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Atvyksta AnglųVadasChurchiD 
Tartis su Eisenhoweriu

Kalbama Apie “Trijų Didžiųjų” Pasimatymą; Prancūzi
ja Peršasi į “Ketvirtuosius” Derybose; Anglų Prem

jeras Nori Aptarti Korėjos Karo Planus, Pacifi-
ko Gynimą ir Santykius su Rusija; Vėles

nis Atsilankymas irgi Numatomas

Anglijos ministerių pir
mininkas Winston Church- 
ill nutarė tuoj pat atvykti 
i Ameriką ir čia pasitarti 
su busimu prezidentu gen. 
Eisenhoweriu ir aplankyti 
prezidentą Trumaną.

Sakoma, kad Anglijos va
das nori patirti, kokie yra 
Amerikos planai Korėjoj ir 
kokie numatomi Amerikos 
santykiai su Sovietų Rusija. 
Kūčių dieną Stalinas pasi
sakė “už taiką*’ ir tuo savo 
propagandiniu pareiškimu 
sukėlė kalbų, kad gal būt 
Rusija tikrai siūlo paban
dyti didiesiems sueiti ir 
“išspręsti ginčijamus klau
simus,” kaip tai skelbia so
vietų spauda, kuri daug ra
šo apie Staliną, kaipo “tai
kos kūrėją*’ pasaulyje. . . .

Dar sakoma, kad anglų 
vadas aptars su Amerikos

Stalinas Atsake 
Keturius Klausimus

busimu pi u&iucnvu A mnri. 
XTLIIIV7I *

likos sutarti su Australija 
ir Naująja Zelandija dėl 
bendro gynimosi. Anglija 
skaitanti, kad tokia sutartis 
su dviem Britų Bendruome
nės nariais, aplenkiant pa
čią Angliją, yra “persiau 
ra” ir siūlys i bendrą gyni 
mosi sutarti Įtraukti ir Ang
liją su jos kolonijomis Azi
joj (Hong Kong’as).

Winston Churchill atvyk 
sta trumpam laikui, vykda
mas 14-kai dienų poilsio i 
anglų salas Amerikoje ir 
tik “pakeliui’’ pasisvečiuos 
čia, kad gavus vaizdą ko 
kia bus artimiausia Ameri 
kos politika ir kaip ta poli
tika bus derinama su Ang
lijos politika.

Kalbos dėl “trijų didžių
jų*’ pasimatymo, apie kurį 
spauda dar tik spėlioja, pa
skatino Prancūzijos vyriau
sybę priminti, kad tokiame 
pasimatyme turėtų būti at
stovaujama ir Paryžiaus 
vyriausybė.

W. Churchill planuoja 
čia apsilankyti vėliau su sa
vo patarėjais, kad aptarus su 
Washingtonu ukio ir finan
sų politikos suderinimą.

PER ŠVENTES
ŽUVO 714 ŽMONIŲ

Rusijos diktatorius Stali
nas kūčių dieną atsakė i N. 
Y. “Times” korespondento 
James Reston klausimus 
dėl taikos. Stalinas davė 
Įprastus atsakymus, kurie 
nieko naujo nepasako. Į 
klausimą, ar Rusija ir Ame
rika gali gyventi taikoje, 
Stalinas atsakė, kad karas 
“negali būti skaitomas ne
išvengiamu.” Į klausimą, 
kas kaltas dėl neramios pa
dėties, Stalinas atsako, kad 
Vakarai kalti. Kaip Stali
nas žiuri i diplomatines de
rybas ir pasimatymą su 
naujuoju Amerikos prezi
dentu, Stalinas atsakė, kad 
jis žiuri “prielankiai.” Dėl 
Korėjos klausimo Stalinas 
atsakė, kad Rusija “yra in
teresuota Korėjos karo už
baigimu.’’

MAE MAU TEROR’STAI AFRIKOJE

Angių kareiviai ir policininkai surankiojo daug Kikuyu giminės negru teroristų, 
kurie kaltinami žudę baltuosius Kenya kolonijos gyventojus ir negrus, bendradar
biaujančius su baltaisiais. Mau Mau teroristinė organizaciją dabar aiškinama, čia ma
tosi būrys suimtųjų negrų, kurie tardomi.

SVARBIAUSIEJI 1952 VIETŲ ĮVYKIAI

Sausis
7 d. gen. Eisenhower skelbia, 

kad jis sutiks būti kandidatu 
j prezidentus nuo republikonų 
partijos.

8 d. VVashingtone pasibaigė 
prez. Trumano pasitarimai su 
Anglijos premjeru ChurchiH’iu 

TlinŽO hgndraftarbiavi-

Tai ir visi Stalino atsa
kymai. Busimas valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles Į Stalino “atsaky
mus” atsiliepė pareiškimu, 
kad jis ir busimas preziden
tas norėtų išgirsti iš Stalino 
“konkrečius pasiulytnus 
taikai išlaikyti, kurie bus 
“rimtai ir prielankiai pri
imti.” Taigi, Stalinas da
bar gali padalyti kokius 
nors pasiul.vmus, jei jis tik
rai nori derėtis ir nori baig
ti karą Korėjoj. Be “kon 
krečių pasiūlymų” Stalino 
atsakymai pasiliks tik pro
pagandos šūvis be jokių 
pėdsakų.

Prašo Pakeisti 
Taft-Hartley Pilių
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200 Lėktuvų Korėjoj Daužė 
Bolševikų Sandėlius

Korėjos Fronte Veikia Tik Karo Aviacija, o Namuose 
Atsinaujino Ginčas dėl Korėjos Karo Baigimo; Ge

nerolas MacArthur Kaltina Prezidentą Truma
ną; Prezidentas Aiškino, Kodėl Jis turėjo 

Atleisti Gen. MacArthurą

New Yorko Uostas
Bus Valomas

Per šventes, nuo kučiu 
iki šio pirmadienio ryto vi
soj Amerikoj nelaiminguo
se atsitikimuose žuvo 714 
žmonių. Daugiausiai. net 
535 žmonės žuvo keliuose 
automobilių nelaimėse. Per
nai Kalėdų švenčių laiko 
tarpyje žuvo 789 žmonės, 
arba žymiai daugiau negu 
šiemet.

Izraelio vyriausybė pro
testuoja dėl Amerikos ir 
Anglijos nusistatymo par- 
»L ginklus arabų kraš
tam'

Amerikos Darbo Federa
cijos naujas pirmininkas, 
George Meany, sako, kad 
darbininkų organizacijos, 
vedusios kovą dėl panaiki
nimo Taft-Hartley Įstaty
mo, dabar sutiks, jei Įstaty
mas bus tinkamai pakeis
tas. ADF' vadai turi paruo
šę “aiškių Įrodymų,” kaip 
tas Įstatymas trukdo darbi
ninkų unijų veikimą ir ypač 
trukdo unijoms augti. Jei 
vyriausybė ir kongresas pri
ims būtinus Įstatymo pakei
timus, ADF unijos pakeiti
mus priims ir prieš tą Įsta
tymą nebeveš kovos.

CIO unijos savo konven
cijoj po rinkimų dar pasisa
kė už panaikinimą Taft- 
Hartley Įstatymo, bet ir tos 
unijos priims pakeitimus, 
jei jie i«mes iš Įstatymo 
prieš unijas nukreiptus pa
tvarkymus.

fjVJ
mo.
23 d. gub. Stevensonas lankėsi 

Baltajame Name. jo vardas mi
nimas kaipo galimo demokratų 
kandidato i prezidento vietą.

25 d. Egipto sostinėj kruvi
nos riaušės ir deginimas sve
timšalių įstaigų.

Vasaris
I d. adv. Nearbold Morris pa

skirtas padaryti korupcijos va
lymą VVashingtone.

6 d. mirė Anglijos karalius 
Jurgis šeštasis.

23 d. Atlanto Sąjungos šalių 
taryba nutarė įtraukti į Vaka
rų ginkluotąsias pajėgas Vokie- 

Įtijos armiją.

Kovas
6 d. Antoine Pinay paskirtas 

Prancūzijos ministerių pirmi
ninku.

10 d. Kuboje kariškas per
versmas. valdžią paima Batistą.

II d. Eisenhouer ir Kefauver 
laimi New Hampshire nomina- 
cinius balsavimus.

20 d. uždarbių stabilizacijos 
komisija siūlo planą plieno 
streikui baigti. Pramonė pla
ną atmeta.

29 d. prezidentas Trumanas 
pareiškia, kad jis nebus kandi
datas prezidento vietai.

Balandis
J d. generalinis prokuroras 

pašalina iš pareigų korupcijos 
“valytoją” Newbold Morris.

8 d. prezidentas Trumanas 
įsako perimti valdžios kontro- 
lėn plieno pramonę.

25 d. Korėjos karo paliaubų

derybos užsikirto dėl klausimo, 
kaip pasikeisti belaisviais.

28 d. Japonija atgauna nepri
klausomybę taikos sutarčiai įsi
galėjus.

Gegužis
7 d. bolševikai belaisviai Ko

rėjoj. Koje saloje, išgrobė 
generolą stovyklų

sadegh atmeta Trumano ir 
Churchill’ios planą baigti alie 
jaus ginčui su Anglija.

Rugsėjis
9 d. senatorius McCarthy lai

mi Wisconsin valstijos nomina- 
cinius balsavimus.

Nevv Yorko ir Nevv Jer
sey didžiojo uosto krimina- 
lizmo tyrinėjimas parodė 
kriminalistų šeimininkavi
mą uosto prieplaukose. Pro
kuratūra atydžiai seka tą 
tyrinėjimą ir jau traukia i 
teismą daug kaltininkų.
Unijos pareigūnas, kuris 
prieš 2 metus paskelbė lai
vų krovėjų streiką, kad ga 
lėtų iš rusiškų kailių gaben
tojų gauti 45,000 dolerių 
kyšių, jau areštuotas. Kai 
jis kyšĮ gavo, unijos nariai 
kailius iškrovė. Tas unijos 
pareigūnas yra Pasųuale 
Perrone. Kitas raketierius,
unijos pareigūnas E. J. Flo- tų i didelį karą Azijoj. Ru-

ŠĮ pirmadienĮ ir sekma
dienį Korėjoj 200 Ameri
kos lėktuvų daužė bolševi
kų kariškus sandėlius neto
li šiaurinės Korėjos sostinės 
Pyongyang. Lėktuvai pa
kartotinai apmėtė bombo- 
mis kariuomenės koncen
tracijos vietas ir kariškus 
sandėlius. Visą pereitą sa
vaitę Korėjoj veikė tik ka
ro aviacija. Šios savaitės 
pradžioje Įvyko kruvinų 
vietinio pobūdžio kautynių 
ir ffronte.

Tuo tarpu namuose atsi
naujino ginčas dėl Korėjos 
karo baigimo. Prez. Tru
manas pereitą šeštadienį 
sakė, kad Rusijai butų nau
dinga, jei Amerika Įsitrauk-

12 d. Eisenhovver ir Taft su
darė Morningside Heights pa
liaubas rinkiminėj kovoj.-

16 d. Rusija ir komunistinė 
Kinija baigė derybas Maskvoje.

Amerikos 
viršininką.

13 d. Indijoj susirenka pir-> 
mas visuotinu balsavimu iš
rinktas parlamentas.

26 d. Vakarų valstybės pasi- skelbia susitarimą, 
rašo su Vokietija taikos sutar
tį. kuri grąžina Vokietijai ne
priklausomybę.

27 d. šešios Europos valsty
bės pasirašo sutartį dėl liend- 
ro Europos gynimosi.

Birželis
1 d. gen. Eisenhovver grįžta 

iš Europos dalyvauti rinkimi
nėj kampanijoj.

2 d. aukščiausias teismas 
skelbia, kad plieno pramonės 
perėmimas yra nekonstitucinis 
žygis.

Liepos
11 d. republikonų partijos 

konvencija Chicagoj nominuoja 
gen. Eisenhovverį kandidatu.

23 d. Egipte kariškas perver
smas, valdžią paima gen. Mo- 
hammed Naguib.

24 d. plieno pramonė ir unija 
susitaria dėl darbo sutarties, 
plieno streikas baigiasi

26 d. demokratų partija no
minuoja kandidatu gub. Ste- 
vensoną.

Rugpiutis
10 d. “Schumano planas 

pradeda veikti, šešios Europos 
valstybės sujungia plieno ir 
anglių gamybą vienoje vadovy
bėje (Prancūzija, Vokietija,

Spalis
2 d. Stalinas skelbia naują 

atradimą, kad karas tarp kapi
talistinių kraštų esąs neišven
giamas, visi kapitalistiniai kra
štai “sukilsią” prieš Ameriką.

3 <1. Maskva reikalauja at
šaukti Amerikos ambasadorių 
George Kennan.

13 d. Rusijos komunsitų par
tijos suvažiavimas pertvarko 
valdančiosios partijos viršūnę

24 d. kandidatas Eisenhovver 
skelbia, kad jis. po rinkimų, 
vyks į Korėją su tikslu “greitai 
ir garbingai” užbaigti karą. 

Lapkritis
1 d. Amerika pirmą kartą iš

bandė vandenilio bombą Pacifi- 
ko salose.

4 d. Amerikos prezidentu iš
rinktas gen. Eisenhovver 6 mi
lionų balsų dauguma.

9 d. mirė Izraelio valstybės 
kūrėjas ir prezidentas Chaim 
Weizman.

18 d. Eisenhovver ir Truman 
tariasi dėl valdžios perėmimo.

30 d. Saaro krašto rinkimai 
patvirtino to krašto sąjungą su 
Prancūzija.

Gruodis
2 d. gen. Eisenhovver atvyko

rio, prisipažino teisme me
lavus po priesaika ir gavo 
18 mėnesių kalėjimo. Bu
vęs Nevv* Jersey gubernato
rius, republikonas H. G. 
Hoffman, tyrinėjimo komi
sijai prisipažino siūlęs pa
dėti vienam biivušiam kali
niui susisiekti su kalėjime 
sėdinčiu raketierių viršinin
ku Joe Adonis. Daug pur
vo iškėlė kriminalizmo ty
rinėjimas ir jis dar tęsia
mas.

Gen. prokuroras davė įsa
kymą FBI agentams pada
ryti tyrinėjimą Nevv Yorko 
prieplaukose ir paieškoti 
federalinių Įstatymų laužy
tojų.

NEPAPRASTA LAKŪNO 
SAU2UDYSTĖ

SWEETWATER, Tex.— 
Lakūnas William Cox, 26 
metų, privačiame lėktuve 
sekmadienį nutarė nusižu
dyti ir pranešė aerodromui, 
kad jis kris žemėn. Aero
dromo tarnautojai bandė 
lakūną atkalbėti nuo saužu- 
dystės, bet lakūnas nepa
klausė jų ir tyčia krito že
mėn vietoje užsimušdamas. 
Lakūnas skraidė apie aero
dromą keturias su puse va
landas ir veik visą laiką 
kalbėjosi su aerodromo tar
nautojais. Iš aerodromo ne
buvo jokios galimybės jau
ną saužudį sulaikyti nuo jo 
pasimojimo.Italija, Belgija. Olandija ir.Į Korėją susipažinti su padėti- 

liuksemburgas). 'mi.
30 d. Irano premjeras Mos- 3 d. čechoslovakijos bolševi-

Visiems "Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, 

Rėmėjams ir Bendradarbiams Linkini

Laimingų Naujų Metų! "Keleivio” Šlubas.

kų “nukrypę” vadai Slansky, 
Klemcntis ir 9 kiti pakarti Pra
hoje.

16 d. profesorius Ovven I>atti- 
more apkaitintas dėl melavimo 
senato komisijai.

sijai tas duotų laisvas ran
kas. Europoje ir kitose pa
saulio dalyse. Prezidęntas 
sakė, kad jis todėl ir atlei
do iš par eigų .generolą Mac
Arthurą, kad tas generolas 
norėjo karą išplėsti Azijoj.

Gen. MacArthur greit po 
to paskelbė pareiškimą, ku
riame sako, kad jo siūlomas 
planas nebūtų išplėtęs karo 
Azijoj ir butų pareikalavęs 
mažiau aukų, negu teko su
dėti Korėjoj nuo jo atleidi
mo iš pareigų, Gen. Mac
Arthur kartu sako, kad pre
zidentas “savęs garbinimo” 
sumetimais tęsia Korėjos 
karą. v

Pi ez. Trumanas j šitą ne
paprastą kaltinimą nieko 
neatsakė, o jo spaudos sek
retorius pareiškė, kad pre
zidentas neturi nieko pridė
ti prie savo pareiškimo.

Daug Jurininkų 
Pavojingi Saugumui

Pradėjus veikti McCar- 
ran-Walter biliui Amerikos 
imigracijos pareigūnai turi 
tikrinti visus Į uostus at
plaukiančius jurininkus ir 
jeigu jų tarpe yra “pavojin
gų krašto saugumui,” tai 
tokiems jurininkams nelei
džiama išiipti iš laivo Į uos
tą. Pereitą savaitę Į Nevv 
Yorko uostą atplaukė pran
cūzų laivas “Libertė.” Pa 
gal imigracijos pareigūnų 
patvarkymą 269 jurininkai 
iš to laivo esą nesaugus ir 
todėl jiems neleidžiama nu 
lipti nuo laivo. Panašiai 
dar oma su visų kitų kraštų 
laivais.

Kiti kraštai protestuoja 
prieš tokį patvarkymą ir 
grasina, kad amerikiečiai 
jurininkai bus panašiai “šn-

20 d. didelėj lėktuvo nelaimėj 
žuvo 86 Amerikos kariai.

22 d. Prancūzijos vyriausybe, 
vedama A. Pinay, nugriuvo.

4 d Stalino taikus pareiš
kimai šukele Kalbų apie ’ trijų kuojami kitu kraštr. 
didžiųjų” nasimatvma Itin»s«

• ♦« »s-
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Katin Skerdynių Atgarsiai
Gruodžio 23 d. kongreso komisija, kuri tyrinėjo 

lenkų karo belaisvių išskerdimą Katin girioje antrame 
pasauliniame kare, paskelbė savo galutiną raportą. Ko
misija jau seniau paskelbė savo vieningą nuomonę, kad 
lenkų belaisvius, apie 15,000 karininkų ir puskarininkių, 
išskerdė rusai bolševikai. Vėliau komisija tyrinėjo, ko 
dėl Amerikos vyriausybė, kuri turėjo rusų kaltumo įro
dymų, tą barbarišką bolševikų darbą slėpė nuo visuo
menės.

Galutiniame raporte kongreso komisija daro prie
kaištą visai eilei valdžios pareigūnų ir Įstaigų už nesu
gebėjimą įvertinti iš užsienių gautų informacijų apie 
Katin skerdynes, už kai kurių informacijų slėpimą ir už 
bandymą “uždaryti bumas” tiems žmonėms, kurie kėlė 
viešumon rusų atsakomybę už Katin skerdynes. Du ko 
misijos nariai pasisakė itin kritiškai dėl Roosevelto i: 
Trumano administracijų nesugebėjimo įvertinti bolševi 
kiškos Rusijos politikos.

Kongreso komisija pabrėžia, kad Katin skerdynės 
yra bolševikų žiaurumų dalis. Ką bolševikai darė Katin 
girioje su lenkais belaisviais, jie tą pat darė su ameri, 
kiečiais belaisviais Korėjoj. 8,000 amerikiečių karo be 
laisvių Korėjoj “dingo” ir niekas nežino, koks likimas 
juos ištiko. Gal ir juos ištiko liūdnas Katin girios aukų 
likimas? Toks Įtarimas savaime kyla, kai prisimename 
rusu bolševiku žiaurumus su lenku ir kitų tautybių karo 
ir civiliais belaisviais. Ir mes lietuviai galime liudyti 
apie rusu bolševiku žiaurumus, nes ir musų tautiečius 
rusai masiniai skerdė Proveniškiuose, Rainiuose, Červe
nėj ir masiniai gabeno ir dar gabena Į vergų stovyklas 
Fusi'os gilumoj. Žmogus bolševikinėj santvarkoj yra 
pigus.

Kongreso komisija nesitenkina iškėlimu rusų žiau
rumų. Ji siūlo imtis ir kai kuriu praktišku žygių. Ko
misija siūlo: (1) Tuoj pat pradėti tyrinėjimą, kas atsi
tiko su 8,000 amerikiečių belaisvių, kurie pateko į bol
ševikų rankas Korėjoj ir dingo be jokio pėdsako. (2) 
Atstovų rūmai turi nutarti, kad prezidentas įsakytų 
Amerikos delegacijai iškelti Katin skerdynių faktu? 
Jungtinių Tautu seime ir ten reikalautu tuos žiauriuosius 
faktus perduoti svarstyti tarptautiniam teismui. (3)

ate žiema. Reikėtų visiems tas 
poiuikas pakaomu ant meazio 
u* daugiau darbuotis unijos ir 
jos narių gerovei.”

Prie visų tų kandidatų 
“Laisvė” buvo padėjusį 
kryžiukus ir visi jie praėjo. 
Po rinkimų ta pati masKvi- 
nė “Laisvė” kukliai jos pa 
čios remiamus kandidatus 
pakrikštijo “katalikiškų pa- 
žvalgų” žmonėmis. Taigi, 
Nazveckas, čerka, Grabau
skas dabar trauks pas kuni
gą Pakalnį savo katalikiš
kumą įrodyti, kad pleperis 
Stakvilevičius nepasirodytų 
apsimelavęs.

PROFESORIUS O. LATTIMORE TEISME

kn-of. Owen Lattimore, žmonos lydimas, apleidžia teismo 
nunus po jo apkaltinimo melavus senato tyrinėjimo ko
misijai. Profesorius sakosi esąs nekaltas. Byla kovo mėn.

Kas Savaite
Laimingų Naujų Metų! Per šventes Rojus sulibe- 

Iralėjo ir nesako, kad visi

Juokus padėjus į šalį ten 
a pasakyti, kad Brooklyno 
olševikai visgi sugebėjo 
iimesti siuvėjų unijos lo- 
zalui bendrakeleivišką va
dovybę. Ne visi unijos lo- 
alo vadovai yra bolševi- 
uojantieji žmonės, bet jie . . 

risi eina bolševikiškų politi-’rlals 
rių papliauškų vedami ir

Už Laisvą Lietuvą!
Kada Rusijos diktato-

Amerikos lietuviai įvai-:gali tęsti kovą prieš bolše-rius Stalinas rengia kokią 
budais stengiasi pa- [ ūkišką okupaciją ir gali nors didelę šunybę, jis vi- 

gelbėti Lietuvai atgauti lai- kelti Lietuvos bylą Europos sada prieš papildydama.?

Dar vieni metai nusiiito ^r^fia.r,.įėji i Vienos bol- 
i praeitį, nešdami su savim ‘ taikos” kongresą
žmonių vargus, rūpesčius ir luri uzj'ėiaupti arba garsiai 
džiaugsmus. P r a d e dant melstis prie Stalino paveik- 
Naujuosius .Metus linkime slo ,is -leidžia” kriti
ni ūsų mieliems skaityto-kuoti ner patj
jums daug laimės, sveikatos sa,vca. kad ir kriti 
ir vilties sulaukti taikesnių vįe,
ir laisvesnių laikų, kada ir
musų pavergta tauta išsiva
duos iš pikto okupanto ver
gijos ir vėl galės laisvai gy
venti savo senojoj žemėj.

Laimingu Naujų Metų!

Stalinas Prabilo

Višinskį. Bet 
kai ir 

įeningai 
stotu už Maskvos politiką, 

uri s ri ša taiką kitoms tau- 
oms, o pati
linkluojasi.

galvatrūkčiais

ir
R.

‘nepolitikuojantiems” bol- 
'evikams pataikauja.

Kokios priežastys su- 
mukdė siuvėjų lokalą ir 
ižkorė jam nei šiokią nei 
tokią vadovybę, butų per- 
lga kalbėti. Reikia betgi i 
pabrėžti, kad yra ir demo
kratinio nusistatymo siuvė
jų kaltės, jei lokale šeimi
ninkauja kundrotinė ir naz 
veckinė “vienybė.”

“Laisvė” irgi dedasi susi 
rūpinusi lokalo reikalais ir 
taip aiškina narių nesido- 
mėjimą rinkimais:

svę. Amerikiečių lietuvių valstybėse, 
pastangas galima butų ma
tuoti tuo, kiek Amerikos 
spauda kreipia dėmesio į

| kiaulystę ir tuoj po tos kiau 
įlystės pasisako “už taiką”. 

ALT Sąstatas Tuo žvilgsniu Stalinas yra
Amerikos Lietuvių Tary- tik Hitlerio papūga. Visi 

pavergtų tautų persekioji- ba yra sudaryta iš ameri- Stalino užkariavimai ir ki
mus, žmonių trėmimus ir'kiečių lietuvių politinių tų tautų pavergimai yra nu- 
panašius bolševikiškų oku- grupių atstovų. Į ją įeina sagstyti jo taikiais pasisa-
pantų siautėjimus. Į po 7 atstovus nuo Katalikų kymais ir užtikrinimais,

Galima musų pastangas Federacijos, Tautinės San- kad taikus Maskvos sugy 
vertinti ir musų sudėtomis’daros, Lietuvių Socialdemo- venimas sa kapitalistais yra
aukomis Lietuvos laisvės kratų Sąjungos ir Tautinin- 
kovai paremti. Jei žiūrėti kų Sąjungos. Be to, i ALT 
iš piniginių aukų pusės, tai

ir pageidautinas ir galimas. 
Kalėdų šventėms Stali-

1944 metais
“Tūli žmonės vis dar veda I0-1945 metais 

kale nesvarią politiką. Turėtų 1946 metais 
Siūlyti Jungtinių Tautu organizacijai sudalyti tarptauti-'dau^au kalbėti apie unijizmą. 1947 metais 
nę komisiją, kuri minėtu kitas masines žmonių žudynes ne ap?.e PrieS> komu- 1948 metais
ir prasižengimus pnes žmoniškumą. I ko’turj Mvo kelią. 1950 meUi3

matome tokias lietuvių au 
kas Lietuvos vadavimo rei
kalui :
1943 metais ............$ 7,641.97

......... 12.618.93

Esamose sąlygose kongreso komisija nieko praktiš- Tomis netvarkomis kalbomis 1951 metais ............
:--------- ! = ___T.. ________ -daugelis narių yra pasipiktinę 1952 metais (iki spa-kesnio, rodos, ir negalėjo pasiulvti. Jei atstovu rūmai . , . . ...

ir vymusybė komisijos pasuilnriis vykins, tai Katra gi- ateina j iokalo susirinkimu! 
nos skerdvnės ir panašios bolševikų masinės žmogžudvs-

!iu 31 d.)

36.348.28
19.583.97
92,736.37
19.401.58
43.655.89
30.416.89 
44.083.24

47,014.21

Įeina po 3 atstovus nuo mu-jnas vėl prabilo apie taikin- 
sų didžiųjų susivienijimų, gą sugyvenimą su kapitali- 
LRKSA ir SLA. Dabarti- stais. Pasaulis klausosi ir 
niu laiku i ALT įeina šie klausia pats savęs, ką gi 
asmenys: j Stalinas dabar rengia? Be

, . .. |reikalo Stalinas burnos juk
pykdomasis Komiteuiu. neau«jnry (gal teisingiau sa 

7’11puas’ pirtnimnka> kyti, rašalo juk nelietų). 
(Kat ^usiv.), (-.) A, O lis, I jeį Stalinas nieko nesi- 
rice-pirm. (Taut. S-g°s)»jrengia vogti, tai kam jam 
v3) P. Grigaitis, sekieto-i.e|R^j0 savo “taikingumą” 
nūs (Socialdem. S-gos), 'delbti?
(4) M. vaidyia, ižnininnaš Beje, busimas musų val-

“Gerbiamieji, stokite daugiau Viso .................... $353.501.33
tės bus keliamos prieš visa pasauli. Bolševikiški dikta-'į eiles bendradarbių unijos ge- Tiek pinigų Amerikos
toriai ir ju vyriausias “likvidatorius” Stalinas žmogžu- rovei- Kas brokas su broliais lietuviai sudėjo nuo

socialistais Glavecku ir Tiš- . v u 1
Lokale yra vietos dar- ??uo P^burgho kon-dvsČiu nesibaido, žmogužudystės. ypač masiniai žmo-

ni--naikinimai, yra jo ^litikos įrankis ir priemonė jtj« k“«,^ visiems. "Taiį«i nauji ferencijos iki 1952 metų 
tikslams siekti. Bet Maskvos žmogžudžiai yra jautrus kuriai turėtų daugiau lavintis lapkričio 1 d. Ką su tais 
propagandai. Jie juk dedasi “skriaudžiamųjų gerada- ir veikti unijoje, čia nėra jo- pinigais Amerikos Lietuvių

(Taut. Sandaros).

Vice-pirmininkai: (5) A.
J. Aleksis (K. F.), (6) S.
Gegužis (T. Sandaros), (7)
J. J. Grigaitis (K. Susiv.),j pasiūlymais, o ne tuščiais
(8) Chas. J. Kalinauskas godžiais 
(SLA), (9) J. L. Kas- 
mauskas (T. S-gos), (10)
3. Michelsonas (LSS)

o Katin skerdynių faktai nuo tų žmogžudžių kio komunizmo. Netiesą skel- Taryba darė? 
nupTėšia ju humanitarines kaukes ir rodo juos tokius, bia tas» rašo buk lokalą Į Pinigai buvo renkami
kokie jie iš tikrųjų yra savo skerdvklu patamsiuose, savo valdo ko-mun,sta!-’ } Lietuvos laisvės kovai pa-
kalėjimu rūsiuose ir pavergtuose kraštuose, kur jie šei- Taigi, broliai unijistai,Ferriti- Tam tikslui pinigai 
mininkauja nesiskaitydami su jokiais žmoniškumo rei-“jokio komunizmo nėra,” išleisti. Svarbiausias Ame-į q

nais.

kalavimais.

Iždo globėjai: (11) J. 
Buivydas (Soc. S-gos), (12) 
Wm. T. Kvetkas (K. Sus.), 
(13) A. S. Trečiokas (Taut. 

|S-gos), (14) DR. M. J. Vi-

Apžvalga

yra tik Stakvilevičiai, Čer- rikos lietuvių uždavinys bu- nj^a? (SLA. 
kos, Nazveckai, Grabauskai vo kelti Lietuvos bylą ame- 
ir panašus “katalikišku na- rikiečių visuomenėje, spau- Nariai: (lo) Kun. J. Al- 
žvalgu” žmonės. Idoje, politinių vadų tarpe bavičius (K. Fed.), (16) J.

Reikia atiduoti kreditą!“* vyriausybėje. Nuo 1940 Arlauskas (T. Sandaros), 
•metų ALT tą darbą ir dir- (17) S. F. Bakanas (Soc.

BENDRAKELEIVIŠKI
KRYŽIUKAI

137. o jo oponentas F. 
kaitis 73.

e. .. “I Board of Directors P. Gra-
Siuvejų unijos o4-tas lie- fcauskas gavo balsu 124, jo opo- 

tuvių lokalas Brooklyne ne-’nentas J. žerolis 82. 
senai turėjo savo vykdomų-’ “į Trade Executive Board M. 
jų organų rinkimus. Bolše- Nazveckas gavo 117 balsų, jo 
vikų “Laisvė” prieš rinki-{oponentas A. Ramanauskas 73. 
mus paskelbė bolševikams

Vaitu-
tolševiKams už tai, kad na- 
chališkumo jiems netrūks
ta. Bolševikai turi nacha- 
liškumo, o* kitiems žmo
nėms trūksta nugarkaulio, 
todėl ir gaunasi, kad per 
fanaberijas, per savo išdi
džius “aš” lietuviai siuvėjai 
savo lokalo vairą pa Ve

rnus pasKeme Polsevikams| ‘-į Trade Board Ch. Thamas “katalikišku nažvalgu
patinkamų kandidatų sąra- gavo babu 122, Theodoras Ya- S®ndrakeleivi,'aTOs ? ir taš- 
są ir prie kiekvieno “Lais- gelia 137, V. Michelsonas 51. ndrakeleiviams tus-
vės” remiamo kandidato Tai vietai reikėjo dviejų. Ga-
padėjo kryžiuką, kad siuvė- daugiau balsų pasiliko
jai kartais neapsiriktų. jišrinktais.

I “J Joint Board reikėjo 2, bu- 
Rinkimuose dalyvavo 226 vo apsiėmę 4: Petersonas gavo 

uni os nariai, arba mažiau ^alsų 125. S. Jackus—129, W.

tiems oportunistams.

Išmesti Rusus is 
Jungtinių, Tautų!

kaip 20G visų narių. Toks Danauskas—53, J. Buivydas- New Hamrshire senato
rius Charles Tobby, renūb-mažas dalyviu nuošimtis ro- 63-

do, kad unijos reikalai na- “T lokfd<> wkda"čiaia tarybą
’-eikėjo 2. o kandidatais apsiė-; . onas. sako, kad Vieninte
lę 4: K. čerka gavo balsu 115,P^ būdas susikalbėti SU 
J. Vaškei’ičius—109, P. Spudys'rusais Jungtinių Tautu or- 
—67. j. Urbonas—72. j^anizacroj yra “išmesti

"Tai tokios pas kriaučius bu- juos lauk.” Senatorius ma- 
ivo pasekmės rinkimu į lokalo no, kad Jungtinių Tautu 
’-aira. Pasirodė, kad bendra-!pasisekimas priklauso nuo

,T . , . . . , v _ <jarbĮai ?avo ve’į P° du sykius organizacijos narių no-
* ok?lo pirmininkas V. Za-tdaugiau bsku už savo oponen-Ln ,rQ;nrasti «u orsra.

rėčkas buvo vienas ant baloto, tus. Išrinktieji, daugumoje,! f
neturėjo oponento, gavo 167 yra. katalikišku pažvalgų žmo- ni^«Jos manais, bet kalD 
bai-”*. Inas. Krtaučiai iu oažvalm nei 7?™ susiprasti SU rusais.

"Finansų sekretorius Jurgis neklausinėjo. Juos kriauėiai rin- ei netun noro susitarti 
Kazakevičius gavo balsų 124, o ko tik todėl, kad yra unijos "n kitomis valstvbėmis. To
jo oponentas B. Sutkus 76. |darbuotojai ir dirba uniios na- dėl protingiausias dalykas

"Vykdarčios tarybos sekreto- riu gerovei. Svetimos politikos vutu visai pabalinti rusus iŠ 
rius Ch. Kundrotas gavo balsų jiems apeina tiek. kaip pelnyk- tos organizaci JOS.

riams jau pro gerklę lenda 
ir jie moia ranka į rinki
mus. Dėl mažo nariu da
lyvavimo išrinkti “Laisvės” 
krvžiukais panuošti kandi
datai. Jie, pa<ral “l aisvės” 
pranešima, raivo balsų:

“Tegu kritikuoja,” by tik 
Stalinui padeda Vakaru 
liurbelius dar labiau mul- 

i. Davęs tokį leidimą 
Mizara, be abejo, jau

kiasi pasirodęs dideliu libe
ralu.

><
?inay Nuvirto

Prancūzijoj eilinė vyriau- 
yb - Krizė. Antoine Pinay 

vyriausybė nuvirto. Ji bu
vo 17-toji pokarinė vyriau
sybė Prancūzijoj.

Vyriausybės krizės Pran
cūzijoj yra kaip koltų mai
šymas kortuojant. Tie pa
tys žmonės persigrupuos ir 
vėl sės tęsti tą patį darbą, 
o tuo tarpu valstybės tvar
kymą- eina, kaip ir ėjęs, 

tovių biurokratų ir pa- 
sekretorių vedamas.

Ir Šį kaną, kaip jau ne 
pirmą kartą, vyriausybė nu
griuvo dėl pinigų. Parla
mente buvo svarstomas 
1953 metų biudžetas. Pi
nay rėkiančiųjų gnipių tar
pe kilo nesutarimas, viena 
yrupė žadėjo balsuojant jo 
ne -- mi. <> todėl vyriausybė 
ir nutarė trauktis.

Prancūzų krizės esmę ge-
stybės sekretorius, John F.
Dulles, jau pareiškė, kad 
Stalinas turėtų savo taikin- riausiai parodė paties nu- 
gumą parodyto konkrečiais virtusio jo A. Pinay žodžiai:

"Ko mano oponentai no
ri? Jie nori tuo pat laiku 
daugiau pajamų ir mažes
nių mokesčių, daugiau išlai 
du ir mažesnio deficito, 
daugiau reformų ir mažiau 
permainų!”

Krizė yra konfliktas tarp 
politikos ir kišenės. Ji lai
kinai visus užbovija, nors 
nieko neišsprendžia.

Prancūzai žino, kad ne- 
pasikaštijus jų didžiųjų pro 
blemų niekas neišspręs. Bet 
kas turi mokėti? Vyriausy
bes nugriuvimas reiškia, 
kad laikinai viskas palieka 
aip, kaip buvo. o po “poil- 
io” ir vėl eis derybų dery

bos. ar* ko suversti būtinas 
šalies išlaidas . . .

53 Savaitės
Šios savaitės 

pažymėtas “Nr.
uose yra tik 52 savaitės, 
et štai 53-čioji šių metų 
aida. Kas penki šeši rne- 
ai savaitinis laikraštis turi 
ridėti vieną ekstra laidą 

'kairt lojams. nes iš dienų 
irs 364 per kelis metus su- 

ridaro visai nereikalinga 
japildoma savaitė, kurios 
nei peršokti nei užmiršti 
įsinori. Kol musų kalen- 
iorius. nebus reformuotas, 
oi savaitraščių leidėjai tu- 
•ės susidurti su 53 savaičių 
metais. Gal dėlto Jungtinių 
Tautu organizacija ir netai
so kalendoriaus, kad laik- 
vaščių redaktoriai turėtų 
kas penki metai papildomą

L. Joniko Pozicija”
Tikras bolševikas kapita

listiniame pasaulyje klauso 
savo partijos pirmo įsaky
mo, kuris skamba šitaip: 
Jei tai naudinga—meluok, 
kad nesi komunistas ’

To įsakymo laikosi ir chi- 
zagiškis L. Jonikas. Jis sa
vo “Vilnvje” rašo:

“Mes nesame nei proko- 
munistai, nei antikomunis- 
tai. Bet, jei kas dar neži

ba. Informavo spaudą, kon- i-gos), (18) prel. J. Balkų-*nojo, pasakysiu: Mes esą 
gresą, vyriausybę. Lankėsi nas (K. Fed.), (19) Dr. M.im.e ir pasiliksime griežtai 
kartkartėmis Washingtone, J. Coiney (T. S-gos), (20) nusistatę prieš gengste- 
siuntinėjo memorandumus, P. P. Dargis (SLA), (21)
leido knygas, biuletenį. In- A. Devenienė (T. Sanda- 
formavimo tikslais buvo iš-ros), (22) J. Ginkus (Taut. 
laikomas Informacijos Cen- S-gos) (23) J. Glaveskas 
tras, kuris ir dabar veikia ir (Soc. S-gos), (24) kun. F. 
atlieka puikų darbą in- M. Juras (K. Fed.), (25) K 
formuodamas amerikiečius Jurgeliunas (T. Sandaros), 
apie padėtį Lietuvoje. In- (26) T. Matas (Soc. S-gos), 
formacijų Centras pasitar- (27) Dr. J. Pajaujis (Taut. 
nauja ir Amerikos spaudai. Sandaros), (28) E. Paura- 
nes daugelis amerikiečių zienė (K. Fed.), (29) S. 
laikraštininkų per tą “Cen- Pieža (K. Fed.), (30) P. L. 
trą” gauna žinių apie Lietu- Fivaronas (T. Sandaros), 
vos bylą ir rusų siautėjimus (31) V. Rastenis (Taut. 
okupuotoj Lietuvoj. ,S-gcs), (32) B. Spudienė

V 4. ATT 1 4 (Soc- S-^os), (33) J. Tys-Kasmet ALT duona at- liava (T s , (M) B 
skaitą is surenkamų pinigų V;tkus (K. Fed.) 
ir iš tų atskaitų matome, |

n

jog Amerikos lietuviai pa
laiko ir Europoje veikian- ATLANTO SĄJUNGA 
čias musų tautos organiza- MAŽINA IŠLAIDAS 
cijas, kuries ten dirba tą
patį Lietuvos vadavimo Atlanto Sąjungos taryba
darbą. savo posėdžiuose Paryžiuje

Vyriausias Lietuvos Išlai- nutarė ateinančiais metais 
svinimo Komitetas (VLIK) bazių statymui išleisti tiktai 
per keturius metus yra ga- $229,000,000, vietoie se- 
vęs iš Amerikos lietuvių au- riau numatytų $473,000,- 
kų $51,454. Dėka Ameri- 000. Prie nutartos išlaidų 
kos lietuviams lietuvių po- sumos Amerika dėsis su 
litinė atstovybė Europoje $91,000,000.

nūs .
Matote, kokią aiškią “po

ziciją” Jonikas užima? Jis 
'prieš gengsterius.” Tiesa 

L. Jonikas nėra prieš Mask
vos gengsterius, bet tikta: 
prieš tuos. kurie skerečioja- 
si New Yorko ir Ne\v Jersev 
uostų prieplaukose.

Pozicija aiški ir visai ne 
navojinga. L. Jonikas gali 
pasigirti kompartijos virši
ninkams, kad jis stalinizme 
poziciją išdėstė su tokiu 
pat pasisekimu, kaip Cala- 
veras Kauntės šokanti varlė 
’aimėjo lenktynes.

R. Miz&ros “Leidimas”

Paaiškinus L. Joniko “po
ziciją” negalima užmiršti 
nė jo dvasios brolio Rojaus 
Mizaros pozicijos. R. Mi
zara sako, kad į Vienos tai
kos kongresą suvažiavo ir 
tokių žmonių, kurie drįso 
kritikuoti Maskvos politiką, 
ir čia pat priduria:

“Tegu kritikuoja, tik te
gu stoja už taikos pasaulyje 
išlaikymą, tai ir okey.

“Keleivis”
Me-53

savaitę darbo?
. D.

Pakalbinkim draugus ir 
J pažįstamų, užsisakyti “Ke- 
Įleivį”- Kaina metams $4.
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TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Švenčių Oras BALF’o Parengimas

šiemet Kalėdų oras buvo! Gruodžio 13 d. Lietuviu 
ne toks, kaip pernai. Gilaus Auditorijoj Įvyko BALF’o 
j>er nykščio sniego ir šalto parengimas, kurio proga bu 
oro nebuvo. Atrodė, kad vo atvykęs BALF’o pirmi- 
Jaukiame Velykų, o nė Ka- ninkas, kun. Končius. Ka
lėdų. Toks oras gyvų kalė- rengimas stebėtinai ir ap- 
tlini bizni dar labiau pagy- gailėtinai nepavyko. Žmo- 
vino, o esant gražiam orui nių buvo tik apie 150. 
žmonės noriau važiavo pir-, Minėtas parengimas bu
kimų daryt* i miesto cen- vo BALF’o vajaus užbaigi 
trų, dėlko nukentėjo prie- mas. Tas vajus Chicagoj ne 

kaip tejudėjo. Taip dėjosi 
todėl, kad judintojų truko.

miesčių krautuvės.
Margučio

Margutis savo didįjį žie
mos parengimą darė tarpu- 
šventvje, gruodžio 28 d.

Programos išpildyme da-

Paskaita ir Koncertas
Gruodžio 14 d. Chicagos 

Liet. Literatūros Di augi ja 
buvo suruošus! Lietuviu Au-

LAKINAS DOOI.ITTLE GAUNA WRMiHT DOVANĄ

Prezidentas Trumanas šypsodamasis įteikia 
u«n. J. H. UiMtttUk (viduryje) VVright Memorial dovaaą. 
Dovana Įteikta minint 50 metų sukaktį nuo pirmo sunkes
nio už oru ičktuvo skridimo.lyvavo Metropolitan Opera’^įtorijos mažojoj svetainėj 

artistai Anna Kaskas, Al--įdomią paskaita. Skaitė pro 
girdas Brazis ir iš Buenos fesorius Čepėnas apie
Aires, Argentinoje buvo at
vykęs pianistas Andrius Ku 
previčius. Taip pat dalyva
vo Chicagos simffonijos or
kestrą iš 70 asmenų. Paren
gimas vyko žinomoj Chica
gos koncertinėj svetainėj, 
vad. Orchestra Hali.

Vasario Šešioliktoji 
Ateinančių metų pradžio

je didžiausias lietuvių 
rengimas ous V asano 
šioiiKtosios minėjimas. Mi
nėjimą ruošia Chicagos Lie
tuvių Taryba. Minėjimas 
vyks 1953 m., vasario lo d., 
Ashland Blvd. Auditorijoj. 
Reikia priminti, kad Chica
gos Lietuvių Tarybos pir
mininku šiuo metp yra Dr. 
Steponas Biežis, plačiai ži
nomas įr gabus visuomenės 
veikėjas.
Angliškai, Lotyniškai ir 
Truputį Lietuviškai.

Gruodžio 14 d. Įvyko ka
zimieriečių, Maria High 
School auditorijos atidary
mas. Ta proga buvo religi
nis koncertas pavadintas 
“Cantemus Domino”, t. y., 
gieduokime Viešpačiui. Tas 
giedojimas buvo atliktas 
angliškai ir lotyniškai. Lie
tuviškai sugiedota tiktai 
“Marija, Marija”.

Prieš koncertą publikai 
buvo pristatytas vysk. V. 
Brizgys. Jis perskaitė ang
liškai prakalbų, o po to an
gliškai pasimeldė ir vėliau 
tarė kelis žodžius lietuviš
kai.

Kazimieriečių auditorijoj 
yra 1,250 vietų, bet toli gra
žu ne visos jos buvo užim
tos. Publikos dalį sudarė ne 
lietuviai. Programos dalį iš
pildė tos mokyklos moki
nės, o kitų dalį šv. Kristinos 
nelietuviškos parapijos cho
ras, kurį veda ir gerai išla
vino lietuvis vargonininkas 
J. Rakauskas.

Lie
tuvos ir Rusijos santykius 
šešioliktame amžiuje.

Paskaitai besibaigiant, 
gretimoj mažoj svetainėj j 
prasidėjo styginis koncer
tas. kuri išpildė du smuiki
ninkai—A. Paukštys ir M. 
Pet rus e v ičius, v i o lo n čel i s-
tas V. Jančys ir Celina Ro- 
sen. Koncertas vertas buvo 

pa- gausesnės publikos, 
se-

Laisvamanis

ra;p pat prašome vistu 
draugijų renkant atstovus

Vasario 16 Minėjimas
ALT Pittsburgho

I teisiais jos šeimininkais.
Drg. K. Bielinis padarė

pranešimą apie tarptautinę 
padėti ir nušvietė sovietiško 

ptipėrializmo grobimo ir už
kariavimų politiką. Sovie- 
u.-'kas slibinas plečiasi ir 
auga Įvairiomis priemonė- u 
mi.-. Jis užkariavimų tiks
lams naudoja melo (laikos) 
propagandą, klastą, apgau
lę, brutalią jėgą ir penktą
ją koloną. Visos priemo 
nės Maskvos imperialistams 
yra geros. Bet laisvasis pa
kulis bolševizmo gudrumus 

jau suprato ii- ryžtasi jam 
; astoti kelią. Priėjus prie 
susikirtimo rusiškas ispur- 
pęs milžiną.' pasirodys tu
ris molio kojas ii- subyrės. 
Subyrės jis todėl, kad turi 
irTęs daug svetimų tautų, 
subyrės todėl, kad ir pačioj 
Rusijoj žmonių gyvenimas 
■ra skurdus, beviltis ir bet

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Išleistuvės ir Rautai

Iš Urugvajaus Į Sovietų 
Lietuvą išvyko dar j»enki 
lietuviai, jų tarpe ir buvęs 
Darbo” redaktorius su sa

vo seniora. Paskutiniu lai
ku sekmadienio komunistų 
radio pusvalandis išimtinai 
buvo pašvęstas kalboms, 
atsisveikinimams, o jų klu
bai baliams ir išleistuvėms.-

Daugiausiai vaišinamas, 
gerbiamas ir gausiai apdo-|

vo leista tarti žodi ir vie
nam iš tos draugijos kūrė
jų, t. y., šios korespondenci
jos autoriui, bet staiga gar
siakalbis “sugedo” ir nebu
vo progos draugijos praeitį 
priminti. Plačiai ir teisin- 

•'gai draugijos padėti ir dali
nai jos praeiti apibudino 
Julius Jazauskas, kuris ši 
kartą aiškiai ir atvirai pa
sakė, kad ta draugija nėra 
ir negali būti kurios vienos 
srovės, nes jos kūrėjai jauvanojamas buvęs ju dvasios , . , . . . ., . , T.. • > i daugiau kaip pnes 20 metuvaitas ir laikraščio redakto- . . . * . ..

A. Vaivuskas (Rikai-1 Jos |SUlus kad
draugiją gali Įstoti visi

... , . . __ tuviai be skirtumo tikvbosiuvo dėmesio kreipiama, . .. r_ . . . •. .* . , • . . r... . • ir pažiūrų. Taigi u- r.umrk-nes tai daugiausiai eiliniai A 1 * 6 , - .namas yra ne kunos 
„ i^»» nors srovės žmonių, bet vi- 
buvo vpn- lietuvių. Klysta tie, ku

rie mano, kad draugi :a yra

1US
las). ! visus kitus mažiau iie-

sky-’kokios permainos žmonėm?

minti, kad kur mes

nariai, o. be to, biedru, ku
riems net ir 
kelionės išlaidu buvo ren
kamos aukos. , .. .jų vienų ir daro khut. s 

Išvykusiu nieks čia C:u- grįžti, ar naujai Įstoti ne 
jų pažiūrų lietuviams.

Publikoje matėsi buvę

š'i-dingai 
Lik rinktus draugijų atsto 
vus dalyvauti suvažiavime

j linų ij/auu 'viuju

kviečiame re- kvietėme ALT Vykdomojo 
Komiteto pinnininką Leo- 

ŠimutĮ is Chicagos,'arda
bet draugijų ir vismnnenėsjtaipgi nutarta kviesti

PITTSBURGH, PA.

Apylinkė *

veikėjus ii- visus tuos lietu
vius ir lietuvaites, kurie no
ri prisidėti su darnu, kad

burgho miesto majorą Da- 
vid Lavvrence, kongresmo- 
na James G. Fulton

Pittsburgho
Draugijų
Įvyksta Sausio 25 d., Lie-’< ios 
tuvių Piliečių Svetainėje
ALT Pittsburgho skyriaus 

susirinkime, laikytam gruo- - 
džio 10 d., buvo nutarta 
šaukti Pittsburgho ir apy
linkės draugijų metini su-

ir

j1 pirmas tos draugijos pin/d-
• ninkas Balys Žuklys ir se: - 
s retorius Mikas Krasinskas, 

bedirb- Dudutis, jau senai turi lei- buvusi gabi draugijos sie
tume, visur turime atsto- dimą vykti i Lietuvą, bet nOs veikėja Mikasė Ciesiin- 
vauti savo pažiūras ir kovo- us dar neišvyko ir vargu skienė, draugijos kūrėjas 

p. , ti už demokratinių principų išvyks, nes neturi kelionei Juozas Miklovis ir kiti.
Itts" Išlaikymą. Savo pranešimą apmokėti pinigų, o komu-l

jis pavaizdavo pavyzdžiais nistai jam neduoda ir aukų* Įkurtuvėse nesimatė tik 
iš musų veiklos Įvairiose or—nerenka, nes jis nebuvo kai kurių kuniginių patrio- 
taniza''-*tu? kh,_in;irtiioc n-irv< Atrodo kad tu, kurie mėgsta bereir..-.- 
buose,

u se-n5 pagelbėjus musų gimtajam’r.atorių James F. Duff. Ke 
kraštui Lietuvai j;asihuo-|to, numatoma turėti gražią 

programą.• I1 »Suvažiavimas Įsuoti is rusų bolševikų žiau-»meninę

važiavima sausio 25 d.. 3

tzacijose. kaip tai klu-,partijos narvs. Atrodo, kad kūne mėgsta bereir.n- 
se, fraternalinėse drau Dudutis dėl silpnos kišenės Hngai skerečiotis ir ne savo

vergijos.
ALT Skyrius.

S. Bakanas,
ALT Pittsb. Sk. Sekr.

NEW YORKO IR XEW JERSEY
LSS APYGARDOS KONFERENCIJA

vai. po pietų. Lietuvių Pilie- j,, 
čių Svetainėj, S. S. Pitts-
burgh.

CLIFFSIDE. N. J.—Lap-J komitetas rūpinasi pasiekti 
kričio 30 d. Įvyko Nevv Yor- ir lytinę dali Pennsylvani-

ir Nevv Jersey LSS apy
gardos konferencija. Kon
ferenciją atidarė apygar- 

komiteto pirmininkas

jos valstijos
Drg. J. Buivydas, LSS 

I i vi-envijų ainiai e apygar- CK sekr., padarė pranešimą 
Draugijų suvažiavime bus vos komiteto pirmininkas apie tokių apygardinių kon- 

renkami Amerikos Lietuvių oro. ,< Bukaviacka? 2 vai. ferencijų reikšmę ir užda
vinius. LSS ir LDD orga- zoliuciją, 
nizacijos nėra didelės, bet taip:

yra antra iš eilės. Pirmoji

Tarybos
metam-.

sKynaus nanaiipO pietų. Jis nurodė, kad 
bus isklay.sy-,cjos rūšies konfefrencija 

ta ir priimta ALT skyriaus Vla antra jg eilės, 
raportai iš- praeitų metų,
taip pat bus aptartas rengi
masis prie Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo, ku-Įkauti

gijose, šaljx>s darbe, ALT 
skyriuose, unijose ir kt. 

«Po Įdomių pranešimų bu- 
o diskusijos ir paklausimų, 
kuriuos pranešėjai atsaki- 

•ėjo. Paskui buvo perrink- 
as apygardos komitetas, Į 
kuri Įėjo .-ic draugai: K. 
Sukaviackas — pirm., S. 
Gaubienė ir H. Burke—vi- 
ve-pirmininkai, P. Kriau- 
čiukas—sekr.. B. Spudienė, 
J. J. Dulkis ir A. Daunora 
—nariai.

Konferencija priėmė rė
kuti skamba ši

1953

lis šiais metais Pittsburghe 
rengiamas vasario 15 dieną. 
Lietuviu Piliečiu Svetainėj.

buvo pereitais metais gnio- 
džio 9 d. Newark, X. J. 

Konferencijai pirminin- 
buvo išrinkta drg.

Draugijom. klubam ir 
centraiinių organizacijų 
kuopom pakvietimo laiškai 
yra išsiuntinėti, tačiau jei 
kuri draugija, klubas ar 
kuopa dėl klaidingo adreso 
ar dėl kitokios priežastie? 
negautų kvietimo, prašome 
pasinaudoti spaudos ar žo
džio pranešimais, išrinkti 
savo atstovus ir prisiųsti į 
draugijų metini suvažiavi-
ma.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Rendcite Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin-
* ką, savininką Vytavtą Skrinską. Jis išpildo meriikališkns
♦ daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi. vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir j kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, J 
ša lt košė s, riešutų, cigarų, cigarečių ir ska- J 
nių gėrimų. I

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

čių; (3) galit atsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money { 
orderius.—Lietuvis pas lietuvi! (63) j

VYTAUTAS SKRINSKA 
(deni Fbannacy vsfetlnte savininkas

ta organizacijų šalininkų} LSS ir 
via daug. Pažangios min
ties žmonių yra visur ir su 
jais galima susitikti tik to
kiose konferencijose. Kon-

Bronė Spudienė, o jos pa- firencijose mes išsiaiškina- 
eibininke drg. S. Gaubie- nie svarbiausius einamuo- 

drg. P. sius klausimus, kurie turi 
| rūpėti kiekvienam galvo- 

negai- jaučiam žmogui. Pernai

fc>
nė. Sekretorium 
Kriaučiukas.

Pirmininkė ilgai
šuodama ėjo prie daroo-Įmusų konferencijose daly- 
tvarkės klausimų. Drg. P. vavo drg. J. Kaminskas, ku- 
Kriaučiuka? padarė apygar-’iio gyvi ir gilus pranešimai 
dos komiteto pranešimą, nušvietė socialistinio darbi- 
Komitetas turėjo tri? posė- ninku judėjimo padėtį pa- 

žiu.-v Nevarko draueai šaulyje ir supažindino mus
pasižadėjo atgaivinti LDD 

uopą. Buvo mėginta susi 
iekti su Elizabetho drau

gais. bet organizacija ten 
ar neatkurta. Komitetas 

nemano tuo pasitenkinti, jis
darys daugiau mėginimu. 

Drg. P. Kriaučiukas buvo
nuvykęs Į Ph iladelphiją, 
ten turėjo su vietiniais 
draugais pasitarimą dėl at
gaivinimo LSS kuopos. 
Draugai pažadėjo padirbė
ti. Rodos, Philadelphijoj 
LSS kuopa vėl bus atgai
vinta. Drg. Kriaučiukas 
nesenai buvo nuvykęs ir į 
Easton, Pa., ten kalbėjosi 
<^u musų draugais ir jie pa
žadėjo (Johnsonas, Švelni- 
kas, Klova), kad LSS kuo
pą atkurdins. Drg Kriau
čiukas mano po švenčių 
vykti dar i Eastoną.

Drg. Kriaučiuko praneši
mas buvo priimtas su pasi 
tenkinimu, kad New Yorko 
ir New Jersey apygardos

su Lietuvos vadavimo klau
simu. šiemet konferenei- 
os turi pasitarnauti musų 

jėgų mobilizavimui ir orga
nizacijos stiprinimui.

Pranešėjas dar sakė, kad

LDD nariai, “Ke
leivio,” “Naujienų” ir “Dar
bo” skaitytojai, susirinkę Į 
Nev Yorko ii’ New Jersev 
apygardos konferenciją, 
:vykusią lapkričio 30 dieną 
1952 metais, Clifffside, N. 
I., išklausę pranešimų pa
reiškia :

Svarbiausia LSS ir LDD 
narių ii’ demokratiniai nu 
siteikusių žmonių užduotis 
• ra būti organizuotais ir 
veikti savose LSS ir LDD 
organizacijose.

Konferencija paveda iš
rinktajam apygardos kom 
"etui nieko nedelsus pradėt 
platesniu mastu organizaci
jos darbą Ne\v Yorko, New 
Jersey, Pennsylvanijos ir 
Maryland valstijos

neragaus Paleckio pyragų, plauko žmones užgau-.nnt. .
Nesimatė nė kai kuri” val- 

įkurtuvės dybos narių (vic?-ph: ri:
Gruodžio 7 d. Urugva- ko), 

jaus Lietuvių Kultūros Po vaįšiy «• kalbų, buvo 
Draugijos nuosavu namų renkamos aukos p2dengi- 
Įkniluvėse dalyvavo, vieno- iškudų^ Buvo surinku 
kiti ar kitokiu.budu prie na-385 urugvajiski pezai. Im- 
mo pirkimo prisidėjusių, segimo ženklelių darbavosi 
apie 300 lietuviu šeimynų, p-lės Vydžiutė. sesutė ’ P;",.- 
Buvo suvalgyta apie 200 ki- lauskaitės ir kitos. Be to 
logramu avino ir jaučio vi<’° N. Budreikos lietuvi - 
keptos mėsos, “asado” va- kam trijų akordionų orke-- 
dinamos, ir anie 1,000 deš- trui griežiant, kaip jaum- 
reliu, o taipgi išgerta 500 mas, taip ir senimas links- 
litru alaus ir apie 200 litru minom ligi vėlyvos naktį s. 
wno. | Kultūros Draugiją reikia

“Asado” ir dešreles pa- ®\e\kįn^ 
rūpino ir iškepė tos draugi-.Įsigijimu.

su nuosavo namo

mes stovime didelių Įvykiui Konferencija paveda apy- 
išvakarėse. Rytų - Vakarų gardos komitetui surasti 
’mtynės artinasi prie spren- būdą ir išdirbti planus at-
gimo ir žlugus Sovietų im
perializmui atgaus laisvę ir 
oavergta lietuvių tauta, bet 
kokia ta atgautoji laisvė 
bus, pareis nuo pačios lie
tuviškos visuomenės senaja
me krašte ir dalimi nuo mu
sų, Amerikos lietuvių, nuo 
musų griežto ir aiškaus nu- 
istatymo remti * atstatymą 

tikrai demokratiškos Lietu
vos be vienokio ar kitokio 
nlauko diktatorių. Mes tu
rėsim pagal savo išgales dė
tis, kad Lietuvos darbo 
žmonės busimoj nepriklau
somoj Lietuvoj nebūtų pa
daryti beteisiai, bet galėtų 
savoj tėvynei jaustis pra

jos nariai, prie namo pirki
mo prisidėję lietuviai J. 
Kundrotas, A. Sarulis, F. 
Grigas ir J. Kaminskas. 
Gėrimus pampino ir jais 
-vėčius vaišino namo pirki
mo komisijos ir draugijos 
nariai J. Ramonas, P. Žu- 
kelis, K. Vilkas, P. Deren- 
’ius, J. Arbačiauskas, P. ir 
V. Stanevičiai ir kiti. Sta-

M. Krasinskas.

aKeleivis" Bus SI
Dar syki prane. am, 

kad po Naujų Metų “Ke
leivio” kaina bus S4 me
tams. Atskiras numeris 
kainuos 10 centu. Kama 
bus vienoda visur
tinčse Vaisiuose, 

us paruošė ir svečius aptar- doi, Pietų Ameri 
navo M. Kundrotienė, Olė toro’ ir kitur.
Ramonienė, B. Klimienė/ -------
A. Žukelytė, A. Grigaitė ir
nenuilstama draugijos vei
kėja mokytoja Stanevičie
nė. I

Buvo ir kalbų. Kalbėjo

Jung-
Ka^a-

“Keleivio” kalendorių jau 
galima užsisakyti. Kaina 
50 centu. Užsakymus ir pi

einančiai vasarai suniosti 
Ne\v Jersey valstijoj plates
nį pažmoni, kuris suburtų 
iš visos apygardos musų 
pritarėjus ir bičiulius.

Konferencija paveda apy
gardos komitetui parinkti 
vietą ir padalyti visus prisi 
rengimus busimai konfef- 
renciiai, kad ji butų plati 
ir sėkminga.

Po rezoliucijos priėmimo 
konferencija pasibaigė.

Draugai cliffsidiečiai vi
siems delegatams ir dal“- 
viams suruošė vaišes. Po 
vaišių delegatai ir pavieni 
atsmenys išsiskirstė gerame 
upe. Delegato*.

draugijos pirm. K. Vvdžius, prašome siųsti:
sekr. V. Cieslinskas, namo; 
pirkimo komisijos pirm. J.1 
Ramonas, draugijos veikė-’ 
jas J. Jazauskas ir kiti. Bu-

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27.

PATS LAIKAS UŽSISAKYTI 
Keleivio" Kalendorių 7.953 Metams

“Keleivis” ir šiai? metais išleido dideli. 100 puslapių 
kalendorių, 1953 metams. Kalendorius yra atspaus
dintas ir siuntinėjamas.
“Keleivio” kalendoriuje skaitvtojai ras daug įdomių 
straipsniu, 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” kalėm <»- ; 
riaus kaina vra ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Masė.



KELEIVIS, SO. BOSTONPuslapis Ketvirtas

—Tegul bu: pagarbiu- tiems šipams tas neatsitiko?
Kodėl audra užklupo kaip 

—Fo Kalėdų tėvas pra- tiktai tą. kuriuo dievobai- 
dievobaimingai. mingi žmonės plaukė Kris-

—Reikia dievobaimingai, tų pagarbinti?
ba šėtonas jau pradėjo ra-

tas

Už Lėkštės ir Prieš
gali egzistuoti ir kitose pralie
tose. . . .

“Teologai niekad neupribojo, 
kad Visagalis Dievas sutvėrė 

mums žinomą pasaulį, ta-
~ . i -i- i , įčiau jeigu kiti pasauliai ir ki-

zmonių akyse ir šukele kal-=tos protingos būtybės egzistuo-

Ar “skraidančios lėkštės” 
skraido? Jei skraido, tai 
kas jos yra? O jei jokių 
lėkščių” nėra, tai kokie 

gamtos reiškiniai , . tikrodosi >..

bas apie tas lėkštes? Ko
dėl ir RADAR aparatuose 
pasirodo keistos “lėkštinės” 
šmėklos ir kelia neatsako
mus klausimus?

Jei kas mano, kad aš į

ja. tas nereiškia, kad ir jos yra 
Adomo ir Ievos ainiai. Tuo 
pačiu jų gali nesaistyti ir Ievos 
Rojuje pelnyta Gimtoji x Nuo
dėmė, taip pai gali jų neliesti

Jungtinių Tautų organi
zacijoj bolševikai mėgsta 
kalbėti apie įvairias pasau
lio negeroves ir vis rodo i 
Rusiją, kaipo palaimintą 
darbo žmonių šalį, kur pra
vesta pavyzdinga žemės re
forma.

Amerikos delegacija JT 
organizacijoj jau iš keliu 
kartų davė pavyzdžių, kaip

____  ___ ___ ir Atpirkimas, kurį per
Čia pakeltus klausimus ga- mirti ant “ryriaus žmonijai at- i;ra^UOge žmonės vra 
liu atsakyti, tas klysta. AŠ,"ešė vienatinis D.evo Senus, 
ir nenoriu “atsakyti,” bet1 Jeigtt “lėkstese” skraido 
pasitenkinsiu paminėjęs,’įmonės, kurie nėra sutepti 
kaip musu lietuviškoji Adomo ir Ievos pirmapra- 
spauda “lėkščių problema” dės nuodėmės, tai, aišku, 
svarsto ir aiškina. ‘ !kad Jie lakstyti po pa-

s*'0 Rusijoj ir rusų pavergtuose' 
pa-

beteisius baudžiau-

dedi

T-- <<1-1X4. „ -i - - • (dangės, kaip šviesos sptn-Lz lekstes aiškiai ii i t tit- otcairv+i
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ŠALDYTI VO Al’KA PRADEDA SVEIKTI

r*

i.. ...J
Mažiukas trijų metų Gary, Smith šeimos sūnūs, Spring-

fieid. Y t . buvo užsidaręs nevartojamame šaldytuve. Išgel
bėtas iš šaldytuvo vaikas 58 dienas buvo tarp gyvybės ir 
mirties. Dabar vaikas pradėjo sveikti. Jo motina jį lanko 
ligoninėj ir abu šypsosi laimingi.

versti į 
ninkus.

Gruodžio 5 d. Amerikos 
delegatas Isador Lubin bol
ševikišką žemės reformą 
nušvietė pavergtos Lietuvos 
pavyzdžiu. Jis sakė:

Pažvelkime kokia žemės 
reforma buvo pravesta rusų 
okupuotose srityse. Kaipo Į 
pavyzdį galime paimti Lie
tuvą, kur buvo Įvesti kol
chozai. Kaip Lietuvos val
stietis buvo Įtrauktas Į kol
chozą?

Jis buvo traukiamas Į 
kolchozą tokiu budu: vie
tos sovieto (tarybos) pirmi
ninkas ir vietos komunistų 
partijos sekretorius atvyk
davo pas atskirus valstie
čius ir pasiūlydavo jiems 
pasirašyti pareiškimą apie 
norą Įstoti i kolchozą. Vals
tietis turėjo pasirašyti, kad 
jis “savanoriškai” stoja i 
kolchozą ir laisvai pasiža
da dirbti kolchoze.. Kartu

'dūliai. Liktų tik atsakyti 
ti

pradėjo mus
nedviprasmiai pasisako, ro-’pjausimas, kodėl jie tik nuo 
gos, tik vienas lietuviškas
laikraštis, 
ko nieko, 
lėkščių,” 
tvoros, ir 
prieš jas. 

Lėkščių

Kiti arba nesa- 
arba “sėdi ant 

kaip indai ant 
nėra nei už nei

šalininkai gar
siai reiškiasi Kanados “Ne
priklausomoj Lietuvoj,” ku
ri nesigaili _ vietos lėkščių 
reikalui aiškinti. Paimki
me
šio
skaitome:

“N. L.” gruodžio mėne- 
pradžios laidą. Ten

— i aip pasitaikė, tėve. 
Audra, matai, nežiūri kam 
ji smogia. Maldininkai ar 
kitokie, jai vistiek.

gus rodyt.
—Kur tėvas matei šėtoną 

ir kur matei jo ragus?
—Šėtono aš nemačiau, 

vaike, ale jo darbai matosi.
Ar tu neskaitei gazietose, 
kas prieš Kalėdas atsitiko? kad audra nieko 

velnio visai nėra—O kas?

— Maike, aš negaliu šito 
suprasti. Jeigu tu sakai, 

nežiūri, o 
tai kodėl

t.- _ i:-i\eii

1947 metų 
lankyti?

Galima duoti ir Šv. Tomo 
Akvi n i e č i o paaiškinimą 
apie skraidančias lėkštes. 
Tas teologas, gyvenęs 1226- 
1274 metais, kada lėkštės 
dar neskraidė, aiškino, jog

“švenčiausios Trejybės An
trasis Asmuo prisiėmė iš
vaizdą protingos būtybės ki
to pasaulio taip. kaip prisiė
mė žmogaus išvaizdą žemė
je. Arba kuris nors kitas 
Šv. Trejybės Asmuo galėjo 
įsikūnyti kitoje planetoje.“

Čia padavėme Šv. Tomo 
Akviniečio nuomonę pagal 
“A. L.,” o ne pagal jo pa
ties raštą.

Lietuviu Enciklopedija
PAKARTOTINIS REDAKCIJOS IR LEIDĖJO ŽODIS

pageidavimasSpaudoje pasirodė ištisa’ta 
eilė straipsnių Lietuvių En
ciklopedijos leidimo reika
lu. Teks gausus ir greitas 
atsiliepimas i ši didi suma
nymą, lygiai kaip ir jau 
nemažas užsirašiusiųjų 
skaičius suteikė redakcijai

leisti tik 
lituanistinę, o ne bendrąją 
Lietuvių Enciklopediją, yra 
nepriimtinas dėl jos išleidi
mo brangumo.

Todėl Lietuvių Enciklo
pedijos redakcija ir leidė
jas, apsvarstę visų pareikš
tas mintis ir spaudoje iš
keltus sumanymus bei Lie
tuvių Enciklopedijos leidi
mo galimumus, turi garbės 
careikšti viso pasaulio lie
tuvių visuomenei, kad, su
sirinkus pakankamam pre
numeratorių skaičiui, yra 
nutarta leisti bendrojo po
būdžio Lietuvių Enciklope
diją nedaugiau 20 tomų ap
imties, po 600-640 puslapių 
kiekviename tome. Tokia 
enciklopedija bus išleista 
neilgiau kaip per 6 metus. 
Bendrojo pobūdžio enciklo
pedinės žinios joje bus pa
tiekiamos suglaustai, o li
tuanistiniai dalykai bus ap
rašomi galimai pilniau ir iš
samiau. Todėl ji pilnai pa
tenkins lituanistų reikalavi
mus.

Enciklopedijos leidimo 
darbui pagreitinti ir redak
cijos pajėgoms sustiprinti, 
vyriausiajam redaktoriui 
pasiūlius, leidėjas dar pa
kvietė i redakcijos kolekty
vą. Dr. Juozą Girnių, kuris 
maloniai sutiko redakcijoje 
dirbti.

Be to, džiugu pranešti vi
suomenei, kad Lietuvių En
ciklopedijos leidimo darbe 
leidėjui talkininkaus ir 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenė. O Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažiavime 
Nevv Yorke 1952 metais bu
vo priimta rezoliucija, iš
reiškianti pritarimą Lietu
vių Enciklopedijos išleidi
mui. Be to, ir Lietuvių Ra
šytojų Draugijos 1952 m, 
suvažiavime Chicagoje bu
vo hutarta remti bendrosios 
Lietuvių Enciklopedijos lei
dimą.

Paskutinio Enciklopedijos 
tomo pabaigoje bus skiria
ma apie 100 puslapių visų 
jos prenumeratorių trum
poms biografijoms, nes jie 
vra tikrieji šio didžiojo mu
sų tautos kultūros 
lo statytojai.

Lietuvių 
vardu:

“Kadangi rimtiems moksli
ninkams tebėra nemadoje ‘lėk
štės,’ juos pamėgdžioja ir ‘rim
ta’ spauda. Pastebėsite, kad 
daugelis laikraščių arba visai 
retai tik trumpomis žinutėmis 
tepamini ‘lėkščių’ pasirody
mus. bet su tikru apetitu deda 
kiekvieną ‘rimto mokslininko’ 
neigiamą pasisakymą. Tad ir 
lėkštėms, kaip ir kiekvienai 
nepopuliariai naujienai, skalbti 
telieka vos vienas kitas rimtas 
laikraštis ar žurnalas.“

ir leidėjui didelio padrąsi
nimo, 
k

nes sudomino šiuo 
leidimu ne tik Amerikos,

. , v i t i ‘ m tas pareiškimas sako, kadj'.et l! Pasauko plačią-
Atrodo, kad teologai jo- falstjetis leidžja kokho. j? lietuvių visuomenę.

kio vargo su lėkštėmis ne- gyvulius, pa- . Juo5e straipsniuose bei
tui;., nes teologija viską .s- • irtuose redakcijai ir lei-
aiškina. Pavvzdziui, teo- & “, - -i -j-- i 5 i....  visas valstiečio turtas bu-losfHi prileidžia, kad kui •* v v 4.- .. i vo tiksliai surašomas, nors gali būti nupuolusių . , _, ,, v u niekas nedingtu,angelu pasaulis, arba pa-. T . , . ‘ .- C71. ’ ; . •• £ Jei valstietis tokisaulis velniu—genijų To- , . - , - ......., . j ® . .. kima atsisakė pasirasvti, liskie padarai tai tikrai gali , - . 1 . • -

kad
dėjui iškeltieji sumanymai 
ir patarimai buvo priimti 
dėmesin ir visapusiškai ap- 
svai styti.

Šiam didžiūnam Lietuvių 
Enciklopedijos leidimo dar- 
: ui visuomet bus reikalingi 
bičiuliai, kurie savo bend 
ladai'biavimu padės pasta
tyti ši kultūros paminklą.

Vienas Įsidėmėtinų Lietu-
ivi ’ Enciklopedijos leidėjui 
pat iektu reikalavimų—tai 
fiuoti garantiją, kad Lietu
vi,; Enciklopedijos leidimas 
■ us tikrai ištesėtas.

npo ncaiIOYj-rl i •z'kl-k*! i _
UICV vvoi- Dievaž; j/Všimtai

žmonių. Maike, jo?
plaukė i Šventą Žemę, kad —Tėvas keistai supranti 
aplankyti Betliejaus staine- Dievą. Juk Dievas nėra 
lę, kur Kristus gimė, ale sė- joks sargas, kuiis galėtų ką 
tonas ėmė ir pakišo jiems nors apsaugot ar išgelbėt, 
koją. Užvarė jų sipą ant Net katekizmuose yra pasa- 
akmenų ir sudaužė. Kilo hyta. kad Dievas yra visur 
didžiausis moterų verks- įr kiekvienoj vietoj. Taigi 
mas ir sauksmas i Dievą, jįs turi būt kiekviename lie- 
ale nieko nemačijo. Pakilo taus laše. kiekviename sau- 
didžiausia audra, jura pra- įgs spinduly, kiekvieno uo- 
dėjo kriokti kaip pasiutęs
žvėris, taip kad ir ratun- 
ko tiems nelaimingiesiems 
žmonėms nebuvo galima 
duoti. Daugelis šoko i van-

nungu pareis-
Jei šita nuomonė 

ga, tai mes turime,
teisin 
rodos, 

kitą rimtą laik-tik vieną 
rasti.

Pagal “N. L.” davinius 
lėkštės esančios atkeliavu-

dargi ir be lėkščių skrai- 
RADAR aparatusdyti ir 

erzinti.
Skraidančių 

simu pereitą
lėkščių
savaitę

klau-
pasi-

deni ir trajino plaukti, ale _
t«k keli iš jų išplaukė, o kiti , 
prigėrė. Nu. tai kaip tu 
rokuoji, Maike, ar čia ne 
šėtono darbas, kad maldi
ninkus pražudyt?

—Ne. tėve, aš čia nema
tau jokio šėtono.

—Nu, tai kodėl tokia ne
laimė atsitiko?

—Aš, rodos, jau syki aiš-

do birzgime, kiekviename 
vėjo dvelkime. Ta audra, 
kuri sudaužė maldininkų 
aivą, irgi buvo ne kas kita. 
bet pats Dievas.

Nausa! . . . Taip negali

—Bet taip yra, tėve. Die
vas yra gamta, kurioj vei
kia tam tikri dėsniai, tam 
tikri Įstatymai, tačiau ku
rioj nesimato jokio tikslo. 
Ji kuria ir ardo, naikina, 
pavyzdžiui. višta praryja 
slieką, vanagas užmuša vis 
:ą, bet pasenęs vanagas ir

sios ar atkeliaujančios iš ki- sakė ir Amerikos Civilės 
tų planetų, ar gal net iš ki-’ Aviacijos administracija, 
tų žvaigždynų. Be
nės, jas vairuoja inteligen- riai spėja

Lėkštės ga-!do “temperatūros
Kai šiltas oras

abejo-'Tos administracijos inžinie- 1 - .
eligen- riai spėja, kad lėkštes gim-* į*

. buvo ištremiamas į privers
tino darbo stovyklą. O jei 
jis pasirašo, tai jis tuo pa
čiu atsisako nuo teisės kel-j 
tis kur kitur gyventi ir lie-* 
ka pririštas prie kolchozo, 
kaip baudžiauninkas prie 

(pono dvaro.
i kolchozą valstie

tiškos esybės, 
linčios skristi po 70

ga
mybų’ja.

Itis neturi jokios galimybės,IU \ * A 1 X • • 1 •*is jo ištrukti ir negali pa-’kvia
Bet pa

sitaiko., kad šilto ir šalto 
oro sluoksniai taip susipi
na, kad šiltas oras yra vir-

kinau tėvui, kad Kiek vie- pats pastimpa. Ar čia ma
nam atsitikimui yra prie- tosi koks nors tikslas? Kam 

niežastis. Be priežasties 
kas pasauly neįvyksta.

—Bet pasakyk, ar 
nias negali kam nors

buvo reikalingas tas slie- 
jkas, višta ir vanagas, jeigu 

vėl- viskas išnyko nepaliekant 
koją jokio pėdsako? Arba pa

imkim oro permainas. Per 
žiemą sninga sniegas, už
šąla upės ir ežerai, apmirš
ta augmenys: bet ateina pa-

ser minutę, arba po 4,009 aukštyn, jis šąla. 
nylių per valandą.

Gavę šitas informacijas

Normaliomis gyvenimo;i_bėgti iš sunkių . ---------- patikimiausia
Enciklopedijos iš- 
garantija—tai pa

gyvenamo-'kankamo Enciklopedijos
prenumeratorių skaičiaus 

valstiečiams butų '^laikymas per visą leidi-

gyvenimo; ,
’kolcho-l^0™5 

(Lietuvių
•'leidimo Ii »

sąlygų, kokios yra 
7e. Toks valstietis yra 
varžytas savo kelionėse 
negali apleisti 
sios vietos be leidimo 

Jei
duodama laisvė pasirinkti, 
tai aišku, kad nė vienas iš 
jų nebūtų norėjęs stoti Į: 
i kolchozą. O jeigu žmo-! 
nės galėtų kolchozus apleis-i 
ti. tai visi stengtųsi iš jų 
pabėgti, kur gyvenimas gal1 
yra lengvesnis

Tokiose sąlygose Lietu
vos žmonės gyvena kolcho-

kas galėtų grėsti Amerikai. ?u?.se .į' *<>1. Rusijoj. Betj 
® i kj . I bolševikai ginasi sukure!

pažvelkime Į kitą pasaulio šuje, o šaltas apačioje 
galą, i Australiją, kui einajToks skirtingos temperatu- 
“ Australijos Lietuvis. Ja-, ros oro sluoksnių susimai- 
me yra skyrius “Katalikųjgymas jr ggąg priežastis, ko-
Oyvenimas”

—Ne, tėve, negali.
—Kodėl negali?
—Todėl, kad tokio gyvū

no. kaip “velnias,” visai nė- vasaris, sniegas ir ledas su
la. tirpsta, atgyja augmenys, ir

—Ar nori bečyt? Tuojau vėl per kelis mėnesius vis 
nuvesiu bažnyčion ir paro- kas žydi ir žaliuoja. Pas- 
dysiu abrozdą, kur šventas kui vėl ateina ruduo ir vėl 
Mykolas laiko velnią po ko- žiema viską sukausto. Ar 
jomis pamynęs. Įšitcse permainose tėvas ma-

—Bet tai ne tikras vėl- tai koki nors tikslą? AšIrias, tėve. Tai tik paveiks- nematau. Bet aš žinau, kad 
las. Tas velnias laivo su kitaip negali būti. nes yra 
žmonėmis neapvers. [priežastys, kurios tas per-

—Tai tu sakai, kari tų mainas vykdo. Todėl ir yra
r aldininku šipą apvertė sakoma, kad gamtoje yra
priežastis? priežastingumas, bet nėra

—Taip. tėve. tikslingumo.
—O kokia ta priežastis —Dac inaf, Maike. Man

1 ūvo? galva pradėjo suktis nuo ta-
—Audra. vo kalbos. Eik sau namo,
—Eet pasakyk, kodėl ki- o aš pamislysiu vienas.

ir tame skyriu- 
;e paliestos tos pačios lėkš
tės. bet jau teologijos aki
mis žiūrint. Ten skaitome:

“Kai kurių mokslininkų spė
liojimai. kad vad. ‘skraidančios 
lėkštės’ atskrenda pas mus iš 
kitų planetų, teologijai pastato 
naujų klausimų: Ar nėra prie
šingas katalikų doktrinai dalei- 
dimas. kad yra gal būt daugiau 
pasaulių, kuriuose gyvena pa
našios i žemės žmones protin
gos būtybės ? Ar iš to. kad 
šv. Raštas nemini kitų pasau
lių. apgyvendintų protingų tva
rinių, galima daryti išvadą, 
kad tik žemėje gyvena protin
gos būtybės su nemirtingomis 
sielomis ?

“Į šiuos klausimus teologija 
taip atsako:

“Nors nei Apreiškimas, nei 
Bažnyčios Tėvų mokymas, nei 
padavimas, nei popiežiai* savo 
raštuose niekur nemini, kad ki
tose planetose gyventų j žmo
nes panašus protingi tvariniai, 
tačiau teologai šį klausimą 
svarstė jau daug anksčiau....

“Jau prieš 70-80 metų šis 
klausimas buvo diskusuojamas 
garsaus italų astronomo, jėzui
to kun. Angelo Secchi ir žy
maus prancūzų pamokslininko, 
domininkono kun. Jacques Mon- 
sabre. Abu jie sutiko su prie
laida. kad protingos būtybės

dėl RADAR ektranuose 
kartais pasirodo neišaiškin
ti ženklai.

Amerikos karo aviacijos 
inžinieriai pereitą vasara 

1,000sakėsi tyrinėję tarp 
:r 2,000 pranešimų 

ir“lėkštes’ sakosi
apie

tuose
pranešimuose neradę nieko, 

eri
—L. N-».

ATVAŽIUOJA A. L. 
TARYBOS VIRŠININKAI

Į BALF’o seimą atvažiuo
ja Amerikos Lietuvių Tary
bos viršininkai iš Chieagos. 
Ta proga 11 sausio (sekma
dieni) bus sušauktas apy
linkės Tarybos skyrių atsto
vų pasitarimas. Todėl vi- 
•i Tarybos skyriai prašomi 
šrinkti ir atsiųsti savo iga- 

’iotinius.

MAIŠTAS* K.INŲ
PREKYBOS LAIVE

Kinų prekybos laivo Įgu
la su 1,000 tonų rudos 
juroje sukilo ir pasuko lai 
vą Į nacionalistų kinų vai 
domą salą. Laivas plaukė 
Į komunistinę Kiniją.

mo laiką. 
Antras spaudoje pareikš-

ginasi 
valstiečiams žemės 
jų-

ūkio ro-

GINKLA1 VOKIEČIU
ARMIJAI PARUOŠTI

Amerika jau turi Euro
pos sandėliuose sukrautų 
ginklų, kurie bus duodami 
vokiečių armijai, kada Vo
kietija Įsijungs Į Vakarų 
valstybių karišką sąjungą. 
Ginklų esama užtenkamai, 
kad apginklavus visas 12 
vokiečiu divizijų, po 15,609 
vyru divizijoj.

Vokiečių armija bus su
kelta. jei Vokietija ir kitos 
Europos šalys ratifikuos su
tarti dėl Europos armijos 
sukūrimo.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį’*. Kaina metams $4.

ŠVO DIDVYRIS

Kilus gaisrui dideliame na
me Neu y orke šuniukas var
du “Joe" pirmas pajuto pavo
ju ir pažadino šeimininkus. 
Dėkingas savininkas skaito 
šuniuką savo išgelbėtoju.

pamink-

Enciklopedijos

Prof. Vaclovas Biržiška,
Vyriausias Redaktorius.
Juozas Kapočius,

Leidėjas.
Adresas: 680 Bushuick 

Avė., Brooklyn, N. Y.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Stalinas, Stalino, Stalinui

Šiauliuose įvykusios dai 
nų šventės masinių dainų 
repeituaras:

Račiūno—“Skamba Sta
linui musų daina”; P. Sli
žio—“Ačiu Stalinui”; Gai
žausko—“Žėrėk, taikos sau
lute” (Staline!). O šokėjai 
šoko “Kolūkio pirmininką,” 
“Kalvelį,” “Kepurinę” bei

te-.rusų, latvių ir estų liaudies 
šokius.

“Tiesa” Barasi
Žemės Ūkio Akademijoj 

(dabar veikiančio j Kaune) 
“profesoriai ir dėstytojai 
aktyviai dalyvauja visuo
meniniame darbe. Profe
soriai Kriščiūnas ir Ruokis, 
docentai Petraitis ir Banai
tis ir eilė kitų dažnai va
žiuoja i kolūkius, skaito 
paskaitas kolūkiečiam 
įvairiomis aktualiomis 
momis . .

“Mokslinių kadrų paruo
šimas vyksta silpnai. Šiemet 
disertacijas teapgynė trys 
aspirantai. Rimti trukumai 
yra ir kai kurių dėstytojų 
darbe. Formaliai, žemu 
idėjiniu lygiu skaito savo 
paskaitas Butkus, Kemža 
ir Sakalauskas. Eilė dėsty
tojų, kaip drg. Petrulis, 
Mindaugas, Stravinskas, 
mažai savo paskaitose pro
paguoja tarybinio mokslo ir 
technikos prioritetą ir pa
siekimus.”

SVEČIAS Iš ANOS ŽEMĖS RUTULIO PUSĖS

Australijos mir.isteriu pirmininkas Robert G. .Menzies 
ir jo duktė idieuiid aerodrome prie New Yorko. Tolimas 
Svečias atvyko is Londono pasitarti su musu šalies vadais.

UX

Pianistas ir kompozito
rius Stasys Vainiūnas pasi
kalbėjime “Tiesoje” tarp 
ko kita sako:

“B. Dvarionas jau baigia 
rašyti vokalinį - simfoninį 
kurinį ‘Sveikinimas Drau
gui Stalinui’ . . . Kompozi
toriaus A. Račiūno oratori
ja ‘Tarybų Lietuva’ turi 
pelnytą klausytojų pripaži
nimą ir įvertinimą ... A. 
Račiūnas atsidėjęs rašo 
operą ‘Marytė Melnikaitė’ 
—kurinį apie narsiąją lie
tuvių tautos dukrą .. . Kom
pozitoriai K. Kaveckas ir 
•J. Karosas . . . kuria nau
jus kurinius. K. Kavecko 
kantata ‘Dykuma žydės’ 
yra skirta įkūnyti muzikoje 
šlovingąjį gamtos pertvar
kymo planą, netolimą ko 
munizmo ateiti. J. Karoso

Dr. Prunskio Recenzija
(Pabaiga) .tiškai, t. y., -dalykų nepa-

Novelėje “Ponios Telje gražindamas ir gyvenimą 
Namai” Maupassant’as tuo‘vaizduodamas tokį, koks jis 
pačiu meistriškumu pa vaiz- buvo. Jis savo kuiyba la-
duoja, kaip toje anų laikų 
katalikiškoje Prancūzijoje,

bai vykusiai pavaizdavo re 
alų gyvenimą su visomis jo

docentai Brundza ir 
Baginskas nedalyvauja vi
suomeniniam gyvenime, jų 
dėstyme yra rimti truku
mai.” Dėstytojo Vileišio 
paskaitos “dažnai būna 
apolitiškos, be idėjinio po
būdžio, nesurištos su tary
bine tikrove, blankios ir
neįdomios . . . 1 kuriniai—sonata smuikui ir

Akademijos atskaitinia-jfortepionui, styginis kvarte-
me partijos susirinkime

apie kurios “moralės palai-’blogybėmis ir lyg užbėgda- 
dumą” Dr. Prunskis ir savo mas tam gyvenimui už akių

“. . . nepakankamai buvo 
iškelti rimti trukumai, ku
rie yra akademijos rektora
to ir paties rektoriaus ko
munisto di£. Mickio darbe. 
Drg. Mickis savo kalboje 
visiškai blankiai nušvietė 
mokslo taiybos darbą, ne
parodė jos trukumų.”

Atsilikęs Žanras

Meno reikalų valdybos 
viršininkas J. Banaitis rašo 
“Tiesoje”:

“Labiausiai atsilikęs lite
ratūros žanras vis dar tebė
ra dramaturgija. . . . Todėl 
nenuostabu, kad praeitam 
sezone musų teatrai savo 
repertuare neparodė nė vie
nos naujos lietuviškos tary
binės pjesės. . . . Mes iki 
šios dienos dar neturime te
atro scenoje pastatytos lie
tuviškos tarybinės operos 
nors musų kompozitoriai ir 
yra į šį reikalą įdėję nema
ža darbo. Taip pat musų 
kompozitoriai toli gražu ne
patenkina musų liaudies 
poreikių gerų masinių dai
nų sukūrimo srityje.”

“Rimtai atsilieka lietu
viškojo vaizduojamojo me
no sritis—tapyba . . . pa
veikslai pavaizduojantieji 
musų dienas neretai yra nu
tapyti be reikiamo meistriš
kumo.”

tas Nr. 2 ir simfoninė poe
ma ‘Už taiką’—rodo, kad 
kompozitorius imasi pla
taus muzikinio žanro, gvil
dena kuriniuose aktualias 
temas . . . Sų dideliu paki
limu ruošiuosi* dekadai ir 
aš. Mano kurinio—rapso
dijos smuikui su simfoniniu 
orkestru iietuviškoTnis te
momis — uždėjo garbingą 
pareigą . . . Nemaža jėgų 
paskyriau naujai sureda
guodamas J. Pakalnio bale- 
ą ‘Sužadėtinė’.”

AUKŠTOSE PAREIGOSE

recenzijoje” prisimena, ly
tinis ištvirkimas buvo iški
lęs, kai jis vaizduoja, kaip 
prostitučių namų užlaikyto- 
ja Madam Telje, kilusi iš 
geros kaimiečių šeimos, 
vertėsi šia profesija lygiai 
taip pat, kaip kad ji butų 
vertusis modistės ar balti
nių siuvėjos amatu. Čia pa 
aiškinama, kad Normandi
jos (Prancūzijos provinci
ja) kaimuose žmonės pros
titucijos nelaikė gėda ir čia 
jai nerodė paniekos. Ten, 
sodiečių supratimu, tai “pel
ningas” amatas.

Todėl Madam Telje, kvie
čiama savo brolio, staliaus, 
gyvenančio kitoje apylin
kėje už 20 mylių, Į dukters 
pirmosios komunijos išl
mes, neturėdama kam savo pasekmės, 
“įstaigos” vadovavimą pa
likti, kartu pasiėmė ir visas 
5 jos užlaikomas prostitu
tes. Savo “įstaigą” iki su
grįžimo uždarė, prikabin
dama raštelį, kuriame ne
slėpdama parašė ir uždary
mo priežastį, būtent: “Už
daryta dėlei pirmosios ko
munijos.” Šis užrašas cha- 
rekterizuoja ne tik kaip ka
talikiškoje Prancūzijoje, 
tais laikais, kada kataliky
bė ten buvo pilname savo 
žydėjime, buvo toleruoja
ma paleistuvystė, bet kartu 
ir jų užlaikytojus buvus ne 
kokius “atskalūnus,” bet*

priverčia skaitytoją visomis 
nedorybėmis pasibiaurėti. 
Tikrai jis visą tą labai mei 
steriškai atliko. Ne be rei
kalo tad ir toks didis kata
likų rašytojas Mauriac, No
belio premijos laureatas, 
Maupassanfą perstatų kaip 
didžiausią visų laikų nove
lės meisterį. .

“Madam Telje” novelė
je aprašydamas prostitučių 
namus, Maupassant’as jų 
neidealizuoja, o tik parodo 
jų visą šlykštybę. Norma
laus žmogaus jie negali 
“išvesti iš doros kelio.” .

I
I.

Ro?rer M. Kyes iš Bloom- 
field. III., paskirtas krašto 
gynimo sekretoriaus pava
duotoju. Mr. Kyes yra Gene
ral Motors kompanijos vice- 
-pirmininkas.

naudeliu ir niekšu. Taigi, 
poelgiai tie patys, tik jų 
pasekmės skirtingos. O kai 
Prunskis šiuo atveju būtinai 
nori vartoti vagystės prily
ginimą, tai jis turi neužmir
šti, kad tas, kurs pavagia 
milioną, dažniausiai išsitei
sina, gi tas, kuris pavagia 
keletą dolerių, kaipo vagis 
una uždaromas kalėjimam 

Iš kitos novelės (“Alyvų 
Laukas’ ) ištraukęs žodžius, 

apibudinamas vie
nas novelės veikėjas (baro
nas de Vilbua, vėliau tapęs 
kunigu), kur sakoma “. 
jo smegenis buvo kiek su
kaustę tikėjimas, tradicijos 
ir j rintipai,” kun. Prunskis 
daro išvadą, kad Maupas
sant’as buvęs be principų 
žmogus. Kitaip Prunskis jį 
ii- negali sau įsivaizduoti, 
kai jis toje novelėje pavaiz
duoja kunigą, kuris pasida
ro sau galą, persipiaudamas 
gerklę, po to, kai pas jį 
(kunigą de Vilbua) atvyko 
jo jaunystės dienų aistros 
vaisius—jo su viena artiste 
sugyventas vaikas.

Gal būt kun. Prunskis 
Maupašsant’ą laikytų “su 
principais žmogumi,” jei jis 
butų pavaizdavęs kunigą, 
užnėrus} ant meilužės kak
lo gamako virvę, kaip kar
tą yra jau atsitikę Birštono 
kurorte. . . .

Baigdamas noriu dar pa
stebėti, kad retas kuris ra
šytojas taip šauniai yra pa
vaizdavęs patriotizmo ir he- 
rojizmo idealą, kaip Mau
passant’as tai yra atlikęs. 
Tai sakydamas, turiu galvo
je jo noveles “Du Draugu” 
ir “Tėvas Milonas,” o nove
lės “Simono Tėtis” ir “Ka
roliai” pavaizduoja tobulą 
žmogaus gerumą ir besąly 
ginį sąžiningumą. Tai vaiz
dai žmogaus, koks jis turė

tam

Muitu Politika
Kokia bus Amerikos mui

tų politika naujai vyriausy
bei perėmus valdžią? Dau
gelis žmonių norėtų turėti 
atsakymą į šį klausimą. At
rodo, kad ir republikonų 
dauguma neturi dar atsaky
mo į tą klausimą, tai ką jau 
bekalbėti apie žmones ne
pašvęstus į politikos paslap
tis.

Beveik visos iš užsienių 
į Ameriką atvežamos pre-

“Trade not aid” buvo visų 
minimas reikalavimas. To
kį reikalavimą kelia ir už
sieniai, ypač Vakarų Euro
pos valstybės. Ir jos norė
tų gauti iš Amerikos ne “iš
maldas” ir pašalpas, bet va
ryti su Amerika “normališ- 
ką” prekybą ir už iš Ame
rikos perkamas prekes mo
kėti Amerikai savomis pre-

katali

1..vų vuu. gyvendamas

mą
ku’

Toliau. Kun. Prunskis 
pacituoja dalį sakinio iš 
novelės “Dėdė Žiulis,’“ bū
tent: . musų poelgių
reikšmę nulemia vien tik jų 

Jis šitą teigi-
drąsiai vadina “ciniš- 
ir priekaištaudamas, 

kad tas esą pasakytas au
toriaus, o ne kurio hero
jaus lupomis, tuojau pat da 
ro savotišką išvadą: “Vadi
nas—nesugaus, nenubaus,
nebus blogų pasekmių, ką 
darai, vis gerai.”

Jei kun. Prunskis butų, 
užuot dalį sakinio citavęs, 
dar clu prieš tai esančiu sa
kiniu paėmęs, tuomet iš jo 
“paaiškinimo (“nesugaus— 
nenubaus”) ir fanatiškiau
sia davatka butų tik pasi
juokusi.

Štai du pirmesni sakiniai,

žmonių.
Nėra abejonės, kad kun. 

Prunskis, savo begalinio 
apmaudo apimtas, šių nove
lių visų iki galo bus neištvė
ręs perskaityti. Gaila. Pa
tartina jam knygą perskai
tyti iki galo. Kaip kunigui 
tikrai pravers. Juk ir savo 
priešus reikia mylėti. De
ja, kun. Pnmskis perpykęs 
besugeba juos tik apšmeižti.

Mąstytojas.

Maikio ir Tėvo Kraitis

“praktikuojančius” 
kus.

(Čia man prisimena kaip 
nepriklausomoje Lietuvoje 
krikščionių demokratų val
dymo laikais, kada dauge
lis zakrisijonų buvo pasida
rę valdininkais, vienas po
licijos viršininkas miestely
je iškabino skelbimą, ku- 

i a m e buvo parašyta:

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 East Broadway, South Boston k.7, Mass.

“Draudžiu per miestą va
žiuoti su nuogais pasturga
liais.” Nežinant to “drau 
dimo” priežasties, atrodytų, 
kad kokie nors “nepado
rus” dalykai “draudžiami.” 
O buvo taip. kad mėsinin
kai iš skerdyklos veždavo 
neuždengtą mėsą. “Pastur
galiais” buvo vadinama to
dėl. kad paprastai galvijų 
“pirmgalius” suvartodavo 
Mozės tikybos išpažintojai, 
parsiveždami juos neprasi
lenkdami su sanitarinėmis 
taisyklėmis.)

“Madam Telje” užrašą 
Di. Prunskis pavadina “aki- 
plėšikisKu.” tačiau taip nė
ra. Turime siminti, 
Maupassant a- • •-k*

o taipgi ir pilnas tas saki
nys, iš kurio Prunskis išpe
šė kelius žodžius sau tin
kamai išvadai padaryti. Ci
tuoju: “Turtingųjų tarpe 
žmogus, mėgstąs paūžti, 
tiktai ‘kvailioja.’ Jis pabal
da, sako apie jį šypsodami. 
Varguomenėj vaikinas, ver- 
čiąs tėvus eikvoti jų santau
pas, yra laikomas nenaudė
liu, valkata, niekšu! Ir ši
tas skirtumas yra visai tei
singas, nes musų poelgių 
reikšmę nulemia vien tik jų 
pasekmės.”

Kiekvienas dabar gali 
aiškiai suprasti, kokia pras
me Maupassant’as novelėje 
vartojo tą išsireiškimą. 
Kiekvienam juk aišku, kad 
kai turtingas girtuokliauja, 
tai toks dar ir #Prunskį ar 
kiti kurį “Draugo” redakci
jos štabo narį pasikviečia, 
kad toji puota butų dar n 
laikraštyje aprašyta. Bet 
kai koks varguolis paužia, 
tai jo poelgis turi visai ki
tas pasekmes, jis prageria

kad j savo pinigus, atsiduria vai- 
dį-- ge ir todėl yra laikomas ne-

Musų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas ir užsisaky
dami 1953 metu “Keleivio ’ ka
lendorių. prisiuntė Maikiui ir 
Tėvui dovanų.

Po $2 prisiuntė: Mrs. C. 
Gadman. Dorchester. Mass.. ir 
K. Musteikis, Winnipeg. Man.. 
Canada.

Po $1.50 prisiuntė: J. Mato
nis. Cleveland. Ohio: Mrs. A. 
Domalekas. Frackville. Pa.; P. 
Marmokas. So. Boston. Mass.; 
V. Januškis. Cleveland. Ohio; 
J. Pronskus. Phillipsburg. N. 
J.; V. Kalvei. Brooklyn. N. Y.; 
Jos. Cuprinskas. Chicago. III., 
ir Geo. šeškauskas, E. Milli- 
nocket. Me.

Po $1 prisiuntė: C. Rupšis, 
Amsterdam. N. Y.: K. Kamins
kas. Bayside. N. V.. ir L. Da
nilevičius. Ontario. Canada.

P. Spurgis iš Branch. Mich., 
prisiuntė 90 centų.

Po 50 centų prisiuntė: Mrs. 
A. Bartkus, Philadelphia. Pa.;
M. Petkus. Brookyn. N. Y.; A. 
Ignatavičius. Eairfied. Conn.; 
F. Marcis. Brookyn. N. Y.; F. 
J. Marmo. North Dakota; J. 
Gavėnia. Chicago. III.: M. Mi- 
chailovich. No. Andover. Mass.; 
S. Malinauskas. ( reenport. N. 
Y.; W. ZabarausKas. EI'.;.aL>eit.
N. J.; P. Shimkus. Khinelanu 
er. vVis.; S. Sereika. Mertford, 
Wis.; h. Iaiiii ina.tis, Montreal 
CaiiaOa: liev. Artains. t aigai.*. 
Canada; Mrs. M. Budzinskas. 
Los Angeles, Calii.; J. Mei ke

kės čia yra apdėtos muitais. 
Kai kurioms prekėms mui
tai yra itin aukšti ir užsie
niai negali jų čia atvežti ir 
parduoti. Kitos prekės yra 
apdėtos mažesniais muitais 
ir, pavyzdžiui, norintieji 
gali čia pirkti anglų išdir- 
bystės automobilių, škotų 
degtinės, prancūzų vyno, is
panų aliejaus, olandų ir ita
lų sūrių ir daug kitų išdir
binių, be kurių amerikie
čiai visai gerai galėtų vers
tis, nes čia netrūksta nei 
savos degtinės, nei vyno, 
nei sūrių.

Yra prekių, kurių Ameri
kai būtinai reikia atsiga
benti iš užsienių, nes čia 
jų negaminama. Prie tokių 
prekių priklauso visa eilė 
žaliavų, kurių Amerika ne
turi ir todėl jas tenka atsi
gabenti iš užsienių. Tos ža
liavos ir trūkstamos prekės 
bus ir toliau įleidžiamos, 
nes, kaip sakyta, be jų ne
galima verstis. Gina, guma, 
prieskoniai, kai kurios ta
bako į’ušys, visa eilė me
talo rusių bus įvežama iš
užsieniu nežiūrint kokia be-*< •
butų Amerikos muitų poli
tika.

Kai kalbame apie muitų 
politikos neaiškumus, tai 
turime galvoje kasdienines 
prekes, kurių galima ir čia 
pasigaminti, arba atsivežti 
iš užsienių. Pavyzdžiui, 
amerikiečiai perka labai 
daug šveicarų laikrodžių, 
nors jų butų galima ii- čia 
pasigaminti. Užtektų pa
kelti muitus ant įvežamų 
laikrodžių ir šveicariški 
laikrodžiai išnyktų, o jų 
vietoje pirktume savos iš- 
dirbystės laikrodžius. Pa
našiai yra su daug kitų pre
kių, ypač su tekstilės išdir
biniais, Įvairių rūšių vynu, 
sūriais, žaislais ir tt.

Amerikos didžiosios poli
tinės partijos seniau tuo 
skyrėsi, kad republikonai 
stovėdavo už aukštus mui
tus, o demokratai siūlydavo 
mažesnius muitus. Tas skir
tumas tarp didžiųjų partijų 
ir dabar nėra išnykęs. Re
publikonai atstovauja pra
monės interesus, o kiekvie
nas pramonininkas norėtų, 
kad užsieniai čia nelystų su 
savo prekėmis ir paliktų 
“vidaus rinką” musų pačių 
pramonininkams. Apsiginti 
nuo užsienių prekių labai 
lengva muitais.

Muitų politikos klausimas 
butų lengva išspręsti, jei tai 
butų tiktai Amerikos vi
daus politikos reikalas. De
ja, taip nėra. Prieš rinki
mus girdėjome kalbant, kad 
Amerikai reikia savo santy
kius su užsieniais remti ne 
pašalpomis ar parama, bet 
prekybiniais mainais.

kėmis.
Tuoj po karo užsieniai 

negalėjo Amerikai už gau
namas piekes mokėti savo 
prekėmis, nes gamyba karo 
nualintuose kraštuose buvo 
susmukusi. Dabar Europos 
ūkis yra atsistatęs ir Euro
pos kraštai galėtų už gau
namas Amerikos prekes 
mokėti savo prekėmis. Bet 
ar Amerika sutiks tas pre
kes pirkti? Jei Amerika ap
sitveria aukštais muitais, tai 
užsieniai negalės čia savo 
prekių parduoti, o todėl ne
galės nė už Amerikos pre
kes mokėti. Dolerių užsie
niai neturi. Amerikoniškų 
pinigų užsieniai gali gauti 
tiktai už čia parduodamas 
prekes. Jei prekės čia ne
įleidžiamos (dėl aukštų
muitų), tai užsieniai visai 
negali Amerikos prekių
pirkti. O be tų prekių, ypač 
be kai kuriu žaliavų, užsie- 
niai negali gyventi. Ypač 
negali gyventi dabar, kada 
Europos Rytų kraštai ir 
Balkanai (žaliavų ir mais
to gamintojai) atsiduVė 
anoj ptasėj geležinės uždan
gos. •

Per septynius pokarinius 
metus Amerika davė užsie
niams įvairių pašalpų ke
liasdešimt bilionų dolerių. 
Pašalpa buvo duodama pre
kėmis, už kurias užsieniai 
nieko nemokėjo. Tai buvo 
Amerikos dovana, už kurią 
užmokėjo Amerikos mokes
čių mokėtojai. Norint už
sieniams pašalpų nebeduo
ti, reikia mažinti muitus, 
kad užsieniai galėtų čia 
daugiau prekių atgabenti. 
Jei muitai paliks tokie pat, 
arba bus net pakelti, tai už
sienių kraštai atsidurs dide
lėj bėdoj, o nusibankrutavę 
sąjungininkai kam yra nau
dingi?

lis. Beloit. VYis.: S. Mozuraitis. 
Montreal. Canada: A. B. Urzy. 
Benld. III.; Mrs. Anna Yečius. 
Cine/ I’’.- Fn < P r d,.

» \D> lais, V .,

mont. Du r. ui. Mitl..
Visiems. įwi eitiusiem-' ia.K 

rasti rtiiloiT'i . i u .Slidžiai dė
koja.m .

Adminisfrariin

Naujoji administracija tu
rės muitų politikos klausi
mą išspręsti gana greitai. 
1953 metu birželio 30 die
ną baigiasi “Reciprocal 
Trane Agreements Act,” 
kuiis dabartiniu laiku tvar
ko muitų politiką. Todėl 
jau ateinantį pavasari kon
gresas turės aiškiai pasisa
kyti, kokia bus Amerikos 
muitų politika.

Amerikos žemės ukiui ir 
pramonei užsienių prekyba 
irgi yra svarbi. Maždaug 
du milionai žmonių čia dir
ba eksporto rinkai. Jei už
sieniai negalės Amerikos 
prekių pirkti (ar dykai gau
ti. kaip ikišiol), tai gamy
ba eksportui turės sumažė
ti.

Teko girdėti, kad naujoji 
administracija savo pinigi
nius santykius su užsieniais 
rems paskolomis, o ne pa
šalpomis. Jei, iš tikrųjų, 
užsieniams butų duodamos 
paskolos vietoje pašalpų, 
tai kaip užsieniai tas pa- 

.t - e jei jie ne- 
igaies <’i; .a\o prekių par- 
clu ti Paskolų davimas 
tose sąlygose butų tik Uuis 
vardas pašalpoms .

K Esmina*.
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Moterų Skyrius

Ką Vyrai Galvoja Apie Moteris
Ką vyrai apie moteris sias > yra, kai vyras turi 

mano? Kokios moterys 20-25 metus amžiaus. Am- 
jiems patinka—blondinės, ras laikotarpis prasideda, Į
brunetės, aukštos ir lieknos, kai vyras pasiekia arba per
ai- žemo- ii- storos? Ar \ v- -ii ita per 40 metų. 
rams patinka inteligentiš-’ Ar tiesa, kad vyrams 
kos moterys, ar tokios, ku- daugiausiai patinka blondi- 
rios žiuri i vyras kaip į nės?
aukštesnes būtybes? Ar vy- ši nuomonė yra nepagris- 
rai mėgsta tokias moteris, ta. American Institute of 
kurios nuduoda esančios Public Opinion sako, kad 
bejėgės, silpnos, reikalingos pagal jų statistiką 43', vy- 
vyrų pagalbos, ar tokias, rų pasisako už brunetes, tik

už blondines ir tik
sako, kad raudonnlau- *

yra pačios žavingiau- 
vistovu- asmuo? Į visus giausios. Likę 28*. aiškios 
tuos klausimus moterys no- nuomonės nenurodė, 
retų žinoti atsakymą, tačiau Ar vyrams patinka inteli- 
tai yra neįmanoma. Vyrų gentiškos moterys? 
skoniai via nevienodi, kaio Vvrai .-u menku išsilavi- 
ir jie patys. Prancūzas vy- nima nori. kad moteris už 
ras turi visai kitokį skoni juos butų dar menkesnio iš- 
ir stato moteriai kitokius silavinimo ir kad vyrai ga- 
įeikalavimus. negu vokietis lėtų joms savo ••žiniomis” 
ar amerikietis, o ką jau be- dominuoti. Tačiau vyrai, 
kalbėti apie japoną, kinietį kurie yra baigę aukštuosius 
ar kokį nors bušrnėnų gi- mokslus, paprastai nori, 
minės negrą? Vyrų skonis kad ir moteris jiems savo 
ir jų galvosena apie moteris inteligencija prilygtų, 
pareina ne vien nuo jų inte- Ar vyrai mano, 
ligencijos, bet ir nuo rasės,'yra “šeimos galvos : 
nuo krašte vyraujančių pa-', Ne! Dauguma vyru to
pine i ų ir tradicijų -kiom iliuzijom neserga. Tik
... . _ 1 vyras iš 7 mano esąs šei-
K a oa n g: amerikietėm mo- mos o kiti žino, kad

tenm rupine koka- bo-me- «eimoje daug kas 
mo -u- -mečiai bet ameri-
Aiv ičii, *;;i visokie viešosios 
ir neviešosios nuomonės in- 
stitutri ilga laika

kurios moka pačios savimi 23 ‘ 
pasiiupinti ir kiekvienoj si- 12' 
tuaeijoj pasireiškia kaip sa- kės

KARAL1ENC ŽIURI J SAVO PAVEIKSI

Aogiijfe- jauna karalienė Elizabeth 11 žiuri i savo pa
veikslą. kuri nesenai 2; mus piešėjas l>oui*tas t'handor nu
piešė. Paveikslas kalio karališkuose rūmuose.

vargusios kojos linksta prie} P. VŽPILIETIS: 
žemės, liet ji bėga iš pasku
tinių jėgų. Vakar jos vyrui 
sulaužė nugarkaulį. Reikia 
skubiai operuoti, reikia pi
nigų. reikia kraujo. Tačiau 
kas jai duos Kalėdų

Iš Kvailiuko Užrašu
naktį |

karštą, gyvą kraują? lr bė-:nujau.

(Tęsinys)
Tiesa, aš daug ką suži-

.o, maniau, mano
ga iš namų į namus, pagal- draugai, nelankiusieji mo
tos prašydama, beldžiasi į 
duris, o į gatve iš garsiakal
biu sruvena švelni kalėdinė
m ui

Kažkur skersgatvyj grū
dasi minia, staugia ugnia
gesiu sirenos, ir pro žiop
lių
rai 
jv.

buri veržiasi drąsus vy- 
Ten anoje gatvės pusė- 
liepsnos baigia apimti 

nelaimingų žmonių namą. 
Purkščia stipri vandens sro
vė, poška kirviai, girdisi

tykios, nežino, bet kai per 
\ a. arus atostogas susitik
davome, daugumas iš jų ži
nojo daug daugiau pra
šmatnybių, negu aš.

Pagaliau vieną vasaros 
dieną, kai aš žaidęs su vai
kais pievose parėjau namo, 
radau visus aimanuojan
čius. Rodėsi, kad jau pas
kutinė teismo diena ištiko; 
iš visų lupų tik ir .girdėjosi: 

—Karas! Karas . . . 
Išgirdęs, kad nišai su

trumpi komandos žodžiai.| vokiečiais ėmė kariauti, as 
Nelaiminga motina laužo | pareiškiau savo nuomone:
rankas, vaiką liepsnose 
likusi. Minia saitai žiopso. 
Tik iš kaimyninių gatvių at
skrenda švelni kalėdinė 
muzika.

i... na

Kokias

pa-
ipar

—Tai kas, tegu jie ka
riauja, mes lietuviai gi ne
kariaujame . . .

— Tylėk, durneli!—vėl iš 
lgirdau iš mamos, nors

bandų praėjo, saugomi ru
siško durtuvo. Daug ai
manų ir verk.-mo vaikų ir 
moterų girdėjo musų mies
telis. Daugelį pravežamų 
priglaudė Beržų kalnas.... 
Nemaža gyvulių, nebepaei
nančių, kareiviai atidavė 
žmonėms ii šie dalinosi jų 
mėsą. . . .

Praėji) laikas ir nebebu
vo ko gabenti į rytus. Vėl 
buvo ramu. tik viena kita 
moterėlė ėmė gauti iš val
džios pašalpą: vynai krito 
Prūsuose. Aš negalėjau su
prasti, ko jie ten lindo, ko 
kib» nosį? Juk ne lietuviai 
kariavo. . . . Kai aš tai pa
sakiau savo mokytojui, šis 
tik palingavo galvą ir nie
ko man neatsakė: jis irgi 
buvo lietuvis.

Pagaliau i rvtus ėmė riedė-

• iJiej

ne nuo jų

mainos, nors ir ti gurguolės, ūkininkų gar 
per verksmą ši senai girdė- diniai ratai, prikrauti šu
tą epitetą. Susisukęs išė- žeistų. Jie gulėjo ant šiau- 
j‘au miestelin ir nudrožiavJdų, apraišioti kuo pakliuvo, 
stačiai pas Srolę, rėzninką,

V a k a r a s. Tuksiančiai 
spalvingų šviesų iš visų 
langų spindi. Ten viduje, 
matosi neapsakomas džiaug krautuvėm 
smas: Kalėdų Senis dova
nas išdalino, puikiai pa

Norėjau Aš Deimanto Grudus Paariebti
Norėjau aš deimanto grūdas pagriebti 
Nuo žemės, o paėmiau rasą tiktai,
Norėjau aš laimę ant svieto pasiekti.
O teko man usnys ir dagių pluoštai.
Norėjau prikalbint prie darbo doringo,
Prie darbo svarbiausio žmonių kuo daugiau, 
Norėjau ištarti jiems žodį širdingą,
Bet širdis atšalusias, ledą radau.
O vis dėlto šiandien dar mintys man mena.
Kad svieto žmonelių širdies vidury 
Gražiausi jausmai, supratimai gyvena,
Kaip brangus žemčiūgai giliam vandeny.

PRANAS VAIČAITIS.

Mano kišenėje 
buvo 15 kapeikų ir buvau. 
Ai-irupinęs, kad šis kapita-

puostos eglaitės šviečia lan- ja< karui užėjus nežūtų. Il
guose. Kalėdos, Kalėdos! negalvodamas papra- 
Brangiausia šventė!

lange ne-

Pro raiščius sunkėsi krau
jas, varvėjo per šiaudus, ir 
net ratų tekiniai buvo i:?u- 
vini.

Aš tada pirmą kartą pa
mačiau žmogaus kraują,
pralietą be reikalo.............. lis
tekėjo per šiaudus į kelio 
purvą. Tokie tamsus rau
doni lašai varvėjo ir tiško 
i pilką rudens purvą, ir 
maišėsi, pranykdami bepra
smiai. ... O vežimuose de
javo žmonės, jauni ir stip
rus. . . . šaukė gelbėti, ir jų 
vaitojimas ėjo per gatves. 
Ir vežimai ris nauji slinko 
įytų link.

Atsirado naujas kalendo
rius, kuriame buvo įdėtas 
paveiksliukas, kaip rusai 
skandina vokiečius prie 
Gumbinės, bet aš į jį nega
lėjau žiūrėti, kaip ir į grįž
tančias pavienius, išvargu
sios, alkanus, be ginklų ka
reivėlius. Jie ėjo galvas 
nuleidę, ir jų buvo vos vie
nas kitas. . . .

—O kur kiti,—galvoda
vau aš, bet man niekas į tai 
atsakymo nedavė.

Syki užėjo pavargęs, su- 
plyšaria miline, be ginklų, 
terbą per pečius i a-Įkabi
nęs kareivis. Teta priėmė 
jį nakvynėn. Aš jo paklau
siau :

—Kur kiti? Juk tiek 
daug ėjo į vakarus?

—.Jie guli Prūsų žemėje.
. Mes buvome laimėtojai, 

o jie mus sunaikino. . . . 
Mes turėjome visko, bet už
mokėjome gyvybėmis.

Jis atidarė torbą. Ji bu
vo pilna vokiškų pinigų.

—Imk juos ir tik tris rub
lius man duok: aš neturiu 
už ką duonos nusipirkti, o 
čia vistiek ateis vokiečiai, 
—kalbėjo nusiminęs karei
vis.

Teta papurtė galvą ir ne
ėmė. Išeinant davė jam 
rublį maistui ir palinkėjo 
laimingai pasiekti savo kra
štą. Tai buvo paskutinis 
rusų karys musų miestely.

Jam išėjus, aš paklausiau 
tetą, kam ta visa skerdynė 
buvo sugalvota? Ji man 
nieko neatsakė, bet ir kvai
liuku nepavadino.

—Teta, kodėl neėmei iš 
kareivio vokiškų pinigų?— 
paklausiau vėl jos.

—Vaikeli, tie
vogti.

—O tos karvės, 
varė į rytus?

—Ir tos vogtos.
—0 tie vežami žmonės?
—Jie kankiniai.

(Bus daugiau)

papra
šia u “carskinių” saldainių 
ir, už visus pinigus jų nusi-Tik viename 

spindi žvakutės, 
eglaitė, blizgučiais papuoš
ia. Apytuščiame kambaryje 
{.-ėdi nuo gėdos ir skausmo 
palūžęs vyras ir moteris. 
Abu jau žili. Nedžiugina jų 
tos Šventės, giesmės širdį 
dra.-ko ir ašaras išspaudžia: 

Ijų sūnūs šunkeliais nuėjo 
. . . Vakar jį policija išvedė 
ir drauge senių laimę išsi
nešė. Niūrios Kalėdos sene
liams, paliktiems vieniems, 
niūrios Kalėdos ir jaunuo
liui kalėjime. O gatvėje 
skamba \ is ta pati kalėdinė 
muzika.

rįj.minru P“kęs, parnešiau namo ii 
padalinau namiškiams. Ka- 
ritalas buvo išgelbėtas, ne
begalėjo žūti. Už tai tarp 
namiškių kilo ginčas dėl 

įmano elgesio—vieni gyrė, 
kiti peikė. O kaip aš da
bar suprantu, tas elgęsis ro
dė many esančią gerą fi
nansinę gyslelę. To man 
niekas niekad nepripažino, 
bet kai aš pasižiūriu į mai
šą ir dabar dar riogsantį su 
seveitėmis rublinėmis, esu 
.ikras, kad tada aš buvau 
už juos visus protingiau
sias. Bet juk yra ir tokių, 
kurie tvirtina, kad visi 
kvailiai save laiką protin-

vyrai
savo

ypatybes
vertina; daugiausiai 

ty nne ja,1 žmonose? 
Ti-’i vyra? mano 

• • *erir. Tie institutai 
ilgus apklausinėjimus,;

apie 
dl ro

amerikieti?VifiatmisKas
mano, kad nei ištikimybė, 

fizinis f r auklumas nė- 
pačios svarbiausios ypa-

Kalėdines Nuotaikos
raveda statistiką ir duoda to

kius atsakymus į sekančiu? 
klausimus:

Kokio amžiaus 
y ra į>at <auk liausies ?

Bendrai imant, moterys ninkauti ir svarbiausia, kad 
tarp 20 ir 25 metų vyramu u mokelų villi tiknK val. 
patiaukliausios. Psieholn- o ne - konservu dė- 
gai tačiau sako, kad į vyrų ^učiu
skoni dėl moters amžiaus1 
veikia visokios aplinkybės.!
Vyresni vyrai paprastai 
mėgsta jaunas mergaites, o', 
jaunikliams patinka patyru
sios, kiek vyresnio amžiaus: 
moterys. Vyrai, kurie turi!

lybes, šeimoje svarbiausia 
i kad moteris mokėtų, pada- 

motery.- r.vl; lizdą jaukiu,
■kad ji mokėtų gerai šelmi

Iš garsiakalbių veržiasi niasdešimt antrosios Kalė-

O 
save

ką mes moterys apie 
manome?

M. Pakarklienė.

SLYVOS—VAISTAS

Žmonė? nuo seno

kalėdinė muzika ir nustel
bia miesto triukšmą. Kaž
kur toli melodingai skamba 
vantai, šaligatviais skuba 
marga minia. Vyrai, mote
rys ir vaikai, apsikrovę pir
kiniais, šen ir ten bėga. Ga
tvėse spūstis, žmonės grū
dasi prie pardotuvių langų, 

i tumdosi prie jų durų: vie-
u su pirkiniais laukan ver-jrelis 

kiti į vidų grūdasi.

buvo 
arba

pia deme- jų sunKa gerai venua prieš 
šio į vyresnio amžiaus mo- v idurių užkietėjimą. Kodėl 
teris, gal būt dėl to. kad slyvos veikia, kaip laisvin- 
instinktyviai nori būti mo- tojas. buvo neaišku. Bet da- 
tiniškai slaugomi ir glo’no- bar chemikai išskyrė iš sie
jami. ivų tam tikrą medžiagą, ktt-

Kokio amžiaus vyrai rią pavadino Isatinu. Toji 
greičiausiai pasiduoda mo- medžiaga ir yra tikrasis 

'laisvintojas.
Isatinas dar vra bandv-

vidurių negalavimus, taipįpastebėję, kad slyvos 
pat daugiau kreipia dėme-jų sunka gerai veikia

ivmgumui?terš z 
Studijos

gyvenime yra du laikotar- mų stadijoj, bet atrodo, kad 
piai, kada jis daugiausiai jis greitai bus pradėtas var- 
iinksta prie moterų. Vienas toli. kaipo vidurių laisvin- 
laikotarpis (pats stipriau-tojas. ir “stimuliuotojas”.

rodo. kad vyro:

GYDYTOJAI PADARĖ SI NKIĄ OPERACIJA

K. -.Mfimot) ūu ' nikai d \ mukai gūu« »oaug{ į lOTJ*
rą galvomis. Po 13 mėnesiu gydytojai dar? operaciją 
Chicagos ligoninėj, kad vaikom atskyrus vieną noo kito.

Jziasi,
Vienų veidai susirūpinę, 

eitų linksmi, treti skuba, 
nieko nematydami ir negir- 
dėdami, o iš garsiakalbių 
nenutrūkstamai veržiasi ka 
ledinės giesmės ir nustelbia 
miesto triukšmą.

ITie reklamų apšviesto 
lango stovi vyras. Jis. ro
dos, niekur neskuba. Ilgai 
stovinėja prie vieno lango, 
prie kito. Vienintelis, kurs 
turi laiko šitoj skubančioj 
minioj. Bet kiek ilgiau pa
žiurėjus jo veidan, darosi 
aišku, kad jis kažko susirū
pinęs. Kaip išrinkti mylima 
jai dovaną? Dar blogiau 
krautuvės viduryje, ten jam 
statomi painus klausimai: 
koks jos ūgis, koks svoris, 
klausia visokių numerių.

*
Ties veidrodžiu moteris 

renkasi vyriškas rubus ir 
baigia prarasti kantrybę. 
Kaip išrinkti jam tą, kas ti
krai tiktų? 0 už lango vis 
skamba kalėdinės giesmės 
ir skubanti minia ritasi pir
myn. e

Metų našta slegia senu
tės kuprą. Ji sulinkusi, vos 
begalėdama pavilkti nuvar 
gūsį kūną, stuksena lazdele 
į šaligatvį. Rodosi, kai kur 
skuba. Šiandieną jos devy-

dos . . . Nebėra kam pirkti 
dovanų: vieni jau išmirę, 
kiti nežinia kur po pasaulį į 
išsisklaidę. O jei ir butų! 
kam pirkti, iš kur pinigų 
gausi? Bei senutė, kaip se
nais laikais, prieš Kalėdas 
skuba, skuba, lazdele į ša
ligatvi kalena.

Iš krautuvės išsiveržė bu- 
jaunų žmonių. Link-

Vidumaktis. Gatvėse ap
mirė judėjimas, ir laimingi
žmonės, Kalėdų Senelio su- 

* ilaukę, jau sugulė. Tik re
tas paklydęs svečias 
čiai gatvėje siūbuodamas, 
traukia per naktį. Juk šian
dieną Kalėdos!

Pas lopšį iškankintu
smi, pirkiniais apsikrovę, 
nė nepastebėjo skubančios
senutės, —pastūmė netyčia, du sėdi jauna moteris. Ma- 
Pargiiuvo senutė, galvą į žulis neramiai miega, ran- 
akmenis sumušė. Kaž kas kūtėmis kažką graibsto, 
pakėlė, susirinkusi minia ją
apgailėjo, bet niekas pagal 
bos nesuteikė.

—Tai mano devyniasde
šimt antrosios Kalėdos . . .

Pro skarelę 
dėjo sunktis

pamažu pra- 
kraujas. Su

staugė mėlyna policijos ma
una, ir nusivežė senutę, o 
žmonės išsiskirstė, tik iš gar 
uakalbių, kaip pirma, vis 
girdisi švelni kalėdinė mu
zika.

❖
Baro durys plačiai pra 

viros. Iš vidaus veržiasi pra 
rūgusio alaus ir pigaus ta
bako kvapas. Prie baro nu
plyšusiais rūbais pridengti 
sėdi žmonės. Jų veidai ap
žėlę barzdomis, liguisti, tik 
nublankusios akys liudija 
juos dar gyvus esant. Tai 
bomai. Nerupi jiems turtin
gai papuošti langai, kalėdi
nės dovanos . . . Jie laimin 
gi: kažkas duoda jiems alų, 
neklausia nei vardo, nei pra 
eities . . .

I gatvę iš garsiakalbių 
sklinda švelni kalėdinė mu
zika.

Tarp minios skuba nelai
minga moteris. Jos akys 
nuo ašarų užtinusios, pa-

—čiūčia, liūlia mažutėli, 
čiūčia, liūlia, vaikutėli, var
go nepažinęs . . .

Moters veidu rieda dide
lės ašaros . . . Ar besugrįš 
iš Korėjos laukų jos myli
mas vyras, ar beuždės ravo 
stiprią, šiltą ranką ant jos 
pečių?

—Čiūčia, liūlia, mažutėli, 
čiūčia, vaikutėli . . .

Už lango gili naktis, ir 
gatvėje jau nebeskamba 
kalėdinės giesmės, ir tūk
stančiai maigų švieselių ne
bespindi . . .

Čiūčia, liūlia, mažutėli .... 
Ir tėvynėje gili naktis, ne- 
skamha ten kalėdinės gies
mės, nemirga spalvingos 
švieselės, tik {lamauti ant 
šautuvų durtuvai sėja bai
mę ir mirtį. Kalėdų Senelis 
tenai —tik vargas ir baimė, 
gi’andinės ant rankų, kam 
tolimas Sibiras, kam kulip- 
ka į pakaušį . . .

Mykolis

Pakalbink biznierius pa

siskelbti “Keleivyje," pa 
garsinti savo biznį tarp lie 

turki.

giausiais.
Dar vasarai nepasibai-

gus, per musų miestelį ėmė 
eiti kareivių pulkų pulkai: 

pia-,vieni pėsti, kiti raiti, dar 
kiti važiuoti.

Man l'Uvo įdomu į juos 
žiūrėti. Visi žygiavo, nors 

vei-iir įvairiais keliais, į vaka
rtis. . . .

Dar po kiek laiko ėmė 
vežti žmones, ne kaieivius, 
su jais ir gyvulius, bet jau 
iš vakaru į rytas. . . . Sakė, 
kad tai vokiečiai, bet galvo
davau, kam tas karves, kiau
les, arklius? Negi savų tin
to? Karvės baubdavo, ir 
’š spenių bėgdavo pienas. 
Musų moteiys eidavo melž 
ti ir parsinešdavo pilnus ki
birus saldaus pieno.

Sykį nubėgau pasižiūrėti 
pra vežamų. Jie sėdėjo ve
žimuose išvargę, apdulkėję, 
vyrai, moterys ir net vai
kai.

Gyvuliai baubė alkani.
Tikėkite, man pasidarė 

jų visų gaila. . . .
Aš priėjau arčiau, ir vie 

na maža mergaitė pamoja
vo man, lyg atsisveikinda
ma, savo maža rankyte. Aš 
priėjau dar arčiau ir kaip 
nustebau, kai išgirdau juos 
lietuviškai kalbant. Tada 
aš juos užkalbinau, ir jie 
ne tik kalbėjo lietuviškai, 
bet ir buvo tikri lietuviai.

Aš tai pasakiau rasų ka
reiviui, kurs su ginklu juos 
saugojo. Jis nepatikėjo ma
nimi ir pasakė:

—Kvailys esi, jie tikri vo
kiečiai.

Ir juos nuvežė.
Daug tokių vežimų ir

pinigai

kurias
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Krizė Prancūzijoj Į Olandai Areštuoja
Prancūzijos prezidentas I Olandijos policija suėmė 

V. Auriui pereitos savaitės Sov. Rusijos spaudos agen* 
gale pradėjo pasitarimus turos “TASS” koresponden 
su politiniu partijų vadais tą, Konstantiną Pisarevą, ir
dėl sudarymo naujos vyriau 
sybės. Pirmas politikierius, 
kuriam pavesta sudaryti vy
riausybę, yra Jacques Šou- 
stelle, degolistų partijos ge
neralinis sekretorius.

Protestas Prancūzams
Dvylika arabų ir Azijos 

valstybių, Kairo konferen
cijoj (Egipto sostinėje) nu
tarė kiekviena skyrium pa
siųsti Praucuzijaj protestą 
dėl jos politikos Tuniso ir 
Moloko protektoratuose.

Jugoslavijos Biudžetas
Jugoslavijos vyriausybė 

skelbia, kad ji ateinančiais 
metais karo pasiruošimo tik 
slams išleis 10 G mažiau pi
nigų, negu išleidžia šiais 
metais. Ta vyriausybė sako, 
kad dėl išlaidų mažinimo 
krašto pasiruošimas nenu-j 
kentėsias.

TĖVŲ AŠAROS

kaltina jį uz organizavimą 
Olandijoj šnipų tinklo. Ko
respondentui gresia kalėji
mas už nekorespondentišką 
veikla.

Mis. Rose Hearn ir jus vy
ra* apleidžia teismo rumus 
1‘ontiae. Mich.. po to kai pri- 
"-iekusiują teismas iš 12 mo
terų paskelbė ju sunu. Irt me 

Robertą, kaltu žmogžudy
steje. Berniukas kartu su 3 
kitais pusberniais užmušė 
Alfred Jonės, norėdami api- 
plėšti gazolinu stoti.

naudingus patarimusSolidarumo Pavyzdys
Musu naujieji ateiviai at-uinjrai svarbia,,, darbui su- ui''\V,kbiij.,j',‘ .f Va

celiavr į ši,! šalj jau buvo jungu v,sas gyvas savo ,ieluvSkitfm? laik
„tsidalinę partijomis n gus. .ašėiams, kurie išpopuliari

!ll ........... e
mergaitė:', byloje. BALF 
reikalų vedėjui Vokietijoje 
lenui Minkunui ir

Anglija Moka
Anglija nutarė sumokėti 

Amerikai ir Kanadai nuo
šimčius už paskolas užtrauk 
tas 1946 metais. Anglija 
gruodžio 31 tl. sumoka iš 
viso $176,680,000. Anglija 
Amerikai yra skolinga iš 
1946 m. $4,356,000,000.

Indija ir Atomai
Indijos vyriausybė nutarė 

Įkurti atominės energijos 
Komisiją, kuri rūpinsis ga- tu 
minti atominę energiją. Bė
gyje keturių metų Indija 
jau turėsianti atominės ener 
gijos. Urano rudų valymo 
dirbtuvė Indijoj jau veikia.

Įspėja Austriją
Sovietų Rusija griežtais 

žodžiais Įspėjo Austriją rin
kiminėj propagandoj susi
laikyti nuo “antibolševikiš
kos propagandos”. Rusijos 
kariuomenė stovi “išvaduo- 
toj” Austrijoj, todėl austrų 
politinės partijos turės pro
pagandą vesti liežuvį pri
kandus, kad rusai neimtų 
keršyti. Komunistai Austri
joj paprastai gauna 5G vi
su balsu.

C&nkaišeko Skundas
Nacionalinės Kinijos va

das, gen. Cankaišekas, vie
noje kalboje sakė, kad “So
vietų Rusijos banditai” už-

skaitydami imsime tik ketvir
tadali. gausime septynios su 
puse tūkstančių narių, kurie 
mokėdami po 25 centus per sa
vaitę, metų Ijėgyje sudėtų net 
97.500 dolerių. Tokia suma į 
knygas investavus negalima 
pavadinti knygos pražūtimi. 

Iškėlus rašytojams tą mintj,
puolė Kiniją ir ją pavergė, 
o kada Kinija buvo parblok}
Šta, tada Vakarų valstybė? kad tokie rateliai yra nenaudin- 
ją spardė. Spėjama, kadis*. <» gal būt net ir žalingi, kai 
Cankaišekas turėjęs galvoje kurie norėtų tą mintį palaikyti 
Ameriką ii- Angliją, kada 
kalbėjo apie “Kinijos spar
dymą”.

KAS MUMS RAŠOMA
Lengviau Kritikuoti, 

Knyga* Pirkti
Negu

Prieš kiek laiko “Keleivyje“ 
buvo paskelbta, kad Aasocia- 
tiori Folding Box Co. aštuoni 
ten dirbantieji lietuviai susime
tė į “Knygų Mylėtojų Būreli.” 
Kas savaitę mokės po 25 cen
tus, už kuriuos bus perkamos 
knygos. Jas nariams perskai
čius siunčiamos Piepholz gim
nazijai.

Minėtą faktą paskelbus kaip 
sektiną pavyzdį, tuojau atsilie
pė kai kas iš rašytojų tarpo, ta
riamai labai susirūpinęs knygos 
“likimu.“ Girdi, tai esantis lie
tuviškos knygos galas.

Kaip neigiamybę paskelbė 
“Darbininkas.” o kiek vėliau ir

tinkamiausios ilgiems
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALCDU DOVANOMS

KNYGOS
gaunamos iki Nauju Matu 

beveik ui pu»* kaine*

ir atsisakyti nuo kolektyvinio 
knygos pirkimo, nes tai, žino
ma, at pa lakiotu nuo pareigos 
knygas pirkti.

Ko* kritikai išras išmintingą 
iti “Knygos Mylėtojų Bure 

lis“ metų bėgyje Diepholzo 
gimnazijai padovanos 52 kny 
gas už 104 dolerius.net rašytojų susirinkime (').

Minėtiems kritikams noriu
trumpai atsakyti. Visų pirma, 
asmenys, kurie perka kolekty
viniame ratelyje knygas, gali 
pirkti ir perka knygas ir pa
vieniai.

| Iš paminėto ratelio keli as
menys pirko ir tebeperka kiek
vieną lietuvišką knygą. Kiti jų 
nepirko ir gal niekad nebūtų 
pirkę, tačiau ratelyje mielai
knygų pirkime dalyvauja. To- jeįvj” <ąvo draugams ir gi- 
kiu keliu nupirkta knyga per
skaitoma ir labiau patinkama 
net ir neperkančių nusiperka-j 

Nepriklausydami prie kny- 
skaitytojų ratilio, jomis 
niekada gal ir nesidomėję.

Boston. Mass.

Užrašė “Keleivį” 
Švenčių Dovanom

keli 
pa?
.-vovėniis, kurios net ir 
vėjingais visai tautai 
kais ne visados sugebėdavo 
sutartinai veikti. Dideliu 
apgailestavimu turime pri
pažinti, kad atsirasdavo 
srovių ir asmenų, kurie ki
taip nesuprasdavo bendro 
darbo, kaip tik jiems vado
vaujant. ši aplinkybė ne 
kartą pakenkė bendriems 
reikalams.

O tuo tarpu musų senieji 
ateiviai šioje šalyje, nors 
taip pat turėjo gyvą atski
rų partijų ir srovių veiklą 
svarbesniais momentais už
miršdavo partinius ir asme
ninius interesus ir veikda^. 

|vo vieningai, parodydami 
solidarumo reikšmingus pa 
vyzdžius.

* Žinoma, nelengvas daik
tas, taip tariant, pasiaukoti 
ir atsisakyti nuo artimesnių 
Įgeidžių bendram labui. 
Reikalingas auklėjimas ir 
auklėjimasis šia visuomeni 
nių jėgų derinimo kryptimi. 
Praktinis, kasdieninis dar
bas Įpratins mus veikti vie
ningai. šiais sumetimais 
turėtume nukreipti savo 
žvilgsnį Į jau esamus bend 
ro darbo pavyzdžius. Čia 
pirmoje eilėje turėtume at
siminti Susivienijimą Lie
tuviu Amerikoje, kui-s dau
giau kaip pusšimti metų di
deliu pasekmingumu veikia 
sujungdamas visą eilė sro
vių, kurios šiaip turi skir 
tingus nUsistatyinus ir sie
kimu?, bet šioje -organiza 
cijoje veikia pavyzdingu 
sutarti num u.

Ne tik tiesioginėje pras
mėje—fratemalėje ir savi
tarpinės apdraudos srityse 
—Susivienijimas turi dar 

• neapskaičiuojamai didelius 
~M- {nuopelnus musų lietuviško

sios visuomenės auklėjime, 
jėgų derinime ir bendros 
veiklos skatinime.

Reikia čia atkreipti dė
mesį Į sveiką ir sąmoningą 
bendi-ų reikalų supratimą, 
kurs visais laikais SLA vy
raudavo. Plačiajai visuo-

pa-
lai-

Kadangi visuomenės auk
lėjimo reikalui labai daug 
gali pasitarnauti musų di
džioji organizacija, SLA, 
tad plačiau prie jos prisidė
dami ją remkime iv telkime 
i jos eiles visą jaunimą. 
Daugiausiai SLA veikimu 
turėtų susidomėti naujieji 
ateiviai, kurie jau netrukusi 
pasidarys šio krašto oilie-

;poj
no Teresės bylą ir visiems 
geros valios lietuviams, ku
rie pagelbėjo byloje dėl 
mergaitės atvykimo Ameri
kon.

PEABODY, MASS.

Masu Naujienos

Lietuviu PaŠalpinės Drau-

DYKAI DYKAI
Ibandymis. kuri- Įsiūlai minėt. i 
skausmas. ė.F.VMATIAKUS SF\L - 
MV«. RANKU. KOJI SKAUDČU- 
MO ir: TIRPIMO, -NEURALGIJA. 
xro\ \RC|. PIECI II'S I. i’u i.-.n-.- 
sia įv.-nini ūvi» sv< ikai;i ir j;i l>r:u. 
Kini, tai tuojau* parašyk sav.i varu;;, 
pavardę ir antrašų ir “ių-k si įpirss- 
niina dėl naujai paderintos Ocksrito 
Galingo: Aplaikysi be jok >
mokesčio, pavartojęs savaitę Luko. 
jvijTu bvsijauslbin stipresni* ir vei
kesni . ir negelbėtų junis. tada grą
žink mums likusių ir jum. dauy.a.i 
niekas nekainuos. Mes žiočių. ka>l 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. i '/tikrinam pasekme

Yra senas ir teisingas priožąd. : 
kas tepa. tas ir važiuoja. Tad j< >- a 
nori važiuoti, lai ir tepk ir vėl tepk

u Dekanių Galinga Mostim. 
miKF.N’S PRODUCTS

p. o. Bov ♦>«;<;
Neaark 1. N. J.

čiais ir galės pilnumoje Įsi-{gijos vadovybė ateinantiems 
jungti Į šį darbą, užimdami 
atitinkamas pozicijas.

A. Survila.

&ČIURLIONIS
HARTFORDE

Amerikos Lietuvių Tary
ba ir BALF’as, talkininkau
jami visų kitų organizacijų, 
ateinanti Lietuvos nepri
klausomybės šventės minė
jimą ruošia visos Connecti
cut valstijos mastu Hartfor
de, Bushnell A1 emeriai Te
atre, vasario 15 d. (sekma
dieni), 3 vai. įx> pietų.

metams perrinkta ta pati 
Į ją Įeina šie valdybos na 
liai ir direktoriai: Juozas metais 
Plagas — pirmininkas, Ed
vardai Ambrazevičius, An
na Usevičienė, Auna Paš- 
kevičienė, Anna Brisbois,
Anna Kaczalka ir Bolesius 
Ambrazevičius.

PAIEŠKO.) IMA!

ma.
gos
butu

Tik paskaičiuokime. Į Ame-

Žemiau išvardinti musų 
skaitytojai ir prieteliai

enčių proga užsakė “Ke- menej jau gerai žinomi tie

“Aidai.” Kiek teko girdėti, tas riką atvyko trisdešimt tukstan- 
klausimas buvo d iškukuojamas čių tremtinių. Jei atsargiai

' šLrCFTARNIAl. FUm* 
j kny ta, kartoje liek da»K 

pasakyta ap4e Amertkoe 
lietuviu «yvenim® senka- 
ntf, vargus ir kovus dėl 
lietuvybės. 852 fUSU Jo
no Šliupo, ‘•dėdės“ Senm 
ir kuo. Derobskio atvaiz
dai, kaina tik 3 doleriai.

ŠIRDIES RvMAL Aa. 
lietuviu gyvenimo ro

simas apie 
iUmtrootu;

♦5®

Vitos 3 knygot tik ui 6 
dolerius! Bei III* be
protiškai numušta kai
ne palios lik iki Nauiv 
Maly. Todėl nedelskite, 
bei kilkite į voke $6JX) 
ir slpekite: DR. AL G- 
MARGERIS, 3325 So. 
Halsted St., Cblcapo S, 
III. Persiuntimo keilvs

kaipo švenčių do-minem
vaną:

Mrs. Chigas iš Rosbury, 
Mass., užsakė “Keleivi” P. 
Trečiokui, S. Boston, Mass.

Joseph P. Dusevage iš 
ĮLVorcester, Mass., užsakė 
laikraštį Mr. Dusevičiui, 
Worcester, Mass.

A. Pivoriūnas Chicagoje 
užsakė laikrašti Antanui 
'Vaitkui ten pat.

.Mrs. Anna Gustaitis iš 
Georgelown, III., užsakė 
’ai

Antanas Meškauskas, 19oS 
atvykęs į l’SA anglių 

kasyklas, arba jo vyresnis sū
nūs Albinas, prašomi atsiliepti 
pas pirmojo sesers sūnų. Dr. J. 
Basanavičiaus vardo Lietuvių 
Centro veikėją, gyvenantį savo 
namuose: Sr. Balys Dėdelė, 
Sayos 5436, Buenos Aires (S. 
39), Argentina.

Pereitais metais mirė 8 
musų draugijos nariai ir 
padarė draugijai neužpildo
mą spragą. 195! metais mi
rė 3 draugijos nariai.

Draugija turi nuosavą na-! 
mą, kuriame yra ir puikiai -
Įrengtas baras. Gaila, kad 
kai kurie nariai noriau lan
ko svetimas užeigas, negu 
savo draugijos namą ir tik 
ligoje prisimena pašalpinę 
draugiją.

Ieškau 
Romualdo 
Kazliškio 
valsčiaus, 
Kas apie

Kai.»<» Kliaugos ir 
Šarkos, abu kilę iš 
parapijos, Pandėlį*) 
Rokiškio apskrities, 
juos žino. arba jie

malonės atsiliepti šiuo
adresu

Bladas Kush.
3611 East llSth St., 

Cleveland 5, Ohio.
Į ši minėjimą bus pa

kviesti žymiausieji valstijos 
ir kongreso atstovai su gub. 
Lodge priešaky.

šiam dideliam sumany
mui Įvykdyti yra susibūrę 
žymiausieji veikėjai su pre
latu J. Ambotu, kaip garbės 
komiteto pirmininku, ir se
natorių Frank J. Monchun, 
kaip vykdomojo komiteto 
pirmininku priešaky. (Vi 
sais rvšio reikalais 
te: J.* L. Giedraitis, 1632 
Broad St., Hartford 6, 
Conn.)

Labai svarbu, kad i šį di- 
deii nrinėjimą suvažiuotų 
kuo daugiausiai žmonių, 
kad pirmą kart musų vals
tijos istorijoj paminėti Lie
tuvos nepriklausomybę gau
siame lietuvių ir jų draugi] 
sambūryje ir nepraleisti gal 
būt vienintelę progą pa
klausyti ir pamatyti musų 
mylimų lietuviškų dainų, 
šokių, kanklių ir kt. gra
žiausiame jų išpildyme. Vi
sos Conn. lietuvių kolonijom 
prašomos vasario 15 d. sa
vo vietovėse nedalyti pa
rengimų, kad visi turėtų ga
limybės atvykti i Hartfor-j 
dą.

Smulkesnes informacijas 
ir nusipirkt tikėtus gausite 
klebonijose ir ALT ir BALF 
valdybose.

Minėjime dalyvaus Čiur
lionio Ansamblis iš Cleve
lando.

Gruodžio 9 d. mirė Vin
cas Ambrazevičius. Tai bu
vo geras draugijos narys, 
draugiškas ir visų mėgia
mas. JĮ pašarvojus koply
čioj su juo atsisveikinti at- 
fe jo kokie 900 žmonių, o lai-I c* -"L * -k 1 « •
(lojant gruoozio 12 d., ne
žiūrint blogo oro, palydėjo 
35 mašinos pilnos artimųjų 
ir pažįstamų.

Velionis Vincas paliko 
liūdesyje žmoną, ištekėju
sią dukterį ir vedusį sūnų. 
Tebūnie jam lengva ilsėtis 
šios šalies žemelėj.

Draugas.

Kas žino apie likimą Stanio Jal..:- 
bau>Ko, *95B metais k . rei-i*. 
kit-tijoj, Kenipien stovykloje, l’ra;...x 
man pranešti;

A. Jakubauskas,
Mckillop Street.

Geekmjr, Vic., Aus. tralui.

Ieškau Ievos JurkauskaitčLe 
sios iš Šeduvos miestelio, Par.evčž.o 
apskr. Pras tu ją atsiliepti, ar’-a ją 
žinančiu pranešti man jos adresą..Jadvii'u Tamošaitienė,
59-79 Otth I.ane, Maspeth. L.I., N.V.

<531

Blaževičiaus ir 
kurie seniau . jryveiiu 

apie Benbush. W. Va., anglies ka
syklas. Ir paieškau Mykolo Žalnoko, 
su kuriuo sykiu iryvenosne Rygoje, 

Juozo Vaičiaus, taip pat Rygos 
draugo. Jie patys, ar kas juos žino, 
malonės atsiliepti šiuo adresu; <2> 

u. 1.. i»ą•ditm.i—,
Aurora Street,

Detroit 4, Mich.

PaiešKau Adomo 
šeimos narių.

GYVOJ! JĖZAUS KRIS
TAUS BAŽNYČIA 

r. 15 Lct.nard St.. Brooklyn, N.Y.
Pamaldos už ligonius kas sekma

dieni 3 vai. pp. Antrasis Kristaus 
sug jzinias—Jono Ev. 11-3-18. Ne
paliksiu jūsų oa.-laičiais. Aš sugri 
šių jusu pasiimti. Bukit pasiruošę 
susitikti. Jėz. 55-(5. Ieškokite Itic- 
vo, )ui jis yra randamas; šaukitės 
jo, kol jis yra arti. Lietuviškos 
giesmė .

Pamokslininkas D. Diskevičius.
Visi kvariami atsilankyti. Įžanga 

nemokama.
< Skelbimas —5.; •

DŽIOVINTOS UOGOS
Pahniikos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tu, kurie turi užsise- 
nėjosii) šalčių galvo
je, erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo kana
luose, kaip tai nosyje 
ar gerklėje. Palmiė- 
kos Uogos yra išdžio- 
vintos taip. kaip džio
vintos slyvos, ir jas

tai*) galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Kaimiškos Uogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kur.o 
pagerinimo. $2.W svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
•Iii 'V. Broadwav 

South Bo-ton 27, .Mass

atsitikimai, kai atskiros 
srovės mėgino šią organi
zaciją paimti savo kontro
leri. Bet didžioji dauguma 
visados parodydavo pakan
kamą subrendimą ir toms 
užmačioms kietai pasiprie
šindavo. Giliai demokrati
nis principas, kuris neleis
davo nustelbti daugumos 
valią, visados paimdavo 
viršų. Ir kaip matome, SLA 
pasiliko pavyzdingai de
mokratiniai tvarkoma orga
nizacija.

Šiais laikais ypatingai 
mums reikalingas darnus 
visuomenės visų jėgų veiki
mas. Nesgi mes gerai žino
me, jog kiekvienu musų ne 
sutikimu lietuvių tautos 
priešai nepaprastai esti pa
tenkinti.

Gyvųjų musų tautos jėgų 
didžiausias rūpestis ir didy
sis darbas—senosios tėvy
nės išlaisvinimas. Bet argi 
menkesnis musų rūpestis 
čia pat lietuvybės išlaiky
mas ir plačia prasme kul
tūrine veikla? šio to žy 
mesnio juk galėsime pa
siekti tik būdami gerai or 
ganizuoti, Įgudę darniai 
veikti, mokėdami tam ypa-

C

A. L A L I O

naujakurėms
V. Kazakaitis ir Miss J. 
Nargėlėnas, Georgetown, 
111. ‘ I

Mr. ir Mrs. Yecumskas iš 
Haverhill, Mass., užsakė 
’aikraštj Mrs. Teklei Gru- 
’inskas, Haverhill, Mass.

J. Gal tris Chicagoje at
naujino prenumeratą N. 
Reikalui, ten pat.

V. Maksvytis Chicagoje 
atnaujino prenumeratą sa
vo “sponsoriui” L. Kamins
kui Baltimorėje, M d. 

Variakojis Jr. užsakė 
Keleivį” Mrs. Waranec- 

kienei, Lewiston, Me.
M r. ir Mrs. V. Mitkus iš 

Chicagos užsakė “Keleivį” 
T. Petrauskui, ten pat.

Mrs. Birutė Dicaire, 
Montreal, Canada, atnauji
no prenumeratą savo moti
nai Mrs. E. Žemaitis. Mont
real. Canada.

Užsakytojai per “Kelei
vį” siunčia savo draugam ir 
giminėm sveikinimus su 
Mentėmis ir geriausius lin 
kėjimus Nauji) Metų proga.

DĖKOJA UŽ TERESĖS 
STRASINSKAITĖS 

IŠGELBĖJIMĄ

ŽODYNAS
Lietuvi.škai-Anttliškas ir Angliškai-Lietuviškas

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

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mas*.

Amerikos lietuviams yra 
gerai žinoma našlaitė Tei* -j J 
sė Strašinskaitė, kurią ru
sai norėjo išvežti i Rusiją. 
Apie jos gyvenimo istoriją; 
ir lietuvių pastangas išgel
bėti mergaitę nuo priversti
no grįžimo Rusijon buvo ne 
kartą “Keleivyje” rašyta.

Šių metų balandžio 20 d. 
Teresė, j>o ilgų ir vargingu 
pastangų, atvyko Ameri
kon, kur ją pasiėmė globo
ti Thomas ir Stella Mille- 
riai iš Chicago, III.

Teresėlės globėjai nuo
širdžiai dėkoja visiems, ku
rie prisidėjo prie mergaitė* 
bylos gynimo, ypač Ameri
kos Lietuvių Bendrajam 
šalpos Fondui (BALF'ui), 
kun. Dr. J. B. Končiui, 
BALFo nacionalinei sekre
torei Norai Gugienei už 
jos nenuilstamas pastangas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

{kurta IŠ86 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,120,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apčrauda nariams nuo $100.00 iki $5,000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metu 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę“ nemokamai
15 Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We«t 30th Street New York 1, N. Y.

f



Puslapis Aštuntas Nr du. Gruodžio 31, 1952
PASIUNTĖ PAKETUS

Vietines Žinios
BOSTONAS MINĖS 

VASARIO ŠEŠIOLIKTĄ
ATNAUJINO BRINK 

PLĖSIMO TYRINĖJIMĄ

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyrius turėjo 
posėdi pereitą šeštadienį. 
Buvo tartasi apie Vasario 
Šešioliktosios minėjimą.

Nutarta Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą da
ryti sekmadienį, vasario 15 
d., South Bostono High 
School auditorijoj.

Sausio 11 d. kviečiamas 
vietos organizacijų atstovų 
pasitarimas minėjimo pro
gramai aptarti. Pasitarimas 
įvyks sekmadienį, sausio 11 
d., Tautininkų Name (484 
E. Fourth St.). Pasitarime 
dalyvaus Amerikos Lietu
vių Tarybos vadai iš Chica 
gos ir ta proga kviečiami 
atstovai nuo kitų musų val
stijos ALT skyrių dalyvau
ti pasitarime su ALT va
dais ir išklausyti centro 
žmonių pranešimo.

Sausio 18 d. šaukiamas 
meno grupių (šokių, chorų 
ir k.) pasitarimas dėl me
ninės programos paruošimo 
menėjime.

šį pirmadienį grandžiurė 
Bostone atnaujino Brinko 
įstaigos plėšimo tyrinėjimą. 
Švenčių pertraukos metu 
galybė gandų ir tariamų 
faktų paskelbta kai kuriuo
se laikraščiuose apie Brink 
plėšimą. Buvo skelbiama, 
kad tūlas Bostono advoka
tas parūpinęs plėšikams 
bankuose vietas pinigams 
padėti ir vedęs visus plėši
kų piniginius “reikalus.” 
Jis išimdavęs pinigus iš 
bankų “baksų” ir žiūrėda
vęs, kad nepaleidus į apy
vartą pinigus su policijai 
žinomais banknotų nume
riais.

Policija gandų nei patvir
tina nei jų nuneigia. Iš iki- 
šiolinio tyrinėjimo aišku 
yra, kad policija gavo gana 
tikrų žinių apie - Brink plė
šikus iš pačių plėšikų ban
dos dalyvių. Žinoma yra, 
kad vienas iš karimųjų, Jo
seph O'Keeffe. siūlęs To- 
\vanda. Pa., policijos vadui 
70.000 dolerių kyšio, jei jis

KELEIVIS, SO. BOSTON

BOSTONAS STATO IšKE TĄ KELIĄ PER MIESTĄ

Bostono miestas dėl didelio masinu so>i-.imsimo 
kuris padės patuštinti gatves. Iš didžiojo iškeltojo

gatvėse stato šitokį iškeltą kelią, 
kelio eina daug šalutiniu kelių.

IEŠKOJO NEPADĖJĘ
IR . . . NERADO

TRAGIŠKAI ŽUVO
ANICETAS STROCKIS

VISI SUSIDOMĖJĘ
BALF’o BANKETU

Gruodžio 13 d. susirinku
sių Bostone gyvenančių 
protestančių motetų būrelis 
pas p. Klemienę bute sune
šė ir bendromis jėgomis su 
pakavo 5 maisto siuntinius 
į Europą. Tie siuntiniai 
buvo išsiųsti dar likusiems 
vargstantiems lietuviams 
Vokietijos stovyklose. Ad 
resai buvo parinkti iš “Nau
jienų” paskelbto sąrašo— 
daugiausiai našlėms su vai
kais ir ligoniams.

Nuoširdi padėka visoms 
prisidėjusioms prie tų siun
tinių sudarymo, ypač pp. 
Čižienei, Trečiokienei, Fire- 
vičienei, Lekienei, Ruple- 
nienei, Makienei, Urbšie- 
nei, Klemienei ir kitoms, 
curios maistu ir pinigais 
įgalino *tuos siuntinius pa
ruošti ir išsiųsti.

—I. M.

SANDAROS 7 KP.
NAUJA VALDYBA

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 3-5564

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieturis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijo* 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniua

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

RO. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: 1 U «

ir mm 7 1U I

Minėjime kviečiami daly- nedės jo į kalėjimą už ve-

Nakčia iš 27 į 28 gruo
džio į “Keleivio” įstaigą 
įsilaužė vagys. Rausėsi ofi
se. viską apvertė aukštyn 
kojomis ir jau buvo pradė
ję redakcijoj “tvarka dary
ti." kai į duris 
pro šalį ėjęs policininkas ir 
vagis išbaidė. Jie išbėgo

Gruodžio 24 d. Boston 
City Hospitai mirė nuo sun
kių žaizdų Anicetas Stroc- 
kis, prieš trejetą metų atvy
kęs iš Vokietijos naujaku
ris. Jo susižeidimo aplin-

pasibeldė kybės dar nėra galutinai 
paaiškėjusios. Policija jį 
rado be sąmonės Treciojoj

vauti Lietuvos Garbės Kon
sulas, legionieriai, skautai, 
latvių ir estų atstovai.

Rep.

Rašytojų Klubo Susirinkimas

žimą automobilyje revolve- pro užpakalinį langą. Po gatvėj So. Bostone ir

‘ Pirmas naujaisiais metais 
Bostono Lietuvių Rašytojų 
Klubo susirinkimas įvyksta 
šeštadienį, sausio 3 d.. 7:30 
vai. vakare, So. Bostone, 
Tautininku Namuose.

Literatūrinėje programos 
dalyje dalyvauja svečias 
rašytojas Jurgis Jankus, pa
gailėjęs romanų rašytojas. 
Jo pernai metais išleistas 
romanas “Paklydę Paukš
čiai” kritikos smarkiai ke
dentas. skaitytojų buvo la
biausiai perkamas ir skaito
mas. Istorijos dr. M. Al
seikaitė-Gimbutienė skaitys 
paskaitą taip pat pernai 
metais labai išgarsėjusią ir 
daug ginčų sukėlusią tema: 
“Senovės lietuvių tikėjimas 
ir dievai.” Numatoma kon
certinė dalis—lietuvių kom
pozitorių dainos musų poe
tų žodžiais. Po programos 
—tradicinė kava, diskusi
jos, pranešimai ir pokal
biai.

Iki šiol klubas rinkdavo
si Bostone. . International 
Instituto patalpose. Bet pa
daugėjus lankytojų skai
čiui. anos patalpos pasida
rė ankštos. Manome, kad 
klubo dalyviai šį bandymą 
i inktis arčiau ir savuose, 
lietuviškuose namuose, su
tiks palankiai
gausiai.

nų.
Atrodo, kad Brink 

kų tarpe atsirado “dabl- 
kroserių,” kurie pasijuto 
nuskriausti ir policijai davė 
siūlo galą banditams sekti. 
Svarbiausieji įtariamieji as
menys yra du iš Pennsylva 
nijos kalėjimų atvežti vy
rai, jau minėtas Joseph 
O’Keeffe ir Stanley Guscio- 
ra, abu iš Stoughtono.

Iki sausio 17 d. “grand
žiurė” turi iškelti kaltini
mus prieš kol kas neįvardy
tus plėšikus. Jei kaltinimas 
bus iškeltas, federalinė po
licija galės tęsti plėšimo 
aiškinimą ir daugiau kaltės 
įrodymų surinkti prieš įta
riamuosius.

vagių apsilankymo ofisas 
įgavo kiek kitokią išvaizdą, 
o redakcijos kambarys pali
ko kaip buvęs.

Vagių apsilankymą musų 
įstaigoje tenka aiškinti di
deliu nežinojimu “esamos 
padėties.” Čia ir dienos 
metu niekas pinigų nesu
randa. o vagys bandė pa
tamsiuose rasti, ko nepadė
ję-

BALTIJOS DRAUGIJOS 
METINIS MITINGAS

ŽMONĖS JAU 
TRAUKIA I FLORIDĄ

Musų kaimynai A. Alek
nai pereitos savaitės gale 
išvyko žiemai į Floridą, kur 
keta išbūti iki gegužės mė
nesio.

Pereitą sekmadienį į Flo
ridą žiemą praleisti išvyko 
ir Frank Rožėnas iš Rayn- 
ham, Mass.

Baltic American Draugi
jos metinis susirinkimas 
įvyksta sausio 3 d., šešta
dienį. International Insti
tute patalpose (190 Beacon 
St.. Bostone), 8 vai. vakare.

Darbų tvarkoje valdybos 
rinkimai ateinantiems me
tams, raportai ir Dr. J. E. 
Estam paskaita apie naujų
jų imigrantų anglų kalbos 
studijas.

Po mitingo pianistas Leo- 
nid Milk. Tartu muzikos 
konservatorijos profesorius, 
išpildys muzikos programą, 
o po to seks užkandžiai.

nu
gabeno į ligoninę, kur ligo
nis tik trumpam laikui buvo 
atgavęs sąmonę ir mirė. Bu
vo pašarvotas pas Kasperą 
ir palaidotas šeštadienį, 
gruodžio 27 d.

Velionis Anicetas buvo 
baigęs Šiaulių gimnaziją ir 
Kauno universitetą. Savo 
laiku jis ėjo aukštas parei
gas Spaudos Fonde. Jo mir
tis ir mirties nepaprastos 
aplinkybės sujaudino Bos
tono lietuvių koloniją. Po
licijos tardymai dėl Aniceto 
Strockio mirties dar nėra 
baigti.

Apie BALF’o banketą 
kalba ne tiktai lietuviai, bet 
interesuojasi ir žymus ame
rikiečių žmonės. Bostono 
majoras Hynes pranešė 
banketo pirmininkui adv. 
Grigaliui, kad jis tikrai no
ri matui tą didelį lietuvių 
pokilį ir tikrai jame daly
vaus. Bostono arkivysku
pas Cushing taipgi pasisa
kė busiąs.

Banketas įvyks sausio 10 
vakare, tuoj BALF’o seimui 
pasibaigus, Statler Hotely, 
kur ir pats seimas posė 
džiaus.

Bet seimui ir banketui 
ruošti komitetas dar sykį 
prašo banketo bilietus įsi- 

is anksto, nes viešbutis
kalno turi žinoti, kiek

Gruodžio 21 d. Sandaros 
i kuopa išrinko naują val
dybą ateinantiems metams. 
Valdybon įeina: pirm. A. 
Chaplikas. sekr. P. Jančiau
skas, vice-pirm. P. Yankus. 
fin. rašt. J. Gedmintas ir iž
dininkas .J. Arlauskas.

Savo susirinkime Sanda
ros kuopa nutarė pasvei
kinti Bostone įvykstantį 
BALF’o seimą su S25 auka.

RADIO PROGRAMA

548
so.

Teisto

BROADWAY
BOSTON, MA88. 

SOUth Boston 1

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road 
Arti l'pham’s Corner 

DORCHESTER. MASS.

Daug Naujų Metų Sutikimų

Bostono lietuviai niošiasi 
iškilmingai pasitikti Nau
juosius Metus. Piliečių 
Draugijoj, Dorchesterio Pi
liečių Klube, Tautininkų 
Klube ir legionierių posto 

(bustinėje rengiami nariams
ir atsilankvs ir prieteliams Nauju Metų 

—B. B. iškilmingi pasitikimai.

REIKALINGI 4 DIŠVAŠERIAI
Blinstrub’s restoranui reikia vyrų ir moterų in

dams plauti. Darbas lengvas, nuo 5 vai. vakaro iki 1 
vai. ryto. 6 dienas. Užmokestis labai gera. Kreiptis į:
Blinstrub’s Village, 304 Broadway, So. Boston.

VINCO BALUKON1O IR SUNŲ

SOUTH BOSTON CAFE
Linki visiems Linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų Metų

Jų įstaigoj geri valgiai ir gėrimai 
Draugiškas patarnavimas

ri T.’t i

Bostono 
Dainuos

Vyrų Choras
BALF Bankete

Kalėdų Eglaitė 
Šeštadieninėj Mokykloj

Bostono Lietuvių Vyrų 
Choras, vedamas muziko 
Juliaus Gaidelio, pažadėjo 
BALF’o lietiniame banke
te. sausio 10 d. Statler vieš
butyje, padainuoti keletą 
dainų. Bostono Lietuvių 
Vyra Chore dalyvauja apie 
40 dainininkų. Choras ge
rai išlavintas ir nesenai pa- 
irodė publikai savo kon

certe.
Apvogė Ketvirčių Kratų vę

Iš sekmadienio į pirma
dienį graodžio 22 d. neži
nomi vagys Įlindo į auksi 
niu daiktų Ketvirtis ir Co. 
krautuvę Broad way gatvėj 
ir išnešė už virš 1,000 dole
rių visokių brangių daiktų 
ir šiek tiek pinigų. Vagys 
įlindo per užpakalinį langą.

Sausio 4 d., 3 vai. po pie
tų. So. Bostono lietuvių pa
rapijos salėje po bažnyčia. 
Bostono šeštadieninė lietu
vių mokykla rengia tradici
nę kalėdų eglutės progra
mą.

Programoje bus vaidini
mas “Ragnytė Našlaitėlė,” 
vaikų baletas, tautiniai šo
kiai. deklamacijos. Taip 
pat tikimasi, kad atvyks 
Kalėdų Senis iš Lietuvos ir 
apdovanos vaikus.

I programą kviečiami vi
si lietuviai, kurie domisi 
lietuvišku auklėjimu emi-

įs
bus bankete svečių, kaip di 
dėlę duoti salę, kiek pa 
ruošti stalų ir valgių; todėl 
prie dura bilietai jau nebus 
pardavinėjami.

Kas norėtų iš toliau at 
vykti į banketą, tasT bilietų 
gali užsisakyti per laišką, 
prisiunčiant kartu užmokes
tį ($5 asmeniui). Šituo rei
kalu .rašyti banketo iždinin
kui šiuo adresu:

United Lithuanian Relief 
Fund, c o Mr. A. J. Namak- 

!sy, 409 Broad way, So. Bos- 
Įton 27, Mass.

Gavęs laišką ir pinigus, 
i iždininkas tuojau išsiųs bi
lietą ar bilietus. Bankete 
dalyvaus daug delegatų ir

Lietuvių radio programa 
per stotį WBM5, 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. Broad way, So. Boston 
27, Mass. Ačiū.

Steponas Minkus.

svečių iš tolimų miestų. Iš 
Chicagos atvyksta Dr. P. 
Grigaitis, M. Vaidyla, A. 
Olis ir L. Šimutis. Dainuos 
Bostono Vyrų Choras ir so 
listai.

Draugijos ir kuopos, ku-
gracijoje ir nori jį paremti. ,ios (jar nepaskyrė savo de-

Pne įėjimo suaugusieji 
bus kviečiami aukoti bent 
)o 1 dolerį mokyklos reika
lams, o vaikai įleidžiami be 
jokio mokesčio.

Mokyklos Vedėjas ir 
Tėvu Komitetas.

NAUJI METAI 
DORCHESTERIO KLUBE

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties VVII1L, 
1430 klc.

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

—Pereitos savaitės gale 
Neująją Angliją ir rytines 
valstijas aplankė stiprus šal
tis, kuris žadn čia ilgiau pa
boti

legatų į BALF’o seimą, yra 
prašomos tuojau tai pada
ryti. x

Spaudos Komirnja.

GABIJA DĖKOJA

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

T*L SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

.a -«»• C*_ _ -1 _ _Droauw
SO. BOSTON.

y
MASS.

A. J. NAMAKSY
UAL R8TATE A IN8URANCH

409 W. Broad way 
SOUTH BOSTON. MASS
Office TeL SOboston 8-0948

17 ORIOLB STRBBT 
W«et Raabary. M—

Tel. PArkway 7-0402-M.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTOrt 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubas rengia links
mą Naujų Metų pasitikimą 
gruodžio 31 d., trečiadienį 
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 k 
čia—

Komitetas

i»

Gabijos Choras reiškia 
padėką visiems prisidėju- 
siems prie choro vakarienės 
pasisekimo. Rėmėjų ir dir
busių vardus paskelbsime 
kitą savaitę.

RADIO ŽINIOS

Lietuvių Radio korp. ren 
giasi prie 19 metų sukaktu 
vių minėjimo, kuris Įvyks 
sekmadienį, vasario 1, So 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje. Tai bus 
mėgėjų talentų vakaras 
Pp. Minkai kviečia chorui 
dainininkus šokėjos, ’k-šė 
jus, magikut dalyvauti 
visu miestu

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

172 L St., So. Boston

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

B28 East Broadvay 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

irVaistiniai lapai, žievės 
šaknys iš viso pasaulio.
Jūsų daktarui bus smaffu 
žinoti, kad savo receptą at- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

Tel. SO 8-2150
5AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr_, ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir Sienas

Geriausiais “Biro" Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Djki,
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo 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 niežė
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 Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

I




