-l
ir ga Amerikos konstitucijai.

Birželis

sako,
jis vyksta į Kiniją ne mai- .. (
dautl kinų kad Jie paleistų senatorių McCarthy, kad jis -France ir tuoj imasi užbaigti

(priešakyje atsistojo P. Mendės-t \ Beri jos Šalininkai 
Vis Dar Šaudomi

belaisvius, bet vesti dery- šiurkščiai ir užgaulingai tyri- 
bas, pagal JT seimo nutari^ nėj?s P^ižymėjusį kare gene-
mą, dėl paleidimo neteisė- rola Zwickeri- 
tai kalinamų belaisvių. 26 (L Amerikos senatas vieno

balso dauguma atmeta senato
riaus Brickerio pasiūlymą su
varžyti prezidento teisę daryti 
sutartis su svetimomis valsty
bėmis.

Džilas Už Antros 
Partijos Kūrimą

Indokinijos karą.

17 d. Prezidentas Eisenho- 
wer duoda įsakymą Atominės 
Energijos Komisijai sudaryti 
sutartį su Di'on-Yates biznie
rių grupe dėl pastatymo galin
gos elektrainės TV A elektrai- 
nių tinklui papildyti.

klavima. jos itraukima i NATOi. '. . ... ‘ j Sovietu Rusijos vvnausy-karo sąjungą ir dėl Saaro klau-’, _ , ,, “ , / , ~ J,be skelbia, kad keturi buvęsimo išsprendimo

Lapkritis

Buvęs Jugoslavijos ko
munistų partijos vadas Mi- 
lovan Džilas, prieš metus
laiko pašalintas iŠ komunis-J listai daro pasikėsinimą prieš ševikuojančią Arbenz vyriau- 
tų partijos centro komiteto 'Amerikos atstovų rūmus, pen'sybę.
UŽ demokratiškų idėjų skel-jki kongresmonai sužeisti revol-j 29 (1. Atominės
bimą, dabar metama
partijos už nukrypimus.

M. Džilas pasikalbėjime 
su spaudos atstovais sakė,
kad Jugoslavijoj reikia'na vandenilio bomba (H-Bom- 
kurti demokratinę socialia- ba) gali visai sunaikinti dide

Kovas

1 d.

18 d. Gvatemalos politiniai 
emigrantai pradeda veržtis į 

Puertorikiečiai naciona-' Gvatemalą ir eina nuversti bol-I

Energijos 
su-

31 d. Atominės Energijos Ko- metimais neprileisti mokslinin- 
misijos pirmininkas admirolas ką J. Robert Oppenheimerį prie

IŠ veriu šūviais. Teroristai suimti. Komisija nutaria saugumo 
I

Strauss sako spaudai, kad vie- valstybinių atominių paslapčių.

Liepos

tų partiją ir tuo būdu kraš
te turėti dvi besivaržančias 
partijas. Pagal Džilas, de
mokratija Jugoslavijoj lai
mės ir diktatūros šalininkai 
bus nugalėti. Jis sako, kad 
jugoslavai nebesiduos už- 
baidomi ir ilgai nebeleis sau 
burnas uždaryti.

Buvo pasklidę žinių, kad 
Vengrijos komunistų val
džia paleido iš kalėjimo 
prieš kelerius metus nuteis
tą kardinolą Mindszenty, 
bet iki šiol Amerikoj dar 
aiškiai nežinoma, ar ta ži
nia tikra

lį miestą.

Balandis

13 d. Viešai iškeliami kalti
nimai prieš atominį mokslinin 'jokių rezultatų.

•aukšti vidaus reikalų mini-jvo nemažai bedarbių, 
sterijos valdininkai, visi su-|bartiniu laiku ūko gamyba 
šaudytojo Berijos šalinin- y*‘a al ^0 bilionų dole

rių mažesnė, negu ji turėtų 
būti norint užtikrinti vi
siems gyventojams darbą ir 
žmoniškus uždarbius.

Amerikos Planavimo 
1 Draugiją sudaro atstovai 
nuo įvairių visuomeninių or
ganizacijų, unijų, pramo
nininkų, farmerių ir profe
sionalų organizacijų. Jos 
tikslas yra ne pelnas, bet 
sekti ūkišką krašto veiklą 
ir ieškoti priemonių, kad 

Anglų Santykiai SU ūkio veiklą pagyvinus. 
Kinija Blogėja

McCARTHY STOS UŽ
Anglijos vyriausybė svars- KINIJOS BLOKADĄ

to pripažinti Formozos salą, 
kaipo nepriklausomą kinų Senatorius J. McCarthy 
valstybę, o komunistinės:žada po Naujų Metų pradė

ti kampaniją už Knijos blo
kadą. Bet šen. McCarthy 
sako, kad jis nereikalaus, 
kad Amerikos karo laivy
nas blokuotų kinus, esą už
teks, jei Amerika darys 
spaudimą į savo sąjunginin
kus, kad jie nevestų preky
bos su Kinija ir to užteks. 
Apie spaudimą į mūsų są
jungininkus šen. McCarthy• • v 1 1 «1 *, • • • •I—*-.

2 d. demokratai labai nežy- eSą nuteisti mirti ir jau nŲ 
mia dauguma laimi Amerikos j gu£au(Įytj Kiti ^u Berijos 

šalininkai nuteisti ilgus me
tus kalėti.

. Kada tie “berininkai”1
14 d. Egipto kariški diktato-Į nuteisti ir pasiųsti pas Beri

ją, pranešimas nesako. Tar
pe sušaudytųjų “berininkų” 
yra buvęs ministeris Viktor 
S. Abakumov ir jo bendra
darbiai.

84-ojo kongreso rinkimus. De
mokratai taip pat laimi 8 gu- 
bernatūras visame krašte.

riai nuverčia prezidentą gene
rolą Naguib už jo tariamą są
mokslą išžudyti savo draugus 
diktatorius iš revoliucinės ka
rininkų tarybos.

22 d. Mirė Rusijos atstovas 
Jungtinių Tautų organizacijoj, 

j pagarsėjęs Stalino “valymosi 
eismų” prokuroras. Andriej

21 d. Ženevoje pasirašoma-Višinsky. 
karo paliaubų sutartis Indoki-! 23 d. Kinijos vyriausybė pra- 
nijos karui baigti- Derybos dėl neša, kad ji laiko kalėjime 11 
Korėjos suvienijimo neduoda Amerikos lakūnų ir 2 civilius

armijos tarnautojus. Visi kali-

1^i
ft 
ftVisiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, 

Rėmėjams ir Bendradarbiams Linkini 

Laimingą Naujų Metą! “Keleivio” štabas.

{S
i
a

ei £
______ fl

o
Kinijos vyriausybė skelbia, 
kad Anglija sugadinusi san
tykius su Kinija tuo, kad rė
musi Ameriką Jungtinių 
Tautų organizacijoj belais
vių klausime.

Kinijos vyriausybė, be to, 
per savo ministerių pirmi
ninką Čuenlai garsiai skel
bia. kad Kinija nenurims, 
kol Taiwan ,Formozos) sa

lia bus išvaduota iš kinų na- ir žada kalbėti visoje eilėje 
jcionalistų rankų. miestu
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Kiek Lietuvoj Lietuvių
Lietuvai es»int aklai uždarai Amerikos lietuvių tarpe 

daug spėliojama, kiek dar lietuvių yra pasilikę Lietuvoje 
ir kiek jų rusai bolševikai ištrėmė i Sibirą, išvežė i Įvai
rius prievartos ir tariamai laisvanoriškus darbus, kiek 
jaunimo išdangeno i Rusijos dirbtuves “specializuotis”
Įvairiuose darbuose ir kiek lietuviško jaunimo kasmet 
išveža Į Rusijos tolybes atlikti kariškos tarnybos.

Tikrų skaičių apie lietuvių tautos teriojimą niekas 
neturi. Tuos skaičius galėtų pasakyti tik Sovietų Rusijos 
politinės policijos aukštieji pareigūnai, jei jie panorėtų 
atidaryti savo žmogžudysčių ir vergų stovyklų archyvus.
Bet nėra abejonės, kad rusai iš Lietuvos jau yra išgabenę 
šimtus tūkstančių mūsų tautiečių.

Apie lietuvių gausumą Įvairiose Rusijos koncentra
cijos stovyklose ir trėmimo vietose liudija Įvairūs iš tų 
konclagerių ištrūkę žmonės. Liudija lenkai, kurių dideli 
skaičiai dar 1941 metais galėjo ištrūkti iš Rusijos prie
vartos darbų stovyklų. Po karo liudija vokiečiai, ispanai 
ir reti kitų tautybių žmonės, kuriems pavyko ištrūkti iš 
Įvairių Rusijos prievartos darbo stovyklų. Lietuvių visur 
yra. nuo tolimos šiaurės iki Turkestano.

Iš lietuviškos bolševikų spaudos žinome tik tiek. kad 
pradedant žemės ūkio kolektivizaciją “buožės” nebuvo 
i kolchozus priimami. Iš tų “buožių" buvo paimta žemė, 
jų turtas, bet jie patys, kaipo “klasiniai priešai,” buvo 
išgabenti i rusiška vergiją. “Buožė." pagal bolševikišką 
terminologiją, yra kiekvienas ūkininkas, kuris turėjo 15 
ar daugiau hektarų žemės. Vien tokių “buožių” su jų 
šeimomis Lietuvoje buvo šimtai tūkstančių žmonių ir jie 
visi, pagal pačių bolševikų neatvirą prisipažinimą, turėjo 
būti iš Lietuvos išgabenti Į Įvairias prievartos darbo sto
vyklas. arba kai kurie prie Įvairių pusiau laisvų darbų.
Gal ne visi buvę “buožės" yra išgabenti iš Lietuvos, kaiitacinius straipsnius ir nuo sa-i 
kurie, spėjama, sugebėjo išsigelbėti laiku pamesdami sa-pęs ragino publiką paremti lei-!moralinę 
vo ūkius ir eidami dirbti i pramone, prie statvbos ir kito-!^’0 sumanymą. leidinys s

Naujai išrinktas Ncw Yorko irubcraatorius Averell 
Harriman (dešinėje) Įteikia senatoriui Herbert H? Leh
man "Keturiu Laisvių” pažymėjimą, šitoks pažymėji
mas Įteikiamas kiekvienais metais asmeniui, kuris pa
sižymėjo savo darbais dėl laisvės.

ir iškirto apie 75 priešo ka-j 
liūs.

1951 m. lapkričio 30 d. 
J. Yankus gavo Įsakymą 
vykti i pagalbą kitai lėktu- 

»vu grupei, kuri pastebėjo

Kas Savaite
netoli Haeju priešo kariuo- Laimingų Naujųjų Metu 
menės koncentraciją. J.Į Ir dar vieni metai

vos pinigų Pėdės Šamo že-
nuejo • •

Yankus, vadovaudamas tris'praeitin. Sutinkame naujus,1 y1S^ J "
lėktuvus, sėkmingi ataka-'ik™ metus, ir tikime, kad but^ taip liūdnai juokinga.
vo priešo kariuomenę irjjįe bus geresni, ^imingesni
nežiūrint stiprios priesiėk- laisvesni. Tikime, nors iri.. V . - . ...

artilerijos ugnies, ■ - —daa karjero.n.s ir melžiatuvinės
'pridarė priešui didelių nuo
stoliu. Vėlesnėmis

be didelio tikėjimo, kad 
taip bus, ir linkime vienas 

žinio-! kitam Laimingų Naujų Me- 
mis priešas tame puolime tų.
neteko apie 700 karių. šaltojo karo pasaulyje

1951 m. nuo liepos 30 iki bet^ dideli4 atmainų ne- 
rugpiūčio 30 lakūnas J. laukti. Kurie gyvi,

• Yankus 20 kartų skraidė matysime tą pati piopa-
virš priešo teritorijos ir da- gandos, veidmainiavimo, 

ginklavimosi ir nesiryžimo 
vaizdą, koki matėme visus

džia karjeromis ir melžia 
tuos iždo likučius, kurie at
sidūrė laisvajame pasauly
je. Tituluoti vyrai nesiten
kina pinigais ir cinais, bet 
turi ir didesnių pretenzijų 

j ką tai “vesti” ir “stovėti
priešakyje.”

pr
kiuose darbuose. Bet didžioji dalis “buožiu’

į Deganti Tvartą
J. Bertašius “Sėjoj” pa- 

pokarinius metus—lūpomis'duoda Įdomių žinių, kaip 
visi garbins taiką ir gink- prof. A. Voldemaras išva- 
luosis. Bus daug kalbų už žiavo Į Lietuvą, bolševikams 

dė virš priešo teritorijos da-į laisvę, bet niekas nejudins ją okupavus 1940 metais, 
lyvaudamas Įvairiose kau- Įpiršto, kad laisvė pasaulyje į Voldemaras buvo Įspėtas
x t- ---- t Vyrauty Milionai paverg- net pačių bolševikų (Pozd-

tų tautų žmonių ir ateinan-'niakovo), kad jis tos kvai- 
- čiais metais žiūrės į laisvuo-Įlybės nedarytų, bet jis ne- 
-isius Vakarus ir dūsaus savo paklausė nei lietuvių nei

lyvavo Įvairiose kautynėse.
I

1951 m. nuo rugsėjo 2 iki 
spalio 27 d. lakūnas J. 
Yankus dar 19 kartu skrai-

Iš viso lakūnas J 
103 kartus skraidė 

rs priešo teritorijos Korė 
ivairiuo

... .. tynėse.
' i *i J i Eį J 1121 g?1’i Yankus ma laukti kokio nore pasisa- vjr«

,. . „ . ... 'kymo. Ta klausimą pake-' - f
besiruošdamas ją iš-'bl ^savaitę išeinantis puolimuose ir oro kautv-jprarastos laisvės. . . . 

leisti, prašė paramos r.e vienosl ,a\ as* būname J. a- nęge į q gaj ne^u? tajp bloga, Lietuvą. Ten jis buvo su-
Kapitonas J. V. Yankus kaip dabar atrodo? Gal imtas ir išvežtas Į Rusijos 

gimė So. Bostone 1921 me-1 laisvės žiburėlis nušvies ir gilumą, kur kokiame tai

kutinės V. Rastenio pasta- kolektvva. 
bos mano kitaip:

leidėjas.

Iš

dalvvaudamas
rusų patarimo ir drožė Į

oet vi-minskas sako:kurios grupės ar srovės, 
sos visuomenės. Ir ją gavo., "Emigrantinė mi 
Lietuvių spauda, be partinių ir! nė. ’ paremdama_ , . . , . , umanymą)tais
ideolrgimų skirtumų, dėjo ne-j(leisti encikloped: a), sudarė jpjyde
mokamus pranešimus bei

buvo UŽ-] “Tuose atsišaukimuose Vac-(C,,,
i > . . -i • • i iii i • • IS1UOJUklupti savo Ūkiuose ir kuriant kolchozus buvo vienu arilovo Biržiškos Vardas turėjo di-ib-tu 

deli svori. O dabar, kai

Bostone jis baigė pavergtųjų gyvenimą? Į universitete jam . buvo duo- 
. ,--j — Park aukštąją mo-! Su ta viltimi linkime mū- tas darbas ir jis miręs eida-

..gn-a Milines są>gas mu opedt-į (high school) ir vė- su skaitytojams Laimingu mas profesoriaus pareigas,
sa- ;ai leisti. Tuo 11 patikrina sau .Z , . . . A G.“ ? J * * 1 b

teise pridaboti, kaddar ,m?kesl Bostono Naujų Metų.
savo turiniu ir darba'amatl! mokykloje I Boston! 

vykdąs kolektyvas su vyriau-*Trade School). Baigęs mo- Kariuomenės Mažinimas
redaktorių priešakyje 'kyklą dirbo dirbtuvėje.

kitu būdu iš Lietuvos išgabenti.
Trėmimai palietė ne tiktai Lietuvos “buožes”—ūki

ninkus. bet ir kitus žmones, kurie rusams okupantams 
atrodė neištikimi, arba kurie, rusų manymu, galėjo būti

,„u«.u kompetentingi žmonės. 
.encj’iTą teisę atstovauti ir ginti pri- 

atsi-tojo^^ pirmoj eilėj enciklopedijos’iv
ant tvirtesnio finansinio pa- , o D- .... ' . iH l.onrlrorlorhio, \ BlfZlskOS at- jyj

klopedijos leidimas

1944 m. liepos 16 d. Įstojo 
tarnauti Į Marinų Korpusą

. , bendradarbiai,
gnndo. tas vardas staiga iškri- • 

iš enciklopedijos redaktorių j. •
neištikimi. Ypač nukentėjo inteligentija, kurios tarpe j sąrašo.“ 
bolševikai Įtarė daug žmonių esant “buržuaziniais 
na nstais

nacio-
žmonėmis.

194b metais, kada rusai pirmą kartą Lietuvą okupa
vo, Lietuvoje lietuviai sudarė 81G visų gyventojų (kiti 
buvo lenkai, žydai, vokiečiai, rusai, totoriai). Dabar, 
pagal “Nevv York Herald Tribūne" išleistą informacijos 
knygą 1955 metams, lietuvių Lietuvoje bėra tiktai 55*5, 
iš maždaug trijų milionų gyventojų.

'Pas pats yra Latvijoje, kur 1940 metais iš 2.100.000 
gyventojų latvių buvo 75 su puse nuošimčiai, o 1950 me
tais Latvijoj latvių benurodoma tiktai 58G.

Iš Estijos jokių skaičių nepaduodama, bet kai kurie 
Amerikos žurnalistai, griže iš Rusijos, sakosi gavę infor
macijų, kad Estijoj estų dabartiniu laiku yra tik pusė 
visu gyventojų, o kiti yra i*usų atgabentieji atėjūnai iš 
Rusijos.

Jei aukščiau paduoti skaičiai yra teisingi, tai lietuvių 
tautos kamienas Lietuvoje yra žiauriai sunaikintas ir ne
mažiau ketvirtadalio visų lietuvių yra išgabenti iš Lietu
vos Į Rusijos platybes, kur jie buvo išblaškyti po vergų 
stovyklas ar apgyvendinti Įvairiose vietose, kaipo “spe
cai.” kuriems leidžiama gyventi tiktai paskirtoj vietoj.

Kiek iš išgabentųjų i Rusijos vergų stovyklas lietu
vių dar yra gyvų. kiek jų žuvo neišpasakytai sunkiose 
gyvenimo sąlygose, mes neturime jokių žinių. Gal tik 
vėliau kada nors sužinosime, kur mūsų tautiečių kaulai 
pūva bolševizmo plačioj šatra pi joj.

Žiaurus lietuvių naikinimas padeda suprasti, kodėl 
Maskva laiko Lietuvą aklai uždarytą nuo laisvojo pasau
lio. Į Lietuvą niekas neįleidžiamas, nei lietuviams iš 
užsienių nei svetimtaučiams ten neleidžiama koją Įkelti.

ir•• :....

enciklopedija leidėjas, 
in šiandien reikalas stovi, pa

neigė kaip vienintelis reikalo 
Enciklopedijos pirkėjai vi- ‘^°sas*' Ar ^tuv:sko.n visuo- 

sada gali padaryti savo iš- n,ene- ęmejai tr
vadas dėl enciklopedijos mjausieii bendra<la ai jo 
redakcijos persitvarkymo, iil,„„>vima vergusiojo re. 
Bet vra ir kitas klausimas, dgktoriaus pareigu : . ūda
kutis 
i ėda k ei jos

-. patei-
enciklopedijos sinamą. parodys ūmiausioji skirtas skraidymo 

ir bendradarbiu ateitis.”

Kap. j. V ankui Prisiminti
Prieš tris mėnesius, rug

sėjo 30 d. Meksikos Įlanko
je žuvo jaunas lietuvis, bos-' 
toniškis marinų kapitonas 
Jonas Vytautas Yankus. Jis 
žuvo kareiviška mirtimi, ei-; 
-Jamas savo pareigas, moky
damas jauną prancūzų jūrų 
aviatorių, Albert Glaudė 
Favennec, skraidyti vado
vauja nti< instrumentais.

Nelaimė Įvyko rugsėjo 30 
d. iš lyto, kada kapitonas 
Yankus ir kadetas Faven
nec pakilo Į orą 15.000 pė
dų aukštumoje ir pateko Į 
aukštumoje siautusią audrą.
Audroje dėl šalčio lėktuvas Zuv^s 
yasidengė ledumi. Kap. 
Yankus pranešė i marinų 
aviacijos bazę, kokiose są
lygose jam tenka skristi ir 
gavo Įsakymą leistis žemy.., uz 
bet besileidžiant lėktuvas.

KAP. I. YANKUS

lėktuvo nelaimėje 
metais rugsėjo 0 d.

Apžvalga
GINČAI DĖL
ENCIKLOPEDIJOS
REDAKCIJOS

artimes- 
kam ki- 
enciklo- 
srovinė-

Lietuvių spaudoje nema- mjs akimis, tai nebūtų nei kvie- 
zai jau buvo lasyta dėl pa- tęs tautininkų pažiūroms prie- 
sikeitimų Lietuvių Enciklo- šingų bendradarbių, o S. San- 

redakcijoį Tuo tvaru partiniais sumetimais 
kalba visi, išskv- tikrai nebūtų atleidęs. Matyt, 
kurie daugiausiai išsiskyrimo su tais ar kitais

Kapočius būdamas 
tautininkams, nei 

jei jau žiūrėtų Į 
' i jos leidimą tikrai

j-J.
i ris 
Įtam.

1 Ateinančiais metais Ame
rikos karo pajėgos vėl bus 
mažinamos. Tiesa, išlaidos 

tikslams bus di-

Lietuvoje pasilikti bolševi
kai jam neleido, bet jo ir 
neištrėmė Į konclagerį, kaip 
tą padarė su Stulginskiu ir 
daugeliu kitų buvusių aukš
tų Lietuvos pareigūnų.

ištarnavo jame iki 1946 g^-njmc)Sj tikslams bus di- A. Voldemaras buvo va-
iepo> < c. > ai ny os (|esnėg ^et k , pajėgos das lietuvišku nacionalistu,

buvo paleistas pirmojo lei- , ’ ... . .... -• . :, x , • • t---- bus sumažintos. Tik karo kūne ir politinei emigraci-tenanto laipsniu. Lzejus .... , ... - • 1U- • eKorėjos karui leitenantas J J avlac,W -’ka.cus ne-joj ka.ta.s skelb.as . Savo
Yankus vėl stoio karo tar- !>us ^mazlnta?- « a™B°J- Polltlne ■sm-ntim. tas va- 
nvbon ir. kaip jau minėjo- kai? lan-ae 11 n, -
nie, aktingai kovėsi fronte/« bus maziau' . •
o grįžęs iš fronto, kaipo pa- 1956 metais iiepos pirmai i.l,. . 5^.”
sižvmėjęs lakūnas, buvo pa-'<Iienai Amerikos ginkluoto-," ‘ .. . . _ aias nežuvo,

' instrik-se pajėgose numatoma 700,- P^mes .snuntres paro-
toriu ir mokė jaunus lakū-į 090 vvivį mažiau, negu jų e Ą L ai ne augiau- 
nūs skraidyti. Jo specialy-'buvo dabartinei administra-J
bė buvo skraidymas su in-'rijai perimant valdžią. Toks'
strumentų pagalba. [armijos ir karo laivyno ^-'Senatvės Pensijos

Kapitonas Jonas Yankus pymas pas daugeli žmonių v»eiiw»i®
žuvo jaunas. Jis paliko kelia visokių abejonių, bet' f ISiems oVurulOS
Bostone (Hyde Parke) liū- vadai mano, kad užteks, juo Į ---------
dinti tėvą Vincą (motina labiau, kad gal teks gyventiApie senatvės pensijas 
Marija Valatkiūtė - Yankie- tokius neaiškius “šaltojo šiandien visi jau daug žino- 
nė mirė 1944 metais), pa-sugyvenimo” laikus per 50 me. bet visvien dar ne visi 
lieka dvi seseris. Mrs. Anna metų. ... ir ne viską žinome. Apie tą
Kumpelis Hyde Parke. Ane-' 1953 metais, kada dabar-'klausimą “Keleivio” kalen- 
lė Rubin W. Virginijoj, o tinė administracija pradėjo doriuje 1955 metams yra 
karo bazėje Kingville, Tex., mažinti karo pajėgas, ji platus straipsnis užvaldytas 
kur J. Yankus tarnavo, liko skelbė, kad už pigesnę kai-, “Senatvės Pensijos Visiems 
liūdinti žmona Madelyn’ną ji duos kraštui geresnę Svarbios." Tame straipsny- 
Iiene. {apsaugą. Ginkluotų pajė-'je skaitytojai ras pagrindi-

senatvės

tam
ki

Žuvusi lietuvi prisimena gų pagerinimo tikslu buvo nes žinias apie 
su gailesčiu ir Bostono lie-'nukirpta 5,000.000,000 do-'pensijas, apie senatvės pa- 
tuviai, kurie turėjo progos Ienų. Vienas demokratas talpas ir kitus reikalingus 

i ji pažinti, o visiems Ame- senatorius tada siūlė, kad, žinoti dalykus. Nepraleis-
jrikos lietuviams jauno laku-'jei jau gerinti mūsų gink- kime progos su tuo straips- 
ino gyvybės auka primena luotas pajėgas, tai gerinti niu susipažinti.

1954 mūsų tautos indėlį Į Ameri-', rimtai ir siūlė nukirsti dar j ge to “Keleivio” kalen- 
kos karo pajėgas ir jos di-{5 bilionus dolerių. . . . Į doriuje 1955 metams

visokiais medaliai- ir buvo 
.garbingai minima- pasižy- 

11 priėjusių karių skaičiuje. Jis 
■ n. savo narsumą i pasižy- 

s se-oei oesieiGziam leaiuvas- mėjima buvo nusi: elnę 
matomai ledo apsunkintas,!dovanas*

dybę. —J. J.
vra

LENGVAI GALIME 
PADVIGUBINTI

MŪSŲ EILES' prilaikyti.

Debatai dėl ginkluotųjų'daug visokių Įdomių skaity- 
pajėgų mažinimo, tiesa, da-'mų, eilių, informacijų ir 

'bar dar tik Įsisiūbuoja ir.’plati kalendorinė dalis. Ra
gai būt. mažintojai bus kiek lendorius yra 100 puslapių 

I knyga ir, kaip pagal savo

pedijos 
klausimu 
rus tuos, 
apie tai žino. Dar nieko bendradarbiais bus buvusios 

kurios kitos priežastys.”nėra aiškiai sakęs nei prof.
V. Biržiška, nei enciklope-' Jeigu “artimesnis tauti- 
dijos leidėjas p. J. Kapo- ninkams, ’ tai p. Rastenis 
cius. {tuoj ir paleidžia visokių

“Dirvoje” V. Rastenis tei- gandų apie buvusio vyriau- 
sina leidėją p. Kapočių ir šio redaktoriaus pastangas 
išveda, kad atleidimai, ko-' “išguiti” iš leidyklos patį 
kie buvo padalyti enciklo- leidėją, o, be to, esą enci- 
pedijos leidykloje, neturi klopedijos pirkėjams visai

nebesidavė sulaikomas ir, Į „„„„„nukrito i Meksikos ilankal Distinsuished F1 y i n g L,'1“:“ - tGŠm atrinki 
‘ Cross; Oro Medali: keturio-!P.razd,s 18 Tolonto aOiunte 

mis Aukso Zvaigžlėmis ir!k,tV metų savo prenumera-
vandeni, išsprogo ir abu la-!ivairiais Amerikos ir Kore-,9 lr p'\p
kūnai žuvo iš karto. Vėliau l08 medaliais už rarbineą'j1.1 skaitytojui P. Kai 
tik buvo surasti lėktuvo ir tarnybą. I ’Uįav0 ,a,jke D,.azdjs ra.
lakūnų palaikai ir buvo nu- Iš lakūno -J. Yarkaus pa- kad "Keleivio” skaity- 
statyta žuvusiųjų tapatybe, sižymėjimų reikia paminėti|toju sliaičius padvigubinti

labai lengva: reik tik kiek
vienam skaitytojui surasti 
bent po vieną naują skai
tytoją.

Aš. rašo Drazdis, savo 
pareigą atlikau, dabar eilė 
kitiems.

prie Port Lavaca 
Lėktuvas, atsidaužęs

Kapitonas Yankus buvo iš oficialaus reko’ lo tokius
patyręs lakūnas, per du su 
puse metų jis mokė jaunus 
lakūnus skraidyti su pagal
ba instrumentų ir buvo 
skraidęs 4,170 valandų.

Prieš tai lakūnas J. Yan- darni 
kus dalyvavo Korėjos karo 
kautynėse ir ten pasižymė
jo savo drąsumu, šaltakrau-

nieko bendra su srovišku- nesvarbu, kas ją redaguoja. Jiskumu ir uz pasrzymejnną
mu. Esą—

i w
Daro Karjerą

didumą, 
! ąViiitvmi

žygius:
1951 m. rugpiūčio 11 d. 

J. Yankus vadova a lėktu
vų grupei ir nežiū i it debe
suoto oro, kalnuose, skris- 

su instrumentais, J. 
Yankaus vedami lėktuvai, 
nežiūrint stiprios nriešo ug
nies, išdaužė penkis bara
kus, tris amunicijos sandė-

1 “Naujienos” dėl tos pas- mūšiuose buvo apdovanotasjHus, vieną gazolino sandėli

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

yra labai pigus, o 
Įskaitymų jame yra daug ir 

T . , . .. , .(labai naudingų. Pavyzdžiui,
Lietuvos pasmntmvbe kalendoriuje yra kelių pus

lapių straipsnis apie “Daržo 
Priežiūrą,” kur paduodama 
visokių žinių apie mažo 
daržo priežiūrą, žemės trę
šimą ir panašius dalykus. 
Tokių Įdomių ir naudingų 
straipsnių kalendoriuje yra 
daug.

Dabar pats laikas kale- 
norių užsisakyti. Visus už
sakymus išpildome tuoj pat. 
Kalendoriaus kaina 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus 
prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

Washingtone praneša spau
dai tokią naujieną:

“Ligšiolinis Lietuvos Pasiun
tinybės prie Šv. Sosto attachė 
Sv Lozoraitis junioras yra Dip
lomatijos šefo pakeltas Į pir
muosius pasiuntinybės sekreto
rius ir šiuo laipsniu Įrašytas 
naujame akredituoto prie Va
tikano korpuso sąraše.”

Kaip matome, “junioras” 
daro karjerą tėvo-šefo glo
boje. Iš “attachė” jis pa
darytas “pirmuoju sekreto
rių” ir tuo titulu įtrauktas į 
diplomatų sąrašą. Žinoma, 
pagal laipsni jam pakelia
ma ir alga iš Įšaldytų Lietu-
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Chicagos ALT praneša prieš Lietuvos valdžią.

-visų Chicagos miesto ir Dr. Margelis perskaitė 
apylinkių organizacijų va- Dr. Šliūpo paskutinius ra-j 

žiniai, kad Lietu- ęytys Berlyne žodžius, ku-į 
nepriklausomybės pa- j.įaįs jjs kreipįasi j Ameri-! 

skellnmo 37 metų sukakties Ros Heluvios prašydama®;
Kt. 1 AS°h,^i “i
Ulvd. Auditorijoje. in,us Sneztal Pasmerkda-

mas komunizmą.
Labai prašomos visos or- Meninę dalį atliko pia-‘ 

gamzacijos savo pobūvių j)lof Jokubėnas, so-
bei susinnkimų tą dieną ne- Sofija Adomaitienė iv
daryti, kviečiamos dalyvau-
ti minėjime ir paraginti sa- smuikinmkas Paukštys. , 
vo narius tą dieną skirti Taip pat pei skaitytas, 
mūsų tėvų žemės Lietuvos Pr°{‘ aclovo Biržiškosj 
pagerbimui ir jos išlaisvini- diskas, kuriame jis rašo, 
mo kovai.

dovybių 
vos

DALYVAUJA SAVO SUN AUS IŠKILMĖSE

Massachusetts gubernatorius Herter dalyvavo ūashing- 
tone savo sūnaus prisaikdinimo pagalbos ažsieniui ad
ministracijos generaliniu patarėju iškilmėse. Paveiks
le matome iš kairės Į dešinę: gubernatoriaus sūnų. jo 
žmoną, gubernatorių ir vyriausioje teismo teisėją Ke
li* Frankfurter, kuris priima priesaiką.

Kučinskas, A. Žutautas ir 
kiti.

Visiems dovanų davėjams 
ir dalyviams rengėjai dėko
ja. Dalyvis.

MIAMI, FLA.

SLA Susirinkimas Sausio 8
SLA 44 kuopos susirinki

mas šaukiamas sausio 8 d., 
8 vai. vakaro klubo salėj.

ALT Chicagos Skyrius.

Dr. Jono Šliūpo Mirties 
Minėjimas

kad neti-ukus baigs rašyti 
Dr. Šliūpo biografiją, 

į Į minėjimą susirinko apie 
200 žmonių. Be garbės pre
zidiumo dar matėsi šie žy-j 
mesnieji lietuviai: J. Bačiū-J

Gruodžio 11 d. Chicagos nas, l. Šmulkštys, Dr. Dran- 
Lietuvių Auditorijos didžio- gelis> prof> Jonikas, L. Moc-' 
joj salėj Įvyko dvidešimties kevičius, Dr. Mikelėnas, P. 
c nicagos lietuviškų organi- Grybienė, B. Babrauskas/ 
zacijų suruoštas aušrininko A Ambrose, Dr. Nasvytis,: 
Lr. Jono šliupo 10 metų y Talalas, I). Pivaronas ir' 
mirties sukakties minėji-
jimas. ;

Garbės prezidiumą suda
rė: G. Šliūpienė, P. Dauž- 
vardis, Dr. V. Sruogienė,
dail. A. Varnas, kun. A?
Trakis, prof. Viktoras Bir
žiška, Dr. Garmus.

kt.
Minėjimo pajamos skir

tos Dr. Šliūpo biografijos 
leidimui.

SVEIKINIMAS

Kalbėjo: M. Vaidyla' Sveikinu visus savo prie-
(apie Šliūpo nuopelnus lie- tc ,us’ draugus ir pazista-
tuviams), R. Skipitis (šliū- mus’ tai? visus. “lSelc? 
po jaunystė, “Aušros” lai- v’° skaitytojus ir linkiu vi
kai ir grĮžimas iš Ameri- siefms Naujų Me
kos > ir P. Grigaitis (asme- t'**

14*
J” .

J. J. 
Chicago, III.

Pranckas.

NORVVOOD, MASS.

Šimėnas, 
P. Jaras,

P.
E.

Tumas, Ka- 
M. Minkevi-

nind cii Č-lIiirtii ir
jiiiiv; 11 c ic crvs <7iiv<į/v< ii

veikimas Amerikoje*.
Būdingesni kalbėtojų pa

reiškimai :
Šliūpas buvo pirmas, ku

ris Įsteigė Amerikoje lietu-'Parėmė Lietuvių Gimnaziją
viskas parapijas, todėl ka- . .. .
talikai, užuot puolė ji, tu-' Va?a,,°. !«. g>™®z>J®>
rėtų pastatyti jam naminklą f*r B™n,n! ^nauctuną au- 
(sutiktas smarkiu plojimui'. sle Hetuv.a. ir nelietu-
Jei ne Šliūpas, tai Ameri-'1®*’ „ .. , .
koje neturėtume lietuvišku' K™: F: No'Butas $10, 
I arapijų. Šliūpas pirmai R Knauciunas Jo-tri. Za- 
buvo “Aušros” steigėjas, 1 a al
nes jis davė tą minti lietu-' ™ 
vių veikėju susirinkime'^amai!ausxas’
Klaipėdoje. ' i pTTa

Šliūpui ne asmeninė gar- ro , 
bė rūpėjo, bet lietuvių kul-^TTianta]a?^a?'
tūros ir savimeilės pakeli-; a’ Martišius, I.
mas. Reikalui esant, jis Y^’a^icnė 3 Duoba, 
darbavosi ir su kunigais Natickas, M. Balutienė, 
dėl Lietuvos labo. | J- R“®*®*. D Razuleviėius.

Jei katalikai gerbia kitus’Duobienė $1*.25. 
laisvamanius, kaip Basana-’ Po SI — Pazniokienė, 
vičių, Kudirką ir kt., tai turi Tvarskienė, A. Pečiulienė, 
gerbti ir Šliūpą. i A. Mūrelis, J. Paupilis, J.

Šliūpas Lietuvoje nerado] Konstaitis, M. Tamulionis, 
tos laisvės, kurią jis troško A. Smilgienė, J. Sipaliaus- 
matyti. Jam lankantis kas, J. E. Gately, V. W.
Amerikoje ir sakant kalbas, Winroth, E. Peshin, M. Cor- 
buvo atėjęs iš valdžios ispė-; roghlin, A. R. Jonės, R. D. 
jimas, kad jis yra Lietuvos Hali, L. Bonfiglio, F. A. 
pilietis ir turi neišsišokti Reardon, A. G. Sansoucy,

JAU ATSPAUSDINTAS IR SIUNTINĖJAMAS
«ifKeleivio" Kalendorius J955 Metams

Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 
dideli 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen
dorius jau atspausdintas ir siuntinėjamas.

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai rasTlaug 
Įvairiausių skaitymu, 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:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

Philadelphijos Naujienos
Bendruomenė Stiprėja nyčias, svetaines, klubus,
1951 metu sale 75 senie- to ir užten-

ii veikėjai ir naujai atvy- £>• , Yra galvojančių, kadėjai ir naujai atvy- _ , , .
susirinko ir ikūrė Bendruomenę su g a i v o j o 

vien tik dvasiskija ir kad 
Bendruomenė tik kunigų ir 

reikalams tar- 
Jie mielai prisidėtų

Ji
Rusieji
Lietuvių Bendruomenės sky
rių. Jo valdyba nuo 1952 , . ..
tų tyliai pradėjo dirbti— I 
rengti Vasario 16 d. įnaus. mine-;
jimus drauge su Lietuvių’?.™ j*06 organineij<,s jei 

ji galėtų veikti savarankiš
kai, atskirai nuo jos Įtakos. 

Žinoma, taip ir turėtų bū-

Visi nariai prašom, —Tji galėtų veikti savarankis-
atskirai minėti kitas svar-.

ti po vieną naują narį 
prieš eidami pagalvoti, kaip 
išplėsti ir pagerinti SLA 
veiklą.

besnes lietuvių istorines 
dienas, rengti paskaitas, ge rti ir bus, jei kiekvienas lie-

DETROIT, MICH.

gūžinės ir tt. Skyriaus dar-'tuvis Prie Priklausys, 
bas vis plečiasi. Juo susi-; 
domėjo net ir čia gimęs jau
nimas. Jis pradėjo lanky
tis Bendruomenės parengi- 

d. Detroite'muose, ir yra vilties, kadi 
iš jo tarpo dalis Įsijungs

Mirė Frank Slavinskas 

Gruodžio 12
po sunkios ir ilgos ligos mi- ii 
rė Frank Slavinskas, sulau- i lietuvišką veiklą, 
kęs 70 metų amžiaus. Gi- Nesenai Bendruomenės-

R. H. Elkes, P. Jakštys, K. Taip čia vykdoma Wilsono 
Šakenis, G. Kakanauskas, J. “šunų” teorija.
Mališka, F. Liutkevičius, J.j Angliakasių pensijų ir Valstybes atvyko 1905 me- 

K. sveikatos fondas silpnas. Į tais. Buvo uolus lietuviš- 
V.'jĮ darbdaviai moka po 50 kos spaudos rėmėjas. “Ke- 

centų nuo Į vagonus supiltos skaitė nuo pat jo jsi-
anglies tonos. Dalis darb-' kūrimo pradžios, 
daviu to mokesčio fondui! -------------------------

Pečiulis, P. Blažys, A. 
Neviaekas, B. Kudirka, 
Kudirka, S. G. Travers 
centus.

Po 50 centų—L. J. Cro- 
wu, J. Carroll, E. Belastock, 
A. A. Sheehan, Abromovvs- 
ki, P. Kuras, A. Venskus, 
V. Grinkevičius.

Po 25 centus—L. Hill, E. 
Gilman, E. Sarinen, B. Ab- 
romovvski, A. Aliukonis, R. 
Jacius, F. Wizgirda. J. Be- 
lantain aukojo 20c ir F. 
Sent 15c. Viso labo $100.

Ponui Broniui Kriaučiū
nui už rūpesni bei rinkiia-

76

HARTFORD, CONN.

Mano Padėka

Mirus mano 
dukrai Birutei

vienintelei
Gudaitytei

to
nesumokėjo, jie skolingi 
daugiau nei 3 milionus do
lerių. Jie patraukti i teis
mą ir dalis priklausomos su
mos su nuošimčiais jau at
gauta.

J. V. Stanislovaitis.

MANCHESTER, CONN.

UŽSAKĖ “KELEIVI’ 
DOVANŲ

sidomėjimą tiek senųjų, " pažiaunėm;
tiek jaunuju tarpe, nes to- uz n!an Par^1^^ uzuojau-
kio didelio 'masto parengi- uz «ėles lr P®****’"! pa- 
mo jie nebuvo matę. Į Met- tamavimą-visiems palydė-
ropolitan Opera House to Jus,em? vel,ont .Blrul? •' Jos 
koncerto pasiklausyti susi- !*®skuį"« , ■x>,ls,° v,et’- 

įlinko keli tūkstančiai lietu-,Zlon Hl11 kaPus’
nelietuvių (jų tarpe' Duktė Birutė mirė lapkri-• vių ir

;daug vietos kolegijų ir uni-'čio 9, palaidota lapkričio 
Švenčių proga žemiau versitetų studentų, kuriems 12 d. Turėjo 45 metus am- 

paduodami asmenys užsakė Įėjimas buvo veltui). 'žiaus; dirbo Aetna Life In-
dovanų Gausūs sambūrio nariai, surance Co. per paskutinius 
pažista- pasipuošę Įvairiaspalviais 29 metus.

i tautiškais drabužiais, žiūro-1 Dar kartą dėkoju visiems, 
sudarė nepaprasto kurie vienu ar kitu darbu

j “Keleivi” švenčių 
savo draugams ir

Rūpinasi Vargstančiais 

Prieš keletą metų Man-

miems:
Charles Kliauga iš Phila- vams 

delphia, Pa., užsakė laikraš- grožio vaizdą, jie žavėjosi prisidėjo ir pagelbėjo man 
ti F. Žukauskui, ten pat. 'sambūrio dainomis, muzika palaidoti mano dukrelę Bi-

A. 
Mich.,vos pravėdintą ir visiems h je vejRė Balfo sR ,

aukotojams v.sos gtrnnaz,- . dabartjniu ,aiRu į ciu, Jr., U. S. Army.
jos vardu* nuoširdžiai deko-1 , , __ •_ ______ •_ Mrs.vi aju.

'yra miręs ir nebegalima jo

Macevičius, Niles, ir šokiais ir savo džiaugs- rutę, ypač daug ačiū ir ge- 
užsakė A. Macevi- mą reiškė ilgais plojimais, riaušių sėkmių laidojimo 

j Šis koncertas tai lyg Bend- direktoriui p. Karlonui iš 
Margaret Baltusko- ruomenės iki šiol atliktų New Britain, Conn.

, at-'darbų 
Mrs.!

apvainikavimas. Benedikta Gudaitienė.
489 Zion St.
Hartford 6, Conn.

atgaivint, nors tuo reikalu nis’. Torrington, Conn
buvo daryta žygių. naiųmo prenumeratą per 1954 metus skyrius

Vietos ALT skyrius, ma- ’ a u> on1®’ l)aL 'turėjo iš visokių parengimų'
tydarnas ir žinodamas, kad D '' , ' ama?os’, pajamų 87,428.29, iš kurių'
Europoje likusiems lietu- a t,more» •» atnauj.ino.'Amerikos Lietuviu Tarybai* 
viams ’ tremtiniams—sene-PTenVTnevtn JeVU\teko $2,273.68, Balfui;
liams, ligoniams ir vaikams e? ^a <$678.32, Bendruomenės ra-'
—via būtinai reikalinga ... ^R: 2įkl^??v tLu’d'j° Bals° 'adijui 

anglies (antraci-pagalba, sumanė surengti J ? tu ‘ ' 1 H1’ kitokioms aukoms ir ttJ
iškasta ma- rūbu ir pinigine rinkliavą ’ A r< ’ ♦ 'išleista $3.947.56 ir $525.73 t?

aukų lapais. ' S dar turima kasoje.
Lapkričio 4 d. ALT susi- 

buvo išrinktas ko-'

Dr. V. Literskis,
Gimnazijos Direktoriu.s 
---------------w-----------

W1LKES-BARRE, PA.

Liūdna Anglių
Pradedant

tovvn, III., atnaujino prenu 
meratą dviem draugėm: J. 
J. Nargelėnas ir Viktorijai 

me- m,tetas rūbų .vaju, pravesti. Kazokajti5 Georgetotvn, Iii. 
, jos Apie lubų rinkliavą ir jos, Mre H Dickinson Au. 

bus iškasta apie 5 milionus tikslą buvo paskelbta per burn Me atnaujin0 ;renu. 
tonų mažiau. |Hartfordo lietuvių radijo mera, v Stelmokui, ten

kietosios 
to) šiemet bus 
žiausia. Praeitais metais 
anglies buvo iškasta dau
giau nei 30 miiionų tonų, o linkime 
siais metais, pagal šio 
nėšio vidurio duomenis

lietuvių
Dabar anglys kasamos pusvalandi ir vietos 

daugiausia moderniomis kalba leidžiamam lamraa-| p Daujotienė
mašinomis. Mašinų ratai tyje, kuri skaito ir nemaža ęana(ia užsakė’

, an«‘? pat. 
laikras-j p

i

NEW YORK, N. Y.

Ealfas Dėkoja
Vietos skyrius iškilmingai 

paminėjo Balfo dešimtme
čio sukaktĮ ir vykdė lėšų va-

ivvkiKia Vis° lab° surinkta
išrinkta™!?®’ išlaidų tu'žta Sl,-

nauia skvriaus valdvba ku-:/o71°’ taigl grynų PaJamM nauja skyriaus vaidyba, ku
r, šitaip pas,sk,m e parei- $7,899.03,
gomis: pirm. J. Stiklionus, eiAO

Bigenis, rasti- 0 S108'®2 P® ,kt® kl.^ ,me‘P 
ir I ’vajaus komiteto reikalams.

me
Gruodžio 12 d. 

susirinkime

vicepirm. M. 
ninkai K. Kazlauskas

Gruzdys? . Sukakties minėjimo ir va-
„.ikauskas, Jaus k1om,^tai d!k°Ja y.1’ 
f socialiniai siems’ kas S1UO ar tuo 1>a<k' 

.reikalai), B. Raugas (kul-J0 uždavi"ius vyWi- 
Itūra ir švietimas), A. Vasi-

;Jurskis, ižd. V.
Toronto, pagelb. Z. Jankauskas, Jaus
laikraštiguminiai, kaip ir sunkveži-'vietos ir apylinkės lietuvių.! te„ K- Povilaitis

mių, atskiro žmogaus garny-. Rinkliavai prasidėjus, ma-
bos laipsnis pakilo apie du'žai kas, vos keli asmenys,] pon;a Tankaus ’tura n sviel,rnasL A- vasi-trečdaliu. I atsirado, ištiesė pagalbos1 kaiVn1er(^a^s^Cartier^iaUS^aS ^kr°nika kart°~

c savo skurstančiam'-’ Cartier, tpkakKasyklos dirba 5 dienas ranka 
savaitėj, kartais gauna dirb-1 
ti ir šeštadieni, tik mažai 
kasyklų ir mažas skaičius 
darbininku tedirba. Kurie

Didžiausią pasauly užtvanką, 
(Hoover Dam, Arizonos-Nevados

broliui, gi mieste ir apylin
kėje, kiek teko girdėti, gy
vena iki kelių šimtų lietu 
vių. Piniginė rinkliava ati

dirba, tie uždirba gerai. Įkų lapais dar nebaigta, bet
Senųjų lietuvių dar daug ir ji, kiek žinoma, yra labai 

užsiliko kasyklose, bet ne-j menka. Rūbų rinkliavos 
senai atvažiavusieji išvaži- rezultatus pagerino vietos 
nėjo. Prieš 30 metų apie

... teka)...................... _ i valstijose statant sunadota ce-
kaUndnriu leranoiAiomc ’ Nevisi ir čia palankūs mento tiek. kiek jo reikėtų mo-ten rat ISRanalC,ams’.Bendruomenei. Dalis senų- dermam keliai per visas J„np.

M- i«r , . v- Hų ateiviu mano, kad ka jie tinęs Amerikos Valstybes pra-M,ss, Nelhe Walent, Na-£njau ^Rū,.ė ( ,atė 
srrua, N. H., atnaujino pre-|
numeratą savo motinai 
Mrs. Wm. Walent, ten pat. 1

Canada, užsakė laikrašti

pusė visų dirbančiųjų buvo 
iš Lietuvos atvykę.

Bedarbių yra daug ir net 
jauno amžiaus. Valstybė 
sumažino nedarbo mokestį 
nuo 30 iki 25 dolerių savai
tei. Iki šiol ta pašalpa buvo 
mokama per 26 savaites, o 
dabar bus mokama tik 20 
savaičių. Mat, dideliam ne 
darbui esant valstybinei ne
darbo kasai trūksta lėšų. 
Taigi net tokios pramonin
gos valstijos bedarbiai gaus 
tokią mažą pašalpą.

Tokiai padėčiai esant dar 
bininkai yra verčiami dirbti 
ir už menką atlyginimą.

lietuvių choras, kuris paau 
kojo nemažą kiekį gerai su
tvarkytų rūbų ir avalynės 
ir užtat ALT skyrius cho
rui labai dėkingas.

Tas pats ALT skyrius 
vietos lietuvių svetainėje 
gruodžio 11 d. šalpos reika
lams surengė “bingo,” kuris 
pavyko pusėtinai ir davė 
pelno. Rengiant “bingo” 
daugiausiai pasidarbavo 
ALT nariai P. Kruelskis, O. 
Kaminskienė ir A. Kaunie* 
nė.

Daiktinėmis dovanomis 
prisidėjo: B. čemerkieflė,
K. Karpuškienė, K. Kaeevi-
čienė, A. Gečiauskienė, G/tams.

GERAI UŽDIRBO,
GERAI AUKOJO

Stambus Amerikos biz
nierius E. J. Noble, iš Gree- 
nough, Conn., didelis teatru 
grandinės savininkas, paau
kojo labdarybės reikalams 
5,000,000 dolerių. Jis aiš
kina, kad davęs “proporcin
gai” savo biznio pasisekimui, 
bet kiek uždirbo, to neskel
bia. Stambi auka bus iš
dalyta tarp įvairių labdary
bės organizacijų.

Laikas užsisakyti “Kdei< 
▼io” kalendorių 1955 me-'

Kaina 50 centų.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Ceatai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.

♦
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KELEIVIS. SO. BOSfGN
bus pasilinksminti, ji irgi čionybės skelbėjai. Bet tai.mes politikavome “literatūr- 
nueina. Taigi man rodos,Įbuvo klaidinga pažiūra. Nes* koj” ar ne? 
tėve, kad ir šiuo žvilgsniuįiš tikrųjų nėra buvę nei to-
mūsų gyvenimas Amerikoj kio rojaus, nei tokios Ievos,,---------------------------

kuri “pasidavė velnio pa-jOĖLKO KAULAIpagerėjo.
—Tfu! Ant tokios šnek

tos, Maike, tik nusispiaut.
Aš dar nesu girdėjęs, kad 
vyras taip užsistotų už bo
bas, kaip tu.

—Kiekvienas vyras, tėve, 
turi užsistot už moteri, nes 
ji silpnesnė, o dirba per
daug.

—Ji turi daugiau dirbti,
Maike, ba Dievas ant to juk 
bobą ir sutvėrė, kad vyro 
klausytų. Bet ji neklausė.
Pražudė rojų ir vyrą. Pasi
davė velnio pagundai. Jei
gu
būtų
nei dirbti, neį už burdą mo- dievą Jehovą 
keti, nei policijos bijoti, būt ne Jehovą, l>et Jupiteri

gundai,” kaip tėvas sakai.) 
Todėl motelis nėra niekuo 
nusidėjusi ir jos negalima 
dėl to kaltinti.

—Dac inaf, Maike. 
visai nevyriškai kalbi, 
bai!

PATAISYMAS

.jra, 
Gud- siu.

Tu

-A. Ž.

GREITAI LŪŽTA

Senesnių žmonių kaulai 
ypač trapūs. Kodėl taip 

čia trumpai paaiškin-

! Visi kūno narveliai

Nr. 52, Gruodžio29, 1954

Tai Bent Lupikavimas
Šiais laikais didžiausiais davinėjama žymiai aukštes- 

lupikautojais yra SSSR, kar- ne kaina negu valdinėse 
tu ir pavergtos Lietuvos vy- j arduotuvėse, tai rodo, kad 
riausybės. SSSR ir komu- ir tos prastutės juodos duo- 
nistais pavergtoje Lietuvo- nos gyventojams pritrūksta, 
je nėra privačios prekybos., Valdžia suimdama grū- 
Ten miestuose veikia valdi-j dus iš kolūkių, už rugių vie- 
nės parduotuvės, o kaimuo-įną centnerį, tai yra, šimtą 

nuo_'se taip vadinamos koopera-J kilogramų, sumoka 9 rub-
,latos keičiasi. .Taip pat tinės. šios yra valdžios pri-,liūs; seniau, rodos, tik sesis 
{nuolatos keičiasi ir kaulų'žiūrimos ir kontroliuoja-,mokėjo. Iš vieno centnerio 

mos. Visos tos parduotu- rugių duonos gaunama iki
Pereitame “Keleivy” j

Maikio
klaida. Tenai 
“Kai Atioch .s paėmė Jeru

kalbą Įsiskverbė

narveliai: senos dalelės pa
šalinamos, o iš gaunamo

‘ maisto kaulų narveliai turi
vės prekes gali nusipirkti 150 kilogramų. Mat, >ugi-
tik valdžios laikomuose san-! niai miltai daug prisitrau- 

minko- 
uit tuoj

drėgmė visa neišgaruoja. 
Taigi, valdžia rugius paver
tus duona jau gauna už tą

nasakvta* ^aut' pakankamai baltimi-Mėliuose, nes privačios ur- kia drėgmės, kai jie
/mė Tom* nių (P^ininių) medžiagų,'minės prekybos taip pat mi, ir duoną kepa 

ve veinio pagunuai. jei- Jeru- f f ir . 1 Valdžia numato
ne ji. tai vyrai šiandien žales miestą jis tuoj įsake , J 1 nakankama k;eki'?• l. ?• i . tų laimingi. Nereikėtų žydams garbint romėnų j^u™k“lį.^k ,«.kamų tiek par-

: TuIiavo ” Turėirt 10 1 KauIlJ medžiagos duodamu prekių kainas.Turėio - 4 auoaamų prekių Kainas. ius uuoua jau gauna ui tą
uuiteri aPykaitą dide(? itak3 dai® Sakysime, maisto žaliavų ga-j buvusi rugių vieną centnerį

.imtu rr«rrf."rrrrriiiiiri£. kaulai tampa labai trapūs žaliavos taip pat nesiskaito produktų, to maisto žaliavų 
‘ 'ir dėl mažiausio parpuolimo1 jų nuosavybe. Kolūkinin- gamintojui f armėnui iš to 

ar paslidimo labai greitai kaj už savo įdėtą darbą gau- vieno dolerio tenka tik 42 
lūžta, dažniausiai klubo są- na atlyginimą pinigais ir da- centai, o likusioji dolerio

___________ i nario srityje. Kai kada pa- nnai grūdais. Visa kita,'dalis atitenką įvairiems tar-
“Keleivis” vra mums ne (tai vra Lietuvių Darbinin-!skaiko * t.okie ligo_niai’ ku_ kas >ms maistui reikalin- pininkams, prekybininkams, 

kana priminęs, kaip dabar- kiu Susivienijimą—K. Ž.)pT sumažėja kelis ga, jie perka už grynus pi- transportininkams ir dar ki-
- i i - ...JT.. m™,™ taC — žemės ūkyje kolūki- tiems.

Kuo Užsiėmė ’Literaturka’

tiniai
11111111^9, n.aip uauai- n.i«
Amerikos Lietuvių kuris pažadėjo taipgi duoti!. nigu

—Tegul bus pagarbintas, gu naujų metų.” Laimingi 
Maike! Imetai gali būt tik unijis-

—Laimingų Naujų Metų,'tams ir jų bosams, katrie 
tėve!

—Verčiau sakyk “ant
amžių.” Maike.

Darbininku Lit e r a t ū r o s 75 naujas kovotojas. ika moterims. \ patingai ninkas yra tik bežadis vai-' Gi štai komunistų palai-

—O kodėl tėvui nepatin
ka mano linkėjimas laimin
gų naujų metų?

—O kas čia man do per 
laime, vaike, kad ant šio 
svieto nėra jokio gerumo.

? trapūs kaulai pasitaiko art-džios bernas.k°yą.."Z. i™™ sergančiųjų ir ilgai lo-'Xm dar! Jam, kaipo mintoje ir jų šlovinamoje 
ilgai lo-' tokiam, darbo atlyginimo žemėje gamintojai už rugių 

' voj gulinčiųjų tarpe. Mat,'normas taip pat nustato vai- vieną kilogramą gauna 9 
"i Kūno dalys, o taip pat ir.džia. Jis neturi teisės dėl kapeikas, o vartotojas pirk- 

ginimo derėtis nė asme- damas ruginę duoną už jos 
nė per bet kuri ko- vieną kilogramą moka vie- 

umazeja jų pajėgumas, lektyvą. Kolūkininkai net ną rublį 40 kapeikų, vadina- 
kalkių druskos iš kaulų-neturi savo darbo profesi- si, 15 kartų daugiau.
pranyksta. nių sąjungų (unijų) O jei j,. jci paimtume bet ku-

Kad kaulų lūžimas butųhos ir būtų, SSSR darbinin-'rias Jkitų maisto ,ukl
mažesnis senesnio amžiaus-kų profesinės sąjungos nė- kainas> tai jų perkamoji ir 
zmones tun būti labai a.-| ra sartos dirbančių teisėms parduodamoji kaina svvruo- 

n T,motini., • ™,kst20daml. ^jginti, bet bk pažiūrėti kad nuo 6 ikiJ 20 kartu’dau.

L-Valstijų Komunistų Parti-vartoti daugiau baltimų j išsijuosę darbo atlyginimo f!
vadovvbe ... į klasines^ (proteinų) — liesą 1-------  ----—----- -- J

Draugijos (ALDLD) vado-, “Į 
vai “bažijasi,” kad jų drau- reikalus,” tokio vardo ata- 
riia niekados nolitika ne- ča n Vi m o išleido Imetai ne

—O man rodos, tėve, kadiNr. 44 dokumentaliai pa
čia ne tieK kalta Amerika,}skelbė “Kuo Jie Rūpinasi,” 
kiek tu pats. Seniau tėvas! o aš dabar galiu pridėti tam 
buvai jaunesnis, sveikesnis,!klausimui paaiškinti dar ke- 
odėl ir gyvenimas išrodė Hu kiru dokumentu ištrau-gyvenimas 

Dabar jau pasenai, 
ir

kasKitaip.
Štai 1932 metais sausio 

neina 'mėnesį išsiuntinėtame A.
čia|D. L. D. Centro Komiteto 

- pa J sekretoriaus aplinkraštyje
Įrašoma:

“Centro Komitetas savo 
•susirinkime, laikytame 7-tą

negu seniau buvo. Seniau negali man duot:. jsaurio š. m., nutarė kreiptis
darbininkas čia uždirbdavo’ —As jų nekritikuoju, tė-'i visas savo organizacijos 
8 ar 9 dolerius per savaitę,'ve; as tiK aiškinu, kodėl kuoPas sa piašymu, kad 

dabar uždirba no 80 ir 90Uiandien Amerika išrodo tė-.kuoPos išrinktų spaudos

Seniau Amerikoj dar mož- daug sunkiau vaikščiot, 
nėjo žmogui gyventi, ale tas pats maistas jau 
da> ar ir čia tas pats biesas, sveikatom
kaip kitur.

—Man rodos,
kivsti. Šiandien

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos Centro 
Komitetas ii Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Pil
domasis Komitetas. Tame 
itsišaukime sakoma: 

Junkitės

Vadinasi.... i_:Kauiai
jos

II. Kam sustingę 
kad tėvas senę viduriai.
Amerikoj —Maike. tu mano vidų-'

daug geresnis gyvenimas nų neKiūiKuoK, oa geresnių)

o
dolerių. Beveik kiekvienas vui 
turi automobilį ir pėsčias į 
darbą jau neina.

—Jes, Maike, katrie pri
klauso prie unijų, tiems ge-j 
rai, ba kasmet streikuoja iri 
kasmet vis didesnes pėdės 
gauna. Ale kai darbininkų 
pėdės kyla. ir pragyvenimas 
darosi brangesnis. Atsime
nu, kai aš atvažiavau Ame
rikon, tada unijų nebuvo ir 
as cukernėj dirbau 10 va
landų ant dienos, gaudamas! nukirpti 
tik 8 dolerius per nedėlią ;j nagai numalevoti,

blogesnė, negu 4u ar olatinimui komitetus.
Jų pareigos bus sekamos: 

kodėl 1* Rūpintis gavimu ‘Lais 
jvei,’ ‘Vilniai’ ir ‘Darbininkų
Balsui’ nauju skaitytojų

larEiniriivu

giau, tai yra, vartotojas
, . moka 6-20 kartų dau-

mesą^noimų nustatyme jų atsto- negu valdžia sumoka 
.. gaihuajva! neturi sprendžiamo bai- už jas pati pydama. Bet 

za įą, svie-jso. Darbininkų profesinės nepaisant tokio didelio kai-
.sąjungos turi tik vienintelę nu 
teisę “pasidžiaugti”
dėkoti vyriausybei už gau- keiiaįg juodojoje rinkoje, 
namą uz dai ną atlyginimą. dėl didelio trūkumo par-

Valdžios atstovai, nusta- duodami veik visuomet 
tinėdami darbo atlyginimo brangiau negu valdinėse 
normas ir plataus vartojimo parduotuvėse. Tik vasaros

riški kuriuos -alf sukisti Preki^ kainas> pagrindan metu pieno produktai juo- 
h- tu’ZlJČ L i deda ne dirbančiųjų reika- doje rinkoje kartais pigiau

P a gy y^J d j Jus, bet valstybės interesus, parduodami negu v aldinėse
____________r* ’ jSantykis tarp darbo atlygi- krautuvėse. Mat, vasarą

’nimo ir plataus vartojimo juos lengviau “nukniaukti” 
M. VĖŽIO LIGOS ĮSPĖJIMAI prekių kainų yra toks, ku- negu žiemą, todėl tada ir jų 

ris verčia dirbantįjį dirbti kaina juodoj rinkoj mažes-

+ toal 1_ * _ y T T ...vniuieu avijacį Klausinius ir K1VK— .1—— . iv
kovo 28 dieną! ... f Ko- daugiau valgyti 
munistų Partiją, į revoliuci-įžią, nekonservuotą maistą, 
nes unijas kovai už tuojau-ĮBe to tenka duoti ialkiu su
tinius darbininkų klasės rei
kalus ir per ją linkui galu
tino pasiliuosavimo iš kapi-Į [aminais, 
talistinės alginės vergijos!’

fosforu, kurių galima gauti 
vaistinėse, pagamintų su vi-

svyravimo, tie maisto 
11 P3' produktai, atsidūrę įvairiais

oO metų atgal.
—Ot, ir nežinai

man dabar šlėktai.
—Na, tai Kodėl gi? j Balsui’ naujų 
-Ogi valug to, Maike,-a,naujinimu Prenumeratų." 129 

Aplinkrašty “Į visa 
ALDLD kuopas ir narius' 
tnėra datės, bet tur būt bu 

1930 m J

kad dabar ne tiktai viskas 
pašėlusiai brangu, ale ir dėl 
to, kad gaspadinės šiandien 
.štvirko. Gero burdo dabar 
.smogus .jau negali gauti, 
i ik pažiūrėk, į ką dabar 
joiios padabnos. Plaukai! Mizara,

0 kaip “literatūrka” da
bojo savo narių “čistatą,” 
gerai parodo jos raštas, ra

ikytas 1931 metais balandžio 
d. 1 ku pos nariui J. 

J Kuodžiui. Raštą 
'centro sekretorius 
Šolomskas.

Tame rast- rašoma, kadj 
i Kuodis esąs a; 

išniekine

pasirase 
D.

ale vistiek gyvenau geriau,! 
negu dabar. Šolderio sva
ras kaštavo tik 8 centus; 
svaras sviesto buvo 20 cen
tų; tuzinas kiaušinių 15 
centų: marškiniai 50 centų, 
geriausią skrybėlę nusipirk
davau už .$1, o šiušius už 
$1.50. Burdas kaštuodavo 
$1.25 ant nedėlios, tai žmo
gus gaudavai ruimą, kavos, 
zupės ir gaspadinė išplau
davo visas drapanas. Su- 
batoj parsinešdavai žmogus 
pėdę, užmokėdavai gaspa- 
dinei už pragyvenimą, ir iš 
$8 tau likdavo kišeniuje dar 
apie $6. Kas subatą aš nu 
sipirkdavau už 50 centų 
kvortą geriausios 
raiviskės ir iki panedėlio 
uliavodavau. Ot, tada tai 
Luvo gyvenimas Amerikoj! 
Bet kaip žmogus gali gy
venti dabar, kada geresnio 
snapso kvorta kaštuoja $6! 
Net ir binzai pabrango. Ii 
ko jie dabar verti? Aną
dien nusipirkau kenuką, tai 
: ir algęs tris dienas sirgau.

Kaulams stiprinti reika
lingi vidinės sekrecijos hor
monai, vyriški arba mote-' v

Kovai su vėžiu draugija atvangos, be poilsio, nes nė. Taip, SSSR dirbantie- 
»skųstas biau-Įsavo leidiny paskelbė šiuos Ritaij> jo šeimoj ncdavalgy- jb vos galus su galais su- 
s Komunistų 7 vėžio ligos pavojingus mas varstytų kasdien duris, vesdami, verčiasi kaip kas

buvę 1930 m.) tos draugi
jos Centro Komitetas, kurio 
pirmininku tada buvo R?1,}31 . . . , .

sekretorių D. šoJ Partiją, -usinnkimuoseo
lūpos nupentytos,Uomskas, ragina: 

dantyse
cigaretas, ir jau ne kičine 
prie pečiaus, ale saliune ar 
Klube prie alaus stalo. Se
niau. būdavo, už $2 gaunu 
pilną burdą ir išskalbtas 
Irapanas, o dabar turiu mo- 
Kėt $5, ir nėra jau nei zu
pės, nei kavos, ir pats turiu 
kelnes susilopyt. Na, tai 
pasakyk, Maike, kaip šian- 
lien žmogus gali būt links
mas?

—Aš pasakysiu, kad tė
vas esi perdaug vienpusiš- 
;as. Nori, kad tik tau vie
nam būtų gerai, bet apie 
eitus nepagalvoji. Nepagal
voji apie šeimininkę, iš ku
rios taip daug reikalauji. 
Jeigu seniau ji už dolerį per 
savaitę gamindavo valgyt, 
išskalbdavo drapanas ir 
duodavo kambarį, tai tau, 
tėve, buvo gerai. Bet koks 
buvo iš to gerumas jai? Ji 
dirbo kaip tikra vergė. BetĮ 
šiandien ji jau susiprato iri 
vergauti nebenori. Ir rei
kia ją už tai pasveikinti.

Komunistų Partiją ir jos
kovas, nes tai 
partija, ginanti 
klasės reikalus

Remkite'^'aur'a' Puo Komunistų 
Partijos nari' > ir pačią Ko-

darbininku Pai ;
vienatinis proletariato va-darbininkų

energin-

jspejimus: ! Ir tas kainų santykis ver-
1. Kiekviena žaizda, ku- čįa tiek vyrą, tiek jo žmo-

ri greitai negyja, ypač bur- na įr priaugusius vaikus

das,” sugriovęs Patersone
gai platinkite komunistinę ” ,)fl> prak, ii tt. ,
spaudą ‘Laisvę,’ ‘Vilnį/ ALDLD centro sekreto-•
‘Darbininkų Balsą,’ ‘Daily llu/1!axo baigia:
Worker’ ir knygas.”

nos sintyje.
2. Kiekvienas 

tas kraujavimai.
3. Kiekvienas 

mingas navikas, 
krūtinės, lūpų ar

4

vi

Juk ji tokia pat žmogus, 
ai ve, Maike, kodėl aš ne- kaip ir vyrai. Jeigu 

relių tau pasakyt “denkiu’ji'ūko, tai ir ji nori 
iŠ tavo linkėjimų “laimin-Jkyt. Jeigu vyrai eina į klu-

išmano, taip ir save gano. 
Čia dorovės buvusieji dės
niai negalioja. . . .

—J. K.sus dirbti.
nepapias-, SSSR vyriausybė visoke- 

Įiiopai stengiasi juodos duo
nos kainas palaikyti kiek 

ypač ant gajjma pigesnes. Šiuo me
tu valdinėse parduotuvėse

neskaus-

liežuvio.
jus, drauge, sulaužote 

ALDLD pamatines
ausio 1 d. les, nes ALDLD kitokio po-'mas svorio nustojimas

“KELEIVIO” PIRMIEJI 
SKAITYTOJAI

- .N'uolatinis vi?.uriV.ne‘ juodos su'Įvairiomis '"prie- tis’RlmMph/rfaį^YAmc-"
tauyk- virškinimas ir neišaiškina-maižnmie dll(,nna kilogra-atVyko 1900 metais išmaisomis duonos

5 Karpu ar bambom dy-kaštuoja * ?'ubl.ls 4.° Pandėlio; pradžioje gyve- 
nafilrJiH kaPeik^’ ° JuodoJe rinkoje no Cambridge ir. kaip tik 

ar spalvos pasikeiti- juodos duonos kilogramas pradėj0 eiti “Keleivis,” jis 
jį skaitė. Sako, siųsdavo-

1932 metais
aplinkrašty J\ Komunistų litinio judėjimo nepnpazjs- 
Partijos Lietuvių Frakcijos ta kaip tiktai vadovaujamą*džio
/entro Biuras, kurio sekre-Komunistų Partijos, (visur mas. kaštuoja 3-5 rubliai. Jei
torius buvo A. Bimba, rašo: mano pabra kta—A. Ž.)| 6. Pastovus užkimimas, juo(joje rjnkoje duona par-

“Mes sveikiname A. L. Suteikite raštišką pasiaiški- kosulys ar sunkumas nulyti. _____
D. L. Draugiją (t. y. “litera- nimą iki 16 d. gegužės 1931: 7. Kiekvienas neišaiški-
turką—K. Ž.), kuri pasista- metų. Kitai Centro Ko-1 namas svorio sumažėjimas kiniai gali būti ir dėl kitų
tė už tikslą duoti iš savo mitetas dary< sprendimą ar vidurių užkietėjimas. priežasčių. Bet jais reik
rilių 200 naujų narių i Kom. pasiremiant t! tai skundu.” Tai yra tik įspėjimai. Jie nedelsiant susirūpinti ir
Partiją laike šio vajaus. Tai ką. mano “frentka” dar nereiškia, kad žmogus kreiptis į patikimą gydyto- 
Mes sveikiname L. D. S. Kristina Star idovaitiene, ar jau serga vėžiu, nes tie reiš- ją.

me žmogų į So. Bostoną 
“Keleivio” atvežti ir kelio
nei sudėdavome po 2 centu.

NEKALBĖJO IŠTISUS 
METUS

Savotiškai nubaudė 300

vyrai
užsirū- Via

AMERIKOS KARO PAJĖGOS BRITANIJOS AERODROMUOSE

matome Amerikos karo oro pajėgų 
minės bomtas ir skristi per valandą

sto yk’. 
lOOntvii

Sfulthorpe. Anglijoje. Tai greičiausi prausminiai lėktuvai, kurie vežti

OI
darbininkų vieną savo ben
dradarbį Chesterfield mies
te. Anglijoje. Jie nutarė su 
juo nekalbėti, jį boikotuoti 
už tai. kad jis vienas atsi
sakė dalyvauti jų paskelb
tame vienos dienos streike.

Taip ištisus metus dirb
tuvėj nė vienas bendradar
bis nepratarė jam nė žo- 

atodžio. Nesenai boikotas pa
sibaigė.
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Musu Skaudi Rykštė- i atsiuntė įsakymą pasiduoti, ventojus, tai nė vienas ne-|Lietuvos himnu ir pirminin- tų veidų, net vadų su seimo-, bet atrado* visai naują pa- 
Apsuptos įgulos viršininkas,’nore j o būti išskirtas. Sako, ko trumpu žodžiu. į tą to-* mis. Į šaulį, kurio platybės ir tur-

Geriame Be Saiko

* amerikiečių generolas Mc-visi lygiai priešinomės, to- limą pakraštį nublokštieji* Kunigai trina rankas iš tai tik vėliau paaiškėjo. 
jAulifle, gavęs vokiečių ui- dėl visas miestelis buvo ap- lietuviai džiaugiasi turį pro-;džiaugsmo ir keikia socia- Amerigo Vespucci kelio

nės į “Naująjį Pasaulį” laitam tikslui skirtose ligoni- timatumą, greitai nuspren- dovanotas aukščiausiu karo gos pasiklausyti lietuviškų listus, kurie, jų manymu,
Giitukoliavimas yra vie- ’ne?\ ..... . jdė: “Aw, nuts.” Tuos žo-ordinu. plokštelių, o čia Amerikoj blogesni už komunistus. | i«orar«inn in varda ir dm

na skaudžiųjų šių dienų* ^bal Pociai vartojama džius parašęs ant vokiečių Generolas McAuliffe daugumas mūsų vengia net Komunistai turėjo Stali- 
žmonijos rykščių, viena di- . inamoį? psichoterapija,' ultimatumo, grąžino jį at-miestelio atmintyje paliko geriausių mūsų koncertų ną ir kitus “apaštalus” ir. 
džiųjų jos nelaimių. Visi Ulyura’ lkalbeJinw' buda?>'siuntusiems. .nepamirštamas didvyris. Jis pasiklausyti ar vaidinimų savąjį “rojų,” kunigai turij®“ h;
žinovai sutinka, kad gir-'Pet. “^P1102^- . Gydoma n^ ją minutę tas generolas išrinktas to miestelio gai-- pasižiūrėti. Svont-iAcim S
tuokliavimas smarkiai ple- lvair\a13 vaistais, bet pap- nežinojo, kokios reikšmės bes piliečiu, jo bronzinė ----------
čiasi ir Jungtinėse Amen- J* d,desnl,° ‘“Įjoto-"..................................... ... ’ ‘ ----------------
kos Valstijose. Spėjama, 81«u°kllams meko nebePa-

r jam gyvam esant jo gimta
sis miestas Florencija jį 

Florenci-

kad čia yra 65 milionai ge- gelbsti.

vėliau įgaus tie jo žodžiai stovyla pastatyta miestelio 
ir kaip jis dėl jų pagarsės, aikštėj, jo vardu pavadinta

Sužinojo ir gyventojai, karinė miestelio vidury, Komunistai Eina Iipaiinties

URUGVAJUS

savo šventuosius, dangų ir . . . . .
kitką. Ir vieni ir antri turi Jos mle?tas l,nslmine f*™ 
ko pažadėti, vilioti, užliū-'f1“^ >u"ų a,als ,metals- 
liuoti ... o nepratusiems sa- kada "ueJ“ o0° !"et.ų -nu0 
varankiškai galvoti žmo-'Amenko VesPuccl g>mun»- 
nėms tas patinka, jie tuoriančių svaigiuosius (alko-'u Česniu kuku vartojami kad vokiečiai reikalauja pa-vienos klasės mokiniai savo 

holinius) gėrimus, o tikiu aPta®use vardu vadinami.sužinojo ir generolo šūkiu pasirinko “nuts” ir Daugiau nei prieš 25 me- lengvai susižavi. Štai ko- 
_ maistai, kurie ne gydo, bet.atsakvma. bet nežinoio. ka nanrašė generolą būti tostus į Urugvajų ir kitas Pie- dėl čia taiD sunkios socia-girtuoklių — alkoholikų— € 7 .—~ '7 ”'i . ................. _ ., , , .

vra apie 4 milionus. Seniau’ v.ercia atprasti gerti svai-lreį£kįa “nuts/» Arneri- klasės glooėju. tų Amerikos valstybes atvy- listų ir kitų tikrų demokra-
daugiau geidavo vieni vy-.^V08^ šėrimus. Šitie va*s-;kiečių pulkininkas jiems iš- Prie didžiojo kelio į Bas- ko tų ar kitų gyvenimo ap-tų veiklos sąlygos, 
lai, o šiandien geria ir mo-'^ sukelia žmogaus kūne vertė jį prancūzų kalba pa-togne ant cementinio pa- linkybių verčiamas nemažas; M. Krasinskas.
terys. & [ypatingą reakciją. Po šių aiškindamaskad tai reiš-gi indo yra pastatytas tanko skaičius ir lietuvių. Beveik ---------------------- -----

Įvairūs parengimai, vieši’™!^?- Pnemim° išgėrus al- kia tą j)atĮ, ką ir “be pro-bokštelis ir kanuolė ir jų visi jie buvo paprasti žmo- J
.............. ...............- ... ..........  «Nuts.” nės, gana religingi ir dide- AMerikieClUl.

mieste- H katalikai. Į -----------
Bastog- Su pirmais atvykusiais 1454 metais kovo 18 d. Ita

it* iv* vy VU » ll UVIA • 1 1 . V — . x V

be alkoholinių gėrimų. ,masls krenta zemea. "et ‘r M sunaikinimą. ne, bet žmonių visoj Belgi- lietuviais atvyko (pirma iš lijoj, Florencijos mieste, gi-
1945 metais Amerikos nuo l/e,no degtinės stikle- į tikrųjų, vokiečiai iš joj jis vadinamas “Nuts” Lietuvos, vėliau iš Jungtinių mg vaikas, kuriam tėvai da- 
---- »lio. Tokia. sunki padėtis t§-ni.n ir naikino vavrin Amerikos Valstybių) ir iuo-

Jo garbei Florencijos -mies
te yra suruošta plati paro
da, kurioje yra išstatyti 
įvairiausieji senų laikų že
mėlapiai, Amerigo Vespuc
ci kelionių ir atradimų ap
rašymai, paveikslai ir pan.

Kaip Kolumbas, taip ir 
Amerigo Vespucci, nors 
abu buvo italai, bet savo 
keliones jie darė iš Ispani
jos, ispanų laivais. Ameri
go Vespucci ir mirė Ispani
jos karaliaus tarnyboje jū
rininkų mokytoju. Jis mi
rė Se ville mieste 1512 me
tais. Amerigo Vespucci 
vardą mažai kas ir žino, 
bet jo vardas “prilipo” mi- 
lionams žmonių, kurie atsi
kėlė į Nauja Pasauli, laisvės 
ar ko kito ieškodami.

010 ir žemes naikino mies- vardu._____ .........6.- . . . _ Amerikos Valstybių) ir juo- vė vardą “Amerigo.” Tėvų
rimų pardavė už $3.611,-siasl ke“as va'andas. ; telj, bet tas žodis “nuts”, Rodos, šį antradieni ta- dojo ir raudonojo interna-’ pavardė buvo Vespucci. 
000,000, o 1953 metais jau* Aišku, kad kaitą patyręs įgavo kažkokios paslaptin- me miestely bus minima jo cionalo agentų. Pirmieji Amerigo Vespucci pagarsė- 
$4,783,000,000. Čia kiek-tokį “malonumą” nebenori gos jėgos: visi gyventojai 10 metų išvadavimo sukak-mėgino čia organizuoti pa- JO pasaulyje savo kelionė- 
vienas žmogus (pradedant degtinės ragauti, jau vienas kaip vienas tvirtai laikėsi ir tis. Joje dalyvaus ir gene- rapijas, bet pasisekimo ne- mįs j naujai Kolumbo at
ves gimusiu kūdikiu ir bai-alkoholio prisiminimas su-kuo galėjo padėjo Įgulai, volas “Nuts.” Miestelio gj-tui’ėjo. į rastą žemę, kuri pagal tyri
nant mirštančiu seneliu) purto. Daugeliui tas gelbs-'Kai galų gale vokiečiai bu-'ventojai susirinks Į mieste-’ Kaip tik maždaug tuo nėtoio varda buvo pavadin

didmenininkai svaigiųjų gė-

______ _____ r nėtojo vardą buvo pavadin
s išgeria vyno 3.3 ti, jie atpranta alkoholy vo atmušti ir už didvyris- lio aikštę ir čia sveikins sa- pačiu metu i Argentiną at- u “Amerika.” Jei šiandien 
iteris truputėli ma-mirkti. ,kus žygius norėta apdova-vo didvyrį generolą “Nuts.”, vyko gerai komunistiškai iš-pasaulyje yr<

siant mirštančiu 
per metus 
litelius (litelis truputėli
žesnis už kvortą), 64 lite-' Šiame krašte veikia “be-’noti atskirus miestelio gy-' 
liūs alaus, 2.4 litelius įvai- valdžių alkoholikų draugi-, 1 ■ -
rios degtinės. Tiek daug jai” Jos adresas: Alco-,
svaigiųjų gėrimų retame holic Anonumous, 114 Lex- 
krašte tesuvartojama. Įington Avė., Nevv York, N.'

Daugumas geriančiųjų pa-' Y. šios draugijos tikslas 
sitenkina tik retkarčiais gydytojų pagalba padalyti 
daugiau ar mažiau išgėrę, iš alkoholiko blaivų žmogų, 
bet, kaip jau minėjau, di- Ji turi didelio pasisekimo.; 
dėlė armija yra ir tokių, ku- Tai Įrodo tūkstančiai drau-Į 
rie alkoholi nuolat vartoja gijos gaunamų pagydytų 
ir, atrodo, be jo negali gy- girtuoklių padėkos laiškų, j 
venti. Tokie asmenys pap-'Atsikratę alkoholio, jo bu- 
rastai nustoja valios ir jau vusieji vergai tampa geriau- 
nebegali susilaikyti negęrę.'si draugijos nariai. Pata- 
Tai jau tikrieji alkoholikai, rimų galima i ją kreiptis ir

Amerikietis.

Lietuviai Užsieniuose
Sveikiname Vasario 16 Gimnazijos rėmėjus ir 

visus mūsų bičiulius bei talkininkus Kalėdų švenčių 
ir Naujųjų 1955 Metų proga.

Vasario 16 Gimnazija ir 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba.

ra 350 milionų 
miklintas ir tam tikslui pa- amerikiečių, tai už tai padė- 
ruoštas Mikas Rasoda (Ro- ka priklauso Vespucci te
kąs Mizara). Jis savo pro-'vams, kurie savo vaikui su- 
pagandai panaudojo ano galvojo Amerigo vardą, 
meto Lietuvos fašistų t var-, Amerigo Vespucci ketu- 

' ką, o taip pat tuo metu nūs kartus lankėsi naujai 
Pietų Amerikoj siautusį ne- Kolumbo atrastoje žemėje 
darbą, vietos kapitalistų ir pirmas ištyrė nedidelę jo 
darbo žmonių didelį išnau- vardu pavadintosios Ameri- 
dojimą ir kitas naujiesiems kos dalį. Jo tyrinėjimai pa- 
ateiviams daromas skriau-'rodė, kad Kolumbas sura-

;das.

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

Skaitytojams ir skelbė
jams pranešame, kad “Ke
leivio” ofisas darbo dieno
mis yra atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto

VOKIETIJA

Svarbiu Reikalu
Goettingeno Studijų Ra-

lietuviai.
Vietos “Žinios”

rodą taip rašo: ,
“Čia trispalvė pasvirus pos ir Kultūros Draugija.

I Pirmiausia Buenos Aires 
buvo Įkurta Pietųapie pa-, mieste

' Amerikos Lietuvių Savišal

įdo ne naują kelią į Indiją,'iki 1:30 vai. po pietų.

Skaitykime Vertingas Knygas!
Ju tarpe vvru vra daugiau laišku. Didesniuose mies-telis susitaręs su PLB Vo-ties geležiniu vilku’ čia Vy‘‘Vėliau kitur buvo -isteigti 
kaip moterį. ‘ = (tuose yra vadinamieji in- Sji KrSto Valdyba, statula, mie^į jos skyriai, vienas ju buvo

heri)ai» vargo mokykla,4r Lrugvajuje. Be to tas
Rasoda, suradęs Ar-

Girtuokliavimo vaisiai yra formacijos alkoholiniai cen- ngpj savo “žmoniškumo do- ,u 
baisūs. Aš jų čia smulkiai Irai, kuriuose gydytojai kumentu” serijoje išleisti kankle^ , x Ausros Pat«

eaiškinsiu. Pasitenkinsiu duoda girtukoliams patari-knygą, kurioje būtu atpasa-!r kltl m.?s^ tautiruai 
iminęs, kad alkoholis yra mus ir gydo juos kaip tikrus kota, kaip lietuviai po šio ( al>ka1’ meniskai pavaiz-

ikaro globojo ir selpe nuo _ . ,f. ..v j- - -ii u - iu *• 'musų motuciu suverpti ir išbado smeklos besigeibstin-. *?.....• . .V ...i- .. ... -austi lininiai rankšluosčiai,cius vokiečiu atbegelius iš A ’
'k. • c* * 11 staltieses, maigosios lova-Rytprusiu. Suprantama, kad ..... . ® . . .* , • , -j- . 1 tieses ir daugybe įvainaras-mes tokiu leidiniu esame la-. .. . . . L
bai

neaiškins

priežastimi daugelio krimi- ligonius, 
nulinių nusikaltimų — va-' 
gysčių, plėšimų, net žmog-1 
žudysčių; dėl jo Įvyksta ga
lybė Įvairių nelaimių, įvairių’ 
nusižengimų darbe, tarny-; 
boj; jis dažnai kaltas dėl

Dr. A. Dargis.

Eikite į Peklą
bai suinteresuoti, __

Prieš 10 metų gruodžio daug prisidėtų prie lietuvių
cių juostų mirgėte mirga 

ne& atidaus lankytojo akyse.
Mūsų tautinius rūbus gra-šeimyninės nesantaikos, pa- mėnesi Hitleris dar metė varcj0 išgarsinimo. ... . , . .... D

si baigiančios skyrybomis; prieš Vakarų sąjungininkus Goettingeno Studijų Ra-Zlai Pavaizdu°Ja Jeles. Bet 
jis nelaiku suardo sveikatą, paskutines savo jėgas, no-'telig pageįdautn gauti ir iš V1SV eksP?nat? ,cia nesumi-
luvaro i kapus. Kai kurie 1 ėdamas juos sulaikyti. Jam jjeĮUVįn pasisakymu, iš ku- nei'L- 'e^k^a kiekvienam nu
lydytojai yra linkę manyti,!buvo pavykę pralaužti są- rių matytųsi, kad nežiūrint vyktl Pamaryb viską.
-jri riijvj.vnci.jc 1 iunpūnmku frontą ir naši- ‘__ ______  .„i.- x.-.. Parodą aplanke jau per

gentinoje vilkaviškiečius J.' 
ir B. Švedus, išleido kartu 
su jais pirmąjį Pietų Ame
rikos lietuvių laikraštį “Ry
tojų.” I

Kadangi Rasoda ir kiti 
veikė prisidengė nepartine 
pažangia darbininkiška 
skraiste, tai jiems nebuvo 
sunku net ir tas tamsias ir 
religingas mases patraukti 
į savas organizacijas, juo 
labiau, kad kas tik buvo 
prieš juos, tas buvo apšauk
tas smetonininku, fašistu 
(arba “pačistu,” kaip kai

nuv
gy>- --" ---- jr --- . • - - , ~ l Hį UICHJ IltilUI 1111 .. , . • _
kad didžiausias nuošimtis'jungininkų fįontą. ir. pasi- pragaištingos vokiečiu poli-' ?10 a'f a? e, 
sergančių proto ligomis yra j stūmėti kelias dešimtis my-. ^įkos ir kiršinančios propa- PUs>e mi^lono lankyt°jy ir 
alkoholio aukos

Girtuoklius rei
kaip ir kitus ligoniui. . |anux.i«i vic..<*n. <x* , ,, nA ,• - *pripažino jau 1950 metais. Dideli vaidmenį šitoj ko-’lietuviui pagelbėjo ar nelai- lų..kalba.,20 PuįaP^ leidl’ lu* cia netruk°)- 
Amerikos Gydytojų Drau-voj suvaidino didvyriškas mėje užjautė. v™™

mažo Belgijos miestelio j pLB Vokietijos Krašto
Bastogne amerikiečių įgu-iValdyba ta Studijų Ratelio V.1 . , . .
los pasipriešinimas. Mies-:ra t)avima nalaiko i,- nra-!,ls PaPuosu' atatinkamais 

Kiekvienas girtuoklis rei-telis buvo apsuptas, bet kol|P)gtautieėiul>Pl!įriems tokie !??tai^lais. 'Rimš?s Var«° 
kalingas atskiro, jam piltai- jo įgula priešinosi, tol vo-iatsitikimai vra žįnomį ar Mokykla, žemes ūkio rūmai 
kinto gydymo. Didesnio kiečiams nebuvo saugu toli i kuriems patiems teko tai1 .auiie; Dnos bažnyčia 
laipsnio girtuokliai gydomi priekin žygiuoti. Vokiečiai npr£rvvpntj įUos anrašvti ir ^dniu.ie’ tautinių juostų au- 

1 , , . J . .. > . idėjos ir tt.). Išspausdintas

gija-
Kaip Gydyti Girtuoklius

nėli “Lituania,” kuriame Bet štai ivynsta antrasis 
duota gana daug informa- pasaulinis karas. Europos? 
cijų apie Lietuvą. Leidinė- o kartu ir mūsų tėvynės Lie-j 

tuvos, padėtis pasikeičia.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus Į 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus- j 
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 Įvairiu 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. Broadway So. Boston 27, Mass.

nedelsiant pasiųsti antrašu: 
Litauisches Zentralkomitee, 
j(17a) Weinheim, Bergstr., 
įPostfach 233. Aprašymuo
se vengtina apibendrinimų? 
o iškeltini paskiri žmonės, 
kurie yra mūsų tautiečiams 

I tiesioginiai kokią nors pa
galbą suteikę. Autoriui pa-

ir Lietuvos žemėlapis.

NAUJOJI ZELANDIJA

Jie ir Šituo Patenxinti

Aucklando apylinkės vai 
dyba suruošė lietuviškų pa-

IeiSujant‘?pav‘a"rdfe”‘ gauĮ1/0".0 Plokš,te.iil!. ko?ert«- 
būti ir neskelbtinos. Sus,nnko didžioji kolonijos

dalis, kun labai malonioj ir 
jaukioj nuotaikoj pasiklau
sė lietuviškos muzikos. Da
lyvavo suaugę ir vaikai, ir 
visi buvo patenkinti. Be to 
pašokta, padainuota, pa-

BRAZILIJA

Lietuviai Tarp 40 Tautų

Sao Paulo mieste nuo 
rugpiūčio 21 d. iki kitų me-!žaista, 
tų sausio 25 d. ir Lietuvos Susirinkusieji valdybos 
trispalvė plevėsuoja ir ple-

Po karo vėl Pietų Ameriką 
užplūsta juodojo interna-, 
cionalo agentai, visokie jė
zuitai, marijonai ir kitokie, 
ir “su Dievo pagalba” Įsi-j 
kuria Argentinoje, Brazili
joje, o vėliau Urugvajuje ir 
kitose valstybėse. Jie visi 
taip pat gerai “išmuštrinti” 
ir todėl moka žmones i sa
vo bučių pagauti. Jie pra
dėjo steigti parapijas, sta
tyti bažnyčias ir kitokius 
“stebuklus” daryti. Aišku, 
taip dirbdami rado pritarė
jų ir rėmėjų. įdomu pažy
mėti, kad šitų tarpe daug 
yra tų, kurie prieš 25 me
tus buvo nuėję su komunis
tais, gyveno gana palaidų 
gyvenimą. Šiandien jie ge
riausi kunigų reikalams au
kotojai, nors Maskvos neiš
sižadėjo.

Spalio 28 d. buvo šventi 
narna nauja bažnyčia. Su
sirinkusiųjų tarpe buvo ko- 

matv-

buvo pavaišinti, bet malo 
vėsuos virš didžiulių “Pa- nu pastebėti, kad apsieita 
lacio das Nacoes” į'ūmųjbe lašo alaus, vyno ar kurio 
kuriuose Įrengta <9 tautų k’to svaigiojo gėrimo.
paroda. Joje dalyvauja ir. Pobūvis j buvo baigtas munistinėse eisenose

RIJI

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruogos trilo
giška i§torijo§ kronika, 173 pus!., 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............................................................. 2.50

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 2.50

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

darais, kaina ............................................... 3.50
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 Broadway So. Boston, Mass.
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LAIMINCŲ NAUJU METU! ____
skyriau? vedėja ir M. Michelsonienė 

sveikina visas Moterų Skyriaus bendradarbes, 
skaitytojas bei rėmėjas ir linki joms laimingų 
Naujų Metų. . __

Naujų Metų Belaukiant
Ir vėl palydime i kapus! draugėje, linksmoje, 
linkusi seneli, kurio var-'pestingoje nuotaikoje.

neru-
Mi-

Ii
sulinkusi ^cuci», nu*iv $
das yra “Senieji Metai.”;nios žmonių pasipila miestų 
Išeis jis vienų keikiamas, aikštėse, Įvairiom spalvom 
kitų giriamas, dar trecių su nušviestose gatvėse, minios 
šaltu pečių gūžtelėjimu pa-'žmonių susitvenkia bran-j 
lydėtas. Vieniem senieji giuose ir pigiuose nestora-' 
metai davė daug džiaugs-'nuošė, kur prie vyno palydi 
mo, kitiems daug ašarų.'senuosius; daugelis žmonių 
Vieniem jis buvo duosnus,'savo namuose, pasikvietę

KELEIVIS. SO BOSTON
NAUJA PRINCESĖS PLAUKŲ ŠUKUOSENA

Anglijus karalienės sesuo .Margaret pasirodė Londono 
teatre šitaip paprastai sušukuotais plaukais. Joje iš
nyko ant austi kritusios garbanos, ju vietoj matome 
švelnias kantras. Moterų tarpe ta nauja princesės 
mada sukėlė dideii bruzdėjimą.

Keleivio’ Knygos
ant popierio rūbu ir maisto —

•korteles, žydam" net prie- « 
dą ir žvaigždę ant nugaros. '

Lietuvės įdėdavo i puo-( 
dą 10 gramų riebalų korte
lės, 100 gramų mėsos kor- tąvo KELIAS | 
teles, o sriuba kaip popierių SOCIALIZMĄ* 
atsiduoda, taip atsiduoda. parašė L. Bluenas. Trumpa* ir ai*

|KAIP tapti suvienytų 
VASTIJŲ PILIEČIU?

Nežinia, kaip būtų reikėję kus ****»«*■•*. ....
su kortelėmis gyventi, jei -—■—■■■ ■ ■ ■ i..
ne amerikonai. mas jai pasakė, kad jis vi-

Jie davė rusams viską, siems sakys, jog ji yra ne jo 
Mat, jei

Išaiškinimą pHiet\ bės statymų au 
r« :k.itiiis;.»i k!; iisi.i,ai.> įr atsafcy- 
t.un- l.ili.vią ir -nglų kalbu m». 
Kama ............................................. 25«

JUOZAS STALINASnet geros odos, o tie su ge- žmona, bet sesuo, 
rais batais, privalgę “pork- Egipto faraonas 
čiapų” nuvarė vokiečius iki Saros, tai Abraomui galil^^S
Berlyno ... ir ten vokiečių būti blogai, o jei faraonas Kaina................................. tbe
spaudą surūkė visiškai. manys, kad Sara yra jo se- 

O mes? Mes dar, pake- šuo, tai Abraomui nieko ne- 
liui Į Ameriką, sustojome darys.
Vokietijoje. Ten vienas ki-.’ Atvykus Į Egiptą, visi gy- 
tas raštingesnis ėmė sku-’rė Saros grožį ir stebėjosi 
biai spekuliuoti rūkomu po- Abraomo gražia seserimi, 
pierium. Faraonas pasiėmė Sarą Į sa-

Tie, kurie nerūkė, leido vo rūmus ir Abraomui davė. 
laikraščius ir knygas. Ir vėl daug gėrybių. Jis turėjo i 
galėjome laisvai skaityti ir daug galvijų, tarnų ir kup-' 
rašyti. Po to, kaip žinote, ranugarių. Bet Viešpats 
visi “kompaktine ma<e” pradėjo bausti faraona ir jo "uždarbiai ir ar'gali darbininkai iš ją

* _ • i • • v - I nraevvent>T lbii»ar ru~*i -hkoemigravome i Ameriką, ramus visokiomis bausme • Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Australiją ir į Braziliją gy- "lis. Tada faraonas 
vačių gaudyti. Tai ir sakė- šaukė Abraomą pas save
me: ot, dabar tai pasiskai- paklausė: Kode! tu man kymus j šiuos „.an->nn.- galėsi 

Įtysime, nes Amerikoje vis-tą padarei? Kodėl man ne-*^ •bS'l.“”“
i kas pigu, o pinigų nors ve

Arba, kaip Kaukazo P.azPatnmfcaa 
užsigeis pas.darė Rusijos- IV »• n-itp

Kaina.
SOCIALIZ MO TEOKU A

Šie veikalus trumpąją ir siskiala 
faktais par.Uo. kaip iki šiol keitt.d 
draugijos formas, it k>Uel iUics bo 
ri kairilalirinits Kaina >lw
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komu r istų 
šviesoje. Visi nori 
ia. Visiems kyla 
Rusija nesusiatria .-

L.

dikluiurt. i'abtų 
žinoti apie Rasi- 
k’ausimas kodėl 

j kitomis valsty
bėmis ir kode! Rusija nenori is.leisU 
iš kitur žmonių pasiži'.rėti kaip ji 

iAėnatc tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
, yra demokratija. koki- darbininką

kitiems šiurkštus ir šykštus,} draugų ir bičiulių, su taure 
bet visus vienodai, tiek lop-! rankoje laukia naujųjų me-
šely kūdiki, tiek senutę prieitų. Tie visi, kurie yra dd'au-................... , - • x-i p-Q, n, ,

. i . * . . . * r- * j. * r,'", • • • — • • . " • • • i • • Paulis yra stiprus. ' O*jei rūmus? ' Kodėl tada
vienais metais senesnius. vynas, pasitinka naujuosius divostoko iki Baltijos juros, naujiems metam-. jie tikisi, J . 1 ’ .* * J k • , j •• t <> kun. M- v.bdka. v---

metus džiaugsmingai, pasi-nuo Kamčatkos iki Elbės, kad nepraras tos menkutės6^ tai ' į pasiimk saJ moterHr eį
ui *«**S*» atv«*x.i<ivę LUUJ .. .. f rwk kad nėrx *■*;? Kristau* vūš

skaitėme visus laikraščius, 1S cja tolyn. lr faraonas (minkąs. 224 pusi. Kama .... $1.2#
Kai 12 valanda nakties davę bendram ūpui ir vii-Ir vis dėlto, nežiūrint visų kibirkštėlės vilties, nes ji

pradeda gausti vai pai ii pa-£įaj, kaj gu pirmąja naujų ilgų laukimo metų. jie 
sta šautuvų šūviai, skel-irninntn nonsi 1211 įmetu minute prasidės nau- dar turi kibirkštėlę viltie

biantieji Naujų Metų pia-ljas gyvenimas. Kiekvienas_____________
džią, kiekvieno žmogaus 
širdis truputi virpteli. Kiek-

vis vienintelė duoda jėgų kęsti 
ir laukti.

savo
man

KRISTAUS VIETININKAIS?

vienas jaučia maždaug vie
nodus jausmus: vilti, kad 
atėjūnas nebus blogas ir 
kartu šiokią tokią baimę ir 
netikrumą. Taip pat, ma
tant kaip su kiekvienu laik
rodžio rodyklės pasistūmė
jimu senieji metai nyksta,
apima liūdesy: JUI\ Lr i L- . r\ivrv

I

laukia ir tikisi, kad tas A/>/£ LIETUVIŠKĄ RASTĄ
jas gyvenimas bus švieses
nis, džiaugsmingesnis, tur 
tingesnis. Ir pilni vilties 
jie juokiasi ir linksminasi! 
ir tikisi, kad džiaugsmas' M f 
juos lydės visus metus.

vieni metai, nueidami praei
tin. nusineša daug mūsų vil
čių ir užsimojimų.

Naujuosius Metus žmones 
pasitinka Įvairiai, kiekvie 
nas pagal savo būdą ir tem
peramentą. Yra žmonių, 
kurie naujų metų laukia ra
mybėje ir vienatvėje. Jiems 
paskutinė metų diena yra 
lyg kokia “sąžinės perkra- 
tinėjimo diena.” Jie žiūri 
i praeituosius metus, i visas 
trys šimtai šešiasdešimt 
penkias dienas, ir lyg koks 
raštininkas prie sąskaitų 
knygos, skaičiuoja, ką jie 
padarė blogo, ką gero, ko
kius savo troškimus Įvykdė, 
kokiu nepasiekė, kur laimė
jo ir kur nusivylė, kada ken
tėjo ir kada džiaugėsi. Ir,

į nes siuntė už dyką susipaži- liepė savo tarnams išlydėti kaip SENOVĖS žmonės 
nimui. ' ' Į Abraomą ir Sarą ir viską, PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

j Paskui skaitėme tik vie- kas jiems priklausė
kaijną, Kai sužinojome, 

reikės mokėti. O kai

ŽEMŲ“
vie- jiems pnmause. Taigi ..... . .... **-.*, . Labai jdomąs senove- filosofų nakad sventrastis rodo, kad ne tik leidimai apie zenu* išvaizdą. Parai 

• daugel) autorių parašė Iksas. Ardrarei- P«S ZĄ du. buvo paprotv. tu- knygutės dalis yra: "išvirkščias Mo-
L. O I P .“1i) Z IO »S I į\I (j kėjo grynais mokėti, tai nė rėti kelias pačias, bet ir san

vieno . . . 
Ir kam?

tvkiauti su žmonų tarnaitė-
_ kslas, arba Kaip

Parašė Z. Aleksa.
Atsiradę
Kaina

Kalk Hk
SOCIALDEMOKRATIJA
BOLŠEVIZMAS

IR(Feljetonas) 'ir Kami Juk amerikoniš-,mis, jeigu žmonos buvo ne-
i kai jau mokam, o televizija vaisingos.

Kaip žinote, faktai rodo, Kaip aptai kate.-uzmas, ka- viską parO(Įo ir net Į ausį Kita šventraščio istorija 
žmonių ?kad lietuviai buvo žinomi lendorius ir net skelbimus, šnibžda—nei skaityti ne- ^aLo, kad Jokūbas, tas pats 

kurie nauiu metu laukia vienuolikl.ame šimtmety, kad ruskiai yra suskiai, ku-reikia pasako tiesiai> kag kuris iš savo tėvo Izaoko NIHILISTAI
didele baime Iu vra ne va’ ^s5onia nieko ne_ riuos kabindavo pne cerk- k^ vakar nušovė Nevv Yor- apgaulės būdu išgavo pirm- 
,-1 . - sako, ar lietuviai jau tada vių sienų. Dėl to rasai su- i-p ’gimio palaiminimą, ištafna-
tukstanaa1, bet milionai, «druką” vartojo. ar tik su pyko ir neleido irukavoti”. yakar paklausiau viena vo savo dėdei Labanui 7 
nes tai vra visos tautos uz - . , , 1 - • 1 ~ * vaKai pahiausiau \1en4

uždangos. Kai zą?ies Plun.k?na Paras.v-nei skaityti spausdinto zo-jaunuoli; «Ką perskajtei metus, kad gautų jo jaunes- 
davo: koki karo paskelbi-džio. 1 Amerikoje per penkis

vistiek, tug?n “Nieko,” sako
įlindęs, “Kaip nieko, juk skaityti dukteri: vyresnę Leą. 
užsika- moki?” “Jes, šiur, kad mo- buvo negražaus veido,

.u-ai nulvėrę ku_ matai> ponia čia jaunesnę Rachelę, kuri ba-
‘ laure* Ašigalio. vj*3 taip, kad gali visa gy- vo grakšti ir graži. Kai sep- tuos klausimus gaiėo atsakyti

neg^ų r.ivžiuočių, Sako, ten yra tam.-u ii lietu- venimą skaityti apie Diek tyni tarnystės metai prabė-
ir tiek pusiau gj vų, viai nematys, ką -kaito. Bet Tracy ar Rov Rogers ir nie- go, Labanas sukvietė daug

mintimis atsisuka i laisvaii k la' ?ofb). mūsiškiai nežioj i. Jie ii kad neperskaitysi, nes tęsi-svečių ir iškėlė vestuves.
................. ‘v k Lad mūsiškiai jau tada su- ten degino bang.r.10 taukus nw kitfl dipna Kflin Tačiau vakare jis atvedė

Bet vra daug

Pagal K. Kaut.*ky naojesrt* 
žiriomis tuo klau. imu papildyta 
knygutė. Kam*...............................2«>r

geležinės 
laikrodis išmuša dvyliktą, 
jie žino. kad naujieji metai

koki karo paskelbi- džio.
kitą reikšmingą Įvy- Lietuviai skaitė

. , .... ki. Kad jau žiloj senovėj kits žiūrėk i šulinipems žada tą pačią baimę, >kaičiu(,tL kits , ir duriį
ą patį netikrumą dėl ryto-rodo toRs fak.a?l lietuviaį ,«

jaus, dėl savo gyvybės, dėl §aulė<;
prakaitu uždirbto jr tjeksunkiu 

karčios 
žiūri i

duonos kąsnio. Jie 
laikrodi akimis, o tiek

kelis
pasauli ir laukia. Jie daug

mūšyje suskaitė tiek vežė
Tokius 
prie

metu laukė ir tur būt dar siSauf1.vf,avo vidl,r' ir skaitė to1- ko1 taras e'av0 daina be galo.'
Taug metų auk“ Ir da!,amŽi« . >al’; 0 S‘a,inas { L.Kuve
daug metų vienoj pusėj ge-j Paskui užėjo kunigaiks- Kiek vėliau, nepriklauso- ----------
ležinės uždangos žmonės čių laikai. Mūsiškiai prisi- myhės laikais, tui ėjome mes
juoksis ir dainuos ir su vynu vežė visokių gudų. žydų ir Spaudos Fondą. 7en tik pa 
pasitiks naujus metus, o ki
toj pusėj geležinės uždan-

sako: reiškia, mes kirsime duodi litą ir šmaukšt tau Į 
vokiečius, rusus ir totorius, rankas Piliponio “Kelione! 

gos tūkstančiai žmonių su o jūs suskaitykite ir sura- aplink Lietuvą per 80 die-;
baimės pažymėtais veidais šykite gražiai i knygas, kad nų.” Ir 

pasižiūrėję praeitin, jie au-jlauks. Jie lauks visur: i^mūsų vaikai Amerikoje ži-metu laisvai, ką norėjo . 
džia planus naujiems me-' kolchozininko grįčioj, innotų, kiek didžiųjų, kiek net ir “Dalbą. 
tams. Bet tokių yra maža.-mūrais atitvertame kaleji-
Dauguma žmonių naujuo-'me, ir spygliuotom tvorom 
sius metus nori praleisti užtvertoj v

RADARAS GELBĖS AKLIESIEMS

Dr. Clifford M. Witch«r. Massachusetts technologijos 
instituto Cambridge. Mass., mokslininkas, pranašauja, 
kad po keturiu metų jo sugalvotas radaro aparatas (jis 
matomas paveiksle) pakeis akliesiems šunis vadovus. 
Tokį aparatą turėdamas aklasis galės vaikščioti taip 
pat. kaip ir su šuniu vadovu.

me- n? dukterį Rachelę už žmo- 
jjs. ną. Labanas turėjo dvi

Jokūbui ne Rachelę, 
Leą. Kai ryto metą

Tragedija trijuose aateose. Veika
las per*_ta'.o nurodymą «a>o Adea 
sandro II. Labai pu’kūš ir renus- 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
viso re įkala u ja mo 2.- ypatue

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

, . Visokiuose kraštuose žmonės ga»-
Kun bino įvairius dievus. Pievų garbin>- 

•j. mas keitėsi. Kode! ’ Kok:u* di<*vue

skaitęs šią knyga, 
mato, 271 puslapi<>

•si
Tai didelio for 
knyga. .. $!.**<*

Z*'for

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

bet Valgyt ir gert reikia dėl to, 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 

Mi«»micte Lea. Kai rvto meta Jokū- Bet dei ko gi nori :? i>»i be v*»- 
c ,, * , .. .. gio žmogus silpsta? lr delko vienasba? pastebėjo apgaulę, JIS maistas duoda daugiau spėkų, kitas

nakluiKSp T>ihuna- “Kndpl mažiau0 Delko žmogui !eiKia cuV- paKiaUSe L-aoaną. I\ouei raus H-uskos ir kita panešiu daly
tu man ta padarei? Ar aš M t Kodėl jam reikia riebalų? Si- 

... _ , tuos klausimus suprast tiktai iš sios
Dvieili Žmonų ^aU netarnavaU dėl Kache- knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos

lės? Kodėl tu mane priga- k*ma tik ..........................  ,4e
a, .. , vai?” Labanas atsakė, kad ŽEMAITĖS raštai

L-^ito—n, ‘zfi u ♦ " i • i i - ir, jam negražu jaunesnę dūk- Ar k?d/emait,- bu^ »>.Kalte žmones zu Moterų skvriu lapkričio 1<» J . ... . .. , - na žymiausių lietuvių m vii.-u* »r- - - », J -j X • • teil išleisti anksčiau UZ VV- žinote, kad j: paprasta kav-• d. suradau įdomų straipsni - . Jokūbui na- ™° motTs’ maž^; mokslo išėjusi.
cvo/*io <11 rli-iz-m 1 e?n“ 11 P«*tare UOKUUUI pa gyveno ūkyje ir augino vaikus, kam

'' Palaim'nlos Tarp
i!

mažųjų magistrų, kiek rasų Kam nusibodo skaityti—' nom. Amerikoje daugpa
kunigaikščių ir kiek kaca- pradėjo rašyti. Atseit, aš tystė nepriimta, bet

,ergų stovykloj. PŲ galvas paklojo, lisdarr.i jau prisiskaičiau, labai’ jūs 
prie Juodosios jūros ar Ma--paskaitykite, o aš rašysiu, 
rienburgo. Taigi, tada lie-j Taigi, spauda klestėjo, 
tuviui raštas sudarė tik tiek'Kauno kioskose buvo kny- 
sunkumo, kiek žąsiai plunks-!gu, papirosu (cigarečių) ir 
ną išpešti iš uodegos. degtukų. Vadinasi, kaip 

Vėliau mus valdė bajorai. Amerikoje

apie ^Vetią SU dviem zrro J cotroito r, po tūkstančiai ir milionai kitu rr<it*n>.
* ,0 paskui ji ėmė aoys*ka« r»švti.

jaunesnę duk-jJos apysakos yra tikras irjrver.im»«. 
T i -• ii - • 'kurį tūkstančiai žmonių vena, bet
Jokūbas paklaUSe ir J žemaitė pastebė in danjf dnl'kn. ka

lio ^JIVJlitė'5 {TAVO iannP'snp’'c*^’ nepastebėjo, ir gražiai juosžmonas yra visai įprastas P0, +sa\aIįes x0. ^unenę, aprašė. jžemaitė y,a .bw , t . J . dukten Rachelę ir tarnavo »*rasi Lietuvoie ir Amerikoje. “K»-dalykas. liesa, ir Amen- T , r . leivis’’ parduoda jos rrštus narašv-J Tok-.r,,,, aor- 7 metus. tus Amerikoje, kada ii čia lankėsi
I laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 

Bet Lea buvo vaisinga ir »p. aprašo. g»

daug vietų, kur turėti

laikyti Leą savaitę, o 
jis gausiąs irvra ,

dvi terl-

Na. ir tie buvo raštingi. Ot, 
tik matematikoje truputi 
šlubavo, nes Lietuvą ir Len
kiją tik iš trijų kartų šiaip 
netaip padalino. Lenkai 
sako, būtų greičiau padali
nę. tik tie lietuviai, būdami 
atsilikę trigonometrijoje, 
vis sumaišydavo tuos pada
linimus.

Kažin kada tuo laiku, pa
gal Maskvos teigimus, rasas 
Gutenbergievicz išrado 
“drakavojimo” mašiną, o 
paskui vokietis nuvažiavo Į 
Maskvą ir atvežęs i Vokieti 
ją pradėjo “comic books’ 
spausdinti ir biznį varyti. 
Lietuviai buvo vokiečiui 
kaimynai (kaip katė šu 
niui), jie irgi prieidavo prie 
tos mašinos. Jie tuoj pra
dėjo knygas spausdinti,

Rusas žiūrėjo, žiūrėjo ir 
sako: “Matai, kokie svol... 
ir skaito ir rūko. ir pilna 
degtukų turi.”

Kadangi prieš GO metų 
meteoras nukrito i Sibirą ir 
isą degtukams užplanuotą 

mišką išnaikino, tai Stali
nas užėmė Lietuva, kad ’’ z

... r. . A mei i (La|januj ^ar 7 
koje ir Europoje yra vyrų,; 
kurie turi kelias moteris,! 
bet čia ne apie tai noriu kai-'pagimdė Jokūbui 4 
bėti.

Kad Nepalo karalius iš-no. Tada ji pasiūlė Jokū-

ir 
sūnūs,

*s(no.
Ihdijos, nuo Himalajų kai- bui savo tarnaitę Bilhą, ir
nų, atvyko pasisvečiuoti į 
Ameriką su dviem žmonom, 
man atrodo, yra visai pap
rastas dalykas. Dvi žmo
nos nėra jokia keistenybė, 
nes šventraštis rodo, kad 
tautų tSvitii ‘Abraomas tūrė-

nors “pakuiit” Tuoj veMjo kelias pačias. Sara, jo 
pranyko Lietuvoje spaus- gražioji žmona, buvo nevai
dintas popieris, nes rusai singar todėl ji pati pasiūlė 
iš kuvgij sukosi bankrutka»,; Abraomui savo vergę Haga- 
o iš viršelių kalė puspadžius rą, kuri Abraomui pagimdė 
Raudonajai Armijai, kuri sūnų IsroaelĮ:
rengėsi vaduoti Berlyną.

Jiems bekalar puspą
džius, ėmė vokiečiai ir išvi
jo juos už Uralo.

Vok iečiai tuoj savo “er
zacais” ėmė žmones maitin- Vieną kartą 
ti ir rengti. Būrami “kul 
turingi,” tuoj a.spausdino

Abraomo gyvenama vie
ta buvo Bethel, kur jis turė
jo pastatęs Viešpačiui auku
rą, bet jis kai kada keliau
davo su žmona Sara svetur.

jie keliavo Į

žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo laidų ir musų oapro- 

„ , , _ .. _ . čius. Knysroie yra navvikslaa su var-0 Rachele neturėjo ne vie— sios rašvtojos parašu taintri paveik*
' šiai vaiku priekisudu. kurias že
maitė prižiūrėjo. Yra taipci paveiks
las žemaitės ksrtu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiere. Bylotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyra. 12X puslapiu, 
su garsiais raštais ir rotais pavrilrs-
lais. Kaina ................................... 50c
VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
apsemtu visą žemės rutuli? Iš kw 
ėmėsi tiek vandens? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus <ra- 
lėjo surankioti viso pasaulio gvvu. 
lius, vabzdžius ir paukščius? Kana 
šitie klausimai rupi. teperskaito 
knygelę "Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina ................................. 2$e

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsieniu Organizacijos raš

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam* 
Daug ka? iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
o senimas ir£i dažnai nori pagilini 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika vra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bų išmiikti. Didelė knyga, 144 puaL 
Kaina tik .....................................U-M

Jokūbas paėmė ją už žmo- 
, ną ir ji jam pagimdė du sū

nų. Kai Lea, pirmoji Jo
kūbo žmona, paseno ir pa
matė, kad ji nebegali turėti 
vaikų, ji atidavė savo tar
naitę Zilpą Jokūbui už 
žmoną, ir ši pagimdė jam
dū sūnų.

Taigi, šventraštis rašo ne 
tik apie kelias žmonas, bet 
ir žmonų tarnaites, kurios 
su laiku pasidalydavo savo 
ponų žmonomis. Ko tad 
stebėtis, kad koks ten Trib- 
huhana, lankydasis Ameri
koje, atsivežė dvi žmonas? 
Jeigu žmonės daugiau stu 
dijuotų šventraštį, tai tokie

Egiptą. Kadangi Sara bu-i dalykai jų visai nestebintų, 
vo graži moteris, tai Abrao-Į Darata Viriaitienė.
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M argumynai
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Bendrovė
išvengsime ne tik vėžio, bet 
ir daug kitų ligų.

grižo Įvairių vamzdeliu ir kymą remia biblija, kurioj siems virsminėtiems asme-j Vaitkūnaitė, Bronė, atvy-. matyti, žmonėms savo darbais 
sittrblelių pagalba i tėvo (karaliaus James laidos 5 nims ne tik skyriaus, bet ir,kusi i Ameriką 1950 metais *a‘P b”™ kad jie viską,
šlaunies arteriją. knygoj 22-5) pasakyta, kad tų nelaimingųjų brolių irtrugsėjo 11 d., pradžioje ap-

motervs negali dėvėti dra- seserų vardu nuoširdžiausią sistojusi 8792 Chamberlain

Tai Amerikos General _ . . _
Motors bendrovė, kuri buvo Pn“ Namų Sta‘>'m,»
Įsteigta 1908 metais. Ji pra-j Clevelande buvo susinn- 
eitą mėnesi pradėjo gamin- kę nekilnojamųjų turtų

Operacija tęsėsi 17 mi
nučių, chirurgas galėjo ra
miai sausą, be kraujo širdį 
mėsinėti, bet ji visą laiką 
plakė, nes jos raumenys bu
vo maitinami tėvo krauju.

bužių, kurie priklauso vy- padėką, 
rams, o vyras negali užsi
vilkti moters drabužiais.
Kas daro priešingai. tas nie
kina Dievą.

A. Matjoška,
Pirmininkas.

(real estate) pardavėjų są
jungos atstovai. Jie labai 
griežtai pasmerkė v aidžios 
ir miestų lėšomis vykdomą 
namų statymą (public hous- 
ing). Girdi,
“amerikoniškai

ti 51-ji milioną automobi
lių. Vien Amerikoj ji turi 
121 fabriką. Be to jos dirb
tuvių yra dar užsieny 18 
valstybių. Jos fabrikuose 
dirba 551,000 darbininkų ir 
tarnautojų. Tai didžiausia 
ne tik Amerikoj, bet visa
me pasauly privatinė bend
rovė.

Pernai jos pelnas siekė
558 milionų dolerių, po jos 
sekė Ne\v Jersey Standard 
Oil (553 milionai), Bell 
telefonų bendrovė (491 mi- 
lionas dolerių).'

Dabartinis krašto apsau 
gos sekretorius Wilson bu 
vo jos prezidentas, prieš jj 
pakviečiant i Washingtoną.

Kas Perdaug—Žalinga
Vėžys vis daugiau žmo

nių nuvaro į kapus. Tam 
baisiam žmonių priešui tirti 
ir nugalėti skiriamos milži
niškos lėšos, daugybė mok
slo vyrų dieną naktį ieško 
priemonių jam nugalėti; 
daug pasiekta, bet dar dau
giau lieka išaiškinti.

Dr. Little, visame pasauly 
žinomas vėžio tyrinėtojas, 
sako, kad norėdami su vė
žiu kovoti, turime laikytis
vidurio, turime vengti vis- vaiką paguldė greta. Per . , . ,
ko, kas perdaug. Žalingaipiovė tėvo šlaunies arteriją•tl.nb.iene.1’^?C11?S ]eneiĄ H'
perdaug vartoti svaigiųjų iir sujungė ją su siurbliu, sieJiepei». ^anu\
gėrimų, net saldumynų per- v^ina ; cienei, Andnulionienei, . .
daug valgyti, perdaug rū-

* kyli, pe.**daug nu vargt 
daug saule naudotis, 
džiu, visur su saiku.

Moterims Draudžiamos 
Kelnės

Kp.

HuMIIH
H
• i 
II
•I

kas bloga, laikė esant jėzuitiš
ką. Gal kas galėtų apie tai ge- 

(riau paaiškinti?
KRAŽIŠKIS.Avė., Detroit, Mich.

Mašiotas, Donatas ir Pra
nas, atvykę Amerikon 1950; 
metais gegužės 15 d., laivu* 
“Howze,” pradžioje apsi-' 
stoję 1330 Turner Avenue,! 
Grand Rapids, Mich 

Karazija, Juozas

Remkit biznierių*, kurie 
•keikiasi “Keleivyje.”

Prašau Atsiliepti!Drabužiu Siuntimo 
ReikaluDarytų Be Lietuvių 

Sportininkų

Visos Sovietų Sąjungos

Pussesere Antanina Ramaus, mel- 
» - Gižiu parašyk, aš pamečiau Tamstos 

. - SCI- aJresą. Pas brolienę Teklę Glavee-
Su dideliu džiaugsmu ir atvykę i Ameriką 1949 kien? atvažiavus iš Vokietijos j 

žydų valstybės (Izrae-(krepšininkų komandoj žai-'dėkingumu reikia konsta-'metais rugpiūčio 14 d. lai- '’u '
lio) sostinės Tel Avivo maudžia S. Butautas, S. Ston-'(tuoti, kad lietuvių visuome-vu “Heinzelman,” pradžio- skubinkil pa^7ti(\ ... 

moterims kus, A. Laucėnas; boksinin- nė labai jautriai atsiliepė je
. ftchtotojUjį Balfo prašymą aukoti dra-1

tai netinka‘joras uždraudė 
dvasiai.” | Įstaigose dėvėti

ir
I

pasi-

•3'.- ■jl

■d-

vyriškas kų—A. Šocikas,
Daug dalykų kai kas va-* kelnes. Mat, daug to majo-'—J. Ūdra, stalo teniso—A.Jbužius pasilikusiems Vokie- 

dino esančius “neameriko- ro Įstaigų moterų buvo Saunoris, V. Dzindziliaus-jtijoje lietuviams. Kasdien 
niškus.” Kai kada ir dar-* pradėjusios dėvėti vyriškas kas, V. Variakojis. R. Poš- į Balfo sandėli ateina gau- 
bininkų atostogos ir 8 va-Į kelnes, tuo būdu norėdamos kevičius, I. Žilevičiūtė, B.'sios siuntos iš daugelio vals- 
landų darbo valandos, ir'apsiginti nuo šalčio, nes( Valantiei
pensijos, ir daug kas buvo Įstaigų patalpos, matyti, nė- Barintas,
neamerikoniški dalykai, oda pakankamai šildomos.

Miesto majoras savo Įsa-
futbolininkų—V. Pučkus.

—K. K.

▼
V ietines Žinios

tijų ir miestų, pradedant 
netoli esančia Philadelphi- 
ja ir baigiant Chicaga ir 
net Los Angeles.

Stengiamasi galimai grei
čiau ir daugiau rūbų išsiųsti 
užjūrin.
viena po

pakraunamos lai-

“Heinzelman,” pradžio-, 
apsistoję Star Route,’ 

Omer, Mich. j
Balfo Centras.

Skaitvtoju Balsai
Ach, Tu, Prakeiktas 

Jėzavite!

33 School St.
W. Hanover, M ass.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Alex Gedg&utą, kiek ži

nau. jrvveno Oearborn. Mich. Jo 
brolis Viktoras mirė ir paliko iai.i 
ar jo šeimai nemažai pinigų. Pra
šau Aleksą Gedgautu, ar jo šeimą, 
arba kas žino apie jį ką nors, -pra
nešti šiuo adresu: joe White, 2*>i:5 
Koše Street, Resrina. Sasfe., ('anada.šiandien tegu kas pamėgina 

prieš juos kalbėti.
Šiandien gydytojai prie

šinasi socialiam draudimui! 
ligoje, namų pardavėjai vi-Į
suomenės lėšomis vykdomai) --------------
statybai, vadindami tuos;BOSTONO BALFO Įadv. A. O. Shallnai. klebo-
dalykus priešingus ameri-Į SKYRIAUS PADĖKA nui 
kiečių dvasiai, o iš tikrųjų! -------- J prof.
gindami savo siaurus reika
lus.

Viena Širdis Pakeičia Kitą
Nesenai Minneapolio uni

Balfo 17 skyriaus ruoštas žiui, 
dešimtmečio minėjimas, ivy-Įadv.

inž. A. Manomaičiui, i 
pv... A. J. Young, P. Razva- 

kęs lapkričio 21 d. So. Bos- dauskui, J. Tuinilai, S. Mi-

uostą ir 
vuosna.

k“n' P-..Yi,™auįkiu!'!drabSu rinknavom____
onciui, A. Knei- .0 sįęyriU05e ir parapijose žiu

tono Lietuvių Piliečių Drau-Į chelsonui, L. Izbickui ir kt.
gijos auditorijoje, buvo vi-,Ypač programos rėmėjams, 

veraiteto" profesorius *p^cfarė!saPusi^^ sėkmingas. Už aukotojams ir visiems atsi- 
13 mėnesiu vaiko širdies1-131 Pnklauso gili padėka lankiusiems, ar bent kuo 
operaciją, kurios metu vai
ko gyvybę palaikė tėvo šir
dis. Tai nuostabus chirur
gijos laimėjimas.

Operacijos metu tėvą il

siems asmenims: Vyriausiai Į nors prisidėjusiems prie šal- 
šeimininkei A. Kruopienei pos dešimtmečio minėjimo, 
ir jos darbščioms talkinin-.kurio rezultatai yra šie: pa
kerus: Girulienei, Stakutie-Į jarnos $1.211.20. 
nei, Katauskienei, Kasevi- $399.17, grynas 
čienei, Tapkauskienei, M ar- $812.03.

išlaidos
pelnas

1WV-t
ŽO-

Tada

perliejančiu kraują į vamz
deli, kuriuo kraujas tekėjo 
į vaiko plaučiu arteriia. Iš 
jos kraujas, perėję? per vi
są vaiko kraujb sistemą,

Aukotojai

Bostono Lietuviu

Aš jau gavau “Keleivio” ka
lendorių 1955 metams. Pavar- 

Didžiulės siuntos)1’8 j> P“maii“u kad jame yra',
kitos išvežamos it^“e 8‘™P8ni'l. bet visu!

idar nespėjau perskaityti. Per-i 
Iškaitęs “Iš Jėzuitų Mokyklos 
(Praeities Lietuvoje Aštuonio-

pastaruoju laiku, liktame Amžiuje,” kuriame iš 
Bal-^iokumentų aprašyta daug Kra- 

11‘ parapijose žiu jėzuitų mokyklos mokiniu
suintensyvėjus ir, I, išdaigų, prisiminiaury-’negražiu

Šium SU kalėdiniu sezonu 'savo motinos man dar vaikezui 
jū-’kartotą sakini.

mano moti-J 
nuo Kražių,*

susidarius sunkumų su 
ros transportu, nes laivai 

apkrauti, Balfo san-.
Pastebėsiu, kad 

na buvo kaimietė
moteriškė. Kai 

i . joo ncti prarydavau ką bk»-, 
sUTau-ga (fsakypim penktadienį pa

čiupdavau lašinių gabalą), ji 
Tad kreipiamės i gerbia-!mane bardama sakydavo: “Ach. 

mus kunigus klebonus, Bal-'tu. prakeiktas jėzavite!” 
fo skyrius ir paskirus as-' Tada aš nežinojau, kas yra 
menis, maloniai prašydami tas jėzavitas. Dabar, perskai- 
iki sausio mėnesio galo su- minėtą straipsnį, aš atsimi- 

ir

labai
delis tapo perpildytas ir tuo . m k, _ . . i ia8 kartais padatarpu nebera vietos s”Lvo”- 
ti daugiau drabužių.

jsilaikyti nuo rūbų siuntimo:riau 
So. Bostono Lietuvių Pi-* i centrinį sandėlį. Išvežus 

Mockienei už saldžiąją ir liečiu Draugija $50, ALIAS kelias _ siuntas ii sandėliui 
P. Svilienei už paaukota Bostono skyrius $50, Bosto-' patustėjus, rūbų siuntos vėl 

at t!bus mielai
u\z v j * v« • \_/*i vi c»c ~ - - — -

t o _ • _______ Bostono

tuos motinos žodžius, 
pradėjau galvoti, ar jie neturi 
ryšio su Kražių jėzuitais. Jie.

Dr. B. Matulionis
Vidau«, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22. Pascoag. Rhode Islanė 

Adresas: State Sanatoriatn. 
Wallum {.alte. Rhode Is'and.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester- 2li m., nu* 
Boston ar Brockton- 5<l m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

NERVINĖ
A 1»-xan<J<-r’s Nervine, 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų ligų, yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suirioų, 
K a 1 vos skaudėjimų, 
kvaišimų, isterijos, 
rūpesčio, susikrimti

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
oersidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tą mišinį Kauni 
maistą nervams. Šios gyduolės kai
nuoja $•">.< H) svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. I Kanada $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

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 lietuvių šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Antra laida, 
dabar iliustruota daugeliu atvaizdų.

Užsakymus siuskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS

3211 W. fifith Place Chicago 29, III.
Telefonas: REpublic 7-7868

ŽOD
ANTANO LALIO

AS
Lietuvižkai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 

Nauja laida. Kaina $14. Lietuvių Kalbos Gramtika. 
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pinigus siųsti 
kartu su užsakymu:
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

1
i

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS D A IMU S

.Tei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdislaukiamos.
kvrius’ Ta pačia proga norime j 

'dar kartą atkreipti dėmesį' 
LRKSA 94 kuo-U siunčiant rūbus,
A. Manomaitis, būtų pažymėta “Used Cloth-’ 

ing—For Charitable Pur-j 
pose Only,” nes tuo atve
ju ir persiuntimas pigiau 
kainuoja ir drabužiai prista
tomi tiesiai sandėlin. •

Taip pat labai prašome,' 
pagal išgales, vietoje apmo-;

x x xradijo aparatą, vyrams šei-'no vyrų 
mininkams:A. Andriulio- Sąjungos 
niui, J. Januškevičiui ir ne- $20. 
pavaduojamam biletų pla-1 Po $10 
tintojui P. Mučinskui, ypač pa, inž. 
pirmajam šeimininkui, ku-ĮJuozas Kapočius, Mr. Liut- 

’ris viskuo rūpinosi ir dar konis, kun. P. Viimauskis, 
stambiausią auką davė.lprof. V. Biržišką.
Kaip visuomet geriausiai j p0 Bratėnienė,
prie bufeto patarnavo S. Ja- K Merkys> A Vitkus, A. J. 
kutis 11 V. \akauzas, Pas^a".\arnak?y. p Jaras, Dr. J. ir 
rasis ir programą vykusiai Q Girniug R THnkienė>
piavedė. Irgi Seiai Joseph W. Casper, šv. Petro
no: J Venckus, J.^Paplaus- a ijos Mot ir Mergi. 
kas, P. Ausiejus, V. Vilutis t..nų Klubas, Šv.

ir 
Jono Evan-

11 , ... . ’gelisto Draugija.Nuoširdus aciu priklauso( Migs £ SunsR5s
mūsų atžalynui, kuris gra- Gaputis 
žiai atliko programą akor-- 
dionistai R. Manomaitis, V.'1 ’
Jakutis, J. Venckus ir smui- patingi nario mokės, 
kininkas R. Budreika ir čiai—inž. Raščiauskas $10, 
mūsų mielai ir nenuilstamai P- Lembertas $5, B. Cleve- 
tautinių šokių propaguoto- land $5, Bostono skaučių 
jai O. Ivaškienei ir jos jau- vietininkija $5. 
nujų grupei, taip linsksmai Dešimtmečio minėjimas 
visus nuteikusiai 
dėka mus sv
Lietuvos garbės konsului.skambino A. Januskevičie- 24, 
---------------------------------- • nė. Dar karta reiškiu

keti i*ūbų persiuntimą, nes 
kai reikia mokėti už daugy
bę siuntų, susidaro didelės 
išlaidos.

ir Mr. 
S. White

$3, Mr 
Yiliniškus 

$1.

Balfo Centras.

PRAŠO ATSILIEPTI

Sekantieji asmenys ma
loniai prašomi pranešti sa-j 
vo adresus Balfo Centrui,! 
105 Grand St., Brooklyn 11,Į 
N. Y.:

Pajuodis, Juozas, Elena)
dai. Gili pa-'pradėtas Amerikos ir baig-(ir Anzelmas, atvykę i Ame-; 
sveikinusiems: jfas Lietuvos himnais, juos riką 1949 metais birželio 

i____ i--- oVnmhinn A To n i litro viėjo. 9 A laivu “Mnir” nrarlyinip

I
laivu “Muir,’ 

vi-apsistoję Otsego,
pradžioje 
Mich.

TINKAMIAUSIOS ILOISMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALSOŲ DOVANOMS

KNYGOS
aMimm iki Raviu SSaty 

beveik ui puef kainu*

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
į AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo 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 šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

Vi«U( 3 knygų* Wk uf 4 
tfulu'iMl But irt* bu- 

mmuil* kub 
na •*!!» tflc iki Mauiy

Tudbl nudulaklta, 
but kHkrtu | rok' $«jM 
ir alytkrto: DR. ALO. 
MARGERIS. 332S Sa. 
Halstad St, Cbicata B

J

UŽMUŠĖ SAVO SENELĘ

Buvęs bepročiu ligoninės li
gonis Allen Bodine Scott, 29 
metų, vedamas į teismą Cape 
May, N. J. Jis kaltinamas 
užmušęs savo senelę.

Kas sielojasi dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės, yra 
patariamas prenumeruoti savaitraštį

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA,”
kuri yra nepartinė, nesrovinė ir nešališkai informuojanti 
apie visus lietuviškuosius veiksnius, Kanados gyvenimą ir 
visus visame pasauly įvykius.

^PRENUMERATA METAMS:
Kanadoje $5, Amerikoje $5.50 ir visur kitur $0.

. Mokėti galima dalimis.
Adresas: “Nepriklausoma Lietuva.” 7722 George Slreel. 

Ville lasalle, Montreal 32. P. ().. Canada.

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.

9
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Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 52, Gruodžio 29, 1954

į nė.—Juo tų žiūrovų 
į giau, tuo jaučiamės

PASI KALBĖ J EMAI 
“KALĖDŲ GIESMĖS

IŠVAKARĖSE giau
mūsų sambūrio

Kaip jau buvo skelbta,

atlyginti.

{baigė Gusfcaitienė. 
į —Čia turėčiau ir aš 
tarti.—sako Henrikas

i činskas. — Jūsų sambūry, Mūsų kaimynai E. ir A. 
kaip nė vienoj kitoj kolo- Aleknai praeitą sekmadie- 
nijoj. susispietęs gražus ni, gruodžiu 26 d., išvyko

----  skaičius jautrių scenos me- i Floridą praleisti žiemą.
dau- no mylėtojų. Be studijuo- Ketą ten būti iki gegužės 
dau- jančio jaunimo, čia randu mėnesio. Pereitą savaitę

pn-
Ka-

DRAUGAI ALEKNAI 
PAKILO J FLORIDĄ

AČIŪ UŽ LINKĖJIMUS

Dauguma'ir inžinierių, ir rašytojų, ir staiga užpuolęs
narių, ir tai mokytojų, ir kitų profesijų sniegas, sako, jiems 

vyresnio amžiaus žmonių, Į vyresnių žmonių. Tai rodo, nė, kad jau laikas traukti 
sekmadieni, sausio 2 d. ma- scenos menui aukoja pasku- kad teatro darbą jie laiko i šiltuosius kraštus. Gero
tysime naują Bostono Lietu-’tinęs laisvas valandas, o ki- ne vaikų žaidimu, o ji su-______ ___________

Dramos Sambūrio vai-'ti net ir darbo dienas pralei- pranta ir vertina, kaip visas

Švenčių proga iš savo 
pažįstamų ir bičiulių aš ir 
šeima gavome daug visokių 
sveikinimų ir linkėjimų. 
Negalėdami kiekvienam at
skirai laišku padėkoti, šiuo 

(per laikraštį tariame vi- 
Bostoną* siems ačiū ir iš savo pusės

primi-Į nuoširdžiai linkime visiems 
mūsų pažįstamiems ir bi
čiuliams laimingų Naujųjų 
Metų.

vių
dinimą — anglų rašytojo J džia. Tai daro ne savo ma- kultūringas 
Charles Dickens veikalą’ lonumui, o tam, kad būtų žino. kad sceno; 
“Kalėdų Giesmę.”

pasaulis. Jie SANDAROS NAUJŲ
menas vra METŲ SUTIKIMAS

žmogų ?ukre-

Prof. Vaclovas Biržiška
Lankėsi pas Devenius

Prof. Vaclovas Biržiška 
Kalėdų šventes praleido 
pas Devenius (Watertown, 
Conn.).

C. P. Yurgelun Pakeitė
Savo Įstaigos Adresą

REIKIA KAMBARIO
Ieškau vieno ar dviejų kam

barių prie geros šeimos. Pa
geidauju Brightone, Allstone 
arba So. Bostone geroj vietoj. 
Dėl mokesčio susitarsim. Pra
šom telefonuoti AL 4-6150, ar
ba rašyti: W. Paulauskas, 83 
Gardner St., Allston, Mass.

(52)

ALEKSANDRA
GUSTAITIENĖ

Dramos sambūrio, kuris vai
dina "Kalėdų Giesmę.” reži- 
sorė.

J gyvas lietuviškas scenos žo- didelė jėga 
idis, kad mūsų tautietis visai čianti ir atgaivinanti. To Sandaros 7 kuopa rengia 
! neapkerpėtų, atsigulęs ma-sukrėtimo ypač reikia mūsų \aujųjų ^Ietų sutikimą 
Įterialinėse gėrybėse, kad jis visuomenei, jeigu norime, Sandaros svetainėj, 124 F; 
Į pajustų savo didesnę vertę, kad lietuviškoji širdis dar gt., So. Bos'.one.
Į kad jis žinotų, jog gali kur- ilgai plaktų, 
jti meno vertybes neblogiau
I b ’

i
____  pasnin

kų) kitos tautos atstovas.! j.Qte -Kalėdų Giesmę”?— 
Gi ne tik naujai atvykusieji, blausiu Antaną Gustaiti, 
bet ir senieji lietuviai teat-1 .________ _ ”
rą mėgsta. Jie ir šiandien! Žinomas mūsų troški- 

dideliu mas tik lietuviški

—Kodėl ši karta

Frank Ramanauskas ir 
Šeima.

Norwood, Mass.

Žinomo Brocktono visuo
menininko Kosto Jurgeliu-' 
no (Yurgelun) Įstaiga per-' 
kelta Į kitą vietą. Dabarti
nis jos adresas yra toks:

163 Main St., room 4, Brock- 
įton, Mass.

SVEIKINA

Vincas 
numis iš

Norintieji dalvvauti tame Šiugždai 
utikime kviečiami sveikinauzsire-

Balukonis su sū-
So. Bostono ir 
iš Dorchesterio! 

Steponą

Aukoja Gimnazijai

Dr. V. Kaupis iš Hanover, 
N. H., sveikindamas savo 

Kažkoną'Pa^istamus ir bičiulius, at-

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

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SO 8-1320 

X x^fxx a xx " x x.x Xx.XXx xx Xx

r siuntė 85 Vasario 16 gimna- | DR. D. PILKAenirimo komi- §*mtadienio, gruodžio 28 d., ....
linki jam geros svei- zlJa*# 11 5^; Šliupo bio-

dar daug tokių Šulijai išleisti.

gistruoti pa?
teto narius: A. Čapliką, 788 Pr°Sa 

Broadwav. So. Bostone,’^atos *r 
veika-tel. SO 8-0322: A. Andriu- linksmų dienų.su dideliu malonumu prfei-'mas-tik lietuviški veika-oet Anonu-

mena Vanagaičio, Mikoilai- tik oli«inalūs lietuvių bon|, _4o U. oth St So.
scenos autorių ir lietuviško gyve- Bostone, tel. AN 8-9o03;j 

nimo kūriniai. Svetimųjų J- Tumavičienę, 30 Robin-!Petrausko
darbuotojų

Naujų Metų Sutikimas
Dorchesterio Klube

Vincas Balukonis su 
sūnumis ir Šiugždai.

ir kitų 
veikla. Kodėl Dorchesterio Lietuvių Pi

liečių Klubas rengia Naujų
r, , • , . . Metų pasitikimo balių sava-Bostone tel »kaipo draugas stuboje. lunu *• , _ *,o. Du&ione, tei,. *7 . . . , . me name, 1810 Dorchester8-0418: S. Jokubaus-, kambarį su \įsais parankumais

Mathe ” " ’ ’

KAMBARYS PIGIAI
turėtume tas tul‘- ^et tuo tarpu, neturė-'JA 2-2219: Kruopienę, 4) Reikalingas vyras ar moteris 

Igražiaštradicijas užmiršti? įdami pakankamai gerų lie-Hardy St., So. Bostone, tel. i kaipo draugas stuboje. Tunu
I Žinoma, viso šio kultūrinio, tuviskų scenos dalykų, kar- " 

tais pasirenkame ir sveti- M,

dabar, 
gyvendami.

geriau ir turtinčiau'gulėtume pasižiūrėti ir ki-5011 St., Jamaica Plane, teki

VISO S1O
darbo pasisekimas priklau-; 
so ne tik nuo mūsų, nuo to 
mažo dramos sambūrio

1
Giesmė,tel- A V 
scenai iš| Programoje

e.

Paskutinėm dienom pasi
taikė proga susitikti Dra
mos Sambūrio režisierę 
Aleksandrą Gustaitienę, da-J 
bar Bostone besiruošiantį 
spektakliui žymųjį mūsų 
dramos aktorių Henriką 
Kačinską ir sambūrio val
dybos pirmininką Antaną 
Gustaitį.

Tarpe gausybės rūpesčių 
ir darbų, kurie juos dabar 
užgulę. įspraudžiau jiems ir 
vieną kitą klausimą, liečian
tį šio sambūrio veiklą.

—Kai visi rengiasi per 
šventes linksmintis, jūs iš- 

’tisai repetuojat, rankiojat 
šimtus visokių daiktų, rei
kalingų spektakliui, užsiė
mę visai ne kasdieniniais 
rūpesčiais. Čia reiktų di
delio atlvcinimo.

HENRIKAS KAČINSKAS

“Kalėdų Giesmėj” vaidina

Kalėdų
Įkuria pritaikėm scenai įsi Programoje muzika 
Charles Dickens fantastinės margumynai. Valgyli

er St., Dorches-iir *leisiu Paveldui rimtus žmo- '^Vk^SakUSi
.> {nes. Galima "kreiptis į “Kelei- šokiai. VISUS maloniai

• 1 636 Broadvvay, ar šią sa-*; kviečiame atsilankyti penk-1Į'-l.
ir, vaitę vakare po 7 vai. 96 G“ i tadienį, gruodžio 31 d. nuo

St.. So. Bostone, pirmame aukš- 7 vai. vakaro.
1 novelės, švenčių pioga 'ai-j gerti iki pat ryto! Atvykę'te. Galima telefonuoti S0 8- 
.dinama visam pasauly, tai .nesigailėsite Į *2705 po 7 vai. —L. J. M.
.norėjom ir mūsų žiūrovui ją!
: patiekti. ’’ ' ’
; dvasioms.

Vaiduokliams ar 
kurios scenoje' 

' rodysis, galite tikėti ar ne-; 
,tikėti, bet veikalo pagrindi-; 
'nė mintis, kelianti žmonis-, 
kurną, dorovingumą, pla-' 

udžiūvusikanti 
ir tai

-dingu humoru, yra visiems' 
priimtina. Jeigu skrudžiai? 
vadiname visus užkietėju-' 

;sius šykštuolius, kodėl ne
pamatyti tikro Ebenezerio 
•Skrudžo, kurį scenoj m.eis- 
‘triškai sukuria Henrikas 
• Kačinskas?

—Ačiū.—sakau.—už žo-

svkstumaį■ * *■ Idar su Dickensui bū-;

svarbiausią Skrudžo vaidmenį.; delį. Tikiu, kad sausio 2 
|d. aplankydami savą teat-

Mes darome, ką pajėgiame,-r4 atliksim ne tik lietuvišką 
esame pasitelkę net tokį ak- pareigą, bet turėsime ir 

Mūsų atlyginimas yra torių, kaip Henrikas Ka- ^aug malonumo ir linksmy- 
žiūrovai, kurieateina mūsų i činskas, bet jeigu mūsų tau- kės. —J. p.
darbo pažiūrėti ir iš salės tiečiams pasirodytu tos mū---------------------------
išeina patenkinti. — sako sų pastangos nereikalingos, LIETUVIŠKASIS
man Aleksandra Gustaitie- tada—skanaus kalakuto!—I 

i SEMINARAS JAUNIMUI

Komitetas.

Tel. AV 2-4926

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

BOSTONO LIETUVIŲ DRAMOS SAMBŪRIS

Z.95J m. sausio (January) 2 d. vai. popietį
SOUTH BOSTON HIGH SCHOOL (THOMAS PARK) 

SALĖJE

Stalo garsaus anglu rašytojo CHARLES DICKENS veikalą

Kalėdų Giesmė

9

Pagrindini veikalo asmenį Skrndža vaidina žymiausias Lietuvos 
Dramos Teatro aktorius

HENRIKAS KAČINSKAS
Vaidinime dalyvauja; I). Adom kaitytė, Pr. Averka. K. Baranaus 
kas. V. Erar.dtneri.'. S. Brazdžionvtė, O. Girulienė, Alg. Gustaitis, 
-J. Jašinskas. S. Leimonienė. Kęst. Mickevičius, Ir. Nikolskytė. 
R. Norvaišaitė. L. Pilkaitė. Alg. Santvaras. St. Santvaras, IL 
Strockytė, H. Strolia. Vyt. Strolia. J. Venckus, A. Vilėniškis. Z. 
Zarankaitė. R. žičkus. A. žižniauskas.

Veikalą režisuoja buvusi Lietuvos Dramos aktorė
ALEKSANDRA GUSTAITIENĖ 

Dekoracijas darė dailininkas VIKTORAS VIZGIRDA

Šokius paruošė baleto artistė
TATJANA BABUŠKINAITĖ

Bilietų iš anksto galima gauti: pp. Ivaškų baldų krautuvėj, pp. 
Minkų gėlių parduotuvėj. “Keleivio” redakcijoj ir vaidinimo 
dieną prie įėjimo.

Pelnas skiriamas BALF’ui ir Lietuvių Mokyklai.

Kiekvienas Lietuvis Lanko Savo Teatrai

Gruodžio 11 d. Bostono- 
Brocktono studentų sama
riečių rengiamas lietuviška- 

seminaras rytinių pa
raščių jaunimui buvo ati

darytas stud. K. Ostrausko 
(Pennsylvanijos univ.) pa
skaita apie “Kartų dviko
vą. ’ sukėlusią gyvų disku
sijų.

Sausio 16 d., sekmadienį, 
3:30 vai. Tautininkų Na
muose (484 E. 4th St.), So. 
Bostone), dr. M. Alseikai
tė-Gimbutienė iš Harvardo 
univ. Peabody muzėjaus 
skaitys apie “Lietuvių tau
tos kilmę.” \ isas jaunimas 
kviečiamas dalyvauti.

Vasario 6 d. numatoma 
stud. V. Kavolio (Harvardo 
univ.) paskaita apie “Lietu
vių tautinį charakterį.”

Bostono-Brocktono apy
linkių jaunimo organizaci
jos prašomos tomis dieno-' 
mis kitų parengimų nedary
ti.

Be anksčiau išvardintų 
seminaro dalyvių, apie 
“Lietuviškosios minties rai
dą” dar skaitys dr. J. Gir
nius (iš Lietuviškosios En
ciklopedijos).

Bostono-Brocktono
Santarieėiai.

JORDAN MARSH COMPANY 
BOSTON

(Naujos Anglijos Didžiausia Krautuvė)

MUSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI
LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO

ir
LAIMINGŲ TURTINGŲ 1955-JŲ

Laike mūsų Gimtadienio Mėnesio Sausio . . . 
lankykit mūsų didelę ir vis didinamą krautuvę . . . 
matykite tūkstančius visokių vertybių jums, jūsų 
šeimai, jū ą namams. Pasinaudokit proga žymiai 
sutaupyti pirkdami Jordan Marsh geros kokybės 
prekes vis* krautuvėj.

Prade ami 104-tuosius metus mūsų gyvavimo, 
mes ir toliau dėsime visas pastangas, kad 1955 me
tai būtų a; įmokantys Naujosios Anglijos pirkėjams.

Sausis yra Jordan Marsh Mėnuo Bostone

uuuuiuu.'
CAROLINE CASPER’S BEAUTY SALON

Sav. Mr. & Mrs. .Januškevičiai 
Linki

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
Atdara \ karais ketvirtadieniais ir penktadieniais, 

uždara pirmadieniais.
738 E. Broadvray So. Boston, Mass.

Tel.: SO 8-4645

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA •

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main Si.. East Bridgewater, Mass.. on Route 106
Ska s Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

šokiams gr> d 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais. penkt,dieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokių svetai . Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgewater 
855.

Sekmadieniais nuo I iki 8 vai. gnya ir dainuoja 
"Singing Sweetheart»” Bill & Tex

Atsilanky susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Povilas I-tpėr.as Jr.. Petras Peldžius. Alfonsas Steckis

Nauja Lietuviška Šeima

Sausio 15 d. susituokia 
Aldona Vanda Girulytė su 
Vytautu Jurgėla. Vestuvi- 

inis pokylis bus Lietuvių 
j Tautinės Sąjungos namuo-
se, 484 E. 4th St., So. Bos
tone.

I £
*
THg SELU
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 Avenuė 
Brockton 4, Mass.

Tei. Brockton 8-1159-R

įxx X ,x x x x x x 'g x x X X x J 
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FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais 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 
Broadtvav, So.
Tei. SO 8-0489.
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus

Bostone. 
Ten gau

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariškos Radio
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis j 
M. Plutą, 1122 Columbia Rd. 
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba

į St. Butkų. 28 Thelma Rd.,
Dorchester. tel. A V 2-3531.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Rrnadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Savininkas A. Alekna
628 East Broadvvay 

South Boston 27, Mass.
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 3 

Reikmenys Plumberiams j
Visokie Geležies Daiktai J

:.x-^XXx^<^,x^

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, .MASS. 

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

West Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-0402-M

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirur<as 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Soeooeoooooooioooooooaoescc
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9

Seredomis:
Nuo 9

ryto iki 7 vakaro 

ryto iki 12 diena

447 Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

seoooeeoeeeoeeeoeeeeeoeooo

VAISTAS “A2IVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdy 

—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 numerį $2. Pini
gai. čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-5)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Maaa.

f




