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Jungtinių Tautų Seimas 
Pertraukė Posėdžius

Susirinks Tik Po įvesdinimo Naujo Amerikos Preziden
to; Paskutinę Dieną Rusai Bandė Varyti “Murziną 

Propagandą”; įskėlė “Belaisvių Žudynių” 
Klausimą; Seimas Apsvarstė Tik Tris 

Klausimus

Trumanas Kviečia
Remt Eisenhoįverį

Prezidentas Trumanas, 
kalbėdamas Karo Kolegi
joj, peižvelgė Amerikos už
sienių politiką per praėju-

__  sius septynius metus ir
mą. Rusai pasinaudojo tautĄ remti nau-

Jungtinių Tautų - organi 
zacijos seimas prieš Kalė
das pertraukė savo posė
džius ir susirinks tiktai po 

įvesdinimo naujo Amerikos 
prezidento. Gruodžio 20 d. 
Rusijos delegatai bandė 
posėdžius užtęsti iškeldami 
‘belaisviu žudvniu” klausi-

laisvių riaušėmis Pongam 
saloje gruodžio 14 d., kad 
iškėlus kaltinimus ameri
kiečiams dėl žiaurumų. De
legatai rasų “protestą” 
įvertino kaipo murziną pro
pagandą.

JT seimas apsvarstė tik 
tris klausimus. Dėl Korė
jos priėmė “Indijos planą,” 
dėl Tuniso ir Moroko švel
nioj rezoliucijoj pasiūlė 
prancūzams ir arabams tai
kiai spręsti ginčus ir dėl 
Austrijos seimas siūlė pa
greitinti taikos sutarties su
rašymą tam nelaimingai 
“išvaduotam” kraštui.

Amerika Klausia 
Kur Yra Field9ai?

Prahos bolševikų teisme 
paaiškėjo, kad amerikie
čiai broliai Noel ir Herman 
Field yra bolševikų kalėji
me. Jie dingo vienas Var
šuvoje, kitas Prahoje, o vė
liau ir du jų šeimų nariai 
irgi dingo anoj geležinės 
uždangos pusėje.

Amerikos vyriausybė, pa
siremdama Prahos teismo 
daviniais, pasiuntė Čecho- 

vy riausybė i už- 
kur yra Noel 

Field, kuris čecboslovakų 
policijos buvo apklausinė
jamas. Amerika savo no
toj dar klausia, už ką tas 
amerikietis yra suimtas ir 
laikomas kalėjime be tei
sės susisiekti su Amerikos 
konsulu.

Iki šiolei Varšuvos ir 
Prahos bolševikai į visus 
užklausimus duodavo atsa
kymą, kad apie Fieldus ten 
niekas nieko nežino. Su 
broliais Field’ais dingo N. 
Field’o žmona Herta ir N. 
Field duktė Mrs. R. Wal- 
Jach.

slovakijos
klausimą.

jus žmones valstybės prieš
akyje, kurie po naujų metų 
perims krašto vadovavimą. 
Prezidentas sako, kad nau
jieji krašto vadovai neš la
bai didelę atsakomybę ir 
visi piliečiai turėtų remti jų 
planus ir bendradarbiauti 
su jais siekiant pasaulyje 
taikos ir laisvės. Jei vado
vai klystų, atvirai jiems sa
kykime, bet kur jie bus tei
sus, juos reikia remti.

Prez. Trumanas peržvelg
damas Amerikos užsienių 
politiką sakė, kad ta politi
ka “didele dalimi buvo sėk
minga.” Jis išvardijo nu
eitus etapus toje politikoje: 
Graikijos ir Turkijos rėmi
mas, Marshallo plano vyk
dymas, Šiaurės Atlanto Są
jungos sudaiymas, sulaiky
mas bolševizmo plitimo Vo
kietijoj, taikos sutarties pa
sirašymas su Japonija, rė 
mimas Korėjos laisvės. Jei 
Korėjoj nebūtų priėję prie 
jėgų bandymo, tai kur nors 
kitur butų tekę susidurti su 
bolševizmo agresija. Pre
zidentas priminė Kinijos 
pralaimėjimą, kaipo didelį 
smūgį musų kraštui ir reiš
kė vilties, kad Kinija vėl iš
silaisvins.

Užsienių politikoj Ame 
rika vieningai rems naują 
ją vyriausybę.

ATOMINIUOSE PRATIMUOSE NUŠOVĖ ŽMOGŲ

Sew Yorko didmiestyje bedarant civilis ap angos pratimas vienas žmogus nepaklausė 
policijos įsakymo eiti j slėptuvę bet išsitraikęs peili puolęs policininką. Užtai polici
ninkai jį nušovė. Vaizde matytis nušautais žmogus, kuris pasirodė esąs buvęs kali
nys t easar Flores, 47 metų.

Ligonine ar

Pavergia Tėvynė?
Lenkijos atstovas prie

Sausio Mėnesį 
Privalo Registruotis

Generalinis prokuroras

L Itimciumas
Tuniso “Valdovui

DEAN ACHESON 
TIKRINA VINCENT BYLĄ

Lojalumo komisija perei
tą savaitę paskelbė, kad 
diplomatas Carter Vincent, 
A m er i k o s ambasadorius 
Tanžyro mieste, esąs abejo
tino lojalumo žmogus ir 
siūlė jį atleisti iš pareigų. 
Valstybes sekretorius Dean 
Acheson C. Vincent bylą 
dar tikrina ir pasiūlys pre
zidentui lojalumo komisijos 

patvirtinti ar at-

IRGI LINKĖJIMAI

Marinas J. G. Stralz Korėjos 
fronte rašo kanuolių granato
se “Merry į brist mas*’ ir sa
ko, kad jis tuos linkėjimus 
“oro paštu” siųs kinų bolše
vikams.

Jungtinių Tautų, Juliusz McGranery praneša, kad 
Katz-Suchy, pereitą savai
tę turėjo vykti namo į Var
šuvą. Prieš pat išvykimą

visi svetimšaliai (nepilie
čiai) gyvenantieji Ameri
koje turi registruotis sausio

atsitiko nelaimė, atstovas mėnesį. Registracijai blan 
su mašina įvažiavo į stulpe kas galima gauti pašto ofį-
sunkiai susižeidė ir buvo 
nuvežtas į ligoninę. Dau
gelis žmonių spėlioja, kad 
Katz-Suchy nenorėjo vykt 
į Varšuvą, kur jam galėjo 
grėsti Klementis ir kitų “su- 
vakarėjusių” bolševikų liki
mas ir manoma, kad jis ty
čia pasuko mašiną į stul
pą, kad apsisaugojus nuo 

' Z aršuvos kartuvių, kurios 
ir ten yra rengiamos nela
bai ištikimiems bolševi
kams.

o
suose. Visi svetimšaliai 
virš 14 metų turi asmenim 
kai registruotis, įteikti paš
to valdininkui jų užpildytą 
blanką. Jaunesnieji regis
truojami šeimos galvos. 

Gruodžio 24 d. įsigali
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PradėjoVeiktMcCarran-WaIter 
Imigracijos įstatymas

Gruodžio 24 Dieną Pradeda Veikti McCarran-Walter
Bilius; Griežtesni Patvarkymai dėl Svetimtaučių 

Priežiūros; Rinkimuose Buvo Žadama Bilių Pa
keisti, Bet Maža Vilties Tą Padaryti

Brinko Plėšikai
Esą Jau Žinomi

šį trečiadienį pradeda 
veikti kongreso išleistas 
naujas imigracijos ir natū
ralizacijos įstatymas, kurįBostone kelintą avaitę prezidentas buvo vetavę3 

eina tyrinėjimas Bnnko|oet kurį k v6,
gabiojo plėsimo, luiname dvej bedalių daugu-
plėšikai pavogė 1,219,000 
dolerių pinigų. Jau 11 
liudininkų, kurie atsisakė 
atsakyti į klausimus, pa
siųsti į kalėjimą už teismo 
paniekinimą.

Pereitą savaitę spauda 
paskelbė FBI agentų paaiš-

ma. Naujas įstatymas pa
keičia daugybę įstatymų, 
kurie buvo išleisti per 154 
metus imigracijai ir ateivių 
įpilietinimui tvarkyti.

Rinkimuose abudu kan
didatai žadėjo tą įstatymą

Prancūzijos vyriausybė 
pereitos savaitės gale pa
siuntė Tuniso “valdovui” 
-damatumą, kad jis pasira
šytų prancūzų siūlomų re
formų įstatymus Tunise dėl 
miestu ir apskričiu savival- 
dybių tvarkymo. Naujos 
reformos Tuniso arabams 
atrodo neužtenkamai de
mokratiškos ir neužtikrina 
arabams persvaros vietos 
reikalų tvarkyme, todėl Tu-
niso protektorato monar-

naujas imigracijos ir natų- chas įstatymų nepasirašė, 
ralizacijos įstatymas, kuris 
reikalauja, kad visi svetim
šaliai, pakeisdami savo ad
resą, turi pranešti imigraci
jos ir natūralizacijos įstai
gai bėgyje 10 dienų savo 
naują adresą.

kinimą dėl to garsaus plė- pakeisti, nes jis yra griež- 
šimo. Iš paskelbto doku- tas, painus ir atidaro duris 
mento aišku, kad policija valdininkų sauvalei tvar- 
žino kai kuinuos Brinko plė- kant imigraciją ir svetim- 
šikus. Vienas iš plėšimo šalių gyvenimą krašte. Įsta- 
dalyvių esąs Joseph O’- tymas tiek painus, kad dar 
Keefe iš Stoughtono. Jis'iki šiolei nėra paskelbtų 
po plėšimo perdavęs savo taisyklių įstatymui vykdyti, 
seseriai, Mrs. Hooley, 70,o kai kuriuos įstatymo nuo- 
000 dolerių saugoti, o pas- status tik teismai išaiškins, 
kui 60,000 dolerių pargabe- taip painiai jie surašyti. Pre- 
nęs į Stoughtoną pas savo zidento paskirta komisija jau 
žmoną. O’Keefe tardymui keli mėnesiai apkiausinėja
buvo pargabentas iš Penn- 
sylvanijos kalėjimo, kur jis 
pakliuvo už nešiojimą be 
leidimo ginklo. Dabar O’
Keefe sėdi Bostono kalėji
me.

TAFTAS VADOVAUJA 
SENATO DAUGUMAI

Vėliausiomis žiniomis Tu
niso monarchas dekretus 
pasirašė ir tuo savo sostą 
išgelbėjo.

Pernai metais Dr. Katz- tPietlĮ Demokrataireniai urcuus m. Svetimšaliai- kūne čia
vena laikinai, turi SknaUdŽlOMlSuchy buvo atšauktas iš 

enkų delegacijos pirminin- 
<o vietos ir turėjo pasiten- 
riati antraeile vieta delega
cijoj.

PROF. O. LATTIMORE 
LAISVAS PO KAUCIJA

Apkaltintas me 1 a v i m u 
profesorius Owen Latti- 
more pereitą penktadienį 
buvo teisėjo apklausinėja
mas ir užklaustas, ar jis pri
sipažįsta kaltu. l>attimore 
garsiai atsakė “nekaltas.” 
Teisėjas paskyrė profeso
riui bėla $2,000 ir po to da
vė jam teisę vykti, kur tik 
jis nori, jis tik turi pribūti 
į teismą, kuris vyks, tur būt, 
ateinančių metų kovo mė
nesį.

gyvena laikinai, turi kas 
tris mėnesius pranešti imi
gracijos įstaigai savo adre
są ir turi kiekvienu metu 
pranešti adreso pakeitimą. 
Adreso pakeitimams blan
kų svetimšaliai gali gauti 
irgi pašto ofisuose.

Už nesiregistravimą sve
timšaliams gresia pabauda 
300 dolerių, arba 30 dienų 
kalėjimo, arba ir deporta
cija.

“Keleivis” Bus $4
Dar » y k į pranešam, 

kad po Naujų Metų “Ke
leivio” kaina bus $4 me
tams. Atskiras numeris 
kainuos 10 centų. Kaina 
bus vienoda visur: Jung
tinėse Vaisi ;ose, Kana
doj, Pietų Amerikoj, Eu
ropoj ir kitur.

Republikonų administra
cija ir kongreso dauguma 
keta atsilyginti pietiniams 
•demokratams už jų paramą 
rinkimuose. Tas “atsiteisi
mas” pasireikš tuo, kad pie 
tiniams demokratams fede
ralinė valdžia duos darbų, 
o kongrese pietinių demo
kratų senieji senatoriai ir 
kongresmonai gaus įvairio
se komisijose atsakingas 
vietas.

Tikslas geraširdiškumo 
yra palaikyti getus santy
kius tarp republikonų ir 
pietinių demokratų, kad 
puikiai pasirieškusi pietinių 
demokratų ir renublikonų 
konservatyvių koalicija kon
grese ir toliau veiktų ir vai
ruotų kongreso darbą.

Senatorius Taftas nauja
me penate bus republikoniš- 
kos daugumos vadas ir tose 
pareigose turės sprendžia
mą įtaką į įstatymų leidi
mą. Senato republikonų 
vadovybėje pirmieji gen. 
Eisenhouerio rėmėjai turės 
labai mažai įtakos.

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, |
g

Rėmėjams ir Bendradarbiams Linkim §

Linksmų Kalėdų Švenčių! “Keleivio” Stabas, f
11

DUODA RAPORTĄ

Jungtinių štabų viršininkas, 
generolas Omar Bradley. ei
na j Baltąjį Namą išduoti 
prezidentui Trumanui rapor
tu apie io kelionę su gen. 
Eisenhovveriu j Korėją susi- 
nažiniį vietoje su padėtimi.

liudininkus dėl to bHiaus ir 
ruošia pasiūlymą, kaip tą 
[statymą pakeisti.

Dar nežinia, kaip naujas 
kongresas pažiūrės į to įsta- 
tybo keitimą.

Paskirti Nauji
Vyriausybės Nariai

Gen. Eisenhower pasky
rė naujus narius į savo bu
simą vyriausybę. Pereitos 
savaitės gale paskirti šie 
sekretoriai: Krašto gynimo 
zekretoriaus pavaduotoju 
paskirtas Robert M. Kyes 
iš Bloomfield, Mich., Gen
eral Motors kompanijos vi
ce-prezidentas (tos kompa- 
lijos pirmininkas C. E. 
vVilson yra krašto gynimo 
sekretorius). Armijos sek- 
etoriu paskirtas Robert 

Ten Broeck Stevens iš So. 
~lainfield, N. J., jis yra di- 
ektorius General Electric 
orporacijos, General Food 

•r keletos kitų stambių 
kompanijų pareigūnas. Ka- 
o laivyno sekretorių pa
skirtas Robert B. Anderson 
š Vernon, Tex., jis yra 
anko direktorius. Karo 

tviaeros sekretorių paskir
as Harold L. Talbott iš 
\Tew Yorko, North Atlantic 
\viation kompanijos direl:-
orių pirmininkas.

BAISI NELAIME,
ŽUVO 86 KARIAI

Moses Lake. Wash., gruo
džio 20 d, lėktuvas su 120 
keleivių karių nukrito že
mėn ir užsidegė. Nelaimė- 
:e žuvo 86 kariai, visi pa- 
eisti Kalėdų atostogų. Tai 

vra didžiausia lėktuvo ne
laimė Amerikos aviacijosi 'au
lirt<iston įoi

t »
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ja ir jokių aukų ten neturi. 
Kinija kariauja, bet tiktai 
“savanoriais,” o kai kurie 

Prieš metus laiko prezidentas Trumanas paskyrė Jungtinių Tautų koalicijos 
komisiją iš 15 asmenų ir pavedė jai ištini, kaip Ameri- palaiko su kariaujan-
kos gyventojai yra aprūpinami medieihos pagalba ligoje, ^te Kinija normalius, diplo- 
Komisijos nariai buvo parinkti iš gydytojų ir Įvairių vi- “atiskus santykius.

suomenes sluoksnių. Keistas ir mažai suoranta-
Pereitą savaitę komisija, kuriai pirmininkavo žymus ‘ P

chirurgas Paul B. Magnuson, paskelbė savo raportą. Tas 
raportas yra storas tomas prikimštas Įdomių davinių 
apie medicinos pagalbos trukumus.

Skaudus Sveikatos Klausimas

mas. Tame kare bandomi 
ginklai, bet i jį nemetamos 
visos jėgos. Tame kare de
rybos pinasi su kautynėmis,

Komisija sako, kad gauti medicinos pagalbą ligoje r.eutraiumas su aktingu da- 
yra pagrindinė žmogaus teisė. Ta pagalba dabar _ 
didelei gyventoju dviiai Te.\... .. visa: nepri
einama. 48% visų Amerikos šeimų turi mažiau §3,000 
pajamų per metus ir ta gyventojų dalis negali savo svei
kata tinkamai rūpintis. Didelė gyventojų dalis gali pa
dengti gydymosi išlaidas, jei apninka paprasta liga, bet 
jeigu ištinka sunki, chroniška liga, tada ir aukštesnes 
pajamas turintieji žmonės nepajėgia gydymosi išlaidų 
padengti. Seneliai, gyvenantieji iš valstijų pašalpų, ii’ 
senatvės pensininkai taip pat negali pakelti gydymosi 
išlaidų.

Žmonių sveikata turi rūpėti visai visuomenei. Nuo 
tos atsakomybės valstybė negali atsisakyti. Amerikos 
ūkiškas pajėgumas yra toks, kad čia GALIMA visiems 
žmonėms užtikrinti tinkamą medicinos pagalbą. Vi
siems gyventojams, neatsižiurint i jų pajamas!

Iš tų samprotavimų išeidama komisija savo raporte 
siūlo nedelsiant imtis priemonių tinkamiau rūpintis žmo
nių sveikata. Komisija mano, kad geriausias būdas me
dicinos pagalbą padaryti visiems prieinamą yra Įvesti 
draudimą ligoje. Tiesa, tas draudimas butų pusiau pri
verstinas ii- butų vykdomas valstijų rėmuose, bet draudi- 
mosi principas yra vienintelis praktiškas būdas medici 
nos pagalbą padalyti visiems prieinamą.

Komisija siūlo, kad federalinė vyriausybė dėtųsi 
prie medicinos pagalbos parupinimo visiems senelių pa
šai pas gaunantiems. Senatvės pensininkai turėtų gauti vedamoj kovoj prieš bolševi- 
iš socialinio draudimo Įstaigos medicinos pagalbą. Visi j agresiją.*’
kiti dirbantieji butu apdrausti ir mokėtu iš anksto Į ligo
nių kasas savo Įnašus. Federalinė valdžia paimtų ant 
savęs, šalia valstijų ir miestų, dali išlaidų gydymui psi
chiniai nesveikų žmonių, džiovininkų ir kitų chroniško
mis ligomis sergančių žmonių.

Komisijos apskaičiavimu medicinos pagalbos paru- 
pinimas visiems gyventojams federaliniam iždui pada
rytų 1,750,000,000 išlaidų per metus.

ūovu.-e. veidmai- 
r.ia\ i as su propaganda. Ir 
vargiausia, tame kare ne

simato galo.
Gen. Eisenhower prieš 

rinkimus žadėjo ieškoti nau
jo priėjimo prie karo spren
dimo. Nuo sausio 20 d. 
gen. Eisenhovver stovės mu
sų šalies priešaky ir neabe
jojamai darys naują bandy
mą karą Korėjoj užbaigti. 
Užbaigti kaip?

Amerika iš Korėjos nesi
trauks ir nekapituliuos be
laisvių klausime. Naujoji 
administracija, tariant ge 
nerolo Eisenhower žodžiais, 
i Korėjos karą žiūrės, kaip 
Į dalĮ imtynių su bolševikiš
ku imperializmu. Gen. Ei
senhovver sako:

“Mes visi turime pripažinti 
musų galvojime ir planavime, 
kad Korėjos karas šiuo metu 
mums yra pats dramatiš
kiausias ir skaudžiausias tar
pas musų pasauliniu mastu

• ra!ivva\imu

Gen. Eisenhovver kviečia 
visus piliečius suprasti, kad 
greito, paprasto ir perga
lingo Korėjos kam užbaigi
mo negali būti. dis sako:

“Mes visi senai supratome, 
kad negali būti paprastos 
formulės greitam ir perga
lingam (Korėjos) karo už
baigimui. Bet tas suprati
mas mažų mažiausiai turėtų 
mus paruošti sunkiems žy
giams, kurie stovi prieš mu
sų akis. Toks dvasinis pasi- 
i tošinifis šių dienu neramia-

kad profesorius sakė netie
są senato komisijai, jam 
gresia bausmė nuo 2 iki 10 
metu kalėjimo. I

Profesorius Lattimore da
bar sakosi esąs visiškai ne
kaltas ir keta teisme irodvti» •»
savo nekaltumą.

Profesoriaus Ovven Latti
more byla, pagal savo poli
tinę reikšmę, bus antroji 
įriss kyla. Ji yra tiesiogi
nė išdava Kinijos pralaimė- 
imo. Kada Kinijoj boiše-

Kas Savaite
vvklos ir užpuolę sargvbi-

me pi.<uulvje ta p put. _ ..
reikalui, kaip ir apsigink- armijos patraukė is sa-
lavintas. Laisvi piliečiai, ku
rie laukia, kad jų kariai gar
bingai kovotų su priešu, turi 
ir patys garbingai žiūrėti į 
tikrovę.'*

“Garbingai žiūrėti i tik-

vo gūžtų Yenan provinci
joj Į pietus ir užėmė visą 
tą milžinišką kraštą, Ame
rikoje, palyginus, mažas 
skaičius žmonių Įsisąmoni
no, kad ten vyksta katastro-

Prof. O. Lattimore
Profesorius Owen Latti- kaė dviliai be.

mor-e jau kelmu jneta. Ia..v.a. T;(i ])aimti j sto.
.vklas vietinės ir šiaurinės 

bolševikai, kurie
- . , . . iioiiLv nekariavo ir laikomiasuakymų prieš prof. O. |4ose kai

1 att‘m?re . ka’P° pavojingi žmonės,
.endrake.eiviską. Tas pa- P prižiurėtojai
žangus laikraštis proteso- belaisviai Hau.
naus dvišakį peliuką ir davus
antikavo ir įspėjo visuome- me(,ži pekin0 Mask.
nę į ii žiūrėti, kaip i sunkė- Sa„Vti* 1 Jf,. .. . . vos propagandistams saukti

lių politikierių. 11 - - --

mus.

“ginčų priežastis.” Jau be
ne prieš 10 metų teko skai- *? *\“1?
tvti “Nevv Leader” skiltyse ulc-!o- * • i • - ..„i? Vi fronte

rovę” atrodo pats sunkiau- -alinio masto Įvy kiai’ kurie 
sias“ dalykas. “Garbingai”,gresia Amerikos ateičiai, 
žvelgiant i tikrovę matome, Tik vėliau, daug vėliau, 
kad imtvnės su Maskvos: pač kilus Korėjos karui, 
imperializmu dar tik prasi- Kinijos pralaimėjimo dydis 
dėjo ir jos pareikalaus iš buvo suprastas. To pralai- 
kariu ii* piliečiu dideliu au- mėjimo maža atruga yra ir 
kų. * Mokesčių mažinimas profesoriaus Lattimore by- 
ir kiti malonus dalykai teks te
žadėti Į šalĮ. “Darbais” |ti-| 
kinant Maskvos valdovus,!
’-ad Korėjos karas verta 
baigti, reiškia aukas. !

Linkėtina, kad naujojo 
□rezidento žodžiai Įsmigtų 
i visų piliečių galvas ir pa
didintų supratimą, kad tai
ka šių dienų drumstame pa
saulyje yra perkama ne rin
kiminiais pažadais, bet sun
kiomis aukomis.

Prof. Ovven Lattimore Byla
Prof.

keliama
netiesos
komisijai.

Ovven Lattimore 
byla už sakymą 
senato tyrinėjimo 

Generalinis pro-

apie “belaisvių persekioji- 
Senato komisija, kuri šių'mus ir kankinimus.” Jei tas 

metų pradžioje tyrinėjo spėjimas yra teisingas, tai 
profesoriaus politiką, sako-į'is rodo, jog bolševikų be
si susekusi, kad profesorius.laisvių tarpe fanatikų ne
buvo “sąmoningas ir aiškus *ruksta. Tie fanatikai, ais-ąmoningas 
(articulate) sovietų sąmoks
lo Įrankis.”

Nauji Leidiniai
PASAULIO LIETUVIŲ ŽINY

NAS (Lithuanian World Di- 
rectory). Redagavo Anicetas 
Simutis, išleido Lithuanian 
Chamber of Commerce, 1953 
m., 366 puslapiai, kaina $5. 
Gaunama pas Mr. A. Simu
tis, 41 West 82nd St., New 
.York 24, N. Y.

Ku. nori grižti nas saviškius. 
Bet fanatiku triukšmas ne- 

Teismo kaltintojai (gran-peidžia užmiršti, kad dešim- 
džiurė) betgi ne visus se-įtimis tūkstančių belaisvių 
nato komisijos kaltinimus taip pat yra fanatiškai nusi 
pasisavino, kai kuriuos at
metė, o kitus naujus pridė
jo. Prisiekusiųjų teismas 
turės nemaža galvosūkio
pasakyti, ar O. Lattimore 
kaltas šalies išdavystėje, al
gai yra tik velto galvojimo

atę negrįžti pas savo kan- 
’ intojus bolševikus.

x
NATO ir Indokinija

Paryžiuje posėdžiavo At- 
’anto Sąjungos narių tary-

bendrakeleivis ir netoli ma- fca ir Virmj| kart5
pasisakė del tolimo ir už
miršto” Indokinijos karo.tantis ekspertas.

Iškėlus kaltinimus proku- 
rątura turės juos paremti ir

Kur Atlantas ir kur Indo
kinija, bet Vakarų kariškos 

Įgalimas daiktas- jog teismui sąjungos vadai teisingai pa
Apie šią plačiai užsimotąĮbus patiekta ii- aiškesnės žiurėjo Į Inaokinjos karą, 

medžiagos profesoriaus kai- kaip i dali tos pačios kovos,informacijų knygą jau bu
vo musų laikraštyje minėta. 
Ji pasitarnaus visiems lietu
viams, kurie nori turėti 
vaizdą musų “kolonijųprofesorius buvo apklausi

nėjamas per 12 dienų 1952j|vaįrjuoge pasaulio kraštuo-

tei Įrodyti.

Tito ir Vatikanas

Kuriai NATO ruošiasi Eu
ropoje.

Indokinijos karas, per il- 
^ą laiką pasaulio lyg ir už- 

yra neatskiriamas 
nuo bendrosic? kovos. Tas

pasky-
j mmstasPopiežius nesenai 

rė naujus kardinolus.
tarpe yra ir arkivvskupas _
2tepinac, kuri Jugoslavijos k2ia> nina Prancūzijos 
teismas buvo nubaudęs ka- ui opoje n tuo budu
ėti 16 už bendradar- ^siogimai panecia visų 
iavimą su naciais. Vėliau’A?lanto Sąjungos nanų pa- 

arkv. Stepinac buvo išleis- ginus. Tą supraš
ąs iš kalėjimo tam tikromis r.21.r‘!

sąlygomis. Jo paskyrimas l?ai 11 nu-aič, kad Indokini- 
kardinolu buvo smūgis Į 05 Vdn.

’* 'eida Jugoslavijos diktato-; eiTiamas At an^°
5 riui Titui. l prisidėjusių valsty-

:bių.
Gruodžio 17 d. Jugosla-; Amerikoje pirmoie vieto- 

vijos vyriausybė nutraukė -’e stovi Kerėja. Prancuzi- 
diplomatinius santykius su įoj pjrTną vietą užima Indo- 
Vatikanu ir paaiškino, kad kinijos karas. Ir Korėja li

tai padaryta dėl suteikimo Indokinija yra tų pačių 
irkv. Stepinac kardinolo r rurnt;. nių du frontai, abu 
epurės. Santykių nutrau-iVgiai ’ svarbus ir abu lygiai 

kimas didesnės tarptautinės .kruvini ir iškaštingi. 
reikšmės neturi, nes ir san-j w
tykiams esant didelės mei-!M Ta5{SUS?
’ės tarp Tito ir Vatikano ''ia2*ns laksus-

metų vasario-kovo menesi ge, arba nori palaikyti ry 
ir to apklausinėjimo pašert- sjup gu išsimėčiusiais po 
mėje jam dabar keliama.jjaĮų pasaulį savo tautie- 
byla už sakymą netiesos įįajs Gale knygos pridė-

kuroras, susipažinęs su pro- 
liudijimu senatoApie pusę Amerikos žmonių jau dabar yra dalinai .------- j  • _ .i  ĮiebOnaUSDaugumas run issieme arau-n .... . ., ,* Į Komisijoj, nutarė reikalą 

(perduoti “grandžiurei,” ku-
apsidraudę ligos atveju 
dimą gauti nemokamai ligoninę, kiti gauna pinigines
pašalpas ligoje, kai kurie gauna ir gydymą. Bet laisvas po kelių 8^^ tyrinė

jimo iškėlė profesoriui bylą 
dėl melagingų parodymų 
septyniais atvejais.

Ovven Lattimore yra John 
Hopkins Universiteto pro
fesorius (Baltimore, Md.).

septynius kartus.
Dabar profesoriaus Latti

more “klausimas” atsidūrė 
teisme ir teks laukti teismo 
sprendimo, kad padarius iš
vadą, ar profesorius buvo 
sąmoningas bolševizmo in
teresų rėmėjas.

Kaltinimai profesoriui 
keliami už sakymą netiesos 
Huos klausimuose:

tas išsamus indeksas palen
gvina ta knyga naudotis.

•
PETRAS IR LIUCIJA, Romain 

Roland’o, Nobelio premija 
apdovanoto laureato romanas 
II laida. Išleido Gabija. 335 
Union Avė.. Brooklyn 11, N. 
Y. 112 pusk, kaina $1.20.

draudimas yra VISIŠKAI neužtenkamas ir juo naudojasi 
vos tiktai pusė gyventojų.

Raportas iškelia gydytojų ir slaugių trukumą. 1960 
metais, kada Amerikos gyventojų skaičius pasieks 170,- 
0000,000, gydytojų trukumas sieks nuo 22,000 iki 45,- 
000: slaugiu trukumas sieks 50,000. Gydytojų prieaug
lis toli atsilieka nuo pareikalavimo. Norint padaryti/15 yra Azijos ekspertas ir 
medicinos pagalba visiems prieinama ir užtenkama, vals-' ° vtenas iš Pacifiko In- 
tybė turi padėti išmokslinti daugiau gvdyto’u ir slaugiu. |®bkut© vadovų, redagavo tol 

Daug .trukumų iškelia bešališka komisija, kuriai ru- ' " UvG teigiamą žurnalą, 
pėjo ne “politiką varyti,” bet surankioti faktus, kokią metais prof. Latti-
medicinos pagalba gauna Amerikos gyventojai. Tu fak-/01'? Prezlden‘° da neremęs komunistų in-
tu komisiia surankioto daugybe ir iškelia <i™ trukumu to slun,;lamas buvo nuvTkęs teresų. Pagal senato komi- 
tų komisija surankio o daugy bę n įgelia daue trukumų | j Kinij ir ten atstovavęs sijos nuomonę ir pagal 
kuriuos būtina pasalinti ir kuriuos galima pasalinti. Bet nuomone, kad kinų nacio- grandžiurę ui yra melas, 
tą padaryti gali tiktai vyriausybė ir kongresas. .....................

Žmonių sveikatos klausimas, kaip tai bebūtų keista, 
pasidaro policiniu klausimu. Įtakingos grupės visuome
nėje, ypač gydytojų organizacijos, Į žmonių sveikatos 
reikalą žiuri per savo kišenės reikalą ir toliau tos kišenės 
nenori matyti. Tokius gvdvtojus tektų Įtikinėti, kad 
žmonių sveikata nepakenks ju jautriai kišenei.

Visvien kokia yra šalies administracija, žmonių 
sveikatos reikalas vra ir lieka degantis. Prezidento ko
misijos raportas iškelia reikalą ir rodo kelią, kuriuo 
einant tą degamą klausimą galima spręsti. Nuo pačios 
visuomenės, ypač nuo oreanizuotos darbininkijos daug 
pareis, kad vyriausybė ir kongresas rodomu keliu pa
suktų.

V , .... , , PER KLAUSUČIŲ ULYTĖLĘ,Lrotesor-us tvirtino, kad ... ..’ • Dovyneno valstybinęjis niekada nebuvęs bolše- 
izmo simpatikas ii’ nieka-

Liudo
premiją gavusio autoriaus 
apysaka. Išleido Gabija, 
Brooklyne. 176 pusi., kaina 
$2.20.

Apžvalga
DARBAIS, NE ŽODŽIAIS aro

Praėjusiuose rinkimuose
Korėjos karas buvo visų 
Amerikos balsuotojų galvo
se. Keistas tas Korėjos ka
ras visais atžvilgiais. Jis 
nevadinamas karu, bet “po
licijos akcija,” kuri parei
kalavo iš Amerikos jau 
127,000 aukų.

Karas vyksta toli nuo 
Amerikos teritorijos, mažai 
kam žinomoj ir mažai kam 
rūpimoj žemėj. Ir karas ei
na tik “aprėžtas,” o salia

jau pusantrų metų 
derybos dėl paliau- 

ų. Derybos senai išsigimė 
tuščiažodžiavimus be jo- 

ios prasmės.
Korėjoj kariauja iš vie

los pusės Jungtinių Tautų 
oalicija, o iš kitos pusės 

‘tiktai” bolševikiška šiauri
nė Korėja ir Kinijos “sava
noriai.” Korėjos karo di
džiausias ir pagrindinis kal
tininkas yra Sovietų Rusija, 
ji tą karą sukurstė, ji stato 
ginklus Korėjos frontui, bet 
oficiališkai kare nedalyVau-

Ks'a

nalistai susijungtų su ko- Profesorius melavęs’ kai 
munistais. Tokią nuomonę sakėsi nežinojęs, jog Paci- 
profesorius Lattimore siu- fiko Instituto bendradarbis 
ięs 1945 metais prezidentui Chao-ting yra komunistas. 
Trumanui ir kai vėĮiau pre-i Profesorius melavęs, kai 
ridentas Trumanas siuntė sakėsi nežinojęs, kad jo re- 
gen. Marshallą į Kiniją pa- daguojamo žurnalo bendra- 
bandyti ten užbaigti pilie- darbis “Asiaticus” yra vo
tim karą, gen. Marshallui kiečių komunistas, 
uvo duota instrukcija dirb- Profesorius melavęs, kai 

ti, kad kinų komunistai bu- sakė nedėjęs j savo reda- 
ų Įsileisti Į bendrąją Kini- guojamą ž“ nalą jokių ko- 
os vyriausybę koalicijos munistų rastų, išskyrus iš 
agrindais. i Rusijos gautų.
Prieš prof. Lattimore pir- Profesorius melavęs, kai 

miausiai Amerikos spaudo- sakėsi turėjęs pasimatymą 
je pasisakė liberališkas žur- su Konstantinu Umanskiu, 
nalas “The New Leader,” buvusiu sovietų atstovu 
kuris pakartotinai kėlė to Washingtone jau rusų-vo- 
profesoriaus prosovietišku- kiečių karui kilus, nors tas 
mą ir Maskvai naudingą pasimatymas vyko dar Hit- 
bendrakeleiviškumą. Vėliau lerio-Stalino paktui vei- 
nrofesoriaus vardą buvo kiant.
įsikandęs senatorius Mc- Profesorius melavęs, kai 
Carthy, bet senatorius jo- sakėsi nepersiuntinėjęs laiš
kių naujų kaltinimų prieš kų Lauchlin Currie, buvu- 
profesorių neiškėlė, tik tvir- šiam antrame pasauliniame 
tino, kad prof. Lattimore kare prezidento Roosevelto 
esąs vyriausias Sovietų Ru- patarėjui
sijos agentas Amerikoje. I Profesorius melavęs, kai

Iš dvejų kartų prof. Lat- sakė, jog jo kelionė Į kinų 
timore buvo senato komisi- komunistų valdomą Yenan 
jos tyrinėjamas. Pirmą kar- provinciją Kinij’oj 1937 me 
tą jis buvo atrastas nekal- tais buvo daroma iš anksto 
tas. Kitą kartą, tyrinėjant nesusitarus su komunistais. 
Pacifiko Instituto veiklą,1 Jei teisme bus Įrodyta,

KNYGOS BIČIULIS Nr. 1.
Knygos Bičiulių Klubo nepe- \ 
riodinis leidinys, siuntinėja-J nebu'°’ 
mas nemokamai. Kreiptis: Jugoslavijos diktatorius 

Tito. kalbėdamas apie savo 
santykius su Vatikanu ir 
Vakarais sakė, kad jis ga- 
’Įs pasiieškoti ir “kitos iš
sities,” jei Vakarai nenori 
‘o bendradarbiavimo. . . .

Gabija, adresas aukščiau.

PALYDOVAS LIETUVIŲ
EVANGELIKŲ SVETUR, pa
ruošė kun. Alfonsas Trakis 
su eile bendradarbių, išleido 
Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Vyriausioji Bažnyčios Ta
ryba 1952 m., 128 pusk, kai
na nepažymėta, gaunama pas 
pastorių A. Keleris, Wehnen 
Post Ofen. ueber Oldenburg 
(Oldb.), Germany.
Nedidelio formato kny

gutėj sudėtos ir maldos, ir 
giesmės su gaidomis, ir 
Įvairios informacijos, ku
rios gali būti naudingos lie
tuviams evangelikams.

LIETUVOS ŪKIO ATSTATY

MO KOMISIJOS DARBAI,

Sąsiuvinys VII, 1952 m.

Šiame sąsiuvinyje Dr. 
Remeika rašo apie vandens 
kelius taip Baltijos ir Juo
dųjų jurų, ypač plačiai na
grinėjamas laivų judėiimas 
Nemunu. Prof. J. Čiurlys 
rašo apie Lietuvos geležin
kelių veikimo atstatymą at
sikūrus nepriklausomai Lie
tuvai.

Kokia butų ta “kita išei
tai yra jo paslaptis.

Maskvos glėbi Tito vargu 
^e^ali mestis, ten jo laukia 
''žugašvilio aštrus peilis ar- 
ųa kartuvės. O koks yra 
trečias kelias?

• x
Belaisvių Riaušės

Pereitos savaitės pradžio
je Korėjoj, Pongam salos 
belaisvių stovykloj kilo kru
vinos riaušės, kurias malši
nant 82 bolševikai belais
viai buvo nušauti ir 118 be
laisvių buvo sužeisti.

Belaisvių stovyklų sargai, 
pagal jų viršininko praneši
mą, turėjo šaudyti, nes be
laisviai buvo susitelkę dide 
liu buriu išsilaužti iš sto
vyklos. 300 sargybinių prieš 
3,600 fanatizuotu belaisvių 
butų gal neatsilaikę, jei be
laisviai butų išsilaužę iš sto-

i?.

Naujasis šalies preziden
tas. prieš perimdamas val
džią. tarėsi su busimo kon
greso vadais. Pagal spau
dos pranešimus buvo kalba
ma apie Įstatymų leidimo 
programą busimame kon
grese.

Pi ieš rinkimus padalyta 
daug pažadų. Buvo žada
mas taupumas, mokesčių 
mažinimas, ginkluotų pajė
gų stiprinimas ir visokie 
apsivalymai. Laimėjus rin
kimus ir turint atstovų rū
muose 3 balsų daugumą, o 
senate vieno balso daugu
mą, reikia pažadus pildyti. 
Rėpublikonų daugumos va- 
<*ai kongrese mano, kad, 
jeigu naujas kongresas nie
ko neduos, arba duos tiek, 
kiek davė “do-nothing” 80- 
sis kongresas 1946-1948 
metais, tai po trumpų dve
jų metų ir vėl gal reikės 
prarasti menkutę dau'mmą 
kongrese. O tada visi di
dieji šių metų rudens laimė
jimai nueis pavėjui.

Rinkiminiai pažadai taip 
nuikiai skambė;o. Žiūrėsi
me, kaip pažadai atrodys 
įstatymų leidimo progra
moje. —J. D.

<
t
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Mas »oo mvnm 
»muswwtu Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Detroito Padangėje
Socialdemokratų
Konferencija

vietas. Kuriem patogu ga
lite užsiregistruoti ir pas 
kitus komiteto narius. Jie 
yra Justinas Pilka, Alfon
sas Nakas, Pranas Bruns- 
kis, Antanas Strazdas ir 
Prana> Yuzėnas.

—B. K.

Lietuvių Socialdemokra
tu Sąjungos 116 kuopos 
šaukiama konferencija jau 
visai nebetoli. Jau buvo 
prieš mėnesi laiko “Kelei
vyje” rašyta apie busimą 
konferenciją, taipgi buvo 
kviečiami LSS kuopų nariai 
ir jų bičiuliai iš apylinkės
miestu atsiliepti i komitėtąjlietuviai 
ir sudaryti planus kuo sėk
mingiausiai konferenciją 
pravesti. Dabar dar kartą 
pri menam, kurie dar nesat 
atsiliepę, malonėkite tą pa
daryti tuojau. Laikas trum 
pas, o kai dabar paštas už
imtas, tai ir laiškai ilgiau 
vaikšto.

Konferencija Įvyks sau
sio (January) 10 ir 11 die
nomis. Dalyvaus Centro 
Komiteto narys drg. K. Bie
linis iš New Yorko. Jis pa
darys pranešimus. Be LSS 
narių ir prijaučiančių posė
džių bus ir viešų sueigų, 
šeštadienio vakare, sausio 
10 d., nuo 6:30 valandos 
yra rengiama vakarienė, ar 
banketas brangaus svečio 
K. Bielinio ir kitų konfe
rencijos dalyvių pagerbi
mui. Įvyks buvusioj Lietu
sių Salėj, 25th ir W. Ver- 
nor Highway.

Studentų Pobūvis

Lapkričio 22 d. Detroito 
btudentai tarpusa

vio -usipažinimui ir glau
desniam susiartinimui (ue- 
pridera tautiečiams neben
drauti) surengė linksmą po
būvį pp. G. Kavalu namuo
se, 9717 Otsego. Pp. Ka- 
valų svetingumas susilaukė 
studentu padėkos. S. S.

MIAMI, FLA.

Gruodžio 8 d. Įvyko Lie
tuvių Klubo narių susirinki
mas, dalyvavo apie 50 na
rių. Pranešta apie svetai
nės statybą, kuri žengia pir
myn. bet ne taip greitai, 
kaip norėtume.
mas stogas, bet dar daug 
vidaus Įrengimų lieka pa
daryti. Nariai mielai au- žiūrėti, kad i 
koja pinigų klubo namo 
statvmui.

ko.-e
tv

TAS DUONOS NRFRAfiO

iš KORĖJOS PER HA Ali S | NEW YORKĄ

Ges. ELsenhouer. John Foster Dalies (dešinėj) ir gub. Douglas McKay atsisveikina su 
Hauaju salomis grįžtant generolui iš Korėjos. Karo laive " Helena" ir Hauajuose bu- 
imas prezidentas turėjo plačius pasitarimus su savo bendradarbiais dėl tolimesnės 

Amerikos politikos Korėjoje.

Worcesterio Naujienos
l ietos didžiausių organi- Lapkričio 14 d. i SI.A. 

zacijų valdybos 1953 me- prezidento adv. K. Lali- 
tams išrinktos šios: Lietu-’nausko pagerbimo banketą 
vių Piliečių Klubo valdyba J So. Bostone buvo nuvykę 
—pirm. Juozas ; Grigaitis, sekanti vietos veikėjai: pp. 
vice-pirm. Leo Misiūnas, -J. Dvareckai, M. Žemaitai- 
ekr. Antanas Kriaučialis, čiai, Juozas Krasinkas, Juo

rin. sekr. Kostas Daučiunas 
ir Simas Civinskas, ižd. J.
Maltus Matjošaitis, iždo
ilob. Jonas Chesnis ir P.{ MANCHESTER, CONN. 
Yešinskas: d irektoriai—J.
Pupka, V. Daily da, A. Kru-

turėjęs ir moka skai-,dalykų laimėjimui. Tie lai- las Siakionis, vice-prezi- 
bnėjimai buvo sudovanoti' dentas—Alfonsas Pilvelis,

Po karštų diskusiją buvo miesto valdybos narių raštininkas—Juo-

zas Pupka, K. P. šimkonis
ir kt. Paliepukis.

ir finansų
Jau deda- išrinkta komisija iš trijų as-jvieną stambią dovaną davė'zas Peciulka, protokolų «’a^-jbuoti narius 

menų, kurie turi tvarkyti'musų laidotuvių direktorius tini akas—Vincas Kralikau-* 
naujų narių aplikacijas ir'Kazys Voiungus. Jskas, iždo globėjai—Anta-}

•’ 1 r • • a _ _ . A•> 1

as. I.. Sviderskis, V. Tan- 
.evičius, J. Zalieckas ir 
Walent - Valėntukevieius; 
maršalka Juozas Rioglis. 
klubo šeimininkas N. Pa
jaujis.

SLA 57 kuopos valdyba 
susidaro iš šių ypatų: pirm. 
M. Žemaitaitis, vice-pirm. 
Juozas G!aviekas, sekr. A. 
Kriaučialis, fin. sekr. Ona 
Zinkiutė-Morey, ižd. Jonas 
Dvareckas, iždo glob. V. 
Mitrikas ir Vladas Yankau- 
skas, organizatorius Jonas 
Dvareckas. Teko patirti, 
kad Jonui gerai sekasi ver- 

i SLA 57 kp.

klubą neįeitu

Minėtas banketas bus 
draugiškas, o ne bižniškas, 
tai svetainėj jokių bilietų 
nebus parduodama. Komi
sijos nutarimu, širdingai 
kviečiame visus “Keleivio,’ 
“Naujienų” ir “Darbo’ 
skaitytojus dalyvauti minė
tam bankete. Tik prašome 
iš anksto pranešti rengimo 
komitetui, nes svetainė nė
ra didelė ir svečių skaičius 
turės būti ribotas. Pranešti 
arba užsisakyti vietas gali
ma laiškais, atvirutėm arba 
telefonu šiais adresais: B. 
Keblaitienė, 5523 Webb 
Avė., Detroit 4, Mich., tek 
WE 4-4866; gausite visas 
reikalingas informacijas.

Sekmadieni, sausio 11 d., 
kaip pirma vaL po pietų 
Įvyks viešos prakalbos toj 
pačioj viršutinėj salėj. Įė
jimas nemokamas.

Jau iš daugelio naujaku
rių teko girdėti pranašavi
mus, kad Į K. Bielinio pra
kalbas galima tikėtis gau
sios publikos. Jie kalbėto
ją žino iš praeities laikų 
Lietuvoj. Taigi, gerbiami 
detroitiečiai ir apylinkių 
lietuviai, kam tik aplinky
bės leidžia pabendrauti su 
Detroito socialistais, malo-

. M anch esterio Lie tuvi ų 
Bendrovės valdyba ir b«»;u<i- 
direktoriai laikytame susi
rinkime gruodžio 7 d. nuta
rė šaukti visų šėrininkų me
tinį susirinkimą sausio 
(January) 4 d., 1953 metų, 
2 vai. p<> pietų. Lietuvių 
Svetainėj, 24 Golveay St., 
Manchester, Conn.

Gerbiami šėrininkai esate 
kviečiami visi dalyvauti 
metiniame bendrovės susi
rinkime paskirtame laike. 
Prašome nevėluoti, susirin
kimas bus atidarytas nuro
dytu laiku. Valdyba pra
neš apie metinį veikimą, 
apie finansinį stovį raportą 
išduos raštininkai, iždinin
kas, iždo globėjai ir kon
trolės komisija. Taipgi tu
rėsime išrinkti naują val
dybą ir bartenderius atei
nantiems metams.

Po susirinkimo, kaip ka? 
metai taip ir šiemet, visi

Subačius ir Jonas M ii-j vietoslaikai, keičiasi nas 
papročiai. Daž-

____ buvęs veiklus nau-
o ir žmonių papročiai, uaz- vioas, ligonių lankytojai—‘jakurjs Antanas Kiškis, 

•nai matome spaudoje, kad F. Lenčauskas ii- M. Zalan-iatitarnavęg (įu metus Dėdės 
Vienas narys, inžinierius fidavitus, kad jie nepri- vienur bei kitur miesto vai- skas. įSamo kariuomenėje, dides-

Alex Jankūnas iš Miami klauso jokioms nedemokra-'dininkai ima “dovanas” iš; Pereitais metais mirė trys nę jajko dalį išbuvęs Pacifi- 
Beach, susirinkime pasakė,’tiškoms organizacijoms, ku-'pilicčių, kas vadinasi poli-j; raugi jo?
jog visi kalba, kad šis klu-‘

nepagemaujami nariai, 
senieji turės pasirašyti af-

Keiciasi
žmonių

kiškoms organizacijoms, ku-’piliečių, kas vadinasi poli-ji raugi jos nariai ir dėlto ke> Okinavvoj, Japonijoj ir ^?e.ta.‘ J3?15.11 . zy
lios yra priešingos Ameri-'tiniu šmugeliu: pas mus „aučiama didelis nuostolis,’j^orejoj trumpam laikui senninkai .11 . ubo
kos konstitucijai. Žinoma kaip tik priešingai—-jei po juo labiau kai nėra iš ko tą o-riždamas i civili gyveni-!*5118 Pakviesti ant vaišių

sis
nas esąs komunistų ir jį pa
tį, girdi, tardė FBI ir jeigu 
jis prigulėsiąs prie klubo, 
tai jį atleisią iš darbo. Po 
šito nario pareiškimo tem
peratūra susirinkime paki
lo ir prasidėjo didelės dis
kusijos. Galų gale p. A. 
Jankūnas Įteikė savo rezig
naciją ir apleido susirinki-, 
mą.

Nors klube, kaip manyta, 
komunistų- rodos, nėra. bet 
vienas narys pašokęs priė
jo prie inž. A. Jankūno ir 
mosikodamas rankomis sa
kė: Tai aš, pakark mane, 
pakarki Žinoma, niekas jo 
nekorė. Mena moteris pa
šoko ir pradėjo šaukti, kad 
ji nesirašys, kokia buvusi, 
tokia ir esanti. Matomai, 
ji laukia, kad laikai pasi
keis ir čia ateis Stalinas jos 
turtą nusavinti, tada ji pa
sijus laiminga. Ta pati mo
teris šaukė, kad ALDLD 
esanti socialistų, o ne ko
munistų organizacija ir kad 
ALDLD leidžiamas žurna
las “Šviesa” nesąs komunis
tiškas. Žinoma, ta moteris 
arba klysta, ar tyčia kitus 
klaidina. žurnalas “švie
sa” yra komunistų, tą žino 

ta žurnalą yra ran.1nėkite tuojau užsisakyti'visi, kas

I
WORCESTERIO LIETUVIAI!

Remkite Moderniška Lietuviška Vaistine
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Square, Worcester, Mass.
Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruota vaistinin

ką, savininką Vytautą Skriimką. Jis išpildo medikatiškus 

daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 

ir į kitus miestus. Be to, užlaiko geriau

sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme

nų. knygų, iaikruščių, filmų, saldainių, 

šaltkošės, riešutų, cigarų, cigarečių ir ska

nių gėrimų.

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

čių; (3) galit ožsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—tletnvis pas BetuvĮI (53)

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Ideal Pkamacy vaistinės savininkas

L.

.............. .... ...............................~ • V r'' ~--------------------- ----- --------

turės būti iš klubo pašalinti iitikierius nori būti vai dzin- spragą užpildyti, ši drau- 
ir ALDLI) nariai, fa orga-jjc, jis turi duoti dovanaslgija kol kas gyvuoja gerai 
nizacija dedasi "kulturin- piliečiams. Tos dovanos'ir turi apsčiai finansinių re
ga.’ bet ji vra tik Maskvos’duodamos ne pavieniams,Jzervų, bet visi susirūpinę, 
pakalikų organizacija. Pa-'ne tamsiam užkampy, bet kad nėra medžiagos drau
gai klubo konstituciją neiIviešai, draugijoms, ir todėl gijai ugdyti. Čia gimusi 
fašistai nei komunistai, ku-’čia jau nėra šmugelis, bet jaunimą niekaip negalima 
rie visi yra priešingi Ame- draugijai parama ir nauda.Iprikalbinti stoti i tėvų su
nkos konstitucinei tvarkai, , . , . (kurias draugijas.
„^..k h.oi vinkli n ! Traukime tas dovanas lai-’ ncūdii dūli kiuoo naiiai>. i . _ , ei a
-r i • •- i i u - mėlo ■ \ irutė Volungus SLA 41 Kuopos ValdybaTokius narius is klubo rei-,*, .

pašalinti (Marijona Valiukomutė, Ja-' Gruodžio 7 d. ivyko SLA mosi dieną. Tačiau neteko
•įdna Tveragiutė, Stepone 4x kuOpos narių metinis su- girdėti nė iš vieno kalbėto- 

iame perrin- J°> kad butų prisimintas
ezidentas_  Mykolas Šleževičius, kuris

Kibildienė. Pi-amogą!jora.s Savulionis, vice-pre-
pa,engimus Crandon . vedė . j1' "^zidentas-Mikolas Stakio-
ten daro rinkliavas, jas sa..i:k!an^‘a1' l\arKeQ, ?ka‘,?tl.r.iš, finansų raštininkas- 
sina komunistinėj spaudoj,->aunu<>Ie Am,ba Stundžių-,Jon?s Stundžia, protokolų 
ir paskui tie žmonės lenda Į e\. . . j - . . .raštininkas Adomas Juk-
i bendrąjį klubą. Valdžios !sPuri.l (lal«. >?.*>?' na, kasos globėjai ir knygų
agentai Ar pradeda klubą i’aPu«^ revizijos nariai-M. Dva-

" eglaite. Dalyviai vaismosf reckas ir Mrs. Jaruševičie- 
namų darbo skanumynais ii |nė organizatoriai—M. Sta 

įsmagiai laiką praleido šok-}kionis jr .Jamševičius.
kuopą įsirašė naujakurisį'm du Tango.
Aleka> Lideikis.

įžd
mą, buvo apsistojęs 
cesteryje pas savo giminaitį 
Praną Aukštuoli ir D. Ma
žeikos. Dabar išvyko nuo
laimiam apsigyvenimui
Kaliforniją.

Lapkričio mėnesi buvę 
Lietuvos kariai atžymėjo 
Lietuvos kariuomenės kuri-

gyveni-
Wnr. apatinėj svetainėj.

Komisija išrinkta: pir
mininku A. Bujavičius, vi- 
ce-pirm. J. Šimanskis ir 
kontrolės komisijos nai ys 
J. Kvetkus. Jie rūpinasi 
pakviesti gaspadir.es kad 
pagamintų skanių valgių. 
Bus ir gėrimų.

Koresp. A. Biretta.

kia
Juokingi 

munistai,” jie 
valdžia nežino, 
ir ka veikia.

AVOCA, MICH.
tie “ko-musų 

mano 
kas jie

Jie daro savo.

3 kad Barb«tevičienė, Juzė Juozo- girinldmas, kuriam 
jie vra kienė. Petras Zalanskas ir ko valdybą: prez

rišti su komunistais.
Musu klubui svarbu, kad

tokių nesusipratimų nebūtų dami lktuviškas lk ku.
ir kad bolševikai nešimai- - • -----
šytų po bendrąjį lietuvių' kaičio J 
klubą. Todėl nusistatyta' k
griežtai prižiūrėti, kad boi-j 
ševikai negalėtų Įsibriauti į;

Maikės 
Jūrei kon io 

orkestras. 
Gruodžio 14

Pauliu- 
ir Juš-

d. Onos
turės draugija turėjo visuotiną 

bnti apsvarstytas. ' |nariV susirinkimą, kuriame
Švaistant tą reikalą atsi- l,el nuko sekantiemi 

tiko. kaip toje pasakoje,
kad surikus “vagie, kepurė

klubą. Tas reikalas

dega,” vagis stvėrėsi už ke
purės. Ir mitinge niekas 
musų “komunistų” neįvar
dijo, bet jie pradėjo sukau
ti ir aiškintis. Tas tik pa
lengvino nariams suprasti 
tuos žmones.

C. K. Braze.

LAWRENCE, MASS.

Draugijų
Pramogos

Susirinkimai ir

Gruodžio 13 d. Šv. Onos 
Draugija turėjo šaunų ban
ketą, kuriame dalyvių bu
vo kupina žemutinė salė. 
Tautinės bažnyčios choras

metams savo valdybą: pre 
zidentė—Marijona Zautrie- 
nė, viceprezidentė—Mari
jona Kasanavičiutė, iždi
ninkė—Barbora Dermoth, 
finansų raštininkė—Stanice 
Vidunienė ir protokų rašti
ninkė—Giadys Zula. Iždo 
•z! o bė j < >s—M ari joną Pil ve- 
lienė ir Marijona Legunie- 
nė. Ligonių lankytojos— 
Bronė Juškienė ir Marijona 
Rudienė. Direktorės—Ona 
Slautienė ir Tapilia šimko- 
nienė. Daktaras kvotėjas 
—Povilas Užkurys.
Lietuvos Sūnų Draugijos 
Valdyba

Gruodžio 14 d. Lietuvos 
Sūnų Draugija turėjo visuo-

šaukė kaimo jaunimą 
ginti Lietuvos žemelę.

Mirė Anna Bakst is
Gruodžio 6 d. čia mirė 

Ona Bakstienė, po tėvais 
Tamošauskaitė, sulaukusi 
68 metų amžiaus.

Velionė buvo kilusi iš 
Lietuvos Kretingos apskri
čio, Mosėdžio valsčiaus, Er
slos kaimo. Paliko didelia 
me nubudime vyras Leonas 
ir šeima. Velionė per daug 
metų buvo “Keleivio” skai
tytoja. Tebūnie jai lengva 

veiKejui Amerikos žemelė, 
žmonai Koresp.

eiti

Vietos du lietuviai, Juo
zas Gerulis ir J. Valatkevi- 
čius, pateko i vietos jury. 
Abu Amerikoje gimę.

Suorganizuotas 
( kurių lietuviškas

Lietuvių Piliečių Klubo 
valdyba ir Amerikos Lietu
vių Tarybos vietinis skyrius 
rūpestingai planuoja įspū
dingai minėti Lietuvos ne
priklausomybės šventę. Va
sario 16. Žada turėti 
kią muzikos ir dainų 
gramą ir prakalbas.

pui-
pro-

is nauja- 
orkestras

Vietos buvusiam
Aleksandrui
šablinskan.s

ir J<*
rengiamas pa- ARABAI GRASINA

SUJUNGTI JĖGAS
Sirijos diktatorius pulki

ninkas A. šišekli ir Egipto

gerbimui banketas vasario 
7 d. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje. Šablinskai buvo
darbštus žmonės, dirbo diktatorius gen. M. Naguib
SLA kuopoj, Sandaroj, L. susitiko Egipto sostinėj ir
P. Klube, Senų žmonių šal- savo kalbose pabrėžė reika- 
pos Draugijoj ir kitur. Da- lą visiems arabams jungtis, 
bartiniu laiku šablinskas kad sudarius didelę jėgą,

piliečiu -vra širdies liga sergantis kuri galėtų vvrauti arabų 
* žmogus gyvenamose srityse.Gruodžio 14 d. 

klubo direktorių susirinki
me Vytautas Vidunas de
monstravo savo kompani
jos, Fendeisen's Farms pror 
duktus ir pavaišino direkto
rius pieno produktais.

Metinių švenčių proga 
musų jauni visuomeninin
kai Amilia Stundžiutė su 
Jonu Stundžia užrašė "Ke
leivį” savo tėveliams. Pa
vyzdingi jaunuoliai.

Reporteris.
gražiai sudainavo keletą'tiną savo narių susirinkimą, 
dainų, miesto majoras John kuriame perrinko savo val- 
Buckley pasakė trumpą dybą sekantiems 1953 me- 
kalbą ir buvo išleista daugi tams: prezidentas—Miko-

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kėlei 
yį." Kaina metams $3.

PATS LAIKAS UŽSISAKYTI 
'Keleivio" Kalendorių 1953 Metams

“Keleivis” ir šiais metais išleido didelį, 100 puslapių 
kalendorių. 1953 metams. Kalendorius yra atspaus
dintas ir siuntinėjamas.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug įdomių 
straipsnių, eilių, informacijų ir lengvų pasiskaitymų. 
Be to, kalendoriuje yra plati Kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ir tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” kalendo
riaus kaina yra ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS**
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

«i

gaspadir.es


Puslapis Ketvirtas KKTJTVTS. SO. BOSTON

—Au-di-du, Maike! ve pamokyt, o ne tu mane.

Indijos Kelias buvo sudegintas, o jis pats 
paskelbtas šventuoju ir sa
vo tautos kankiniu. Jo lai
dotuvių proga visoj telugu 
kalbos žmonių srityje kilo 
riaušių, kurias buk tai pa
dėję kurstyti bolševikai.

Jei telugu kalbos žmo
nėms butų duodama savi
valda atskiros valstijos rė
muose, tai kyla kita bėda. 
Tos kalbos žmonėse yra 
daug bolševizmo šalininkų 
ir visai galima, kad tokia 
Andras valstija butų pirmo
ji bolševikų valdoma valsti
ja Indijoj. Indijos valsti-

Kai kurie žmonės prana- Dar labiau dabar jauėia- 
šauja, kad po penkių metų mi ekonominiai priešfcaravi- 
ndija, su jos 356 milionais mai tiek pramonėje tiek ir 

gyventojų, nueis tuo pat žemės ūkyje. Valstiečiai 
Keliu, kaip ir Kinija. Ji, laukia radikališkos žemės 
girdi- įsijungs į “sovietišką .reformos, kuriai pravesti 
totalitarinę imperiją.“ Ru- reikia sulaužyti pasiturin- 
sų armijų nereikės Indijai čiųjų kaimo gyventojų pa- 
užkariauti, kaip nereikėjo sipriešinimą. Ir tai, žemės 
nė Kinijai užkariauti. Pati klausimo sprendimas mažai 
ndija, dėl savo vidujinių ką išspręstų, kol žemės ūkio 

negalavimų, pasisuks į bol- kultūra nebus pakelta, 
ševizmą. Taip pranašauja Mazlau žinomas sunku*------
ne bailiai, bet visai rimti mas jn(jjjos milžiniškoj salėjos turi plačią autonomiją 
žmones, kūne abejoja, ar j -ę tautiniai pasiskirs-Jir, aišku yra, kad toks bol- 
nepnklausoma Indija pa- AnTlaį Indijos žmones jun-ševikiškas šašas pietinėj In- 
egs savo problemas spręsti • vvl-aUjanti hindu tiky- dijoj butų tik pradžia di- 

laisvos santvarkos sąlygose. ’

Indija, . iš tikrųjų, turi
'jCa, bet tos tikybos žmonės dėsnio šašo, kuris išsiplėstų

___ _ ___ __ i kalba keliolika kalbų ir sa-’po visą Indiją.
dek visokių vidujinių prieš- vo tarpe, jei nori susikalbę- Indija yra pavyzdys, kad

—levas ne “audiduok,” Ar supranti? 
bet lietuviškai kalbėk. —Suprantu, bet nesutin-

— O kas gali žinot, Mai- ku.- 
r.e, kaip < abar reikia lietu- —Nu, vot, už nesutikimą 
viškai kalbėt? tuojau turėtum gauti per

—Kaip kalbėjom visada, marmūzę, 
taip reikia kalbėt ir dabar. —Aš ir su tuo nesutinku
Nejaugi tėvas savo gimto- —Ar žinai, Maike, kac
sios kalbos jau nesupranti? su tuo niekas nesutinka, ale 

gauna per nosį, ir dac oi

taravimų, tiek skurdo ir 
ekonominių bėdų, kad ten 
galima visko laukti. Bolše
vizmas niekur neatneša 
žmonėms geresnio gyveni
mo, bet bolšėvizmas nesi
gaili pažadų, kelia vilčių ir 
piešia skurdo kamuoja
miems žmonėms laimingą 
gyvenimą. Kai bolševikai 
paima valdžią, jų žadėtas 
laimingas gyvenimas” vir
sta pragaru, bet kieta dik
tatūra tada sukausto .žmo
nes ir ištrukti nebegalima.

d. turi vaitoti anglų kalbą, 
kuri dar ir dabar yra ofieia- 
linė šalies kalba. Svarbiau
sios Indijos kalbos yra: 
hindi, marati. gužarati, 
punžarabi, telugu, bengali, 
.amil ir kt. Kokie nesutiki
mai Indijoj kyla dėl kalbų 
skirtumų liudija toks nuo
tykis: Pietinėj Indijoj, apie 
Madras miestą gyvena te
lugu kalba kalbantieji žmo
nės. Jų yra virš 20,000,000 
žmonių, bet jie yra Madras 
valstijoj, kur

N r. 52, Gruodžio 24, 1952
NAVJAUS10S DANGAUS KINŲ FOTOGRAFUOS

rer nau,ąj| ir uiaziausiąjf teleskopą raiomar iviouniain. 
Calif., observatorijoj buvo nufotografuotos planetos ir 
mėnulis. Viršuj matosi naujausioji planetos Saturno fo
tografija. o apačioje musų kaimyno mėnulio paviršius, 
kaip ji rodo didžiausias teleskopas. Mokslininkai sako, 
kad jokių ypatingų paslapčių naujausios fotografijos ne
atidengė.

kova prieš bolševizmo pa 
vojų yra ne tik militarinių 
ginklų klausimas. Ameri
koje daug apgailestaujama, 
kad Kinija pasviro Į bolše
vizmą. Daug kas sako. kad 
Amerika galėjo prie to ne
prileisti, jei butų aiškiau 
numačiusi bolševizmo pa
vojų Kinijoj. Atrodo, kad 
Amerika, jei
pasiryžusi ir 
išteklių, butų galėjusi Kini
ją nuo bolševizmo apsaugo 
ti. Deja. tokio pasiryžimo 
nebuvo ir nebuvo noro kaš- 
tytis. o todėl Kinija atsidū
rė anoj pusėj geležinės už
dangos. Bet kaip su Indi
ja? Ar Amerika laiku su
pras. kad Indijos ateitis ne-l 
ir.'.žai pareina ir nuo Ame-

butų stipriai 
nepagailėjusi MARGUMYNAI

Didysis Teleskopas ir 
Planetos

Pats didžiausias pasaulio 
teleskopas, 200 colių, jia 
Palomar observatorijoj. Jis 
dar nesenai įtaisytas ir šio
mis dienomis obseivatorija 
paskelbė pirmuosius plane
tų paveikslus, nutrauktus 
per didįjį teleskopą.

Astronomai sako. kad 
plamtų fotografijos, nu
trauktos per fiidžiausiąjį 
teleskopą, neatidengė jokių 
naujų planetų paslapčių.

Mums artimiausia plane
ta Venera, kuri ir savo dy
džiu yra beveik tokia pat 
kaip žemė, nutraukta per 
PaL>rr.ar teleskopą kaip 
jaunas mėnulis. Mat, ta 
planeta, kaip mėnulis, turi 
savo “atmainas.” nuo že- 

kartais matome

jos tik dalį saulės apšviestą, 
kartais visa apšviesta, o 
kartais visai nematoma. 
Planeta \ enera visada yra 
apgaubta tirštų debesų ir 
jos paviršiaus niekas nėra 
matęs.

Niekas nėra matęs nei 
planetos Jupiteriaas pavir- 
iaus. nes ir ta planeta yra 

apgaubta tirštais debesimis 
ar įvairių dujų rūkais.

Planeta Marsas, geriau
siai matoma musų kaimyni
ne pianeia, pvr’ VKrfjj tėn?- 
skopą jokių paslapčių nea
tidengė. Klausimas apie tos 
planetos augmeniją dar te
bėra neatsakytas. Atrodo, 
kad toje planetoje yra au
galų. bet Palomaro telesko
pas mažai ką teprisidėjo 
prie tos planetos pažinimo.

Ir planeta Saturnas per 
didįjį teleskopą parodė tik
tai tą. kas apie tą planetą 
jau ir seniau buvo žinoma.

Gal žvaigždžių paslapčių 
aiškinime naujasis telesko
pas daugiau pasitarnaus.

vyraujanti 
Telugu

kalbos žmonės reikalauja 
jų gyvenamas sritis išskirti 
į atskirą valstiją. Vienas 
jų tautinis vadas. Potti Sri- 
ramulu, paskelbė bado 
streiką reikalaudamas tau
tinės valstijos savo kalbos 
žmonėms. Jis badavo 58 
dienas ir bebadaudamas 
mirė. .Jo išbadėjęs lavonas

Juk ir Kinijoj bolševizmas,Į?aĮJ)a trnp' 
neišsprendė Kinijos proble-” 
mų. Ten ir skurdas tebe
žydi. ten ir priespauda yra 
daug didesnė, ten ir nely
gybė pasidarė ne mažesnė.
.taip seniau buvo. Bet Ki
nijoj bolševizmas stipriai 
užsisėdo visai 450 milionų 
žmonių tautai ant sprando 
.r sėdės, nes totalitarinis 
iktaturos režimas neleng

vai nuverčiamas.
Bolševizmo tvarkoje žtno-

Maike, nevesk manę? į atsimenu savo jaunas 
zlastį. Savo Kalbą a? su- dienas. gykj įmečiau kati 
pian:u olrart, ale kitu sun- ną kucilą‘ aįaus> ir katinas 
ku suprast. w mm v. prjgėrė. Mano tėvas taua
kaip Į Ameriką privažiavo nekiau5ė, ar a§ sutiksiu, ar
oipukų ir kai tie nauji gn-;rej a]e paėmė bizūną ir kadi pį™ ' Įtini
r.oriai pradėjo į gazietas ra-,Hdirfco kailį? tai . tris’ * 1 -gU*'* -gy-
rinėt, tai žmogus gali ii pa- dįenag negalėjau prisėst.
siusti, o nieko nesuprasi. yajp gali ’0U- jr tau, Maike 

eigų perdaug busi

rikos pasiryžimo padėti 
tam kraštui rasti sprendi
mus savo sunkumams?

—J. K.

Vot, paimkim kad 
davadą: jie rašo,

ir tokį 
“Mums sprec-

r.as.
reikia įsi pareigot Na, kaip —Tėvas šiandien visai ne
teki dzrvuliongą suprasti?

tokia
riščioniškos nuotaikos. Tur 
ut užmiršai, kad šią savai- 

turim Kalėdas?Įtę
—Bai gaš. Maike. užmir- 

1S1” Tau. Zakristijonas ir plot 
i.eiių nepasiūlė.

—Gai jų ir nekepė. kai

—O kaip tėvas 
mintį išreikštum?

—Aš, Maike, sakau, rei
kia išsipagiriot- o ne 
pareigot

—Abu tie žodžiai reika
lingi, tėve.

—Maike, aš nesogiasnas. miltai brangus.
—Palauk’ tėve, palauk, 

tuojau su manim sutiksi.
—Ai ges nat.
—Nesiginčyk, tėve. bet 

klausyk, ką aš sakau.
—Nu, o ką tu sakai?
—Jeigu mes pripažįstam, 

tėve, kad žmogui reikia ka
da nors išsipagiriot, tai toks 
reikalas bus jau pareiga. O 
kas pasiima pareigą ką

—Nu. vistiek aš tau. 
Maike, noriu pasakyt: Me
ri Krismus!

Musl Kalendorius 
Jau Siunčiamai

“Keleivio” kalendorius 
1953 metams jau atspaus 

r.ors padalyt, tas įsipairei-į bintas. įrištas^ ir siuntinėja- 
goja. Lietuvoje valstybės
tarnautojus vadindavo par
eigūnais; tai reiškia, kad,
tie žmonės buvo įsipareigo-. siunčiamas visiems jį 
ję, arba kitų įpareigoti, eiti .sakiusiems. Tikime,
tam tikras pareigas. Ar tė iiki Naujų Metų kalendorių

mas jį užsisakiusiems. Da
lis užsakymų jau pasiųsta, 
o šią savaitę kalendorius 

užsi 
kad

vas dabar nesutiksi, kad tas 
žodis vra reikalingas?

—Vistiek, Maike- aš ne
myliu jokių pareigų; bet 
jeigu tas žodis tau reika

gaus visi. o jei dėl pašto 
perk rovimo kalendorius 
kiek susivėlintų, tai prašo
me atleisti.

“Keleivio” kalendoriuje
lingas, tai aš sporo nekel- Nra aP’e 100 puslapių. Ja- 
gju< ime yra plati kalendorinė

'dalis ir daug visokių skai 
tymų, eilių, informacijų ir

—O kodėl jisai tėvui ne 
patinka

—Todėl, Maike, kad mu- idomių 
sų lietuviškoj šnektoj yra

traipsnių įvairiais 
klausmais. Kalendorius at-
spausditnas gerame popie
tyje, aiškiu raštu, lengvai 
skaitomas. Dabar pats lai
kas kalendorių užsisakyti 

kalto i nėra. Tėvas, matvt. Kama 50 centų, 
norėjai pasakyt: pavydas? | Pinigus ir užsakymus 

-Maike. tu perdaug ma- rašome siusti šiuo adresu

eau gražesnis žodis.
—Koks, pavyzdžiui?
—Doq pavvdpastis.
—Tokio žodžio lietuvių

nęs nemokvk, ba as galiu 
supykti. Tu žinai, kad aš 
vyresnis, ir aš turėčiau ta-

KELEIVIS 
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

emmo žinovai sako. kad 
bolševizmas ten jau išnaiki 
no dešimtis milionų žmonii 
.r. jei ilgiau pabus- tai gal 
Ir visas šimtas milionų žmo- 
įių bus vienu ar kitu budi. 

išnaikinti. Pašalinimas 100,- 
>00.000 gyventojų perdaug 
irstai apgyventame krašte
ra ūkiškų negalavimų 
prendimas. bet kokia kai- 
.a jis pasiekiamas?

Gal toks pat žmonių Dal
inimas ir Indijos laukia 
ei ji nesugebės laisvės sa
igose duoti žmonėms pa- 
;enčiamesnį gyvenimą. Ar 
ndija gali tą padaryti be 
liktaturos režimo? čia tai 
r yra didysis klausimas, 
nepriklausomybė pati per 
save dar nieko neišspren- 
žia.
Indijos žmonių skurdas 

ra ir ekonominio atsiliki
mo ir perdaug didelio gy
ventojų skaičiaus padala.-, 
ndijoj kasmet gyventojų 
kaičius auga po 4 ar 5 

milionus. Išmaitinti tiek 
apildomų žmonių galima 

iktai nuolat keliant ūkį. 
gaminant daugiau maisto ii 
pramonės gaminių. Kadan
gi visame krašte skurdas 
bujoja, tai ir tam skurdui 
nažinti reikia didelių nkiš 
ų pastangų, kelti žemės 

ikį, drėkinti laukus, plėsti 
pramonę ir tt.

Be ekonominio skurdo 
’ndijos didelis galtosukis 
yra socialinės problemos. 
Seniau Indijos gyventojai 
buvo pasiskirstę kastomis, 
apie 40,000.000 žmonių bu
vo skaitomi pačios žemiau
sios kastos ir vadinosi “ne 
’iečiami,” nes prie jų prisi 
sliejęs “padorus” žmogus 
save pažemindavo. Kasti
nis pasiskirstymas forma
liai pašalintas, bet prakti
koje jis stipriai jaučiamas.

Raketieriu Karalystė
Per Nevv Yorko uostą iizmui tyrinėti komisija

kasmet Įvežama ir išveža
ma įvairiausių prekių už 
septynios bilionus dolerių.
Už tokią krūvą pinigų ga
lima gauti milžinišką krū
vą visokių gerybių. Visas 
tas turtas eina “per uostą.” 
uoste jis pakraunamas i lai
vus, o laivams atplaukus 
-ęrybės iškraunamos iš. lai
vų.

Prekės iš Nevv Yorko uo
sto keliauja į visas pasaulio 
dalis ir į kitas Amerikos 
uostus. Iš visų pasaulio 
kraštu Į Nevv Yorką atgabe
nama daugybė visokių pre
kių. Nevv Yorkas yra bene 
pats didžiausias pasaulio 
uostas. laivus iškrauna ir 
pakrauna laivų krovėjai, 
kurie yra organizuoti į uni
ja-

Laivų krovėjus samdo 
ne laivininkystės kontoros, 
bet pati unija. Samdo pa 
gal esamą darbą. Kartais 
laivų ateina daugiau, tada 
ir krovimo darbo yra dau
giau. o kartais darbą reikia 
paskirsty1 i. nes visiems uni
jos nariams jo neužtenka.
Darbų paskirstymas pri 
klauso nuo unijos pareigū
nų.

Laivininkystės kompani
jos ir kontoros, kurios pre
kes gabena, turi su unija 
sudariusios sutarti, kaip ir atsigriebia 
kokiomis sąlygomis unijos 
nariai laivus iškrauna ir pa
krauna.

Rodos, viskas tvarkoje.
Laivai iškraunami ir pa
kraunami. kaip ir turi būti.
Prekyba žydi ir visi paten
kinti. Bet pažiurėjus ar
čiau i Nevv Yorko didįjį uo
stą, kuris tęsiasi ir Į Nevv 
lersey valstiją, gaunasi ki
toks vaizdas. Dabartiniu 
laiku Nevv Yorko krimina-

Nevv Yorko 
Pažvelgė ir

“pažvelgė” 
prieplaukas 
išsigando.

•Jau geroka- laikas, kaip 
Amerikos spaudoje pasiro
dė žinia, kad
laivų krovėjai atsisakė iš
krauti iš Rusijos atvežtus i 
kailius. Pagal pranešimą j k 
laivų krovėjai i' -
mo atsisakę “liesti” 
kus kailius.

Laivų krovėjai 
pė” savo rankų rusiškais 
kailiais, bet kiek tame 
kale buvo
tai jau kita istorija. Dabai 
paaiškėjo, kad laivų krovė
jų “patriotizmas” buvo už
sakytas. Kada laivų krovė
jų unijos viršininkai gavo 
iš kailių gabentojų 70,000 
doleriu kyšiu, tada

Nevv Y orkoj“'4 > zl'i'rmt 
atsisakė

Nevv Yorko prieplau- 
os yra tikra raketieriu ka- 

patriotiz-:raĮystė, kur kriminalistai 
rusis-jturi susisukę šiltas gūžtas.

O ką policija sako? Po
licijos viršininkai skundžia-

i, kad laivininkvstės kon- «
rei-j toros su policija nenori 

“patriotizmo,'(dirbti ir geriau dirba su ra- 
ketieriais.

Per eilę metų Nevv Yorko 
uosto prieplaukose šeimi
ninkavo keistas “bendras 
frontas" tarp raketieriu, 
unijiniu kyšininku, lažybi- 

kailiai (ninku ii laivininkystės kon- 
buvo iškrauti. Bet apie taborų. Nevv Yorko didmies- 
“patriotišką" vagių švindelįičio policija stovėjo nuoša- 
kraštas sužinojo tik dabar.įliai ir i uosto prieplaukose 
praėjus ilgam laikui po to j vykstančius Įvykius nekrei- 
įvykio. ti'ė dėmesio.

mugelis’ Panašus santykiai buvo ir 
menkas Nevv Jersey uostuose (Ko

“nesute-

Rusiškų kailių 
vra tik vienas ir
dalykas. Liudininkai pato- boken, Jers^y City ir kt.) 
dč, kad Nevv Yorko uostoiTik ten 
raketieriai. vagys ir pana
šus gaivalai kasmet išire-l 
žia milionus dolerių iš pre
kių galientojų. Tie gaben- <lii l»«» 
tojai moka raketiei iams dėl-plaukų 
šventos ramybės, o patys’miesto

valdžia
pasirodo ir vietos 
bendrame nadug

mų fronte flaiyvavo. Esą 
Jersey City majoras Kenny 

ranka rankon su prie- 
padugnėmis, o to 
paskirtas policijos

iš tų žmonių, kuku- viršininkas irgi dalyvavo
ne prekes gabena, tie vėl-siretonėlės graibstyme nuo 
atsigriebia iš vartotojų. Ga-’prekių gabenamų per uostą, 
lu gale vartotojai sumoka
sukčiams vagims ir įvai
riems didžiojo uosto krimi
nalistams didelę duoklę. 
Pagal kai kuriuos apskai 
čiavimus New Yorko prie
plaukos kasmet sukiša va
gims. raketieriams ir krimi
nalistams net 35u.O0O.00O 
doleriui Gal ta suma yra 
perdėta, bet nėra abejonės,

Tyrinėjimas Nevv Yorko 
ir N»'vv Jersey u<»stu “tvar 
kos" tęsiamas. Komisija 
sa'o darbų baigs, išduos 
raportą, vienas kitas rakė 
tieris ar kriminalistas bu:
• ai pagautas už kalnieriaus, 
bet ar prieplaukos bus iš 
pagrindu išvalytos, to pra
našauti nesiimtame.

-E.P

34-sis Prezidentą*

Prezidentas Eisenhovver 
bus įvesdintas į savo aukš
tąsias pareigas, kaipo 34-sis 
Amerikos prezidentas. Taip 
nusprendė kokie tai aukšti 
juristai.

Bet Amerikoje yra buvę 
tik 32 prezidentai! Prade
dant Washingtonu ir bai
giant Trumanu daugiau 
kaip 32 negalima suskaity
ti, nes nėra. Tiesa, prezi
dentas Cleveland buvo iš
rinktas, prezidento vietai iš 
dvejų kartų, vieną kartą 
1SKI įimtais ir prezidenta
vo iki 18X9 metų, ir paskui 
vėl buvo išrinktas 1X92 nie 
tais ir prezidentavo iki 
189/ metų. Dėl to gudrios 
galvos ( levelando prezi
dentavimą ir suskaldė į du 
prezidentus ir gen. Eisen- 
hovveri skelbia 34-jn prezi
dentu.

Toks vieno asmens skal
dymas i du prezidentu at
rodo vėju pamuštas, arba 
yra plauko skaldymas. Taip 
protaujant galima butų ir 
prezidento Roosevelto as
menį suskaldyti į du pre
zidentu. nes jis sulaužė tra
diciją ir buvo išrinktas ure- 
zidento vietai keturius kar
tus (1932, 1936, 1940 ir 
1944 metais), vietoje Įpras
tų dvejų kartų. ____
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Puslapis Penktas

ZIGMAS JANKAUSKAS)

V alparaisiečiai
(Tęsinys)

Valparai*o Universitetas 
Davė Plačią Amerikos 
Lietuviams Inteligentiją
Nuo pradžios iki užbai

gai, 1902-1917 metų laiko
tarpyje, iki musų kraštas 
įstojo į pirmą pasaulinį ka
rą, daug šimtų jaunų lietu
vių, abiejų lyčių, lankė Vai J 
paraiso Universitetą. Ašf 
patsai nemažai jų patrau
kiau, parašinėdamas atsi
šaukimų į spaudą. Jų butą 
rodos tenai ir karui užsibai
gus, tik jau visai mažai. 
Spaudoje apie juos niekad 
nebeteko matyti, jie patys 
apie save nieko nebeskelbė.

Išleidus atsivežtas pini
gines sutaupąs, po dviejų 
ar daugiau metų mokymosi 
ir neturėdami tolimesnės 
pagalbos, daugelis grįžo vėl 
prie senų savo darbų ar ieš
kojo naujo, geriau apmoka
mo darbo, kad padirbėję ir 
susitaupę galėtų grįžti to
liau mokytis. Kiti ėmėsi 
vertelgvstės ar ko kito. Tik 
mažumą lietuvių studentų 
gelbėjo giminės ir kiti su- 
prantantieji mokslo vertę 
prieteliai; tokiems pavyko 
baigti mokslo šakas. Dau
giausia baigė medicinos ir 
dentisterijos mokslus. Ma 
žiau kitus.

Man pažįstami medicinos 
daktarai: S. Biežis, M. Stri- 
kolis, A. Yuška (miręs) D. 
Bagočius (velionio adv. F. 
J. Bagoeiaus brolis, miręs). 
S. Naikelią, A. J. Bertašius,
I. E. Makalas, S- Brenza. 
A. Rakauskas. P. Zalato 
iius, M. Žilvitis (miręs) K. 
S. šeštokas-Margeris (kny
gų “šliuptarniai.” “širdies 
Rūmai’’ ir “Chicagos Sese 
liai” autorius), Dr. T. Dun
dulis. Visi apsigyveno Chi 
cagoje.

Dr. E. G. Klimas (miręs), 
Dr. Ignas Stankus, Dr. A. 
Dambrauskas-Doras apsigy
veno Philadelphijoj, Dr. J. 
Vitkus—Cleveland, Ohio, 
Dr. Ciapas—Providence, R. 
L, Dr. K. C. Mikolaitis (mi
ręs )—Lavvrence, Mass.

Dantų gydymo daktarai: 
C. Z. Veželis, K. Drangelis
J. Gurskis. A. R. Lauraitis
K. Kliauga, J. Kiela. P 
Petraitis. P. Žalys. A. Zu- 
bas. P. Atkočiūnas, J. 
Paukštis—rodos visi apsi
gyvenę Chicagoje. Šapra- 
nauskas-Sa pranas (miręs) 
Waterbury, Conn., Dr. Žu- 
ravlis-Zurwell — Worces- 
ter, Mass.

Vaistininkai: J. J. Smai
lis (miręs)—Hamtramck, 
Mich., V. Leščinskas (mi
ręs), rodos, Elizabeth, N. 
J.

Daktarai optometristai:

J. Pašakarnis—So. Boston, 
Mass., J. Šimoliunas-Sims 
Detroit, Mich.

Kunigai: A. Baltutis, J. 
Čižauskas, P. J. Juška it is, 
A. Linkus, J. Kelmelis, A. 
Martinkus, J. Paškauskas, 
J. V. Skripka, A. Vaičiūnas 
(rodos, miręs), S. J. Struc 
kus, J. Statkus.

Teisininkai - advokatai: 
P. Česnulis, T. J. Kučins
kas, K. P. Kazlauskas, J. 
Brenza (bankininkas), A. 
Lukošius (miręs) rodos, 
Waterbury, Conn., J. Vala- 
šina—Gary, Ind.-

Laikraštininkai - redak
toriai : K. Augustinavičius 
(“Naujienose”), Pranas Gu
das, Z. Vitkauskas (miręs), 
A. Zolpis, M. Zujus, V. Sir
vydas, K. Vidikas, A. Bim
ba, J. J. Jokūbaitis (eilinin
kas), A. A. Tulys. 

Menininkai: Jonas Šilei
ka, J. llakis (piešėjas).

Muzikai? V. A. Greičius 
(miręs), P. Klubais, A. Šla
pelis, A. Dauderis.

Visuomenininkai: V. Ce 
kanauskas-Chase, S. Balzė- 
kas, J. F. Judeikis, Julius 
Kaupas, M. - Kiras, ' J. V 
Liutas-Liutkauskaš (miręs),! 
S. Mišeika, P. Molis, F. 
Poška, A. Ramanauskas 
(miręs), M. J: Vokietaitis, 
A. Zymontas, Z. Jankaus
kas, Stefanija Čiurlionytė- 
Douvan.

Diplomatai ir kiti profe 
rionalai: Bronius Balevi- 
čius-Balutis, Daužvardv
—d i plomatai ji D?. Ė. Prata-
pas—agronomas '• 5. Saldo
kas—architektas; 'M. (?)
Skaiandžiubaš—ervilinis in- 
žinierius.

Šie viršuj suminėti pro
fesionalai JU'šiaip aukščiau 
pažengę apšvietoje lietuviai 

dar daugiau čionai ne
paminėtų —- pasiskleidė po 
visą platų kraštą. Jie įsi
jungė į Amerikos lietuvių 
judėjimą: kalbomis, darbu, 
organizacijose, raštais, pa
gyvindami ir pagreitinda
mi lietuvių pirmvneigą ap- 
švietos, kultūros, biznio, or
ganizacijų ir kitose gyveni
mo srityse. Jie viens po 
kito nyksta. Dabar ... o 
dabar jų vietas užima ir jų 
darbais naudojasi čia gimu
sieji lietuviai ir naujaku
riai. Ir čia gimę ir naujai 
atvykę maža žino, kad čia 
butą plačios ir veiklios 
“valparaisiečių” inteligenti
jos.

XI-23-52.
(Galas)

Redakcijos prierašas: Jei
kas iš buvusių valparaisie
čių malonėtų nurodyti dau
giau tą mokslainę baigusių

UŽGRIUVĘS DARBININKAS Į6GELBČTAS

Bill Hoek. 36 metu darbininkas, bedirbant jam prie kelio 
Fairlawn. N. buvo užgriūtas. Viršuje paveikslas rodo, 
kaip policininkai jj atkasa. Apačioje išgelbėtas darbinin
kas gaivinamas kvėpavimo aparatu. Laimei, darbininkas 
atsipirko gana lengvai.

Dr. Prunskio Recenzija
Paprastai recenzijos, nei

giančiai atsiliepiančios apie 
naujai išleistą knygą, suda
ro tai knygai gerą reklamą. 
Todėl leidyklos, norėdamos 
geriau knygą parduoti, kar 
tais griebiasi tokio “trik- 
so,” t. y., pasirūpina, kad 
kas nors parašyti) knygą iš
peikiančią recenziją.

Paskaitęs “Draugo" kul 
turiniame priede (lapkričio 
22 d.) bažnyčios mokslų
daktaro Juozo Prunskio 
straipsnį, užvardintą “Mau
passant’as Lietuviškai," ku
riuo “recenzuojama" Ter- 
ros leidyklos išleistas pran
cūzų novelisto Guy de Mau
passant’o novelių rinkiny 
pavadintas “Karoliai", pa 
galvojau: gal kunigas-dak- 
taras “recenziją“ rašė lei
dyklos paprašytas.

Pačioje straipsnio pra
džioje kunigas-daktaras ra
šo šitaip: “Maupassant’as 
—paša k o j i m o meisteris, 
pasižymįs formos stiprumu. 
Tai, be abejo, stiprus talen
tas. Deja, tą talentą pra
žudė hedonistinis (malonu
mų ieškantis—Mąstytojas) 
gyvenimas.“

mažaja raide (217 pusi.); 
kad 251 pusi. kunigas pa
vaizduotas su jiersipiauta 
gerkle ir kad “Musų poel 
gių reikšmę nulemia vien 
tik- jų pasekmės” (268 
pusi.).

Savo straipsnį Juozas 
Piunskis užbaigia protes
tuodamas prieš leidėjus, iš
leidusius noveles, kurios 
galinčios nukleipti jaunimą 
nuo natrĮotįznįo ir idealiz
mo.

Mėgstu lietuviškai pasi
skaityti, todėl “Karolius,” 
kaip ir beveik kiekvieną 
lietuvišką knygą, bučiau 
skaitęs ir be šios reklamos. 
•Betgi, kai ėmiau knygą 

^Įskaityti, radau, kad kunigas 
Piunskis nei negalvojo jai 
reklamos daryti. Jis ją pei
kė tikrai “iš peties,” ginda 
mas savo luomo interesus.

•kaip pavyzdžiui kompozito
rius Schumann, vokiečių 
filosofas Niet2sche, daili
ninkas van Gogh ir musų 
Čiurlionis—savo gyvenimo 
durnas baigė psichiaterinė- 
se ligoninėse. Ar ir jų ku
rinių reiktų atsisakyti vien 
dėl to, kad jų genialus pro
tai dėl vienokios ar kito
kios priežasties ““perdegė”?

Išvengimui galimo J. 
Prunskio priekaišto tenka 
dar pridėti, jog pamišėlių 
tarpe dažnai pasitaiko ir 
tokių, kurie pamišimo me 
tu pergyvena visokias eks
tazes, “kalbasi su Dievu” ir 
net .pamokslus sako. Gal 
Dr. Ibunskis nustatys kokia 
bacila tokiems smegenis 
ėda?

Be reikalo Dr. Piunskis 
‘konsiliuman’’ kviečiasi ja
poną daktarą, kuris tik 
1913 metais surado bacilą, 
vadinamą “Pripomena pa- 
lidlum,” kai vietoj jo jis 
jalėjo pasikviesti lietuvių 
kilmės vokiečių mokslinin 
ką Schaudinn (šiaudini), 
kuris jau 1905 metais at
rado “sprirochaeta pallida 
(sifilio sukėlėją).

Maupassant’as mirė 1893 
metais, t. y., 12 metų praė
jus nuo to, kai buvo suras
ta sifilio ligos baeila. La
bai dažnai atsitinka, kai 
gydytojai, nustatydami pa
ciento diagnozę, apsirinka, 
nors ligonį egzaminuoja as
meniškai, o ką jau bekalbė
ti apie nustatymą ligos tam. 
kuris jau, senai yra supuvęs 
kapuose. ...

Vienok, jei Maupassant’
as, kaip Dr. Piunskis, pasi
remdamas universiteto me
diciniškų biografijų studi
ja, nurodo, ir butų sirgęs 
venerine liga, negalima su
prasti kokia etika pasirem
damas Prunskis tai rekla
muoja? Kiekviename kul
tūringame krašte etika ir 
įstatymai įpareigoja gydy
tojus laikyti paslapty paci
ento ligą, kad neteršus jo 
bei jo ainių vardo. Uni
versiteto studija, kuria pa
siremdamas Piunskis šun-jb>jas atrado

u* visi svarai duonos, ku
liuos prarys šis mažiukas, 
iki sulauks 14 metų ir bus 
naudingas ūkyje. Sur.us ge
rai žinojo* kad senį gali 
perkalbėti tik kunigas. Mat, 
taip jau yra, kad davatka 
savo protu negalvoja. Jos 
kalbami maldos žodžiai tik 
automatiškas bambėjimas. 
Sūnūs tad nutarė kreiptis į 
vietos kunigą ir prašyti jį, 
kad šis jo tėvą paveiktų. 
Kai sūnūs atėjo pas kunigą, 
tasai jo paklausė: “Ką gi 
aš turiu jam pasakyti, tam 
tavo tėvui?”

—Ogi . . . tai, ką jus pa
sakojat per pamokslą, no
rėdami gaut iš žmonių pi
nigų.

“Kaimiečio supratimu, 
svarbiausias religijos sieki
mas buvo iščiulpti pinigą, 
tuštinti žmonių kišenes, kad 
prisipildytų dangaus skry
nia. Tai buvo nelyginant 
didžiuliai prekybos namai, 
kur kunigai buvo tarnauto
jai, pasalūniški, gudrus, ap
sukrus tarnautojai, kaip 
niekas kitas, kurie tvarkė 
viešpaties dievo reikalus 
kaimiečių nenaudai.

“Jis labai gerai žinojo, 
kad kunigai teikė paslau
gas, dideles paslaugas varg
šams, ligonims, mirštan
tiems—rėmė juos, guodė, 
patarinėjo, palaikė; bet vi
sa tai darė dėl pinigų, mai
nais už baltą, gražų, žvil
gantį sidabrą, kuriuo tikin
tieji mokėjo už sakramen
tus ir m Irias, už patarimus 
ir užtarimuš, už-nuodėmių 
atleidimą ir indulgencijas, 
už skaistyklą ir rojų. žiū
rint kokios buvo nusidėję 
lio pajamos ir duosnumas’ 
(11 ir 12 pust).

Argi viršpacituotieji žo- 
džiai galėjo patikti kunigui 
Prunskiui? Ar dėl jų ne
buvo verta suniekinti jų au
torių?

Dabar eikime toliau. No
velėje “Mažoji Rok“ apra
šoma nužudymas vienos 
jaunos mergaitės, kurios la
voną kaimo laiškų išnešio- 

giraitėje. Gy-

Totaliniu Boikotas

Dalykas mat toks: Mau
passant’as savo novelėse 
kartais tai viena tai kita 
proga nevengia ir kuni
gus paliesti. Kunigas 
Piunskis, nenorėdamas išsi
duoti, kodėl jis ėmėsi taip 
nepadoriai autorių niekinti, 
tų vietų, kurios kalba prieš

Toliau šis bažnyčios dak- jo luomo brolius, sąmonin-
taras, pasiremdamas Okla- 
homos Universiteto išleista 
studija “Medical Biogra- 
phies,” nurodo, kad Mau
passant’as susirgęs nervų 
pairimu ir atsidūręs beprot- 
namvje (Maupassant’as 

mi-

Mat, čia tik- 
jo pasirinktą

lietuvių, redakcija mielu psichiatrinėje ligoninėje 
noru jų vardus pagarsins. metais).pagarsins.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei 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 Eaat Broadway, South Boaton 27, Maaa.

Toliau daktaras Pruns- 
kis, jasikvii-tęs japonų dak
tarą N’oguchi. 1913 metais 
mradusį “Treponema Pali 
dium” bacilą. Maupassant’- 
ui nustatė sifilio diagno
zę. .. .

Po šio “konsiliumo” dak
taras Piunskis grįžta prie 
Maupassant’o novelių ir jo
se suranda sekančių “pasi
piktinimų” :

Kad “merginos skaistybė 
neturi jokios reikšmės kai
me” (14 pusk); kad ant 
prostitučių namų vaizduo
jamas pranešimas “uždary
ta dėlei pirmosios komuni
jos” (141 pusk): kad jų 
smegenis būna “sukaustę 
tikėjimas, tradicijos ir prin
cipai“ (213 pu-..»: kad žo
dis ■‘•šuanvtopit’ Gontas

gai necitavo, 
slas pateisina 
kelią.

Aš tuos sakinius, kurių 
Piunskis “nepastebėjo ir 
savo ““recenzijoje” nenuro
dė. pacituosiu. Bet pirma 
noriu priminti, kad tame 
pačiame jo redaguojamame 
“Drauge.“ pasiremiant vo
kiečių j>sichiatru E. Kret- 
schmer’iu. kartą buvo iš- 
pausdinta vieno, rodos, 

medicinos (o ne bažnyčios) 
daktaro žodžiai: “Genijus 
dažnai tampa bepročiu 
(žinoma, tik ne priešingai), 
nes juo daugiau psichinės 
Intencijos, juo daugiau 
Įtampos ir tuo budu dau
giau pavojaus ‘perdegti.’ 
Todėl nenuostabu, kad ga
bų," žmonės savo amžių ne
vienas baigė “psichiatrinė
se ligoninėse” (beprotnamy 
je bažnyčios daktaro Prun
skio tarimu).

Manau, kad Dr. Prunskis 
bus irgi girdėjęs (o jei pri
miršęs—gali pasitikrinti bi- 
ie kurioje enciklopedijoje), 
kad tokie genialus žmonės,

daktarauja, yra išleista me
dicinos mokslo studijų tiks
lais, bet ne suniekinimui 
kunigams nedraugiškos kū
rybos. Argi kunigas Piun
skis nežino, kad bažnyčia 
ne d r a u d ž i a sifilitikams 
tuoktis ir turėti vaikų, tad 
kam juos (vaikus) pastaty
ti viešai paniekai dėl jų 
protėvių kaltės? Tokią, 
kaip Prunskis, “recenziją 
gali rašyti ne daktaras, bet 
šundaktaris, kuris neturė
damas mediciniško pasiruo
šimo, ima viešai skelbti me
diciniškas problemas.

Dabar panagrinėsime 
Maupassant’o novelių vie
tas, kurios ne tik kunigui 
Prunskiui, bet ir bile ku
riam jo luomo broliui, ne
gali patikti ir kurių, kaip 
jau minėta. Prunskis, neno
rėdamas išduoti tikrosios 
savo apmaudo priežasties, 
nei vienos nepacitavo.

Pačioje pirmoje novelėje* 
“Tėvas Amablis’ vaizduo
jama kaip vienas fanatiš
kai religingas ir šykštus se
nis, niekaip nedavė sutiki
mo savo sunui vesti jo pa
miltą merginą su vaiku. Ir 
ne dėlto, kad butų buvęs 
pažeistas jo doros jausmas, 
nes mergino." "kaltybe ne
turėjusi jokios reikšmėm 
kaime (Prancūzijoj), bet 
dėlto, kad senio šykštumą." 
jo žiaurus taupę mo instink 
tas negalėjo sutikti su ta 
mintimi, kad jo sūnūs au
gins svetimą vaiką. Jam 
vienu akimirksniu prieš 
akis stodavęsi visos sriubos

dytojas konstatavo, kad 
mergaitė buvusi kokio ne
dorėlio išniekinta ir po to 
pasmaugta.

Tarp įvykio vieton pribu
vusios kaimo valdžios ir 
smalsuolių minios buvo ir 
vietos klebonas, “dar visai 
jaunas kunigas, l»et jau ap
tukęs.” Kaimo majoras Jo-
sefas Renade, turtingas mu 
dvarininkas, žmogus šiurkš
tus, mėgstąs mušti sargus ir 
vežėjus, politiniais sumeti
mais gerbiąs bažnyčią, bet 
netikįs, kuris, kaip novelės 
finale išryškėja, nužudė 
mergaitę, šaukė iš tolo:

—.Jus pietausit su mumis, 
ponas klebone! Po valan
dos!

Kunigas atsigręžė ir ta
rė:

—Su mielu noru, ponas 
majore. Aš busiu pas jus 
apie dvyliktą“ (70 ir 71 
pusi.).

Čia autorius labai meis
triškai pavaizduoja, kaip 
tie, kurie “gerbia bažny
čią” ir neatsisako kunigų 
draugystės, gali būti dideli 
nusikaltėliai.

Dabar pažiūrėsime, kaip 
atrodo tos vietos, kurias Dr. 
Prunskis, “pagrįsdamas" 
savo “pasipiktinimus," pa
citavo. Laikysiuos ne kny
gos. pu. iafių Dr pnm- 
skio vartotos, eile.-.

(Bus daugiau

Egipto sostinėje yra visa
me mahometonų pasaulyje 
garsus Al Azhar universite
tas. Jis skaitosi aukščiau
sioji mahometonų mokslo 
įstaiga. Tas universitetas 
kalis nuo karto pasisako 
visiems mahometonams ru
pimais klausimais.

Pereitą savaitę Al Azhar 
universitetas nutarė, kad vi
si tikrojo pranašo Mahome
to išpažintojai turi skelbti 
“totalinį boikotą” Prancūzi
jai už jos politiką šiaurinėj 
Afrikoj. Prancūzija bus 
boikotuojama biznio santy
kiuose, politiniai ir kultūri
niai.

Universiteto paskelbtas 
boikotas sutapo su Arabų 
Lygos pasitarimais Egipto 
sostinėj. Arabų Lyga (Egip
tas, Jordanija- Arabija, Si
rija. Jemen ir Lebanonas) 
per Egipto diktatorių gen. 
Naguib davė savo palaimi
nimą universiteto paskelb
tam boikotui ir sakė, kad 
Arabų Lygos atstovai apta
rė Palestinos klausimą ir 
“apgailėtiną padėtį Tunise, 
Moroke ir Alžirijoj.”

Įtraukimas Alžiro į Na
guib susirūpinimų skaičių 
yra gana budingas. Alžy
ras yra Prancūzijos dalis ir 
jau apie 120 metų yra Pran
cūzijos valdomas. Alžyre 
gyvena apie S. milionus 
žmonių ir iš to skaičiaus 
vienas milionas via prancū
zų. Arabai aiškiai rodo 
pirštu ir į Alžyrą ir žada 
nenurimti, kol “apgailėtina 
padėtis” ten bus pakeista 
“geresne.” :•

Kokios reikšmės arabų 
skelbiamas boikotas gali tu
rėti, sunku tiksliai pasaky
ti. Greičiausia; kad jis jo
kios reikšmės neturės. Tie 
patys arabai skelbė “šven
tąjį karą” prieš Izraelio 
mažą valstybę, bet iš to ka
ro išėjo didelė sarmata. 
Arabai ir dabar lioikotuoja 
Izraelio respubliką, l>et dėl 
to boikoto Izraelis perdaug 
nenusigąsta. Ir Prancūzijai 
arabų boikotas neatneš di
delių nuostolių. Tas boiko
tas tik parodo pasauliui, 
kad nacionalizmo vilnis ara
bų kraštuose kyla aukštai ir 
putoja. Kaištį didina ir 
Jungtinių Tautų seimo dis
kusijos, kurios aptaria šiau
rinės Afrikos protektoratų, 
Tuniso ir Moroko, klausi-

Pakalbinkimc kalmyr.uj ir 
draugus uisisakyri “Kolei 
▼į.” Kaina metams $3.

Arabų Lygos nariai triuk
šmauja todėl, kad skaito 
progą patogia pasibrangin
ti. Vidurinieji Rytai, tur
tingi aliejumi ir svarbus 
strateginiai Rytų - Vakarų 
imtynėse, nori turėti savo 
srityje sprendžiamą balsą, 
nori atsikratyti svetimos 
globos ir tas yra visai su
prantama.

liet kada Ajabų Lygos 
nariai nori ir Moroko ir Su
dano ir kilus klausimus 
spręsti, jie apžioja daugiau 
negu gali atkasti. Kiek 
toks Egiptas sugeba “atką
ri.“ parodė jo ginčas su 

anglais dėl Suezo kanalo 
gynimo. Patriukšmavo, pra
liejo kiek kraujo- bet pas
kui įsitikino, kad nesveika 
yra perdaug apžioti, nes 
bebandant atkasti pradeda 
dantys byrėti.

Vakar,) valstybė? ir ypač 
Amerika, nori remti viso 
kias reformas arabų kraš- 
iu.- . . .e oK po griežtų re- 
lormų tie Kraštai galės pra
dėti vaidinti svarbesnį ir 
atsaKomi ogesni vaid.ra vą 
tarptautinėj poutikoj. Rik
smais dai niekas nebuvo 
nukd.' nzPaidv'ąs.
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LAIMINGU iLINKSMŲ KALĖDŲ IR 
NAUJŲ METŲ!

Šio skyriaus vedeja ir M. Michelsoni-čne sveiki

na visas bendradarbes ir skaitytojas ir linki 

joms linksmu švenčių ir laimingų Naujų Metų.
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iš Kur Kilo Kalėdos
Varnu ar rasime kita na savo

šventę, kuri butu taip iškil-: kelia vėją. 
mineai su tokiu dideliu pa- mais žmonėsnnngai
sipuošimu švenčiama.
Kalėdos. Tai šventei 
dedam ruoštis nuo rudens.
Dar sniegui nepasirodžius.’mamos n 
krautuvės išstato kalėdines stehacijos

kaio ti
•pra

J

VS

S i
5§-
iš

M

sparnus ir tuo su- 
i'okiais aiškini- 
bandė atsake- 

į Įvairius klausimus. Ka
lendorių jie sudarė žiūrėda
mi i dangų. Mėnulio at- 

žvaigždžių kon- 
(pasiskirstymas)

keista operacija C i; «iKeleivi 
švenčiu Dovanoto

P. UŽPILIET1S:

Mrs. SteUa Mro2owslu pasi
skundė teismui, kad jai De-

7/nkki .vur.»‘ iroito ligoninėj daktaras pa-‘ženklai, paguli , . _  .. .....f -i j darė operacijų. išjmovc 'jas matavo laika.! . . -J. ..f.- I tulžies pūslę, o jai reikėjo 
mus. paštas užsiverčia mi- Žvaigždynus jie pavadino’ pa^yt, piršto operaciją. Li- 
iionais laiškų ir siuntinių. Į įvairiais vardais: štai dan-’ gonį skundžia Dr. Russell E. 
žodžiu, visur jaučiasi
džiausiąs subruzdimas, 
reikia tinkamai pasiruoš 
Kalėdoms. Ką gi mes per

prekes, fabrikai skubina 
gaminti kalėdinius užsaky-

Kalėdas švenčiame“

buvo jiems 
kuriuos jie

di-'guje yra Tauro ženklas, Vė- 
nes žio ženklas (rėpliojančio 

Mergelės ženklas iršti j atgali. 
>er kt.

Viena
Kiekvienas krikščionis 

tikras ar šiaudinis, atsakys, 
kad per Kalėdas paminime 
Kristaus gimimą. Ši nuo
monė, nors labai Įsigyvenu
si, istorišKai žiūrint yra ng- 

Kalėdos yra 
šventė negu 
Kai kas sa-

pateisinama. 
daug senesnė 
krikščionvbė.
ko, kad tai yra pati seniau
sia šventė. Kaipo Kristaus 
gimimo šventė Kalėdos pra
dėtos švęsti krikščionybei 
jau gerai Įsistiprinus, taigi, 
praėjus 350 metų nuo jos 
atsiradimo. Trečiame šimt
metyje (apie 245 metus), 
kai atsirado mintis švęsti 
Kristaus gimimą, b u v o 
krikščionių, kurie tam griež
tai priešinosi, nes esą Kris
tus ne koks karalius ar fa
raonas, kad iš jo gimimo 
daiyti šventę. Be to, visai 
nebuvo aišku, kada Kristus 
gimė. Vieni siūlė švęsti jo 
gimimą gruodžio mėnesį, 
kiti kovo mėnesi, buvo ar
gumentų už balandžio 20. 
lapkričio 27. sausio 5 ir ki
tas datas. Pagaliau bažny
čia nutarė švęsti Kristaus 
gimimą gruodžio 25 dieną, 
šis nutarimas buvo labais 
diplomatiškas, nes daug 
lengviau senom šventėm 
priduoti naują prasmę, ne
gu Įgyvendinti visiškai nau
ją šventę. O gmodžio 25 
“ pagoniškuose” kraštuose 
nuo seno buvo didelė šven
tė.

Visos senosios religijos, 
tam tikra prasme gali būti 
laikomos gamtos religijom. 
Primitvvus žmogų?

iš ypatingų reiš
kinių, Kurio senovėje žmo
nės negalėjo suprasti, buvo 
dienos trumpėjimas. Tam
sa, kuri kasdien didėdavo, 
baugino žmone.'. Saulė žie
mą vos jiasirodydavo, ir 
kas žino, ar ji visai nepra
nyks? Bet po vienos nak
ties toji baimė pranykdavo, 
nes saulė vėi grįždavo pas 
žmones ir dienos pradėda
vo ilgėti. Tas nuostabus 
Įvykis Įvykdavo, kada dan
guje būdavo Mergelės žen
klas. Senovės žmonėm, ku
rie daug reikšmės skyrė 
žvaigždėm, atrodė, kad sau
lė yra naujagimis kūdikis, 
pagimdytas Mergelės.

Lynch ir reikalauja 100,000 
dolerių atlyginimo. Daktaras 
aiškinasi, kad jis buvo pasi
ruošęs daryti tulžies pūslės 
operaciją, jam atvežė ligonę 
su uždengtu veidu, jis jai ir 
išpiovė tulžies pūslę. Teis
mas išspręs, kas už tą klai
da mokės.

švenčių proga žemiau iš
vardinti musų skaitytojai ir 
prieteliai užsakė 
savo draugams ir 
.'aipo švenčių dovaną:

Mr?. H. Ambrose iš Chi
cago, 111., užsakė '•Keleivį’ 
Mrs. Guobienei, Chicagoje.

Mrs. Rose Zororr.skas iš 
Lav.renee, Mass., atnaujino 
•‘Keleivį’ B. Czyzui. Lavv- 
rence, Mass.

-Jokūbas ir Eva Likai už
sakė -KcleLį” J. žaldokie- 
nei, Leroy, Mich.

M r. ir Mrs. Slankai iš 
Mass., užsakė “Ke- 
J. Adomaitienei. 

Brockton, Mas>.
Mike Grer.da iš Hyde 

Park, Mass., už>a Kč “Kėlei-i 
vį” W m. Grer.dai. ten pat.

* Miss Neilie \Va!ent iš N. 
H. Švenčių proga atnaujino 
prenumeratą savo motinai* 
Širs. Benigna YY.alent.

Pranas Urbonas užsakė 
‘•Keleivį” Mis. Chesnes, 
Brooklyn, N. Y.

M r. Lemey -J r. užsakė 
‘‘Keleivį” savo tėvui -James 
Lemey, So. Boston, Mass.

Užsakytojai per ‘•Kelei
vį” siunčia savo draugam 
ir giminėm sveikinimus su 
šventėm ir geriausius linkė
jimus Naujų Metų proga.

-Keleivi”
giminėms

RITA GRĮŽTA

Kilnių žvaigždė Rita liay- 
M»»rth. apie kurio.-, meilišku.- 
nuoi.vkiu- -u mahometanų 
turtuoliu Aly khan spauda 
informuoju. išsamiai ir rim
tai, ffrižta namo i užsieniu.

Iš Kvailiuko Užrašu
—Kvailiukas, atsakė(Tęsinys) j

( Tankiai gatve praeidavo man. Bet daržinė ir šian- 
jguzikuotas žmogus. Nors’dien tebestovi toje pai vie- 
J u.o nedidelio ūgio, bet ei-toje.
f'avo taip tiesiai, galvą auk-’ Pagaliau man dar dau
gyn pastatęs, ir i.' lėto, kad giau isstypus, mane jau iš- 
as manydavau, jog bijo leisdavo vieną ne tik i ■ ai- 

sagas pamesti.
stražninku va-

Lynu,
leivi

svarbesnius ir painesniąsias 
•is iešuos aisak\,•r »
pasislėpęs nuo tėvų.

spindinčias 
•JĮ žmonės 
liedavo, o teta—Mjnajevu. 
iš tų pavadinimų aš nieko 
nesupratau ir sykį paklau
siau tetos, kas jis yra? -Ji 
man paaiškino, kad tai val
džia ir reikia bijotis . . .

Tada mano galvoje ne
kaip tas v i-kas sutilpo, ir 
aš ėmiau jo bijotis. Syki 

|man labai įsižaidus. kaip iš 
[žemės išdygo tas valdžia, ir 

nebc-usilaikes paleidau

vę, bet siųsdavo Į krautu
vę šio bei to parneši. Ir 
kai jau maniau prasidėsiant 
laisvės dienoms, kad galė
siu vaikščioti iyg suaugęs 
\ ienas pa gatves, \ ieną ry
tą nuvedė mane Į mokyklą. 

Įlš pradžios apsidžiaugiau, 
bet kai tenai nė žodžio ne
buvo lietuviškai kalbama - 
pasidarė ji pragaru, jei tok
sai dar kur kitur vra.

ŠEIMININKĖM

kitur,jvisą saują smėlio i akis. 
(Pabėgti nebegalėjau ir tik 

Motina, (ištariau:
—Atsiprašau, dėde . . 
šis nusipurtino smėli

Nupirko knygą. Butų ir 
gražus paveiksimi ai. bet 
kai reikia skaityti nesu
prantamus žodžius - pašau- 

’lio galas. Negana prika-
? rimuoja mokykloje, bet nar-

------ -— *------paval

šeimininkės šventėms pa
prastai stengiasi paruošti 
ką nors ypatingesnio, ne
kasdieniško. Čia duodame 
keletą receptų kalėdinių 
pyragaičių ir desertų, ku
riuos pagaminti yra lengva 
ir pigu.

Kalėdų Senelio Pasaka Vaikams

Skandinavijoje ši ypatin
gą Įvykį—saulės grįžimą— 
žmonės švęsdavo su di
džiausiu triukšmu ir džiaug
smu- Romėnai septynias 
dienas (pradedant nuo 
gruodžio 18) pradėdavo sa
vo saturnalijas, degindami 
tūkstančius žibintų, dova-i 
nodami viens kitam dova
nas, šokdami ir dainuoda
mi. Šiaurėje saulės grįži
mui pavaizduoti buvo degi
nami ne žibintai, bet dideli 
laužai, kurių milžiniška 
šviesa vaizduodavo naujus 
metus, naują šilumą, derlių, 
vaisingumą. Egipte saulė 
buvo vaizduojama kaip 
naujagimis, o kunigai eida-

ėme piktai man kažką pa-r*111'
šakoti, bet patikėkite mani-?*2'1’,° Jį}1 ’ 1 i:e Kl‘-V7™ gu! Patikėkite man, asmi, as ne vieno žodžio ne
supratau, tai buvo ne lietu
viškai. Aš nulėkiau pas te
tą ir ėmiau klausinėti, ko
dėl Lietuvos valdžia nemo
ka lietuviškai?

— Kvailiukas,—piktai at
sakė teta.

It
vau kvailas, kad šį klausi
mą stačiau.

Bet po kiek laiko klebo
nas nuvedė mane prie var
gonininko ir liepė mokyti 
rašyti. Kai aš ėmiau ve
džioti rašaluotą plunksną 
popiery. jame turėjo reikš
tis žodžiai, bet aš jų nė 

t vieno nesupratau. Pagaliau 
egg nog (is butelio) man išmokti visą eilę

visus žodžius išmokau, bet 
kuris iš jų knygoj po ku
riuo paveiksliuku yra—ne
galėjau atpažinti. Aš vi
sus paveiksliukus, o su jais 
ir raides, su ašaromis išplo
viau, o knygos lapai liko

Pyragaičiai su Egg Nog

nėra. Ir tur būt ne vienas 
musų norėjo tą dieną verk
ti, nes buvo taip graudu, 
kad iliuzija apie senelį su
dužo.

Labai jautrus vaikai ypačU kiaušiniai 
sunkiai pergyvena tą trage- i puodeli? 
diją. Tad kyia klausimas, 
ar suaugusieji gerai daro 
išgalvodami pasaką apie se
neli. Vaikų psichologai, 
kurie stebi vaikų elgesį ir 
jų reagavimą, sako, kad pa
saka apie senelį nėra kenk 
sminga vaikams, bet tėvai 

Visų tautų vaikai prieš.turi žinoti, kad yra laikas 
šventes su ilgesiu jo laukiai vaikui pasakyti tiesą. Kai 
ir tikisi iš senelio puikių do- vaikas pradeda abejoti se-

Tiek Amerikoje, tiek Eu
ropoje Kalėdų Senelis, va
dinamas įvairiausiais var
dais, prieš šventes yra gy
vas visų vaikų lupose. Vo
kietijoje jis vadinamas St. 
Nikolaus, Rusijoje—Diadia 
Moroz (Dėdė Šaltis), Ame
rikoje—Santa Claus, Lietu
voje paprastai “Kalėdų Se
nelis,” bet visose tautose 
jis reiškia tą patį: ilgabarz- 
dį, geraširdį senuką, kuris 
per Kalėdas geriems vai
kams atneša dovanas.

i'anų. Bet ateina laikas,, 
kad paaugęs vaikas prade
da abejoti senelio buvimu. 
Ateina diena, kada jis su
sivokia. jog dovanas atne
ša ne senelis, o tėvai: kad 
dovanų genimas pareina ne 
nuo to, ar jis buvo geras 
vaikas, bet nuo to, kiek tė
vai turi atliekamų pinigų. 
Vaiko pasauly staiga sūri 
dūžta ilgus metus gyvenusi
iliuzija apie senelį. Jis ne 

vo procesijoms ir dainuoda-j bestato prie lovos savo ba- 
vo: “Koroh Mergelė, pa-kelių ar kojinaičių, kad se- 
gimdė Aiona.” Aionas—!nelis supiltų į jas savo do-
Mergelės sunus- 
lė.

-ouvo sau-

Reikia paimli: 
puodelio miltu (take

1 šaukščiuko druskos
2 Šaukščiukai kepimo milteliu i
]U šaukščiuko cinamono
1 šaukštas muskatinio riešuto ♦

(r.utmeg)
" j. puodelio cukraus 
1 3 puodelio svie.-to

puO’.ieiis
puodelis
šaukštas

ę.i7;nu- : Z azmn V I lu‘
supiaustylų
vaniles

flour)

sūkiu i 
riešutu jų ir kai

Gerai išmaišvkit sviesta

negalė-
damas išaiškinti gamtos 
reiškinių, laikė juos aukš
tesnės valios j>asireiškimais. 
-Jo fantazija tą aukštesnę 
valią vaizdavosi tai žmo
nių. tai kitokių fantastišku 
būtybių pavidalu. Kodėl 
dangus išrašytas visokiom 
žvaigždėm? Kas yra už 
jų? Tie klausimai primity
viam žmogui kilo, bet Į juos 
atsakymų jis ieškojo ne te
leskopu. ne tyrinėjimų pa
galba, bet fantazija. -Jis kū
rė visokius milus, legendas, 
dievus ir pusdievius. Kodėl' 
saulė dieną Šviečia, o kitą 
dieną lyja? Tur būt kai 
dangaus tėvas patenkintas, 
saulė šviečia, o kai jis rūs
tauja, dangus apsiniaukia. 
Iš kur atsiranda vėjas? Tur 
būt milžiniškas erelis judi-

Taip švęsdavo žmonės 
saulės grįžimą gruodžio pa
baigoje, dar nieko nežino
dami apie Kristaus gimimą. 
Ir Kristui gimus, jie šventė 
Kaip šventę pagonišką šven
tę. kol vėliau bažnyčia tai 
šventei pridavė visai kito
kią, krikščionišką prasmę.

Sveikinimai V. Šarkiunienei

Gimtadienio proga linkiu 
Viktorijai Šarkiunienei il
giausių metų ir geros svei
katos, kad dar daug tokių 
gimtadienių sulauktų ir 
juos gražiai praleistų.

Bridgevvaterietė V. šar- 
kiunienė yra daug kam ži
noma, nes ji yra linksmo 
budo ir turi daug draugų ir 
prietelių. Išauginusi gražią 
šeimą (3 sūnūs, iš kurių su
silaukė po anūką), dabar

vanas, jis nebėga Kalėdų 
rytą prie eglaitės žiūrėti, 
ar senelis ko nors po eglute 
nepaliko, jo mažutėj širdy 
Įsisiurbia liūdesys, sumišęs 
su pykčiu, kad suaugę jį 
tiek ilgai kvailino pasaka 
apie nesantį Kalėdų senį.

Iš tiesų, ar gera yra liū
liuoti vaiką kelis metus pa
saka kad vieną dieną jis pa
sijustų kvailinamas ir su
prastų, kad jokio senelio 
nėra. Visi esame tą per
gyvenę ir tur būt ne vienas 
atsimenam tą dieną, kai su
pratome, kad jokio senelio

. . , , . , lvg su lašiniais ištrinti, otikrai, tur out, as bu- . i . •• , • i’ jau tų kvailių ir asini kiek
aš girdėjau . . . Kartais net 
patsai savo ausis čiupinėua- 
vau, ar tikrai tokios ilgos 
yra.

Bet mano buvo stiprus 
įsitikinimas, kad jei ir esu 
kiek kvailas, tai ne tiek, 
kiek asilas. O kai ėmiau 
suprasti tą prakeikta val
džios kalbą mokykloje ir 
klebono grūdamą pas var
gonininką, pirmą kartą pa- 

Įmatęs svetimą moterį, kurią 
liepė mama vadinti, pasa
kiau, kai ji pradėjo mane 
barti:

—Aš ne prisi pažirtu esąs 
kvailiu, daugiau manęs taip 
nevadinkite . . .

nieko prasti a
mas paklausiau vargoninin
ko, kas jie tokie, gavau at
sakymą, jog aš esu atvestas 

mokytis lenkiškai.n- cukrų, kol pasidarys bai- klebono
Kai aš jo paklausiau, ar to 
paties aš negalėčiau moky-

išmaišykit. Atskirai sumai- tis lietuviškai, jis man at- 
šykit miltus, kepimo milte- rėžė: 
liūs, druską ir po truputį —Kvailiukas,
pilkit ant išmušto sviesto,’ ir ris tik mafi liko neaiš- 

O galvon 
ėmė skverbtis mintis, ar aš 
jau tikras kvailiukas? Jei

tas ir minkštas. Pridėkit 
po viena kiaušinius ir vėl

nelio buvimu, neprotinga 
yra vaiką Įtikinėti, kad se
nelis tikrai gyvena ir per 
Kalėdas jį aplankys. Ge
riau pasakyti, kad senelio, 
kaipo tokio, nėra, bet ka
dangi per Kalėdas žmonės 
vienas kitą lanko, perka 
viens kitam dovanas ir 
stengiasi parodyti savo ar
timui gerą širdį, tai tą ka
lėdinę nuotaiką žmonės pa
vaizduoja kaip geraširdį 
seneli, kurs visiems dalija 
dovanas, ne tik vaikam.- 
Kad vaikas nesijaustų, jog 
buvo “mulkinamas,” gera 
priminti, kad senelis nėra 
tik vaikams pasaka: juk 
miestuose ant kiekvieno 
stulpo matysi išpaišytą se
nelio atvaizdą, kiekviena
me lange stovi senelio sto- 
vylos, ii* į jas žiuri karei
viai, jurininkai, rimti pro
fesoriai ir žilagalviai seniai 
ir bežiūrėdami į besišypsan
tį senelio veidą prisimena,

sviesto,’
pakaitomis užpilant egg ku, 
nog. Po kiekvieno užpili- 
mo gerai pamaišyki!. Ant 
galo supilkit razinkas, rie
šutus. muskatini riešutą ir 
kitus sausu? dalykus. įpil
kit vanilės ir gerai išmaišy- 
kit. Paimkit 8 colių formą, 
ištepkit riebalais, supilkit 
tešlą ir kepkit apie 50 mi
nučių. Kai iškeps, apibar- 
stykit cukraus pudra.

Saldžių Bulvių Biskvitai

Reikia paimti:
"puodelio saldžių bulvių 
2-3 puodeliai miltų 
4 šaukštai tirpyto sviesto 
1J o puodelio miltų 
4 šaukščiukai kepimo miltelių 
1 šaukštas cukraus

Sumaišyti bliude bulves, 
pieną ir sviestą. Atskirai 
sumaišyti miltus, kepimo 
miltelius ir druską ir užpil
ti ant bulvių. Maišyti su 
šakute tol, kol miltai su-

kad dabar atėjo laikas pri- šlaps, tuomet ^*$4 masę

gali džiaugtis ramiu gyve
nimu. Tai reta šeima, kuri 
nevartoja nei tabako, nei 
jokio svaigalo, visuomęt 
draugiški žmonėm ir pasi
rengę kitiem pagelbėti. Nuo 
savęs linkiu ir toliau 
džiaugtis laimingu gyveni
mu dar daug metų!

A.

siminti savo draugus, kai 
mynus, pažįstamus ir ne
pažįstamus artimus ir pa
daryti jiems ką nors gero, 
malonaus.

Kaip visais atvejais, taip 
ir kilus abejonėms dėl se
nelio, tėvai turi sakyti vai
kams tiesą, nes ateis laikas, 
kai vaiko mažas protas kels 
kitokius klausimus (iš kur 
jis atsirado, kaip vaikai 
gimsta ir pan.), ir jei jis ne- 
turės pasitikėjimo tėvams, 
tai į tuos klausimus, daug

perkelti ant miltais išbars 
tytos lentos ir švelniai pa- 
volioti, kol tešla pasidarys 
minkšta ir lygi. Iškočioti 
maždaug '2 colio stonimo 
blyną, supiaustyti miltuotu 
piaustykliu ir kepti ant rie
balais išteptos blėkos apie 
15 minučių, 450 laipsnių 
pečiuje. Išeina apie tuzi
nas biskvitu.

—Tu dabar esi ne tik 
kvailiukas, bet ir akiplėša, 
—atsakė nepažįstamoji. Kai 
aš dar nesutikau, ėmė ieš
koti argumento, nuo kurio 
aš vos pasislėpiau už tetos 
nugaros.

Po to namie daugiau ne
begirdėjau žodžio "kvailiu
kas.’’ Bet santykiai su at
važiavusia iš šiltųjų kraštų 
moteriške liko tik "diplo
matiški,” niekada nepasi
taisė, net iki šiai dienai.

Mokykloje ir pas vargo
nininką irgi viskas pasikei
tė. Bet jie vis dar grūdo 
mano galvon, iyg senų 
daiktų parduotuvėn, ką aš 
supratau ir ko nesupratau, 
neatsižvelgdami, ar aš tais 
daiktais įdomauj’uos, ar ne.

Su manimi sykiu ėjo ir 
Minajevo sūnūs ir dukra 
mokyklon. Mes dažnai žais
davome sykiu. įsitikinau, 
kad jie irgi žmonės, nors 
nemoka mano gimtosios 
kalbos.

Aš persikėliau į kitą mo
kyklą. čia buvo daug mo
kytojų ir kiekvienas norėjo 
mane gudresniu padaryti, 
pasakodami visokius kvai
lus atsitikimus ir aiškinda-

as toksai, tai kam dar ma 
ne moko?

Syki teta perstatė darži
nę, ir kaimynė ėmė ginčyti, 
jog esą užgrobta jos žemės.
Žinote patys, kaip yra mo
tetu tarpe tokiais atvejais 
—tuoj i valdžią. Aš buvau 
kieme. Žiuriu—ateina tas 
patsai, kuriam pataikiau su 
smėlio sauja. Aš pasitrau
kiau už namo kampo ir kai 
jis su teta abu išėjo kieman 
—sprukau grįčion. Bet 
smalsumas nugalėjo ir, pri
ėjęs prie lango, žiurėjau, 
kas darosi kieme. Visi 
vaikščiojo apie daržinę, ir 
valdžia ris rėkė ant tetos 
net kardu barškindamas iš 
pykčio. Pagaliau, nuėjus 
kaimynei, teta paėmė jį už 
rankos ir įsivedė kambarin.
Aš, neturėdamas kur spruk
ti, pasislėpiau po užuolaido
mis. Ka jiedu kalbėjo— 
nesupratau. Iš pradžios 
valdžia pyko, barėsi, o kai 
teta iš kito kambario išne
šė geltoną popierėlį—penk-
rublę—ir įspaudė Minaje- . ., .
vui i dešinę, jis pasidarė™ man v,sai ifUom.as

“Keleivyje” naudinga vt» 
daryti ▼inokinu biznio »ke!

ir pajieikoj imtu.

1
toksai malonus ir taip švel
niai ėmė kalbėti, o išeida
mas net per petį tetai pa
tapšnojo.

Grįžus tetai kambarin, aš 
ją užklausiau:

—Ar visuomet valdžią 
galima nuraminti su penk- 
rtible?

formules, kuriomis niekad 
man neprisiėjo pasinaudo
ti. išskyrus rašomuosius 
darbas atliekant.

(Bus daugiau)

Laikas užsisnkyb “Kalei* 
▼io” kalendorių 1353 ne-

Kaina 50 centų.
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Anglijos Mainieriai

Anglijos anglių kasyklų 
darbininkai 471,000 balsų 
prieš 260,000 atmetė ka
syklų vadovybės siūlymų

Izraelis Protestuoja
Izraelio vyriausybė pa

siuntė čeehoslovakijai 
griežtų protesto notą dėl 
Prahos vadu reikalavimo

pakelti mažiau uždirbančių atšaukti Izraelio ambasado- 
darbininkų uždarbius po 84, rių Dr. A. Kubovy. Izrae- 
centus i savaitę. Mainie-’Hs sako, kad kaltinimai 
riai reikalauja, kad mažiau prieš ambasadorių, kaip 
uždirbantiems darbinin- šnipą, yra niekuo nepama-
kams uždarbiai butų pakel
ti po $1.54 per savaitę.

Japonijos Streikas

Japonijos angliakasių vi
suotinas streikas pereitą sa
vaitę buvo nutrauktas vy
riausybės patvarkymu. Pa
gal vyriausybės Įsakymą 
streikas atidėtas 50 dienų 
“atvėsimui,” o po to laiko 
streikas bus tęsiamas, arba 
bus susitarta dėl 
darbo sutarties.

tuoti. Bet ambasadorius 
bus atšauktas.

Tito ir Vatikanas

Jugoslavija nutraukė dip
lomatinius ryšius su popie
žių (Vatikanu) ir aiškina 
tą savo žygį tuo, kad popie
žius kišasi i Jugoslavijos vi
daus reikalus ir paskyrė 
arkv. Stepinae kardinolu. 
Jugoslavija sako, kad po
piežius nenori religinės tai-

naujos ’KOS Jugoslavijoj, bet siekia 
raustis po Tito sosto pama
tais.

LAIVAS PERTRJKO-I DVI PALIS

audra pagavo vieną Amerikos laivą. “Grommet 
fteefer.” išmetė jį ant seklios vietos ir dėl smarkaus vėjo ir bangu laivas pertrūko i 
dvi dalis. Visi 37 jurininkai buvo laimingai išgelbėti.

V iduržemio juroje, prie Livorno uosto.

Antanar Baranauskas.. 94.59.
Marija Didliunaitlen?.. 32.0.°.
Joseph Sartauskas .... 70.00
Vytautas Aviža .......... 62.53
Gesiova Sakalauskaitė.. 54.nl 1
Aldona Jankauskaitė . . 51.66!
Matas Kučinskas .... 50.00
Irena Baimitvtė .......... 5n.0<>

Stambiausiaišio \ ajaus .'»ietu 
Aukojo

J. E. vy k. Vincas Brizgys.$100 
Maspetho parapijos gera

darė. prašė neskelbti pa
vardės ...........................  100

Lithuanian American Dem- 
ocrativ Club, I»ronxe.. 70

Moksleivių Ateitininkų kuo 
pa Marijos Peėkauskai-
tės vardu ..................... 501

Magdalena Jankevičiūtė . . 50
Anthonv Rudis ................ 50

94.59Reikalaujamo, kad šis Pi’.- 
domo3io3 Tarybos užiimoji 
mas butų sustabdytas, nes 
SLA nariai jau turi patyli
mo, kaip brangiai kainavo 
panašus remontai u* Vieny- 
oės” namo, vasarnamio,.

F. Valaitis, Pirmininkas; 
V. Grebliunas, Užr. Sekr.

b*GYVOJI JĖZAUS KRl 
TAUS BAŽNYČIA

*513 Lemta r d St.. Brocklvn. N.Y.

Kė. kas valgo išpurentos 
vos žemelės derliu.

IJetu-

Kanada Išnuomoja

Kanados vyriausybė iš
nuomavo Amerikai 7,000 
akru žemės Labradore, 
šiaurinėj Kanados dalyje, 
Įrengimui karo aviacijos 
bazės. Kanada pripažino 
iš Newfoundland seniau 
Amerikos išnuomotas ketu
rias bazes 99 metams, o da
bar žemė naujai bazei iš
nuomota 20 metų.

Arabų Laimėjimas
Arabų valstybės laimėjo 

Jungtinių Tautų seime ko
vą dėl rezoliucijos taikos 
klausimu tarp Izraelio ir 
arabų valstybių. Arabus JT 
seime rėmė Rusija, o Va
karų “trys didieji” rėmė Iz
raelio siūlomą rezoliuciją, 
kuii siūlė arabams derėtis 
su žydais dėl taikos sutar
ties sudarymo.

PALIEPISKIS.
Worcesler, Mass.

DĖL ĮVYKUSIO 
NESUSIPRATIMO

Argi Nudegė Nagus?
Amerikos darbininkų uni

jos pirmu syk savo gyveni
me taip vieningai ir aiškiai 
pasisakė politinėj veikloj 
prezidentiniuose rinkimuo
se—už Stevensoną, prieš 
Eisenhowerf. Rinkimus lai
mėjo republikonai ir todėl 
visi žvirbliai ant tvorų su-

“ Vienybėje” spalių 31 d. 
p. A. Matulis, Brooklyno 
Lietuvių Kontraktorių As- 
sociacijos pirmininkas, po
lemizuodamas su “Keleivio” čirškė: “Darbininkai nusvi-
korespondentu iŠ Brookly- lo nagus.” Argi? 
no apie siuvėjų dirbtuves Visų piima, darbo unijos 
pareiškė, kad kontraktorių nepasisakė už Stevensoną

Indijoj Neramu

Indijoj, Madras provinci
joj, po 58 dienų bado strei
ko mirė Mahandas Gandhi 
mokinys Potti Sriramuhi. 
Jis mirė reikalaudamas, 
kad Indija leistų telugu kal
bos žmonėms sudaryti

Vagystės Rusijoj

“Izviestija,” Maskvos vy 
i iausias organas skelbia, 
kad Chabarovsko teritorijoj 
vagys šeimininkavo žuvų 
gaudymo Įmonėse ir pavo
gė žuvų už 30,000,000 nib- 

pik-

asociacija “savo laiku yra 
aukavusi ‘Keleiviui’ $500.” 
Vėliau “Keleivis” atsakė, 
kad jis nėra gavęs tokių au
kų. Dėl to pas žmones su
sidarė supratimas, kad ta 
auka yra kui* nors užkliu

au- lių. “Izviestija” ypač 
tonominę valstiją. Po jo imasi, kad prokurorai
mirties visoj Madraso pro
vincijoj kilo kruvini nera
mumai.

ti viršininkai vagių žygius 
slėpė ir su vagimis grobiu 
dalijosi.

KAS MUMS RAŠOMA
Dėl Raudonosios

Vieną sekmadieni 
radijušninką 
Marijonos

Gegutė*
atsukau 

ir klausau ponios 
Zavišienės gražių

pasakų apie Stalino rojų Lie
tuvoje. Ji pranešė, kad gra
žiame Zarasų krašte Įsteigtas 
didelis žirgynas, ten auginami 
veisliniai arkliai ir ne tik “že
maitukai.’’ bet ir sunkieji gy
vuliai. Gyvuliai auginami ir 
duodami kolchozams Lietuvos 
žemelei purenti.

Kitą sekmadieni ta pati rau
donoji gegutė užkukavo, kad

dabar tarybinėj Lietuvoj, kaip 
grybai po šiltos nakties, dygsta 
fabrikai ir traktorių Lietuvoje 
esą daugybė. Traktoriai ir ma
šinos duodamos kolchozams 
Lietuvos žemelei purenti.

Vieną sekmadienį ta ponia 
Lietuvos žemelę purena stip
riais drigantais iš Zarasų 
gyno, o kitą sekmadieni jau pa
darė progresą, ir tą pačią aša
romis aplaistytą Lietuvos žeme
lę purena staliniškais trakto
riais.

Bet ponia Zavišienė nepasa-

vusi, arba kur tai dingusi. !šyta pačių 
Įjungta i 
publikonai 
atsiklausė

jau klausia; “Kada gi tas 
karas Korėjoj pasibaigs? 
Kada gi tie taksai bus su
mažinti? Kada gi tos pra
gyvenimo kainos bus že
mesnės? Kada gi tie visi 
šmugelninkai ir visokie suk
čiai bus sukišti džėlon? 

Eisenhotver nuvyko ir jau

tyta sąmata sumai $50,000.

Protcstuojam

Ištrauk?, iš Protokolo Nr. 12

Gruodžio 7 (L SLA 129 
kuopos (Chicago, III.) Įvy
kusiame susirinkime buvo 
svarstyta ir vienbalsiai nu
tarta pareikšti SLA centro 
valdybai griežtą protestą 
dėl numatyto remonto cen
tro vaidybos namo. Iš laik
raščių sužinojome, kad mi
nėto namo remontui numa 
tyta sąmata sumai $50,000.

Pamaldo? už ligMtius kas sekma
dieni :i vai. pp. Antrasis Kri. taus 
sugrįžimą--- Ji»n> Ev. 1 1-3-1 tf. N. - 
paliksiu jusu na.-ručinis. Aš .sugrį
siu jūsų pasiimti. Bukit pasiru-. šv 
su.- itikii. J«-z. 55-4, Ieškokite- Di. • 

kol jis yra raiiit.niia-; šaukit. 
|jo, kol jis yra arti. Lietuviškos 
giesmės.

Pamokslininkas 1). Diskeviėius.
Visi kviečiami atsilankyti. Įžanga 

nemokama.
(Skelbimas—5:;»

DYKAI DYKAI

PELĖDA’

Išijandymas, kurie kenčiat minėtus 
skausmas, REI'AiAT1ŠKUS SKALO
MIS, RANKI. KOJV SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJ?, 
.NUOVARGĮ. DIEGLIUS, Jeigu įau
sta įvertini savo sveikata ir ja bran
gini, tai tuojaus parašyk savo v.ird. , 
pavarde ir antrašą ir siusk sį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksn::» 
Galingos Mosties. Aplaikysi be joki » 
mokesčiu, ęmvartojes savaitę laik . 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums. tada grą
žink mums likusių ii- jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, ka-1 
tūkstančiams pagelbėjo. pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinant pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodi.-: 
kas tepa. tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl te;..; 
su Deksnio Galinga Mostini. (12-53)

DEKEN’S PRODUCTS 
P. O. Box 66«»

Neaark I. N. J.

Bušu k' si

uz
kaipo asmenį, arba prieš 
Eisenhouerį kaipo žmogų 
Tikrumoje jie pasisakė už 
platformą, kuri jiems buvo 
artimesnė. Demokratų plat
forma, kiek ji liečia darbi
ninkų reikalus, buvo para-

PAIEŠKOJIMAIlinksmas ir sveikas jei užsi- 
195:1 melam., "Pelėdą." Gera 

padeda įveikti visus rūpės- 
vargus. Ligoniams ji nėriau 

patentuotus vaistus. Ten 
kur nesilanko “Pelėda" vizituoja 
aak’arsi ir graboriai.

"Peleda” duoda daug šaržų, kari
katūrų, juokų, feljetonų ir pavaiz
duoja visų musų politini, kulturinį 
ir ekonominį gyvenimu iš linksmo
ms nusės.
"Pelėdoje” bendradarbiauja žymus 

rašytojai, dailininkai,, žurnalistai 
"Peėda” išeina kiekvienų naėnesj 
2.H pusi. ir duoda skaitytojams pa
veiksluotą priedą ‘Tėviškės Aidą” 
nemokamai. "Pelėdos" prenumerata 
metams tik $4.QO, pusei metų $2.50. 
Atsiuntusiems metinę prenumeratų 
$4.00 ik: sausio mėn. 15 dienos gau- 
rau-iai iliustruotą su priedu Miehai- 
dos Pranašystės didelį turiningą 

oL;I’.’5.': melu “Pelėdos" Kalendorių ne
mokamai.

Adresuokite: PELĖDA. 3153 So. 
flalsted St.. Chicago k. III.

parvyko iš Korėjos, o karas Xu‘k’ 
eina kaip ėjęs. Taksai galii6y" ,‘r va 
būti dar didesni kaip buvę, 
brangumas tas pats, apie 
šmugelninkus jau niekas 
nekalba. Pirmas juokas, tai 
ne juokas, paskutinis būna 
didžiausias juokas.

Prieš 20 metų, kai Roose- 
veltas paėmė šalies valdžią 
Į savo rankas, jis rado di
džiumą fabrikų uždarytų,
16 milionų bedarbių, ilgiau
sias bedalių linijas prie 
mužnos Įstaigų, visą šąli 
bankrote, gėriai kis buvo už

Kas žino apie likimą Stasio Jaku
bausko. 1950 metais gyvenusio Y »- 
kjetijoj, Kempten stovykloje. Prašau 
man pranešti;

A. Jakutkauskac,
199 McKiliop Street.

Geelong, Vič., Aostra'ia.

Ieškau Ievos Jurkauskaitės, kilu
sios iš Šeduvos miestelio, Panevėžio 
apskr. Prašau ją atsiliepti, urna ją 
žinančių pranešti man jos adresą.

Jadviga Tamošaitienė,
59-79 fiOth Lane, Maspeth, L.I., N.Y.(571

Paieškau Adomo Blaževičiaus ir 
šeimos narių, kurie seniau gyveno 
apie Benbush. W. Va., anglies ka
syklas. Ir paieškau Mykolo Žaldok', 
su kuriuo sykiu gyvenome Rygoje, 
ii Juozo Vaičiaus, tai© nat Rygos 
draugo. Jie patys, ar kas juos zin... 
malonės atsiliepti šiuo adresu: (3)

M. L. Balehunas.

10334 Aurora Street,
Detroit -i, aiien.

unijų vadų ir 
platformą. Re- 
lyg ant juoko 
ko darbininkai 

nori, bet platformą priėmė 
ištisai priešdafbinmklšką ir kampo, 
kaipo tokios unijos negalė
jo remti.

Balsai dar nebuvo su
skaityti, o republikonai jau 
suriko; “Unijų vadai neat
stovauja savo narių, jie lie
pė balsuoti už Stevensoną, 
o nariai balsavo už Eisen- 
howerj.” Argi taip?

Štai ką rodo faktai: 1944 
ir 1948 metais demokratai 
gavo tik apie 24 ir 25 mi- 
lionus baisų, bet jų parti
jos žmogus buvo išrinktas 
prezidentu ir už tai darbo 
unijoms buvo atiduota kre
ditas. Šių metų rinkimuo
se demokratai gavo virš 27 
milionus balsų, reiškia, dau
giau negu pirmesniais rin
kimais. Kiekvienam indus
triniam centre, kur unijos 
yra stiprios, ten demokratai 
laimėjo; jie nelaimėjo far
merių ir didžiumos moterų 
balsų, ir todėl rinkimus pra
kišo. Čia ne unijų kaltė.

Pagaliau, abelnas Ameri
kos darbininkų judėjimas 
apgailėtinai silpnas. Rank
pelnių yra virš 62 milionų, 
organizuotų unijose vos tik 
16 milionų, vos tik ketvir
tadalis visų darbininkų. Ar
šus unijų priešai teisingai 
permato, kad kaip gerit 
bent 50 nuošimčių rankpel
nių susiverbuos i unijas, 
bent 30 milionų bus šioj ša
ly unijistų, tuomet bus ki
tokia pasaka ir kitokios rin 
kimų pasekmės. Todėl at
žagareiviai ir deda visas 
pastangas, daro visokias 
skerspaines, kad sutruk- 
džius darbininkų organiza- 
vimąsi. Didžiausia skers- 
nainė—Taft-Hartlev Įstaty
mas.

Rinkimų kampanijos Šu
rnas jau praėjo, padangė 
prasiblaivė ir balsuotojai

Apie lai Brooklyne eme 
sklisti visokie gandai ir kai 
kam daromi visai neteisin
gi užmetimai.

Dalykas buvo ve kaip: 
Man dar būnant LSS Cen
tro Komiteto pirmininku, 
nuvykau Į Lietuvių Kon
traktorių Asociacijos susi
rinkimą paprašyti kiek au
kų Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos politinei veiklai 
Man ten pakalbėjus, kon- 
raktorių susirinkimas nu
arė tam reikalui skirti 
3500 ir man Įteikė tos su
mos čekį. čekis dėl forma- 
umo buvo perduotas LSS 
entro sekretoriui ii’ pasiųs- 

Lietuvos Socialdemo
kratų Rėmimo Fondui Chi- 
.agoje.

Savo laiku apie tą auką 
buvo laikraščiuose rašyta. 
Reikalui esant ir dabar Lie
tuvos Socialdemokratų Rė
mimo Fondo komitetas ga
li tą paliudyti. Apart to, 
eigų p. A. Matulis Įvyki 
ižmiršo, tai turi žinoti, kad 
tas čekis iškeistas sugrįžo 

kontraktorių asociacijos 
archyvą ir A. Matuliui, kai- 
)o tos asociacijos pirminin
kui, labai lengva patikrinti, 
keno ir kur tas čekis iškeis
tas.

Dabar manau, kad dėl 
'vykusio nesusipratimo vi
suomenei aišku, kaip tuo 
•eikalu viskas dėjosi. Ką 
“Laisvė” apie šį Įvykį rašė, 
tai aš Į tą komunistų šlamš
tą visai domės nekreipiu.

J. Glaveskas.
Brooklyn, N. Y.

Cenzo Biuras apskaičiuo* 
ja, kad šių metų lapkričio 
mėnesį (8 d.) Amerikoje 
buvo 62,000,000 žmonių, 
dirbančių samdomuose dar
buose, arba visas milionas 
daugiau, negu prieš metus 
laiko. Bedarbių lapkričio 
mėnesį buvo 1,100,000 žmo
nių.

zir~ tas

Trumanas išeidamas pa
lieka iš šimto tik 2 darbi
ninkus be darbo, visoj šaly 
51 milionas darbininkų turi 
darbus, niekas neužsimena 
apie maršavimą Į Washing- 
toną ir obuolių “pedliavoji- 
mą” ant skersgatvių. Ger- 
laikis ne už kampo, 
kiekvienoj stuboj.

Mes labai norėtum 
ti nudegusiais nagais, 
tik žmonės geriau gyventų. 
Pagyvensim — pamatysim 
kas padarė klaidą ir kas 
nudegė nagus, unijos, ar 
didžiuma balsavusių kitaip.

Unijos visai nemano atsi
sakyti nuo politinės veiklos, 
nes jos supranta, kad kiek
viena ekonominė kova yra 
kartu ir politinė kova. Uni
jos tik tam ir yra. kad ko
voti už geresni gyvenimą 
darbo žmonėms.

A. Jenkins.

bet

ŠVENČIU STAIGMENA! 
šiandien išėjo iš spaudos 

J. Grabau-Grahausko 
nauja knyga

KELIAS Į PASISEKIMĄ

Kaip elgtis namie, gatvėje, kelionė 
je, viešbučiuose, viešose svetainėse 
(restoranuose, kavinėse, klubuose), 
teatre, svečiuose, iškilminguose po- 
hu\ iuose, vestuvėse, krikštynose, 
laidotuvėse; kaip reikia stalus pa
ruošti, kaip valgyti: kada ir kaip 

pažįstamus, kaip susipažinti 
inti. kada kokius drabu- 

kaip laiškus bei raštus 
ir daug kitų gražaus ir man- 

11 -u.gau elgesio taisyklių, kurios iš
kelia žmogų ir atveria duris j grą
že-:.i gyvenimą. į pasisekimą.

Kaina $2. Kreiptis šiuoadresu:
J. Grabau-Grahauskas 
229 Bedl'ord Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

la
J ir supažindi: 

bti-'ži dėvėti.

k<

BALF’o Vajus 
New Yorko Mieste

Vajaus Komiteto Apyskaita
Aukų 

tus
Auku 

to

gauta per pos- 
ir bažn. rinki.. .$5,520.06 
surinkta koncer- 
salėje .............. 1,161.00

Už koncerto bilietus. . 1.037.50 
Už laimėjimo bilietus 605.30

Už skelbimus ir sveik.
darbus .................... S78.05

Viso pajamų 
Išleista.

mą.
už salę, 

orkestrą.
premijas 

da rbus

leidi-
laim.

$8.730.86

ir spaudos
878.05

Grynų pajamų
Šio

lieka. .$7,852.81

Vajaus Metu Daugiausiai 
Surinko

Algirdas Brazis .......... $347.00
Magdalena čssl&uskaito 150.23 
Pranutė Lauraitytė ... 100.00

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų, kuri ■ turi užsise- 
nėjusių šalčiu galvo
je, erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo kana
luose. kaio tai nosyje 
ar gerklėje. Palmjš- 
kos Uogos yra išdžio
vintos taip. kaip džio
vintos slyvos, ir jas

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gera. vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kūno 
pagerinimo. $2.00 svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai S2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad wav 

South Boston 27, Mass

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliikai-Lietuviška*

Nauja laida. Kaina $14.00. Pinigus siųsti kartu 
su užsakymu.

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalč Organizacija

įkurta 1886 Metais 

TURTAS V1RSUA $2,120,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Lalxlarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos orgamzac’jos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA 
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 Wc»t 30th Street New York 1, N. Y.
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L. P. DRAUGIJOS
NAUJA VALDYBA

BALF’o SEIMAS
JAU NEBETOLI

Pereitą, ketvirtadienį So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija turėjo eilinį susi
rinkimą. kuriame buvo ren
kama nauja draugijos va
dovybe ateinantiems me
tams. Į naują valdybą iš
rinkti:

Pirmininkas—adv. K. Ka
linauskas, vice-pinn.—‘Al
binas Neviera, prat. rašti
ninkas—adv. A. J. Young, 
fin. rašų—J. Kersanskas, 
ižd. — John Baltrasunas, 
maršalka—Felix Grendel.

Į direktorius išrinkti dau
guma balsų: adv. J. J. Gri
galus, Dr. A. L. Kapochy. 
A. J. Namaksv, T. P. Gre- 
vis, F. Razvadauskas, M. A. 
Pluta ir Bronis Kontrim ar
ba S. Griganavičius. Abu 
paskutinieji kandidatai ga
vo po 236 balsus ir jie pa
tys susitars, kuris iš jų 
trauksis, o jei nesutars, tai,
tur būt, vyks perbal savim as 
arba burtų traukimas. Bal
savime dalyvavo 680 narių.

Gyvos rinkiminės varžy
tynės ėjo dėl kelių vietų. į 
vice-pinn. vietą buvo du 
populiarus kandidatai A 
Neviera ir A. Chaplik. Ne
viera laimėjo 339 balsais, o 
už A. Chapliką paduota 
328 balsai. Į iždininko vie
tą J. Baltrasunas gavo 338 
balsus, o J. Arlauskas 318 
balsų. I fin. sekr. vietą J. 
Kersanskas gavo 335 bal
sus, o už J. J. Romaną pa
duota 306 balsai. Taip pat 
ir dėl kai kurių direktorių 
rietu rinkimai išsisprendė 
kelių balsų dauguma.

Susirinkimas nutarė pa
sveikinti BALF’o suvažiari 
mą Bostone su $50 auka ir 
nariai virš to padarė rink
liavą ir prie klubo aukos 
dar sudėjo $40.27. Disku
sijos dėl aukos BALF’ui bu
vo, kaip paprastai, karštos 
ir tuštokos. Rep.

Prašome neužmiršti, kad 
sausio 9 ir 10 dienomis Bos
tone bus visuotinis BALF’o 
suvažiavimas. Jis posėdžiaus 
Statlerio Kotely.

Paskutinį vakarą, tai yra 
sausio 10 vakarą, tame pa
čiame viešbuty bus iškil 
m ingas. banketas delega
tams ir bendrai visiems sve
čiams. Jei bilietų kas dar 
neturi, tai prašome tuojau 
jų įsigyti, nes prie durų jie 
nebus pardavinėjami, o be 
bilietų nebus galima lankė
te dalyvauti. Kaina asme
niui $5.

Bilietų galima gauti pas 
banketo pirmininką adv. J. 
J. Grigalių. 52 G St., South 
Bostone: pas Juozą Arlaus
ką, 220 E St.. ir ‘•Keleivio” 
ofifse.

Ta pačia proga draugijos, 
klubai ir kuopos prašomos 
paskirti savo delegatus i 
BALF’o seimą, jei kurios 
dar nėra to padariusios.

Spaudos Komisija.

LEGIONIERIŲ ŽINIOS

Bostono Skautų Padėka

MUSŲ PADĖKA

Ištikus mane nelaimei 
(koją susižeidus), sulau
kiau iš musų giminių ir 
draugų daug užuojautos, 
lankymo ir dovanų. Nega
lėdami visiems atsidėkoti 
asmeniškai aš, ir mano vy- 
ras, norime viešai pareikšti 
musų širdingą padėką vi
siems lankytojams, dovanų 
davėjams ir ligoje prisimi
nusiems. Ačiū iš visos šir
dies.
Antanina ir Petras Galiniai.

Mirė Jonas L. Petrauskas

Gruodžio 12 d. mirė Jo
nas L. Petrauskas, Ameri
kos legiono Stepono Da
riaus posto narys. Velionis

Kai profesionalas akto
rius, žengdamas į sceną, 
jau turi už savęs ilgų metų 
mokslą, kai jis jau perkan- 
dęs teatro meno teorijos ir 
praktikos dalykus, iš mėgė
jų režisieriui tenka reika
lingus sugebėjimus ištrauk
ti per trumpiausią laiką, be
veik staigiai. Mėgėjui ten
ka spektaklio kūrimo metu 
pagrindinius scenos meno 
elementus aiškinti, rodyti, 
mokyti ji kurti vaidmenį iš 
vidaus ir iš išorės. Tad su
prantama. kad per tokį 
trumpą laiką neįmanoma 
pasiekti tokios tobulybės, 
kuri įgyjama ilgu studijiniu 
darbu ir, svarbiausia, dar 
priklauso nuo
to.

Įgimto' talen-

“ Atžalyno” pastatyme

Zita Zarankaitė (Kerai- 
tienė), H. Kačinsko studi
jos mokinė, neabejotinu 
vaidybiniu talentu sukorė 
tikrai pavyzdingą tuščiavi
durę poniutę. Ji buvo tvir
tas šio vaidinimo ramstis.

Simpatingąjį Petrelį vai
dinęs A. žižniauskas per 
visus veiksmus išsilaikė nu
brėžtoj kūrybinėj linijoj. Iš 
jo spindėjo paprastumas, 
jautrumas savo artimui, 
draugystė ligi pasiaukoji
mo ir jianieka dirbtinoms 
vertybėms. O Algimantas 
Gustaitis—Jasius kaučiu
kas—buvo jam vertingas 
partneris, vargo vaiko vaid- 
meny sugebėjęs pasiekti 
sceninės teisybės ir radęs 
žiūrovų pritarimo.

Iš gausybės veikėjų yra
sirgo apie du metu, pakar-'^n^^ų \aiciintojai ris dėlto išskirtinas Dr. J. Leimono
totinai gydėsi veteranų 
goninėj ir visai nesenai bu
vo grįžęs iš ligoninės. Pa
laidotas gruodžio 16 d. su 
kariškomis apeigomis.

Jono Petrausko asmenyje 
Bostono lietuvių kolonija 
neteko patriotingo lietuvio, 
gvvai dalyvavusio musu vi- 
suomeninėse iv labdaros or
ganizacijose. Velionis bu
vo 62 metu amžiaus.

jį.l parodė daugiau sugebėji 
mų, negu butų galima tokiu 
atveju iš jų reikalauti. Va
dinasi, režisierės pastan
gos nenuėjo niekais, ir vai
dintojai atskleidė savo už
slėptus gabumus.

Amerikos Legiono S. Da
riaus jx>sto nariai gruodžio 
20 d. palaidojo savo posto 
nari, gruodžio 15 d. mirusį 
Anthony Frank, pirmo karo 
veteraną.

Sekmadienį, gruodžio 21 
d. S. Dariaus postas bend
rai su Lietuvių Piliečių 
Draugija buvo suruošęs vai
kų eglaitę L. P. Draugijos 
auditorijoj.

Lietuviai legionieriai 
Naujus Metus pasitiks savo 
posto būstinėje, gruodžio 
31 d. Naujų Metų lauktu
vių pradžia 9 vai. vakare.

S. Dariaus posto metinis 
banketas įvyks sekmadienį, 
sausio 11 d.. L. P. Draugi
jos svetainėje.

Prof. sktn. Ig. Končiui 
tariame skautišką dėkui už 
dradieinę $5 auką vietoje 
Kalėdų ir Naujų Metų svei
kinimų.
Boston Skautų Vietininkija

NAUJI METAI 
DORCHESTERIO KLUBE

Tarybos Susirinkimas

šio šeštadienio 8-tą va
karo valandą South Bosto
no Lietuvių Piliečių I>rau- 
gijos patalpose bus Ameri
kos Lietuvių Tarybos Bos
tono skyriaus susirinkimas.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet ii stoties 
VVBET 990 klc. Vedėjas: Povi
las Lapėnas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wreatham

Tel. CO 5-5564

lia, beveik neturėdamas žo
džių, buvo pats gyviausias 
šio mokinių būrio sraigte- 
is, tuo įtikindamas, kad ge
ras vaidmuo nepriklauso 
nuo žodinio teksto ilgumo.

Visa tai kalbėdami neno
rime pasakyti, kad mėgėjai 
nitų pralenkę prafesiona- 
us, sukurę absoliučiai tobu- 
ą spektaklį, kuriam jau 

nieko negalima prikišti. Ne. 
Jie tiktai padarė darbą pa
gal savo geriausias išgales, 
okį, koks neprofesionalo 
pajėgomis tik įmanomas. 
Iš šio taško į jį ir tenka 
žiūrėti. O kadangi Bostone 
profesionalinio dramos te
atro neturime ir kažin ar 
turėsim, tai šitoks scenos 
mylėtojų būrelis atlieka di
delę kultūrinę misiją. Jam 
ieka tik iš širdies palinkėti 
neišsisklaidyti ir pamėgto 
darbo nepamesti, o režisie
rei A. Gustaitienei nenumo
ti ranka į visuomenėj jau
čiama scenos meno alki.

ToL SO 8-2712 arba BI 40011

Dr. J. C. Seymmir
(LANDŽIUS)

Uotarfc Gydytojas Ir
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 8-4 m© 7-8
884 RROADVFAY,

80. BOSTON, MASS.

sukurtas siuvėjas Žiogas, 
vaidmuo detaliai išstudijuo
tas ir nesudėtingom prie
monėm atkurtas ligi neabe
jotino tikrame. Jo padėjė
jai Juzė ir Motiejus (R. 
Latvėnas ir Dr. B. Mickevi
čius) pasiekė siuvėjų veiks 
me reikiamo darnumo. 
Ypač R. Latvėnas neigiamo 
gizelio rolėj atkreipė į save 
dėmesį.

Atskirai iškeltinas gim
nazijos inspektorius, kurį 
J. Andrius interpretavo 
kaip tikrą griežtumo pavyz
dį. senosios, gal dar caristi- 
nės. kartos mokytoją, savo 
mokinius auklėjantį tardy
tojo ar seržanto metodu. 
Jis tikrai giliai įstrigo pub
likai į atmintį. O gimnazi
jos direktorius S. Vaitkevi
čius savo orumu ir rimta 
išvaizda buvo tikras direk 
torius, teisingai supratęs sa
vo uždavinį ir nedavęs pro
gos žiūrovui abejoti.

Nebloga buvo vtsa 
kvtojų kambario kolekcija 
(j. jašinskas, P. Žiūkus, P. 
Niknlskis. A. Kontautaitė. 
L. Nikolskytė, P. Averka) 
iš kurios ypač iškilo J. Ja 
šinskas. įdomus gegužinės 
dalyviai F. Izbickienė (jai 
trako tik aiškesnės tarė 
nos). V. Norvaišienė (Žio
go žmona). L. Valickaitė 
(čigonė) ir savo išvaizda 
senis (J. Bakšys).

Mokyklinis jaunimas, at
rodo, pasidavė režisierės 
dirigavimui ir masinės sce 
nos buvo be spragų ir tuščių 
atsikvėpimo vietų. V. Stro-

DR. D. PILKA

—J. V.

Ofiso Vataafco: am 8 M 4 
to «ao f M 8

MB BROADVVAY 
sa Boston,

aouth
Vienas iš pagrindinių vei 

kalo veikėjų, mokytojas Ti
jūnas, yra bene sunkiausiai 
ir profesionalų aktorių pa
sisavinamas. Laimei Bos
tone Tijūną vaidinęs S. 
Santvaras nėra scenos nau
jokas, o ilgus metus dirbęs 

I teatro darbą Kaune, buvęs 
Bostono Lietuvių Rašyto-1 ya^stč’binio teatio diama- 

jų Klubo surengtas gruo
džio 14 d. K. Binkio “Atža
lyno” vaidinimas buvo pas
kutinis didesnio masto kul
tūrinis įvykis, kuriuo užbai
gėme šių metų sezoną. Šiuo 
parengimu buvo ne tiktai 
vertingai paminėta K. Bin
kio 10 metų mirties sukak
tis, bet ir atgaivintas visuo
menės susidomėjimas sce
nos menu. iki šiol buvusiu 
lyg V' nustelbtų solistų ir 
chorų koncertų ir kitų pra
mogų.

J “Atžalyno” vaidinimą 
atsilankiusios publikos skai
čius ir šiltas žiūrovų prita
rimas rodyte rodo, kad re- 
žisorės A. Gustaitienės ir 
jos vaidintojų trapės darbas j Lietuvos 
buvo vainikuotas nupelny-* 
tu pasisekimu. Šiandien be
lieka tik džiaugtis, kad to-

1’kiam dideliam scenos entu
ziastų buriui nepritrūko iš
tvermės šį gražų sumanymą 
privesti ligi laimingos pa
baigos. Juk reikia atmin
ti, kad vaidinime, greta jau
nimo. pirmą kartą dalyvavo 
tiek daug vyresnio amžiaus 
žmonių, užverstų ne tik

“ATŽALYNO”
UŽDANGAI NUSILEIDUS

turgas ir operos solistas. 
Turėdamas scenini patyri- 
mą ir atitinkamą šiam vaid
meniui vidų. S. Santvaras 
sukurė Tijūną nuoširdų, 
skaidrios dvasios, tikintį sa
vo mokinių gerąja prigimti
mi. jiems pasiaukojusi ir 
tik savo išsiblaškymu ir už
maršumu netyčia sudariusį 
draminį įvykį. Atrodo, kad 
tai bus atitikę autoriaus ir 
režisieriaus užmanymams. 
Pažymėtina dar S. Santva
ra gera tarena. tad joks žo
dis neprapuolė nepasiekęs 
publikos.

Inž 
dinęs 

j buvo

RADIO PROGRAMA

Lietuvių radio programa 
per stotį WBMS, 1090 kilo- 
cycles, nauju laiku, 12 iki 
12:30 vai. per pietus, šį 
sekmadienį bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes
trą. .

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais malonė

kit rašyti ofiso adresu: 502 
E. Broadway, So. Boston 
27, Mass. Ačiū.

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 
Ncdėl jomis ir Šventadieniais:

nuo JO iki 12 ryto
495 Columbia Road
Arti Upham’s Coraer

DORCHESTER. MASS.

Populiariškos Radio

Tai. SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Paiakamit
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 8 ryto fld 7

Beradonds:
Nuo 8 ryto Od 13
447 Broadvraj

sa BOSTON,

Sekmadienio rytais nuo 11 
Iki 12 vai. iš stoties WHIL, 
1430 klc.

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

A. J. NAMAKSY
BBAL BBTATE

W. Broadwsp

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubas rengia links
mą Naujų Metų pasitikimą 
gruodžio 31 d., trečiadieni 
vakare, savo patalpose, 
1810 Dorchester Avė. Bus 
skanių valgių, muzika ir ki
tų smagumų. Kviečiame vi
sus ateiti ir smagiai laiką 
praleisti. Pradžia 7 vai. va
kare. Vakarienė 9 vai. va
kare. Visus maloniai kvie
čia— (53)

Komitetas.

K. Baranauskas, vai-
Keraičio vaidmenį, 
įtikimas naujosios 

inteligentijos at
stovas, pasisavinęs miesčio
niško gyvenimo manieras, 
bet gilumoj dar neatitrukęs 
nuo kaimo, turis sveiką kai
mo žmogaus nuovoką, tik 
savo žmonos kiek nustelb
tą.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

UI flt per metus gausi ligoje 
125 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadwav 
Sovtb Boston. Mass.

TeL 90 8-1761 ir SO 8-2483

SOUTH BOSTON.
Office TeL SOboston 8-4948
Boa. 87 ORIOLB 8TBBBT

tJ^p/SSST^-ScSm.

Lietuviika Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100

IO

LINKSMŲ KALĖDŲ IK LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

— linki —
Visiems štorninkams ir Kostumeriams

WALTER RAYVOT BAKERY 
178 W. 8th St., So. Boston. Mass.

Prašome mus aplankyti.

VINCO BALUKONIO IR SUNŲ

SOUTH R0ST0N CAFE
Linki visiems Linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų

Jų Įstaigoj geri valgiai ir gėrimai 
Pra ugi šk a s patarnavimas

darbais fabrikuose, bet tu
rinčių ir daugybę visokių 
visuomeninių pareigų ir 
šeimyninių rūpesčių.

Vertinant šio spektaklio 
meninius atsiekimus, reikia 
turėti galvoje ir autoriaus ir 
režisieriaus ir aktorių Įna
šus į šį bendro darbo kurinį.

Pirmiausia tenka pažy
mėti, kad K. Binkio veika
las, turįs tvirtą dramine 
formą, keliantis sveiką ide
alizmą, atmetantis “juodo 
ir balto darbo” pranašumus, 
perpintas miesčioniško ir 
•‘poniško” gyvenimo pašai
pa, buvo tikrai vykusiai pa
sirinktas, kėlė vaidinimo ly
gį ir strigo žiūrovams i šir
dis. Ypač jaunimą jis vei
kė tikrai teigiamai ir stip
riau už visokius sausus pa
mokymus.

Kalbant apie aktorius rei
kia atminti, kad visas šis 
kūrybinis darbas atliktas ne 
profesionalų, o tik scenos 
mėgėjų, ‘ kurių tik vienam 
kitam teko kadaise lankyti 
dramos studiją ar vaidinti 
profesionalų vadovaujama
me pastatyme.

1Y COHPYYY
NEW ENGIANTYS LAKGEST STOTE

MUSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI 

SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO 

IR KARTU

LAIMINGŲ 1953 METŲ

Reikalingi 2 Vyrai
Turi būt jjeros sveikatos. Parbus 

pastovus. Alga psra. I>irt»ti su ki
tais lietuviais. Patyrimo nereikia. 
Kreiptis i—

Mr. Fieldstone.
110 Granite Avė., Dorchester. 

Tel. TAlbot r>-1110.

NAMAS PARDAVIMUI
Dvicjy šeįmynv. 1-5 kambariu na

mas Brigbtone. antras aukštas tuš
čia pirkėjui, parsiduoda nebrangiai.

SOUTH BOSTON 
TeL SO 8-4149

Turim visokių raistų. Šiušėtam 
net Europon. Kalbam lietavtf- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios.
Ha jau 30

Kreiptis: 18 
ton, Mass.

Richardson St- Brign-
<52>

šie Naujieji Metai nuims yra šimtas antrieji metai: 

Musų metinė šventė su keturiom krautuvėm 

gerybių vėl gali palvirtinti, kad “Sausio 

Mėnuo yra Jordano Mėnuo Bostone I”

Ateikit!
»

Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti senus 

draugus ir sutikti nauji)!

DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLIJOS KRAUTUVE

LIETUVIŠKA 
APTIEKA 

ir
Žolių Krautuvė

172 L St-, So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio. 
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at- 
neSėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

Tel. SO 8-21-M)
SAV-ON ROOFLN'G UO. 

409 W. Broadvay 
South Botston. Maris.

Savininkei
Paul Lapenas. Jr.. ir 

Alphonse Sterke
Dengtam Stoja* ir Steiias 

Geriausiais “Bird’’ Kompanijos 
Bingeliais

Aapninatimus Dyka, 
(Free Estimate)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekas 

628 East Broadvay 
South Boston 27, Mėsa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas auo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežA* 
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machi 
255 Silver Street

South Boston 27, Mase.




