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Atskiro Numem 
Kaina 7 Centai

47 META

Kinijos Komunistai Atmeta 
Siūlymą Taikintis Korėjoj

Formaliai Atmeta “Indijos Planą” ir Jungtinių Tautų 
Kreipimąsi; Neigiamas Atsakymas Pasiųstas Jung

tinių Tautų Seimo Pirmininkui; Bolševikai Be
laisviai Sukėlė Stovyklose Kruvinas Riau

šes, 82 Belaisviai Nušauti

Gruodžio 15 d. Kinijos 
komunistinė vyriausybė ga
lutinai atmetė “Indijos pla
ną” Korėjos karui baigti ir 
j Jungtinių Tautų seimo

Paskelbti Galutini 
Rinkimų Daviniui

I

kvietimą 
griežtą

taikintis atsakė
ne.

Kinų bolševikai reikalau
ja, kad Korėjos kare visi 
belaisviai butų grąžinti na
mo, visai neatsiklausiant ar 
jie nori grįžti ar ne. Savo 
laiške JT seimo pirminin
kui kinų bolševikai sako, 
kad visi Jungtinių Tautų 
organizacijos tarimai dėl 
Korėjos yra “neteisėti,” nes 
kinų bolševikų vyriausybė 
nėra atstovaujama toje or
ganizacijoje.

Kinijos atsakymas galuti
nai užtrenkia duris ir jokios 
vilties susitarti su bolševi
kais dėl taikos Korėjoj šiuo

Lapkričio 4 d. balsavimų 
galutini (lavinai jau pa
skelbti. Pagal paskutinius 
davinius -rinkimuose daly
vavo 62,042,777 balsuoto
jai, bet 494,916 balsų bu
vo paduoti sugadinti ir ne
siskaito. Tikrų balsų pa
duota 61,547,861.

Už republikonų kandida
tą, gen. Eisenhowerį, pa
duota iš viso 33,927,549, o 
už demokratų kandidatą 
gub. Stevensoną paduota 
27,311,316 balsų. Už vi
sus kitus kandidatus pa
duota 308,996 balsai.

Gen. Eisenhovver gavo 
6,616,233 balsus daugiau, 
negu gub. Stevensonas. Iš 
viso rinkimuose dalyvavo

GEN. EI8ENHOWER PIETAUJA PAFRONTĖJE

Naujai išrinktasis šalies prezidentas gen. tiser.hower belankydamas Korėją sėdi 
ant amunicijos dėžės kartu su kareiviais p'etautu. Generolas aplankė kariškų dali
nių štabas, tarėsi su karo vadais ir pasRji turėjo platų pasitarimą su Korėjos 
zidentu Syngman Rhee.

pre-

Didelė Šnipų Gauja \JT Seimas Aptaria

. , _ r» • j , ,163 nuošimčiai turinčių teisętarpu nebera. Pasirodo, kad |ba|suotj „ # 
tanu bolševikai laisosi ros balsuotojų savo bai-
pačios “linijos,” kaip ir 
Maskva, ir jokio nukrypi
mo nuo Maskvos politikos 
kinai nerodo.

Korėjos lielaisvių tarpe 
bolševikai gruodžio 15 d. 
sukėlė kruvinas riaušes. Be
laisviai bolševikai Pongam 
saloje pradėjo akmenimis 
mėtyti amerikiečius ir korė
jiečius sargybinius ir ban
dė išsilaužti iš. stovyklos 
Bemalšinant maištaujan
čius belaisvius 82 belaisviai 
nušauti, 120 belaisvių su 
žeista. Du amerikiečiai ir 
du korėjiečiai sargybiniai 
buvo sužeisti akmenimis

BRAZILIJA ĮSILEIS 
DAUG ATEIVIŲ ITALŲ

Brazilija žada įsileisti 
}>er ateinančius šešius mė
nesius 40,000 italų imigran
tų. Tiek darbininkų Bra
zilijai reikia metalo įmonė
se. Iki šiolei daugiausiai 
italų keliaudavo į Argenti
ną (78,000 1950 metais ir 
55,000 1951 metais).

sus padavė 81*7 piliečių./____________

Šiaurės Afrikoje 
Nejaukiai Ramu

Moroke ir Tunise pereitą 
savaitę prancūzų policija 
atstatė nejaukų ramumą 
po kruvinų riaušių įvairiuo
se miestuose. Ypač kruvi
nos riaušės vyko Casablan- 
ca mieste. Moloke, kur žu
vo virš 50 žmonių ir šimtai 
buvo sužeisti. Žuvusiųjų 
tarpe yra prancūzų ir mo- 
rokiečių. Tunise irgi žuvo 
keletas žmonių nuo teroris
tinių aktų ir policijos kulip
kų.

Pereitos savaitės, gale 
prancūzų teismas nuteisė 
167 morokiečius kalėti iki 
metų laiko už dalyvavimą 
riaušėse, o areštuotųjų skai
čius ten siekia virš 1.200. 
Prancūzai sako. kad riaušės 
buvo sukeltos nacionalistų 
ir komunistu.

KITAIS METAIS
MĖSOS NETRUKS

Veikia Japonijoj

Japonas Wataru Kaji, 
neva tai kairus žurnalistas 
ir politikierius, pasiskundė 
viešai, kad kokia tai ame
rikiečių įstaiga jį pagavusi 
ir išlaikiusi uždarytą kalė
jime virs metų laiko. Ja
ponijoj tas sukėlė didelį 
skandalą, nes pagal taikos 
sutartį Amerika negali areš
tuoti japonų ar laikyti juos 
kalėjime. Po pasiskundimo 
japonas Kaji kur tai dingo.

Vėliausiomis žiniomis 
Wataru Kaji esąs vienas iš 
didelės Sovietų šnipų gau
jos Japonijoj. Ta gauja 
dirba plačiau, kaip pagar
sėjusi Richard Sorge šnipų 
gauja.

Mažųjų Partijų
Paisai Rinkimuose

Tuniso Klausimą
Jungtinių Tautų seimas 

pereitą savaitę balsavo ara
bų ir Azijos kraštų pasiūly
tą rezoliuciją dėl Tuniso. 
Rezoliucija reikalavo, kad 
Prancūzija atnaujintų de
rybas dėl Tuni«o nepriklau
somybės su “tikrais Tuniso Geresnte

HENRY KRAJEVVSKI 
SUMUŠĖ TROCKISTUS

Renkant prezidentą Ame
rikoje. buvo tuzinas kandi 
datų. Jų tarpe buvo ir “Ne
turtingo Žmogaus Kandi
datas” Henry Krajevvski, 
kuris Nevv Jersey valstijoj 
turi kiaulių farmą ir alaus 
karčiamą. Už tą “neturtė
lį” Nevv Jersey valstijoj pa
duota 4,203 balsai, o už 
trockistinę “Socialist Work- 
ers” partiją paduota tik 
3,850 balsų. H. Krajevvs- 
.io kandidatūra buvo tik

?.?kas,” bet 4,000 pilic- 
b V/.inka rėmė.

Amerikos mėsos institu
tas skelbia, kad ateinan
čiais metais mėsos bus pa
gaminta daugiau, negu ki
tais metais ir kiekvienam 
asmeniui išeis po 146 sva
rus įvairios? mėsos, skaitant 
kiekvienai galvai. įskaitant 
kūdikius ir bedančius.

Prezidentas Trumanas pa
skiria naujus narius į už
darbių stabilizacijos komi
siją, iš kurios pasitraukė 4 
darbdavių atstovai protes
tuodami prieš prezidento 
Trumano nutarimą pri pa- 
pažinti angliakasiams pil
ną uždarbių pakėlimą po 
$1.90 Į dieną.

Generolaas Eisenhoįver Grįžo 
Iš Korėjos Fronto

Grįžo į New Yorką; Sako, Korėjos Karas Yra Tik Dalis
Kovos Prieš Bolševizmą; Tariasi su Gen. MacAr

thuru; Planai dėl Korėjos Karo Baigimo Ruo-
Bet Juos Sužinosime Tik Pradėjus 

Juos Vykinti

Viešosios Skolos 
Labai Sunki Našta

Naujai išrinktasis prezi
dentas gen. Eisenhovver 
pereitą sekmadienį grįžo į 

. lNew Yorką iš savo kelionės
, , . . . . PIan?sa,jj Korėją. Kelionėje gen.
kad visos viešosios (yynau.,£igenhower tul.žjo į^j. 
sybes ir vietinių savivaldy- su
bių) skolos Amerikoje di
dėja. Birželio 30 d. 1952 
metų tos skolos siekė 289 

Iš tos su- 
vyriausybė 
piliečiams

Cenzo biuras

Abudu Pralošė 
3 Dolerių Lažybas

Mrs. Mabel McLain, 33 
metų moteris ir jos 35 me
tų švogeris James Parker, 
abu sostinėje Washingtone 
susiginčijo, kuris iš jų gali 
geriau pavogti iš didelės 
krautuvės vieną viščiuką.

vagis

mų su savo Kabineto na
riais ir su karo vadais.

Grįžęs iš Korėjos busi
mas prezidentas paskelbė 
tautai pranešimą, kuriame 
pabrėžia, kad Korėjos ka
ras yra tik viena dalis mu
sų bendrosios kovos prieš 
bolševikišką imperializmą. 
Korėjoj ta kova šiuo metu 
yra dramatiškiausia ir skau
džiausia, bet kova eina pa
sauliniu mastu.

Savo pranešime gen. Ei- 
senhower sako, kad Korė
joj bus dedamos pastangos

bilionų dolerių, 
mos federalinė 
ouvo skolinga 
259 bilionus dolerių. Kiek
vienas krašto gyventojas, 
nuo seniausio iki jauniau- 
.io, “neša ant savo kupros’
1,839 dolerių skolą.

Tiesa, federalinė vyriau 
sybė savo skolas sumažino 
10 bilionų dolerių nuo 1946 
metų, bet vietinės savival
dybės (valstijos, miestai,’Jy.J YCLUXIilUB pastaugto
apskričiai ir mokyklų dis-|ls.lavmt! apginkluoti dau- 
riktai) savo skolas žymiai K*3“ pletmlų koreJlecnl’ " 

padidino. Kasmet už vie
nąsias skolas piliečiai sumo- 

6.300,000,000 palūkanų.ka

'giau pietinių Korėjiečių, o 
apie kitas priemones Kore- 
os karui baigti, pranešimas 

neužsimena. Generolas pa-
lro/4 K/1 1C2A vi 7 m Q vra

turėjo
atstovais” ir siūlė pavesti gauti iš blogesnio "vagies 
trijų tautų komisijai tarpi- 3 dolerius lažvbinių. 
ninkauti tarp Prancūzijos ir
Tuniso. Rezoliucija buvo 
atmesta 27 balsais prieš 24.

Po to JT seimas priėmė 
lotynų kraštų siūlomą rezo
liuciją, kuri “reiškia vil
ties,” kad prancūzai ir Tu
nisas susitars.

Prancūzija Tuniso 
simo svarstymą iš viso
kotavo ir sakė, kad Ji ne
turi teisės kištis į Prancuzi 
jos vidujinius reikalus.

Šią savaitę JT seimą? 
svarsto Moroko klausima.

Suskaičius galutinai lap
kričio 4 d. balsavimų re
zultatus, pasirodo, kad ma
žosios partijos šiais metais 
gavo mažiau balsų, negu 
prieš 4 metus.

“Progresyvių partija” 
šiais metais surinko 110,- 
296 balsus, o 1948 metais 
ta partija gavo 1.156.103 
balsus; socialistų partija 
(Darlington Hoopes) šiemet 
surinko tik 20,189 balsus, c 
1948 metais Norman Thom
as gavo 139.009 balsus: 
Socialist Workers (trockis- 
tų) partija šiais metais ga
vo 10,306. o 1948 metais— 
13,613; prohibicijos patiria 
šiemet gavo 72,818, o 1948 
metais—103.216 balsų. Tik 
“Socialist Labor” partija 
šiemet gavo daugiau balsų 
kaip 1948 metais. Ji surin
ko 30,154 balsus, o 1948 
metais gavo 29,061.

—Izraelio armijoj tarnau 
ja 50 amerikiečių, kurie no
ri išlaikyti Amerikos pilie
tybę. Izraelio armija turės 
juos paleisti.

Pirmas bandė vogti J. 
Parker, bet krautuvės de
tektyvas jį pagavo ir perda
vė policijai. Po pusės va
landos bandė jo švogerka 
ir taip pat pakliuvo į poli 
cijos rankas. Abu atsidu 
rė teisme ir teisėjui papasa-

, , kojo apie savo lažybas. Tei- 
,aii"|sėjas nusprendė, kad jie

laku nvu1<ii>n£ln iv(abu pralaimėjo ir abiem už- 
Y j dėjo po $25 pabaudos.

Amerikos laivas “Grom- 
met Reefer” su 40 vvrų įgu
los pri© Livorno uostoj Ita
lijoj užplaukė ant seklumos 
ir skilo į dvi dalis. įgula 
išgelbėta.

ORO BAZĖJE

Gen. Eisenbouer lydimas pa
sižymėjusio lakūno Ii. Lt 
Porter Korėjoj lanko greitų
jų lėktuvu baze

Atominiai Pratimai 
Neiv Yorko Mieste
Pereitą šeštadienį Nevv 

Yorko didmiestis darė ato
minius pratimus. Visas gy
venimas didmiestyje pus
valandžiui buvo apmiręs, 
kada atominė bomba “spro
go” virš Rronx’o. 400,- 
000 civilės apsaugos sava
norių dalyvavo pratimuose 
ir kartu su policija tvarkė 
gyvenimą atominės bombos 
“ištiktame” mieste.

Gen. Eisenhoįver Nesileis į Ginčus
Prezidentas Trumanas pa

vadino gen. Eisenhovverio 
kelionę į Korėją politinės 
demagogijos išdava. Gir
di. prieš rinkimus buvo ža
dėta keliauti, tai ir reikėjo 
keliauti. Prezidentas griež 
tai kritikavo ir gen. Mac- 
Arthurą.

Iš gen. Eisenhovverio ar
timų šaltinių spauda prane
ša, kad naujai išrinktasis 
prezidentas į jokius ginčus 
su prezidentu Trumanu ne
sileis, nes tokie ginčai esL 
nereikalingi. Tie patys šal 
tiniai apgailestauja, kar 
prezidentas Trumanas išėjo 
į viešumą su griežtais pasi
sakymais, esą tokie išsišo
kimai tik žemina aukštą 
prezidento ofisą.

oks priešas, kurio negali
ma paveikti žodžiais, dargi 
pa Č i a i s iškalbingiausiais, 
Dėt tiktai žygiais, atliktais 
aplinkybėse, kurias mes pa
tys pasirenkame.

PRANCŪZAI BIJO
NACIŲ ATGIJIMO

Pratimuose dalyvavo vi- 
ligoninės ir civilės ap

saugos organizacijos. 6,000 
namų turi įrengtas atomi
nes slėptuves. į kurias na 
mų gyventojai buvo kvie
čiami pasislėpti. Pratimai 
praėjo sėkmingai, tik vie
kas žmogus, buvęs kalinys 
Ceasar Flores, buvo polici
jos nušautas, kada policija 
‘am įsakė eiti į slėptuvę, o 
’s su peiliu puolė policinin

ką.

sos

—Amerikos 
Partija nutarė
daugiai! 
dor,tn rinkimuos

Dėt.

Socialistų
nebestatyti

i; v.rezi-

Prancuzijos Respublikos 
Taryba (senatas) viename 
nutarime įspėja vyriausybę 
atydžiai sekti įvykius Vo
kietijoj, kur nacionalsocia- 
lizmas vėl kelia galvą ir 
gresia kada nors įkopti į 
valdžią, kas butų didelė ne
laimė ne tik Vokietijos kai
mynams, bet ir visai žmoni- 
:ai.

Pereitą savaitę gen. Ei
senhovver teigiamomis su 
sitarė su gen. MacArthuru 
ir dabar turi su juo pasi
matymą. Gen. MacArthur 
fabrikantų suvažiavime sa
kėsi turįs “aiškų ir galuti
ną planą” Korėjos karui 
baigti. Gen Eisenhower tą 
planą nori patirti ir su gen. 
MacArthuru aptarti.

Savo pareiškime gen. Ei
senhovver sako, kad jo ke
lionė į Korėją vra tik pra
džia pastangų Korėjos karą 
privesti prie garbingo ga
lo. Jei tik viena pusė nori 
taikos, taikos nedali būti. 
Todėl reikės imtis žygių, 
kad ir antroji pusė (bolše
vikai) panorėtų taikintis.

IZRAELIS IŠRINKO
NAUJĄ PREZIDENTĄ

Didelė sniego audra per
eitos savaitės gale aplankė 
Vermont valstiją ir paliko 
vietomis virš dvejų pėdų 
miego. Dėl sniego gausu
mo susisiekimas kai kurio
se valstijos vietose nutrauk
ta.-, ypač nukentėjo teJvfo- 

•inijjfe.

Naujuoju Izraelio res
publikos prezidentu, į vietą 
mirusiojo Dr. Chaim Weiz- 
mano, išrinktas 68 metų po
litinis veikėjas ir senas sio
nistas Dr. Itzhak Ben-Zvi. 
lis yra gimęs Rusijoj ir nuo 
1907 metu gyvena Palesti
noj, kur jis buvo vienas iš 
naujos valstybės organiza
torių. Dr. Ben-Zvi yra 
“Marai” Izraelio socialisti
nės darbo partijos narys.

—Kongreso taks’i eks
pertai gavo 1,500 laiškų su 
13,000 patarimu, kaip pa
keisti federalinius mokes-

n.*
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Korėja Po Rinkimu
Korėjos karas nėra ••Trumano karas,” kaip prieš 

rinkimus esame girdėję ir kaip tą sako kai kurie trum- 
pažiuriai žmonės. Korėjos karas via rusiško imperia
lizmo sukeltas.

Amerika neša didelę to karo naštos dali, deda į ji savo 
kraują ir tuną ir, dėl “šaltojo karo” sąlygų, neturi tik
rumo, kaip tas karas galima užbaigti greit ir garbingai.
Tikrumo nėra todėl, kad to karo siūlai yra Maskvoje, o 
apie rusiškų diktatorių planus Korėjoj galima tik spė 
lioti.

Keistas ir kruvinas Korėjos karas Amerikoje yra 
nepopuliarus. Dėl jo nepopuliarumo atsirado pagunda 
Koreią Įtraukti į rinkiminę kovą. Jei visa tauta to karo 
atžvilgiu butų buvusi vieninga, butų daugiau vilčių karą 
užbaigti derybomis. Vietoj vieningo nusistatymo rinki
mų kovoje girdėjome visokių pažadų, buvo sukelta vil
čių, mesta kaltinimų. Rinkimuose tas gerai apsimokėjo, 
bet po rinkimų Korėjos karo klausimas yra toje pat pa
dėtyje, kaip jis buvo ir prieš rinkimus, lr po rinkimų 
Amerika turi reikalo su tuo pačiu priešu fronte ir Mask
voje, su tais pačiais sąjungininkais ir susiduria su tais 
pačiais sunkumais. Jei iš Korėjos nemanoma trauktis 
ir jei Amerika nesutinka atiduoti bolševikams tūkstan
čius karo belaisvių tikrai mirčiai, tai pigaus sprendimo 
Korėjos karui nėra. Yra tik kraujo ir turto aukos ke
lias. Tik pasiryžus mesti i Korėją daugiau jėgų ir turto
galima priversti priešą ieškoti garbingos taikos, arba________________________

V ?rj0S LaU-k'- Jokiv “triksinhf keIi« tam ha paruavinčjo žydams gin- 
karui baigt niekas neturi ir negali turėti. Jei kas prieš kh;s jį kaltu 5U Maskva ti- 
rinkimus manė kitaip, tai po rinkimų ir laimėtojai ir kėjosi, kad naujoji žydų

KELEIYT9, 50. BOSTON
TĖVAS IR SUKUS PASIMATĖ KORĖJOJ

Gen. Eisenhower Korėjoj aplankė ne tik frontą, bet ir savo šonu, kuris majoro par
eigose kaujasi Korėjos fronte. Simus ly-dėjo tėvą lankant kai kurias fronto vieta 
s.

Segregacija meniškai

pareigu, kurios yra privalo
mos komunistų partijos na 
riui.’’

Dėl tokio “prisipažinimo” 
galima pasakyti, kad A. 
Bimba visiškai tinka į tą 
pati prisipažinimą. Tik Bim
ba sakytų, kad jis. kilęs iš 
smulkiai buržuazinės vals- 

ypač einant i arabų kraštus liečiu šeimos ir nuo smui

tas ir neišpildžiau garbingai kiai buržuazinių nuomonių

pralaimėjusieji patins tą pačią tiesą.
Prieš rinkimus Korėjos karas nebuvo “Trumano ka

ras,” o po rinkimų, kai nauja administracija ieškos 
“naujo priėjimo” prie to karo užbaigimo, Korėjos karas;ir, Vakaru ginčuose ir 
nevirs “republikonų karą” Jis buvo ir lieka Maskvos -v*'a Vakarų pusėje. Už gin- 
sukeltas ir visai amerikiečių tautai primestas karas. Pa,d&vimą reikėjo atsa-

Pereitą savaitę prezidentas Trumanas, savo griežta- kom/b: kam. noiT 
me pasisakyme dėl gen. Eisenhovverio kelionės i Korėją >’Pac emant * arabų kraštas 
ir da gen. MacAnhuro tariamai ar tikrai turimo p.a£

Korėjos kanu užbaigti su nedidelėmis aukomis ir neiš
plečiant to karo Į pasaulini karą, esmėje tik pabrėžė 
fakta, kad Korėjos karas negalima baigti “triksais” ar 
rinkiminiais pažadais. Jam baigti bus rekalingos visos 
tautos pastangos, aukos ir vieningas vyriausybės planų 
rėmimas.

valstybė bas proso vietiška 
Bet išėjo kitai}). Izraelis 
greit atsisakė neutralumo

kai” surasti ir pakarti. Pa 
kartieji apšaukti žydų na
cionalistų agentais.

Kitas pakartųjų prasikal
timas buvo tas, kad jie ne-

Apžvalga
BIMBINIA1 APIE 
PRAHOS KARTUVES

Lietuviški bolševikai Ame
rikoje irgi “užėmė pozici
ją” dėl Prahoje pakartų 
bolševikų vadų. Maskvinė 
“Laisvė” skelbia straipsnį 
“Prahos Teismui pasibai
gus.” Jame skaitome:

“. . . baigėsi šnipų ir išdavi
kų teismas Pragoję. 14 jų bu
vo teisti; vienuolika nusmerkti 
sušaudymuių trys—kalėjimam

“Visa teismo procedūra buvo 
per čechoslovakijos radiją 
transliuota. To krašto spauda 
smulkiai padavė visą teismo 
proceso eigą. Tačiau Amerikos 
komercinė spauda ir radijas, 
‘informuodami’ visuomenę apie 
to teismo eigą, vitaip kraipė 
faktus. . . .

“Tačiau faktas liekasi faktu, 
jog Pragoję buvo teisiami as
menys, kurie buvo to krašto 
liaudžiai didžiai nusikaltę, ir 
iio prie kaltės buvo priverst' 
j i b ipažinti—pri’pažinti viešai, 
teism - sab'je. 0 jie prisipaži
no, nes kitokios išeities nebu
vo: jie buvo sučiupti, prieš juos 
buvo pastatyti jų nusikaltimų 
įrodymai.

“Tūli iš teisiamųjų tarnavo 
priešui dar prieš karą. Kiti 
karo metu įstojo į hitlerinio 
Gestapo tarnyba; dar kiti ka
rui pasibaigus pradėjo priešui 
tarnauti.

"Visa tai musų vyriausybė, 
aišku, žino, nes j jos rankas 
pakliuvo Gestapo archyvai, ku
riuose juodai ant balto buvo 
surašyti įvairių Šnipų vardai ir 
pavardės

“Kai VVashingtonas. kai Lon
donas tai surado, jie pareika
lavo iš liaudies priešų, kad jie

draugų kaukėmis!
Daug žalos Slar.skiai, Erei- 

kos, Ciementis’ai ir kiti ath'ko.
O visgi jie buvo sučiupti, prisi
pažino ir už savo nusikaltimus 
gaus atitinkamą ‘atpildą.’

“Taip mes žiūrime į tą visą 
teismo procesą. Nieko čia nau
jo. šnipų, išdavikų kiekviena 
tauta turi, tik ne visos spėja, 
ne visos r.etgi mato reikalo 
juos iššifruoti, išaiškinti ir lik
viduoti.”

Tai ir visa “pozicija.”
Zugauti, “priversti prisipa
žinti ir pakabinti Pankra- 
:o kalėjimo kartuvėse. 
‘Laisvė” lengviau atsiduso, 
kad pasaulis apsivalė nuo 
•echiškų Bucharinų, Padė
kų, Zinovjevų ir panašių 
‘šnipų ir išdavikų.

Lietuviškų bolševikų “Lai
svė” nemirkčiodama sako, 
kad cechų bolševikų vadai 
avo “atpildą,” kokio jie 

nusipelnė. Bet “Laisvės” 
yrai nepasako aiškiai, už 
okias nuodėmes cechai 

bolševikai buvo pakabinti, 
taip silkės, į Pankraco ka
lėjimo kartuves. O juk 
“Laisvė” turėtų žinoti, bent 
iš “Daily Worker” turėtų 
ji paimti informacijų ir 
napenėti lietuviškus stali- 
niečius, kurie kartuvėse 
kabantiems bolševikams ne 
sigaili purv o.

Mes pavaduosime mask- 
vinių lėlių “Laisvę” ir pa
duosime trumpai, kuo pra
sikalto pakartieji cechų 
boPevikai.

1948 metais čechoslova
kija pardavė Izraelio ka-

niekada neatsikratė. Bim
ba galėtų nurodyti, kad jis 
net buvo suspenduotas par
tijos nario teisėse dėl savo 
visokių “nukrypimų ir kryp-

Pereitą savaitę Amerikos 
aukščiausias teismas pradė
jo klausyti segregacijos by
lų. Teismas turės pasisa
kyti, ar skirstymas mokslei
vių pietinėse valstijose i 
baltas ir spalvuotas mokyk- 
las yra konstitucijos laužy
mas ar ne. Kada teismas 
išneš savo sprendimą dar 
nėra žinoma.

Tuo talpu pilnosios seg
regacijos šalyje, Pietų Af
rikoje, būrų hitleris Mala- 
nas jau kiša i kalėjimą ir 
baltuosius žmones, kurie 
“laužo” segregacijos pat 
vaikymus. Į kalėjimą Įkiš
tas Patrick Duncan, buvu- 

|sio Pietų Afrikos guberna
toriaus sūnūs. Į kalėjimą 
padėtas ir Mohandas K. 
Gandhi sūnūs Manilai Gan
dhi. Sekamą dieną i kalė
jimą padėti keturi jauni 
vyrai už pasiuntimą tele
gramos iš juodiesiems skir
to pašto skyriaus. . . .

Malano kalėjimuose jau 
laikoma keli tūkstančiai ne
grų ir jų skaičius malani- 
niuose kalėjimuose vis di-

telėjimų.” Jei kas gerai dėja. Didės ir skaičius bal-
‘pakutentų A. Bimbą, jis tų žmonių, kurie rasisti- 

liudniau,pragystų 
Slanskis. 
linas moka.

Puikybė ir Pareiga
Senai žinoma ir daugybę į kad gen. MacArthuro par-

*ueebėio oakelti plieno ra- kartų kulta t€Tna yra kon_ eiga buv0’ iš Kore’
v- b S o flilrtas tarp meilės ir par-*jos, ateiti pas savo viršinin-

reikalavo ir kiek jie buvo ?u‘ian’a te’ k« * Jam **
nasižadėie. Pakartasis Frei- !”a T™. k^fl,.ktas tag PU!'J“*?1 5?^ J’9 ,sak4>

, , . .. .Kvoes ir pareigos. Dramos kad kiekvienas padorus
je plieno dirbtuvę už 17,.™^*^"^ savaitę ga-žmogių butą tą padaręs 
J 1 y ’ Įėjo gėrėtis pasaulinio mas

to spektakliu, kuriame pui-j00,000 dolerių ir pinigus 
atmokėjo, bet plieno dirb
tuvės negavo. Plieno ga
myba atsiliko nuo plano, o
Freika padaryta? atpirkimo 
ožiu ir pakartas.

Čechoslovakijos bolševi
kai turėjo daug visokių ne
pasisekimų. Jų planuotas 
ūkis numatė pakelti gamy- 
ą daugiau, negu krašto 

gamybinis pajėgumas gaiė-
jo jakeiti. -Plano” negi dj „ Roks dj
kaltinsi, jį paruošė partija. mas“’ generolas įbakz. 
Bet kęl. atpirkimo ožiai bu- &acArthul.f, žf„
vo pakabint), o čechoslova- džjai sui(|omino da 
kilos žmonėms buvo paro- .___ . . • ... ____ '

negu, niams įstatymams priešin- 
() “kutenti’ Sta- sįs įę geriau sutiks eiti i ka

lėjimą, kai{> tokias įstaty
mus laikyti Įstatymais.

Amerikos aukščiausio tei
smo pasisakymas, Įtemptų 
rasinių santykių pasaulyje, 
dideliu aidu nuskambės po 
visus spalvuotuosius ir mai
šytų gyventojų kraštu.'

Irano Aliejus

Amerikos valstybės de-

gen. Eisenhowc-
iriui.

Gen. Eisenhovver Pacifi- 
kt» vandenyne sutelkė savo 
bendradarbius ir karo va
dus ir su jais perk rali nėja 
savo patyrimas Korėjoj. 
Aišku vra, kad naujasis 
prezidentas nori surankioti 
visų žinovų nuomones ir tik 
viską apsvarsčius priimti 
tokį ar kiloki pianą Korė
jos kruvinoms imtynėms 
užbaigti.

Eks-didvyris Marty

Prancūzijos komunistai 
iau kelinius mėnuo pila pa- 
mazgas ani savo vieno žy
maus “didvyrio,” Andrė 
Marty, pagarsėjusio, ir bol
ševikų akyse labai nusipel
niusio revoliucionieriaus ir 

. internacionalinės bri
gados budelio.

Dabar “L’Humanitė,” 
prancūzų komunistų orga
nas, paskelbė ilgiausią Mar
ty prasižengimų sąrašą. 
Tarpe tų prasižengimų yra 
Įrašytas ir Marty parodytas 
“nepasitikėjimas So v i e t ų 
policininkais.” Tokį nepa
sitikėjimą Marty parodęs 
1 a n ky da masis M ask v oje.

Mat, kaip visus “mielus 
svečius” iš Vakarų, taip ir 
Marty nišai buvo apstatę 
savo policininkais šnipais, 
o Marty drįso parodyti 
tiems šnipams savo nepasi
tikėjimą (tur būt, nenorėjo 
jiems plepėti apie savo par
tijos bičiulius), o dabar tas 
“prasižengimas” jam ir Įra
šytas į jaučio odą.

Prancūzų bolševikai, be 
abejo, labai apgailestauja.

partamentas paskelbė, kad'k^ negali su Marty ir
amerikiečiai, jei nori, gali 'z1'"1 tslP’ kaiP

Tro.r, oiuin h '•- Gottvvaldas padare suSlan-___ _ Ta pačia proga preziden
kybė ir pareiga susipiovė. ’ias Šumanas prisiminė rin- 
Tos dramos apmatai ir at- Giminę kampaniją ir. sakė, Jei anglai 
audai vra tokie: ika^ £en- Eisenhowerio ke-Jnupirktą iš

Gruodžio 5 d. generolą? honė i Korėją buvo rinki- rose pagaus ir konfiskuos, 
j i^. Ąmei.įka pirkėjų nesi

ims ginti, nes klausimas dar 
nėra galutinai aiškus, kam 
tas aliejus priklauso—ang
lų aliejaus kompanijai ar 
Irano vyriausybei.

Anglai šitą Amerikos pa
reiškimą vadina “fronto 
pakeitimu,” girdi, ameri
kiečiai jau maino savo pa
žiūrą į Anglijos-Irano gin
čą, o Irano spauda tvirtina,

pirkti Irano aliejų, bet jie 
tą darys savo atsakomybe.

toki amerikiečiu
skiu, Klementis’u ir kom
panija. Ot, jei Prancūzijoj

MacArthur kalbėjo Ameri- minės demagogijos rezulta- 
kos fabrikantų (National įtas; Pneš rinkimas paža-

•„ butų liaudiška demokrati- Irano aliejų ju- . m n’ J ja, tada Marty ir Tillon 
darytų išpažintį teisme, 
kaio užsuktos katarinkos.

Association of Manufactui 
era) suvažiavime ir fabri
kantus painformavo, kad 
jis žino “aiškų ir galutiną 

T Korėjos problemos spren-

,-f , j -. j i žmonių. Jei sprendimasdvta, kad jie nedavalgo dėl __ .... , . . yna, tai kodėl jo nepatiektikelių žydiškų niekšų kaltes. žmonžm^ ku^e Ko.
Pas bolševikus visada rcj<JB b, tj,

taip yra, Kad partija (ir jos Gįp 'MacArthuro žodžius 
vyriausias bosas Stalinas)

Pacifiko vandenyne ir tele
gramomis susitarė susitikti 
su gen. MacArthuro New

dėjo, tai ir turėjo keliauti.
Vėliau prezidentas pridėjo, 
kad, jei iš tos kelionės iš
eis kas gera, tai jis pirmas 
bus laimingiausias žmogus.
Prez. Trttmanas dar sakė, 
kad gen. Eisenhovverio pa
reiškimas spaudai Korėjoj, 
kad jis nežinąs jokio trik- 
so Korėjos karui užbaigti, 
esą jo, Trumano, žodžiai’kad Amerika vis dai- palai- 
pasakyti prieš rinkimus. J ko Anglijos pažiūrą.

Prezidento Trumaho žo
džiai skamba griežtai. Jie 
daugeliui žmonių jų švelnekalt:, partijos tarimai vi

sada teisingi. Bet partijos 
tarimų vykdytojai gali bu-
ti apkaltinti. >i partijos pa-Y k h. mjnėt^f di. 
ruoštas planas neišeina taip, a rtį 
aip buvo laukta Už par-, Gruodžio 10 d. preziden. 

ujos klaidas, pridėjus as- Us Trumanas a.
meninius kivirčus ir kovą
dėl valdžios, 11 cechų bol- ka(, ki’kvienaa turintis pla. 
ševikų vadų buvo pakabm- na Korejos Ranli w
ti aukštai kartuvėse didės- „tu< „ *
nek u Jarbe- - • iPkną jam, nes jei yra vil- 

O kas dėl prisipažinimų, įies Rwejw kafį nora
kuriuos ir bolševikų •Uis- naj djen< sutraį,pintij uį 
ve vadina “pnvenrtais , eikia dami kad jb
pnsipazinimms, tai pacmio-sutrumpintaa 
Sime iš Slanskio pnsipazim-, Ge„ MaeArthuv j Htą
mo tok} posmą. netiesioginį kvietimą nieko suprasti tokį aplinkinį pir

“Aš paeinu « buržuazinės neatsakė. Sekamą dieną, 
turtingų kaimo pirklių šei- gruodžio 11, prezidentas 
mos. Tas padarė įtakos į Trumanas turėjo pasimaty

nias ausis raižo. Bet tik
roji drama yra ne griežtuo- 
:v žodžiuose, o puikybėje, 
kuri suėjo į konfliktą su 
pareiga.

Kad karys, atlikęs misi
ją ar atšauktas iš vietos, 
išduoda savo viršininkui 
raportą, yra aiški pareiga. 
Bet jei puikybė neleidžia? 
Jei aktingo? tarnybos kary? 
fabrikantams giriasi turįs 
“aiškų ir galutiną” planą 
karui baigti, liet savo virši
ninkams to plano nepatie
kia, tai tik puikybė padeda

šimąri Į patarėjus. 
Gen. Eisenhower

Net ir tarp gerų draugų 
tarptautinėj politikoj Įtari
mų niekada netrūksta. Ang
lai pešasi su Iranu dėl alie
jaus, o kai kurie anglai 
kreivai žiuri Į Dėdės Šamo 
aliejaus kompanijas ir ta 
riasi matą čią žmonių, ku
rie mielu noru Irano aliejų 
įtrauktų į savo “interesu 
sferą” ir šinkuotų ji su rie 
biu pelnu. . . .

Kad tokių pasipelnymo 
savanorių atsirastų, abejo
nės nėra. Atrodo, kad Ira
nas todėl ir delsia susikal
bėti su Anglija, kad tikisi 
Am e r i k o s “pasisukimo” 
aliejaus ginče. Kol kas 
betgi tokio pasisukimo dar 
nėra

savo Korėjos Karas

dabar. įlindę j svarbias, atsa- 1 daug ginklų,
komingas pozicijas, tarnautų Padavė už pinigus ir pa- 
Cec^oelovakijos nenaudai, jos gal visos Čechoslovakijos 
rražaėtai. Ir jie tarnavo. Jie valdžios nutarimą. Mask- 
dirbo, apsimaskavę liaudies va tam pritarė. Kada Pra-

“meaiį bud?rto- • • mą su spaudos atotovais ir ir Pereitą savaitę gen. Ei-
t«» 1921*^7” ta-’E: MmSA^kŽ’ ’vT ^" 'patfekti'- Pre^ TrumaSL 1 senh.°,we;i na“ja* ?'?"ktafiis 
damas pilna, smulkiai buriu- MacArthur tun .koki nors ' MacArthur0 puik,.J prezidentls, kreipėsi | ge 
azinių pažiūrų, nuo kurių aft Planą, o jo seniau siūlomas
niekada neatsikračiau. Tas planas buvo karo vadų ir
neleido man pasidaryti tikra kongreso komisijos aptar- 
komunistu. Todėl a5 ir ne- į tas ir juo nepasinaudota, 
steigiau kaip tikras komtmis- Ta proga prezidentas sakė.

pažiurėjo ne filosofo aki
mis, bet paprasčiau lr dūrė 
į ją pirštu.

gen.
MacAarthurą telegrama, 
tur būt, prašydamas patiek
ti jo turimąjį planą Korė
jos karui baigti. Tą planą 
gen. MacArthur patieks as-

Bimbos “Linkėjimai”

Antanas Bimba, lietuviš
kų bolševikų prabaščius, 
pažiurėjo Į Prahos kartu
ves ir atsiduso, kad 11 dar 
darbui tinkamų žmonių bu
vo paversti i žemės trąšas. 
Pagal Bimbos išmanymą 
tuo? žmones reikėjo pasiųs
ti i vergų stovyklą, tada iš 
jų “socializmui” dar butų 
buvę šiokios tokios naudos, 
nes jie butų galėję dirbti 
iki mirties.

Bimba praktiškas žmo
gus, jis siūlo Stalino prie
šus kamuoti vergų stovyk
lose, kur jie Stalinui yra 
nepavojingi, o jų prakaitas 
padės “socializmą kurti.”

Prahos kartuvės, be to, 
•* Bimbą Įkvėpė atkalbėti to

kią stalinišką maldelę:
“Palinkėkime, kad ten 

daugiau išdavikų neatsiras
tų. Palinkėkime, kad ne- 
beatsirastu minkštadvasiu, 
kurie susižavi svetimu do
leriu ir parduoda socialisti
nę tėvynę.”

Po šitos litanijos Bimba 
jaučiasi, kaip diplomatas. 
Jis ir pakartuosius bolševi
ku? apspjaudė ir savo (ver
gų stovyklų) “humanizmą” 
parodė.

0 mes, “keleiviniai men
ševikai,” linkėtume, kad 
Antanas Bimba paragautų 
staliniškos vergų stovyklos 
skanumynų tik vieną mėne
sį. To jam užtektų.

—J. D.
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kas nieko neveikia

TO NIEKAS NEPM1UA Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Didelė* Krikštynos pasižymėjęs ‘dipukas” ku-
Buvo Menko* nigas. Visi žino, kad jis

Sekmadienį, gruodžio 7,*eras finansininkas ir gerai 
d., svarbiausias parengimas s^vb J*1 v*s ^al nuduoda 
(hicagos lietuviu tarne bu-!ia^wrtinpl dipuką. Ne-lietuviu tarpe bu-,
\<> -krikštynos.”' Apie tas senai >Mena pasiturinti šei- 
cere m o n i j a s “Draugas”»myaa buvo >uruosusi sei-
.....— 6 d. laidoje buvo 'vyninį pokyli, kuriu buvo

kun. A. Juškos‘Pakviestas ii minėtas kuni-
gruodžio 
Įdėjęs
straipsnį pavadinimu “Chi- 
vagos Bendruomenės Krikš
tas." Dalykas ėjo apie Pa
saulio Lietuviu Bendruome
nei t'hk-agos apygardos 
steigiamąjį susirinkimą. 
Nors oras tą dieną pasitai
kė labai gražus, visą dieną 
buvo saulėta ir nešalta, bet 
žmonių, kaip tokiam svar
biam reikalui, visgi nedaug 
tesusirinko, Chicagos Lie 
tuviu Auditorija, kur tos 
1 rikštynos įvyko, skystai te 
buvo pripildyta.

.Minėtam kun. A. .Juškos 
straipsnyje be kito ko bu 
v o parašyta:

"Chicagoje pritruko dainos 
mėgėju, visi užimti savais kon
certais. o gal kai kas net ir iš 
Šio kūdikėlio norėtu ir žemiško 
užmokesčio. . . .

"Kai kas negali suprasti.
1 aip lai kai kuriu kolonijų ben
druomenėje valdybose katali
kų susidarė vienu kitu atstovu 
daugiau ir skundėsi dėlto savo
je spaudoje socialistai, sanda- 
riečiai, tautininkai. . . . Va, ko
kius smulkmenos suvėlavo tos 
lieiKlntomenės krikštą Chicago
je. . . .”

Ar tokie priekaištai galė
jo prisidėti prie krikštynų 
pasisekimo? Ar jie prisi 
dės prie bendruomenės kle
stėjimo? O jei jau daroma 
priekaištai muzikos ir dai
nos menininkams, tai ko 
už.'ijK-lno kunigai? Kuo jie 
pasitarnavo tam krikštui? 
Atsilankė į krikštynas su 
būriais parapijom}? Kaip 
kituose ruošiamuose tautos 
reikalams susirinkimuose, 
taip ir šiose krikštynose ku
nigų buvo tik keletas.
Nekaltas Prasidėjimas ir 
Šalpos Darbas

Marųuette Parko lietuviu 
parapijos lapelyje “NativP 
ty Parish Nevvs” gruodžio 
7 d. buvo parašyta: “Pir
madieni Nekaltas Prasidė
jimas/ Visi tikintieji pri- 
vavo išklausyti šv. Mišias 
P<» prisakymu sunkios nuo
dėmės.”

Šiuo tarpu eina BALF’o 
vajus. Bet kunigai nei raš 
tu, nei gyvu žodžiu neskel
bė. kad tikintieji “po pri- 
sakvmu” turi remti BALF.

Pokylyje buvo šcimi- 
v 
P

gas.
ninkei gimininga vieno gra- 
i tori aus šeima. Po vaišiu 
šeiminiu!'“ kunigui įsprau 
dė penkinę ant mišių. K u 
nigas, lyg nenorėdama^ lik
ti skolingu, kyštelėjo biz
niuką kortelę graboriaus, 
kurs yra šeimininkės gimi
naičio konkurentas. Ar ste
bėtis reikia, kad tada šei
mininkė neiškentė ir pasa
kė kunigui tai, o tas pa
sidarė
kas.

raudonas, kaio liu ro

lė po Justino Pastogės

Kunigas ir Graborius
Vienoje parapijoje vra

Pas .Justiną susirinkę iš
klausėme tokį raportą:

— Marijonai vėl tvirtina, 
buk Lietuvos laisvamaniai 
esą Stalino talkininkai. Po 
to grįžo prie inkvizicijos, 
girdi je tikslas buvęs ne ją 
teisinti ar smerkti, l>et l>an-j 
dymas pažvelgti į praeities 
įvykiu s neužinteresuoto 
žmogaus akimi. Toliau pa
darė toki palyginimą: girdi, 
jei šiandien koks nors gy
dytojas sąmoningai pradėtų 
operuoti ligonius nenusi- 
plovęs ranku ir jei dėl to li
goniai minų, tai ar tokie 
gy dytojai butų traukiami 
atsakomybėn ar ne? .Juk 
taip. Bėi, gin Ii, uz toki 
pasielgimą jų niekas ne
baudė prieš bakterijų atra
dimą. Kodėl, girdi, šian
dien nieką.' jų nesmerkia?

Po to pasigirdo tokios 
pastabos:

Aš dėl laisvamanių tal
kos Stalinui. Tas marijono 
tvirtinimas verčia mus nu- 
todyti ne tai. kas yra ko
munistų talkininkai, o tai, 
kas yra jų gimdytojai. -Juos 
gimdo neteisinga tvarka, 
kurią remia bažnytiniai va
dai. Tie vadai pei 19 šimt
mečių neįstengė sukurti pa
doraus sugyvenimo tautų 
tarpe ir socialės bei ckono- 
nominės santvarkos, pa 
remtos krikščionišku moks
lu.

—Aš, papildydamas to 
draugo pastabą, priminsiu 
popiežinę Italiją. Kodėl 
taip daug italų balsuoja 
už komunistus? Didžiausia 
priežastis ta, kad ten ne- 
pravedama žemės reforma. 
Kodėl delsiama su tuo rei 
kalu? Vatikano ranka tą

GEN. EISENHOVVER W AK£ SALOJE
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VVake saloje. Parifike. per antrąjį karą ėjo kruvino, ko- 
vos. kuriose žuvo nemažai musų karių. Naujasis šalies 
prezidentas, grįždamas iš Korejos, lanko pastatytą saloje 
paminklą musų žu> usiems kariams.

didžiuma balsų vėl išrink 
tas SLA 38 kuopos pirmi
ninku.

donas Aymanas iš užsi
ėmimo yra siuvėjas. Nuo 
pat atvykimo iš Lietuvos 

ve:kliai dirba organiza-
i. o>e. J i- pirmiausia pra 
!ejo veikti knygų prižiurė- 
oju šv. Jurgio Draugijoje. 
Per kelius metus sekreto
riavo A. L. P. Klube. Jis 
er kelis metus veikė siuvė

jų lokale. Dabar jau keli 
metai Jonas Aymanas vei
kia SI.A 3S kuopoje. -Jis 
Kas.net SLA vajuose laimi
pirmą dovaną už narių 
rašymą.

Narys

WAYNE, MICH.

pn-

Lawrence Padangėje

trukdo. Vatikanas, 
Rydamas nuo "bažnyčios 
žemiu bežemių naudai, ne 
palyginamai

atsisa- Jurgio Draugijos valdyba 
“Ivt-dė draugiją prie likvida

vimu. Draugijos pirminin- 
daugiau lai-j kas yra laisvietis J. Kaitys, 

mėtų kovoje prieš kotnuniz-’Kiti valdybos nariai irgi to 
mą, negu ekskomunikuoda- plauko. Kada tokie žmo-Į 

ko-įnės |x*r eilę metų buvo va-l

Mirė Juozas Zavadskis
lapkričio d. čia mirė 

s-nus "Keleivio” skaityto- 
Juozapas Zavadskis. 

Velionis mirė sulaukęs 76 
metų amžiaus. Palaidotas 
'apkriėio 29 d. su bažnyti- 
h mis apeigomis.

Velionis išgyveno pas 
mus 13 melu. Jo giminiu 
neteko sužinoti, lodei mes 
upinomės jo laidotuvėmis. 

Buvo gražiai palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse. Tegul 
ilsisi rarny beje.

Ona Yanavičienė.

Šaunios Čigonu Vestuvės

Gruodžio 6 d. moterų pi
liečių klubo narės vaidino 
spektaklį "čigonų Y esėlia.” 
Dalyvių prisirinko kupina 
žemutinė salė. Svečių bu
vo ir iš artimesnių kolonijų 
—Lovvell, Haverhili ir Na- 
shua, N. H. Buvo klaida šį 
spektakli vaidinti žemuti- 
įėj salėj, rerdidelis susi
kimšimas. Musų talentin
gos moterys, pasipuošę či
gonais, čigonkoms. čigonių 
kais ir čigonkaitemis pada
rė didelio įspūdžio, savo ro
les atliko gerai ir uz tai 
kreditas priklauso Veckių 
šeimai Augustui. Onai ir 
ių dukrai Olgai. -lie patys 
Sukūre veikalą, vaidyla.- 
parinko, išlavino ir puikiai 
pasir< ule.

Lietuvių Gimnazijos 
Padėka Tautiečiams

Vaidylos: levas Petras
—Ona Pesliakienė: Brigi
ta, jo žmona—Stela Urbo-i 
nienė: Zarutė, jų duktė 
Nelė Penkus; Vanka, čigo
niukas Lyną šupetrienė: 
Silva, Vankos levas Mari
jona Strazdienė: Mirta, jo 
žmona Ona Večkienė. Či
gonų jaunimas, pabroliai ir 
pamergės: Bronė Juškienė, 

iN'elė Apanavičienė, Julė 
Kibirkštienė. Konstancija 
Milienė, Marijona Lagunie- 
nė ir Marcelė šimkonienė.

iki 1953 metų. 'Pa dovana 
viu "Keleivis.“

Kad ir norėtum, negalėsi 
pamiršti savo draugo, ne- 
kiekvieną savaitę per isti 
sus metu.'- "Keleivis” kla
bens jūsų duris, ateis į ba
kūžę ir atneš žinių is vist 
pasaulio- aprašys didžiau
sius įvykius ir gyvenimo 
nuotykius, ginčus ir viso
kius pavojus. Didžiausia 
dovana uz mažiausią kainą 
-“Keleivis.“ Prenumera 

ta tik $3 metams. Nelauk
rytojaus, užrašyk "Keleivį ' 
savo draugui šiandien.

švenčių proga leiskit 
man tarti nuoširdžiausius 
linkėjimus "Keleivio” per
sonalui, visiems musų sa
va i t r a š č i o skaitytojams 
Amerikoj ir visiem.' lietu 
vianv visam pasauly.

Jūsų reporteris

A. Jevki

J

rp

mas balsuojančius uz 
munistu kandidatus. 

—Aš
d

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Kerokite Modernišką Lietuviška Vaistine

IMSAL PBARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikąliškus 
daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

»
Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą • 
ir j kitus miestus. Ke to. užlaiko geriau- } 
sios rusies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščiu, filmų, saldainių, 
šaltkošč-s. riešum, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

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

čių: (3) galit užsimokėti jrazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį!

VYTAUTAS SKRINSKA 
Ideal Pharmary vaistinės savinlnka.s

(53)

PAIEŠKOMI ASMENYS

Antanas ir Kajetonas Ado
maitis.

Kostas Aksomaitls.
Antanas Barzdaitis is Talk; 

kių km., Vilkaviškio apskr.
Kazimieras Buzas iš Sargi

ną dvaro, Kauno apskr.
Ona Siurbaitė-Dahšu n." iš 

Skliaustų-Spelčių km.. Luokė 
vals.. Telšių apskr.

Grišmanauskaitė iš Plateliu 
vals., Kretingos apskr.

Jonas Kačinskas, kilęs iš 
Smalėnų km., Anyščių vai:.

I Povilas Kubilius is Paritinu;

Kaip minėjau, 
mas pasisekė. Jei

vaidini 
vvru ro- 

lems butų parinkti vyrai, 
tai tas pats lošimas būt iš
ėjęs dar natūraliau.

Didžiai Gerbiama Iiedak-

Mekiti lietuviatĮ01^* .
dėl palyginimo gv-’i ta organizacija ir neštojoj ae n . aujų

1 •' " * tu proga prašau priimti
<u,vyuėje. tao

vtojų su inkvizitoriais. Jo Organizacijoj, kuri prieš 15
palyginimas v,ikh jjJiBclu luiėjo vih. tūkstančio'««'*.*?>“* L*!uvl« \asi!
ne prieš mus. Jei daktarai narių, šiandien liko tik virš n° In.

i nius ir geriausias linkejioperuodavo su nenuplauto-;4 šimtų. Organizacija smu-, 
mis rankomis prieš bakteri-’ko nariais ir pajamomis. |mu>.

ir germanus linkėji-
Imbai dėkingi esame 

:visi, mokytojai ir mokiniai.ju atradimą, lai jie nekalti’ ... , , t . . , ..
. L : 1,0.,.: Šiandien, kada oi*gaiuza-!uz siunčiamą mums laikras-clei to, nes nežinojo, lnkvi-; .. . - * * I

; » a : >a prp.a! via m ie bankro-Zitoiiai sitalo pasiteisinti' “J .....
‘ tie patvs Limbiniai zmo-Jpadėjo siats metaisnegali. Jie ptieš akis turč- 

D> Dievo isakvmu ir

"Veselioj“ būna vaišės, km.. Subačiaus vals 
buvo jos ir čia. Buvo lietu-.apskr.

Pane- *ZJi>

Ona Kučinskytč iš Sakaii.iss 
km.. Gaurės vab.. Tauragė-* ap.

Bronė Kuodely tė i.š riuniiš- 
<ių km.. Obelių vari.. Rokiškio 
apskr.

Kdward Kutka. kilęs iš šilči
au km.. Vyžuonų v?ils., l'tenos 
apskr.

Johanna l^ackner ar Radi 
nėr, ištekusi už. M&zat ar Vlar- 
zat. iš Lietuvos.. "C.ross Schd 
erin.”

Kazimiera.'- Mačiūnas.
Pijitš Menkai! is iš Užbalių 

km.. Pajevonio vals., Vilka\iš- 
tio apskr.

Stasys Norkus iš Račių km.. 
Eržvilko vals.. Tauragės apskr.

Vincas Petruškevičius ir jo 
du broliai, i.š Ralių km.. Kros
nos vals., Seinų apskr.

Jurgis ftimkaitis iš Naumies
čio. šakių apskr.

Karolis Skauradžius ir jo 
brolis.

Petras Stuorna iš Skuburų 
km., Salamiesčio parapijos.

Kazys Užuseni- is Skvarbu 
km., Subačiaus vals.. Panevėčio 
apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai (.rašomi atsi
liepti i:

viška košeliena, šutintos 
bulvės, burokučiai, raugin
ti kopūstai, krieno sunka ir 
arbatėlė su lietuviškom ba- 
rankaitėm. Skantimynus 
musų rūpestingos moterys 
savo darbščiom rankom 
gardžiai pagamino. Tas 
viskas, gal poros doleriu 
vertės, duota už 75 centus. 
Niekas nebūt rugoięs jei 
•'žarna butu buvusi bent 
'1.56. Pastangų ir riipes- 
•io čia daaig padėta.

Paskutinė Proga

žodi, kuri< 
suorga

nizuoti didžiąją laiką Lie
tuviu Vasario 16 Gimnazi
jai išlaikyti.

Jei, anot poeto, nuo tarto 
žodžio “granitas skyla,” tai 
spaus<Untas žodis tirpino ir 
tokitr^pesitaii'Ju^iii širdžių, 
iš kurių šiandien jau šilta 
srovele teka meilė ir pasi
ryžimas bet kokia kaina iš
laikyti šią gimnaziją—lie
tuvybės tvirtovę, kurios pa-

bu s ir/.v t de propagandą, 
o rga n i za c i ją 1 i k i v t io t i.

♦ o' n’.-, turtą pasidalyti, kaiptoriai nežinojimu negali pa . . .. •*..•. 1
Ateisimi ir dvi nežinojimo!p' J,v J’ai ^'vejuosv. 

Įima iu leisimi. isv’ Ju,sl° l»'a,'«‘J0.< »ar,a.

jo ir 
Kristau

•' " h . i .ii i i - - kad mokslą. ltikvizi-,
i<> jo>

negalima jų teisinti.

— Man rodos čia dai
ka padaryti tą pastabą, kad’pasakė, kad šv. Jurgio 
daktarų, nepaisančių moks-’Draugija, tai ne Kriaučių 
lo išradimų, nėra. O baž-jNėprigulmįngas Klubas! 
nytinių vadų. nepaisančių; Mjlžiniška balsų didžiuma 
Dievo Įsakymų ir KristausTą bolševiku siūlymą atme- 
mokslo, buvo ir yra daugy- tė.
bė. Jei bažnytiniai vadai J Bet kas toliau? Organi- 
butų taip rūpestingai vyki- zacija privesta prie galo, 
nę Dievo įsakymus ir Kris- nes jos nariai seni, rnirtin- 
taus mokslą, kaip daktarai gumas gana didelis, miru- 
vykina mokslo išradimus, riųjų vietos nauji nariai ne 

užpildo, nes dideli mokės 
čiai. Organizacija iš pavir-

kiam -u man v m tu.toKiam sumanymui pasi- 
tm-Į jm iesino, vadovams griežtai

Lai Kristaus minimoji "Die
vo karalystė“ butų Įgyven
dinta.

—Aš dar dėl marijono 
neužinteresuotos akies. Jo 
akis tikrai keista. Juk in-

’♦ kvizitorių aukomis buvo ne 
jaučiai, ne kiaulės, ne avys. 
<» žmonės. Argi inkvizito
rių darbai nesiriša su mora
le? Juk taip. Tai kodėl 
tokiais darbais neužsiinte
resuoti ?

Tuo ir baigėsi musų dis- 
{ knsijos.

Laisvamanis.

siaus yra katalikiška. Kas 
metai užperka mišias. Bet 
vadovybėje sėdi lais\iečiai 
ar jiems artimi žmonės. Ir 
juokas ir pikta, kai matai, 
kaip ta vadovybė nueina iš-

BROOKLYN, N. Y.

$v. Jurgio Draugija 
Gyvuoja!

grindinę įgulą sudaro 153 ’«> beliko ligi Kalėdų.
moksleiviai ir 13 mokytoju 

Su nuoširdžiais linkeji
mais,

Dir. A. Giedraitis.

PADĖKA RĖMĖJAMS

Sv. Kalėdų ir Naujų Me 
tų proga, dar metais arčiau 
grižti į tėviške, visus savo 
RĖMĖJUS TALKININ 
KUS, pastačiusius svetimo

m ir jauni visi perka 
vanas savo draugams, 

švenčių proga‘iiiiu

Jau tik viena savaite lai
Se-
do- 
Me-

kiek-
"įena tikisi sasilaukti San- 
‘a (Tau.- ir galvom, ka man 
"as semdis atneš? Ir ką gi 
•»š duosiu senukui, kad nu 
neštų mano draugui?
4okia mintis kvaršina kiek 
vieną šiandien

Už mažiausią kaina gali 
duoti didžiausią dovaną sa 
vo draugui bei draugei, ka 

per ištisą
je ir audringoje juroje tvir 

klausyti draugijos užpilk-,tą lietuvybės laivą, Lietu- nebus pamušta 
tas mišias.

Brooklyno bimbiniai yra 
dideli meisteriai draugijų 
iždus likviduoti. Jie kai 
jau nužiūri kokį nors iždą 
likviduoti, tai ir padaro. 
Kur jie vieni negali, ten jie 
<-auna talkos is tysliavinių. 
Pažiūrėsime, kaip junginei 
toliau seksis savo iždą išlai
kyti nepadalytą.

Jurgis.

vių Vasario 16 Gimnaziją,!metą ligi sekančių Kalėdų, 
—kuriuo jau drąsiai plau-'|-= 
kia, Lietuvos kelių ieškoda-

Consulate General of l.ithnac.:a 
II \V. Š2nd Stree»

Neu York 24. N. Y.

Gruodžio 3 d. buvo Šv. 
Jurgio Draugijos nepapras
tas susirinkimas. Jis turėjo 
išspręsti, ar gyvuoti toliau, 
ar pasidalyti pinigus ir pa
čią draugiją likviduoti. Šv.

Iš SLA 38 Kp. Susirinkimo

Gruodžio 4 d. buvo SLA 
38 kuopos susirinkimas. Su
sirinkimas buvo skaitlingas. 
Jonas Aymanas milžiniška

mi, 153 vargstančios ir ken
čiančios musų tautos jau
nuoliai, nuoširdžiai sveiki
na ir linki stiprybės ir iš 
tvermės išlaikyti tą laiva 
plaukiantį, iki laisvės aušra 
nusvies Lietuvos vandenis.

Dėkinga visiems gerada
riams—
Liet. Vasario 16 Gimnazija.
(23) Diepholz-Flugplatz. 

Germany.

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugas užsisakyti “Kelei 
▼j." Kaina metams $3.

LAIKAS UŽSISAKYTI
Keleivio'9 Kalendorių l^ Metams

“Keleivis” ir šiais metais leidžia dideli, 100 puslapių 
kalendorių, 1953 metams. Kalendorius jau baigia
mas ruošti. Jis bus atspausdintas gerame popieriu
je, su paveikslais.
“Keleivio“ kalendoriuje skaitytojai ras daug įdomių 
straipsnių, eilių, informacijų ir lengvų pasiskaitymų. 
Be to, kalendoriuje yra plati kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ir tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio“ kalendo
riaus kaina yra ta pati. Jis kainuota 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

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

Kas.net


PimIatU* KELEIVIS, SO. BOSTON

Šis Tas Apie Bakterijas
Apie bakterijas visi kai- medžiagas ir ardymo pro- 

bame ir ant jų suverčiame cese duoda bakterijoms 
visokias kaltes. Užpuolė maisto. Kai kada bakteri- 
žmogų sloga (šaltis)—bak- jų sukeltas medžiagų “fer- 
terijos kaltos. Džiova žmo- ' mentavimas” žmonėms yra 
gų smaugia — bakterijos naudingas. Pavyzdžiui, ga 
maltos. Bakterijos sukelia minant alų. vyną, uksusą, 
daug visokių ligų. Bet ne Įvairiausius surius, alkoho- 
visi žinome, kad yra visai IĮ, kepant duoną reikia 
nekenksmingų bakterijų, “užduoti gyvenimą’’ ar ru- 
Yra net tokių, kurios žmo- girną. Bakterijos mielėse 
gui yra labai naudingos, ar kituose pavidaluose de- 
Yra bakterijų, kurios sukę- damos Į perdirbamas me- 
ia ligas gyvuliuose ir auga-džiagas ir bakterijos “dir- 
uose ir tokios piktos bak-{ba.” iki alus “išgyvena,”

—Gurbai, Maike!
—Gera diena, tėve, ko

dėl tu mane susitikęs atsi
sveikini, gal Į Floridą va- 
Z1UOJ1?

—No, vaike, Į Plioridą 
nevažiuoju, ale aš apsimier- 
kavojau ir pastanavijau, 
kad man nėra jokio tolko 
su tavim daugiau eiti ant 
kritikų. Nors vienas bulšis 
ir rašė, kad aš tave atvertęs 
ant gero kelio, bet aš žinau, 
kad taip nėra. Ką tik aš 
tau sakau, tu vis sprečini 
ir r.esiduodi prikalbamas.

—Gal tėvo

Džovas 
„uckt nori.

—Be reikalo, tėve, pra 
dedi manyti nepersitikrinęs. 
Ir ant manęs tu, tėve, pyks* 
;i visai be reikalo.

—O koks pažitkas man, 
vaike, eiti su tavim ant kri- 
.ikų jei aš tavęs negaliu Į 
gerą kelią atvesti?

Iki cukrus pavirsta Į alko
holį, iki duonos tešla Įgau 
na reikalingą ragštų skonį, 
ki iš pieno gaunasi tam tik- 
o skonio suris ir tt. Iš to 
įatome, kad bakterijų “ėd- 
umas” gali buti žmonėms 
:audingas.

Bakterijų išvaizda

Pagal savo išvaizdą bak- 
.erijos via trijų rusių: ap
valios, cilindrinės ir riestos 
(spiralės foimos).

Apvali bakterija vadina
ma lotynišku vardu “coc- 
cus,” cilindrinės bakterijos 
vadinamos ir mums žinomu

terijos yra daug kenksmin- 
gesnės, kaip tos, kurios su
velia ligas žmogaus orga
ni: me.

Trumpai sakant, “bakte- 
ijų pasaulis” yra labai 

r'argas. O kas y a bakte
rija?

Bakterija Yra Gyvis
Bakterijos y a mažučiu

kai protoplazmos lašiukai 
su visais gyvybės požy
miais. Kaip risi gyviai, 
aip ir bakterijos auga, 
dauginasi, kvėpuoja ir var
toja maistą.

Bakterijos yra labai ma 
ii gyviai. Kiek didelės jos'(Varcju bacila ar “bacillus,” 
beišaugtų, plika akimi mes 0 ,.je?tos formos bakterija 
ių niekada negalime

tą kiekvienas žino. Bet 
mažiau žinome apie netie
sioginius nuostolius, kokius 
bakterijos žmonėms pada
ro. Paminėsiu tik keletą 
pavyzdžių:

1845 metais Airijoj siau
tė badas. Bado priežastis 
buvo bakterijų sukelta bul
vių liga, kuri sunaikino bul
vių derlių. 250,000 žmo
nių tada mirė nuo bado ir 
nuo Įvairių badą lydinčių 
ligų. Airijos badas paska
tino daugybę žmonių iš to 
krašto bėgti Į Ameriką. Ai
rija, kadaise turėjusi 8,- 
000,000 gyventojų, dėl bak
terijų siautėjimo neteko 
pusės gyventojų ir dabar 
ten gyvena tik- 4 milionai 
žmonių.

Bakterijų sukeltos Įvai
rios augalų ligos daro mil
žiniškus nuostolius žmo
nėms, Apskaičiuojama, kad 
bakterijų sukeltos augalų 
ligos kasmet sunaikina 
apie dvyliktą dali pupų 
derliaus, apie šeštą dalį 
bulvių derliaus, apie septin
tą dalį medvilnės derliaus, 
apie dešimtą dali kviečių 
derliaus ir tt.

Tie skaičiai yra paimti 
iš Amerikos žemės ūkio de
partamento apskaičiavimų 
Jie rodo. kokius milžiniŠ

Nr. M, .Gruodžio 17, 1952
JIE NUTARĖ PASITRAUKTI

Keturi is septynių uždarbių stabilizacijos komisijos narių 
nutarė pasitraukti iš tos komisijos po to, kai prezidentas 
Trumanas Įsakė pripažinti mainieriams pilną uždarbių 
pakėlimą po $1.90 dienai. Pasitraukusieji nariai atsto
vavo darbdavius toje komisijoje.

MARGUMYNAIj
Žmogus, Kuris Vogė Kelnes' Bolševikai yra praktiš-

VORTH TARPYTOW\’ 'kcSni’ jie “ne«e,'as kn.v<?as NOK I H IAKK i 1N, nec|egjna x-įeįuose laužuose, 
\ P°ricija cia aiesta\o(ket atiduoda j popieriaus 
žmogų, kuris kaltinamas t’ahvikiis Tnn Hudu jįo

—O ką tėvas vadini ge
ra keliu?

—Ot, vaike, tu man ir 
vėl zlastį užduodL Aš tau 
riek metu klumociiau. o tu
vis dai- nežinai, kas yra 

argumentai ras ir kas šlėktas kelias. No, 
persnpni: vaike, supykau ant tavęs vi-

—Jei nori. vaike, aš tau =ai rimtai ir nekalbėsiu, kol 
parodysiu stipresnių argu- tik zlastis nepraeis, o gal li
mentų. ale pirma pasiža .isiškai išeisiu ant penšino 
dėk, kad paskui nežliumbsi, jr tada sustreikuosiu, o tu 

—Tėvas atrodai labai kalbėk pats sau. 
piktas šiandien, kas atsiti
ko?

—Šiur piktas, Maike. Ne 
tik tu mane i zlastį vedi, 
ale vakar vakare ir mano

Kas tėvui mokės pen-

—O gavermentas kam
• • r>i •l o. -

ra
f rentas 

ė.vžda
ai tokia

Na gerai. tėve. jei pra-! 
pensijos, tai aš palin- 

fsiu, kad tau pasisektų ją 
gauti ir neužmiršk, tėve,

lietuviai '?d Prie? ,7entef vi^ žm0' 
mų nuotaika pagerėja, to- 
k l ir tėvas neturėtum rūs
tauti.

—Deniu už pamokslą,
vaike, ii- buk sveikas.

—Viso gero. tėve.

“Keleivio”
KALENDORIUS

Džovas man širdį - .
Jis ištraukė iš kur 
gazietą ir pradė

jo skaityti, kad musų 
to i Lietuvoj, kada
vajavojo už savo nepriklau
somybę, tai pirmą šūvį iš 
ai motos Į ruskių bolše vikus 
paleido iš kunigų seminari
jos pabėgęs klierikas Luni- 
bis ir pataikė tiesiai i Del
tuvos kleboniją! Aš pra
dėjau sprečyti, sakau tai 
yra išr.evožiiimas Lietuvos 
kareivių, o Džovas man vėl 
kiša po nosim tą gazietą ir
sako—veizėk, gazieta tėvų Jau baigiamas. Jis jau at- 
pranciškonų išdrukavota, o spausdintas ir dabar riša- 
vedlug to negali nieko iš- mas. Kurie yra ji užsisa- 
nevožyti, ba tėvai pranciš- kę. tuojau gaus, o kas dar 
konai nemoka nieko n v<» neužsisakė, prašome užsisa- 
žyti. kyti dabar.

—Aš to nesakyčiau, tėve.
Tie “tėvai,” kada nori, mo- Keleivio Kalendorius,
ka ir pasignaibyti. Bet šia- gražiais viršeliais, turės
me atsitikime aš nemanau, puslapių. Jame rasite
kad jie ar kas kitas norėjo įdomių dalykų. \ pa
ką tai pajuokti. Tą laik- tingai idomi vieno 
lašti aš skaičiau. Jame i*a_ dvasiškio istorija,

< ti kunigai

Lietuvos 
kurio ki

o buvęs Lietuvos armijos-1 Kunigai taip neapkęsda- 
la pi to nas Petras Jurgėla ir •<af^ Jam mirus, palai-
sako, kad buvęs klierikas 
Lumbis iššovęs pirmą šūvį 
iš kanuolės ir pataikė i 
Deltuvos kleboniją, bet toj 
klebonijoj' buvo rusai bol
ševikai.

—Ar tu esi šiur, kad rus
kių bulšiai buvo kleboni
joj?

o jo 
nes.

ji i pakaruoklių kapi

—Aš. teve.
skaičiau.

sakau tą. ką

— O aš, Maike, midijau,

Kaina tik 50c. kuriuos 
salima prisiųsti pašto ženk
leliais po 3 ar po 5c. Tik 
prašom nesiųsti mums Ka- 
’ados pašto ženklelių. Ad
resuoti taip:

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

niekada
tyti.

Apie bakterijų dydi ga
lima spręsti iš to. kad vie
name smulkaus cukraus 
gudelyje gali sutilpti net 
‘ 00.000,000 vidutinio dy
džio bakterijų!

Žiūrint per galingus pa
didinamus stiklus (mikros
kopą) bakterijų augimą 
galima stebėti. Kai bakte
rijos paauga iki savo nor- 

ge_ malaus dydžio, jos pasida- 
NoJlija perpus Į dvi mažesnes 

bakterijas, kurios vėl auga, 
vėl dalijasi ir taip be galo 
be krašto. Bakterijos dau
ginasi labai greit. Jei jos 
kur užtinka sau prielankias 
sąlygas, jos gali daugintis 
pašėlusiu greitumu ir be 
jokių ribų. Iš vienos bak
terijos labai palankiose są
lygose gali pris i veisti tiek 
bakterijų, kad jokiam ki
tam gyvam padarui musų 
žemėje ir vietos nebebūtų. 
Bet. žinoma, tokiu “labai 
palankių sąlygų” šioje že
mėje niekas neturi. Neturi 
jų nė bakterijos.

Bakterijos auga ir dau
ginasi. Jos kvėpuoja per 
avo “odą.” kuri yra labai 

plonytė plėvelė dengianti 
mažą protoplazmos lašiu
ką. Yra bakterijų, kurios 
kvėpuoja grynu oru ir l>e 
deguonies negali gyventi 
Yra bakterijų, kurios nega 
ii gyventi ore ir nyksta, 
kaip tik gauna gryno oro 
'deguonies), bet ir tokios 
bakterijos kvėpuoja, tik jos 
ioms reikalingą orą ima iš 
irstančių organiškų medžia
gų. kuriose visose yra de
guonies. Yra bakterijų, ku
rios sugeba gyventi ir švie
žiame ore ii- be oro.

Bakterijos ir maitinasi 
per savo odą—plėvelę. 
Maistą jos Įsiurbia skysta
me pavidale ir dažniausiai 
tą maistą pačios “pasigami
na” ardydamos Įvairias su
dėtines medžiagas. Bakte
rijų maistas yra labai pa
prastas- jos Įsiurbia tiktai
paprasčiausias chemines 
medžiagas.

Bakterijos, kurios pačios 
sau maistą “gaminasi,” tą 
daro labai įdomiu budu. 
Jos išskiria iš savęs “enzi
mus” arba fermentus, tai 
yra tokią chemiška medžia
gą, kuri ardo sudėtingesnes

ma- vadinama “spirillium.” Tos 
bakterijų giminės yra pa
stovios ir nesikeičia.

Daugumas bakterijų ne
gali pačios judėti. Tik vie 
na jų nišis turi prie savo 
odos-plėvelės mažučius siū
lelius. kuriuos bakterija ju 
dina ir skystame daikte ga
li šiek tiek pajudėti. Bet 
tokių judančių bakterijų 
mažai tėra. Daugumas bak- 
tei ijų iš vienos vietos Į kitą 
kilnojasi ne savo jėga. bet 
pašalinių jėgų nešamos-- 
vėjo, vandens srovės, arba

vogęs iš vietinių gyventojų
kas nuostolius žmonės pa-;kclnes’ P?r, t metus tas' 
kelia dėl haktmju kenks- (telzke 10 tarnauto-
mingumo. Jei pridėti tuos las Charl«?. A’.Bnc1' ls Con- 
ekonominius nuostolius’??1^’ N ™?tų am'
ėderlių sunykimas, gyvulių Zlaus’ 6avo aPlel,nkeJ Pa'°- 
ligos) prie išlaidų, .kurias
padarome gindamies nuo 
ligų. tai suprasime, jog d i 
dėlė dalis musu pastangų ir, . . -. .

' kovai prieš Lna5’ . ka,P k? navaKls’. 
mums da-!Žmone? daug sPeįloJ° aPie

naktimis daug kelnių. 
Jis vogė tik vyriškas kelnes. 

I Plačioj apielinkėj tas ne- 
Jpaprastas vagis buvo žino-

prakaito eina 
bakterijas ir jų 
romus nuostolius.

Dr. J. Š.

Maikio »u Tėvu Kraitis
M ūsų skaitytojai, atsinaujin- 

prenumeratas ir užsisaky-
v

ka, Į kurios kuna jos yra
'simetusios ir gyvena. Ta Anderių, prisiuntė Maikiui 
auka gali buti augalas, gy-

jos “vaikščioja” su savo au- darni
darni 1953 metų “Keleivio” ka- ne

Tėvu dovanų.
Po $1.50 prisiuntė: Mrs.

..... , Puzen. EdgeuaUr, N. J.; W.!vocti
Nepalankiose sąlygose zinkevich> Montello. Mass.; A 

bakterijos greit zųsta. Bet Rridgewater. Mass.;
<ai kada pasirodo, kad M-rs. t Urban. Brooklyn. N. upinj,j 
bakterijos tiktai “apmirs-y.; V. Pochkauskas. Chicago.| ’ 
a" ir tokiame pusgyviame Ilt; K. Janionis. Jyeominster.

Stovyje gali išbūti ilgą lai- Mass.; K. Skuzinskas. Brook- 
ką. Kitos bakterijos nepa-b"®. N’. Y.; S. Cibulskas, stam- 
lankiose sąlygose pasiden- Conn.. ir A. Buyavicius. 

stora kiauteliu, Manchester. Conn. 
lUgo nuo pražu-Į Po $1’25 Prisiuntė: G- Kriau’

ties.
Bakterija yra menkas gy-

vulys, paukštis ir žmogus.

gia
kuris

gana 
jas ;

atiduoda 
fabrikus. Tuo budu jie ir 
“kenksmingas” mintis už
muša ir naudos turi.

Knygų deginimas yra ži
nomas ir Amerikoje. Da
bar čia išėjo naujai peržiū
rėtas biblijos vertimas. To 
vertimo angliška kalba yra 
daug paprastesnė. Bet nau
jas vertimas kai kuriems 
žmonėms nepatinka. Ana, 
Rocky Mount. N. C., nepri
klausoma baptistų parapija 
nutarė visas gautas naujo

vyriškas biblijos vertimo kopijas su
deginti. Už ka?

to vagies žygdarbius ir ne
kaip negalėjo suprasti, ko
dėl jis vagia tik 
kelnes.

Policijos suimtas kelna- ... . . - , ,
vagis prisipažino, ka.l jis , uz ta!’ kad 
apvalęs nuo vyriškų kelniu!°!b Ye7lmc zod,f "V1r- 

mažiau kaip 75, o gal <nekalta mergelėj pa- 
su'ir visų 100 namu. Kodėl|k4|stas„ zo.dz,a,s

ijis vogė tiktai kelnes? Va l"'"n'an. <Jauna "'otenst, 
N.Įgis paaiškino, kad kelneri0 vletoJe th,,u ,tu’ nau'

'Cbeliunas. Montreal. Canada. ir 
'J. Leveckis. U'aterbury. Conn.
I Po $1 prisiuntė: I. Grėbliu- 
nas. Cleveland. Ohio; A. Skeris. 

tas gyvis taip apsisaugoja, Sheboygan. Wis.; P. Kirmonas. 
ad ji sunku yra nugala Westfield. Mass.; Mrs. R. Shui- 

byti dargi virinant bakteri- pis. Brooklyn. N. Y.; Mrs. An
as kelias valandas vande- oa Zalpis. Jamaica. N. Y.. Mrs. 

nvje. G- Matuzevich. Pittston, Pa., ir
Bakterijų gyvenimas yra Andrės. Baltimore. Md. 

svarbu pažinti, nes kaip lvPo Haas
apstgintt nuo painų hgų. ,nat } Burzi|
« nežinome, kaip tų Ilgų Manchester. Conn.: J. Rema- 
latmtojai gyvena ir kaip Maspeth. N. V.; Mrs. s. 
uos galima išnaikinti. Rupeikis. Linden. N. J.: -J. Ra- 

simaviėius. Batavia. III.; Mrs.

;is. bet kai kada tas men-

galima išnaikinti.
Žmonės ir Bakterijos

Žmonės viską vertina pa-
M. Janush. \V. Hartford. -Conn.; 
A. Vfiltrakis. Oakville. Conn.: 

gal tą. ar žmogui tatai yra S. Yurchis. Chicago. III; F. 
naudinga, ar kenksminga. Piglis. Cleveland. Ohio; Mrs. 
Jei taip žiūrėti į margą bak- Kavaliauskienė. Springfield. 
.erijų pasaulį, tai matome m-: E-
bakterijų, kurių veikla žmo- p°n.n ’ 1
nėms yra naudinga. Pas- d 
kui
šių

gerai apsimoka, nes 
vyrai savo pinigus laiko 
kelnių kišenėse. Jis sakori 

kišenėse rasdavęs 
nuo $1 iki $500!

Be to, vagis sako, kad 
pavogus vyriškas kelnes 
mažiau yra pavojaus pa- kelnes, 
kliūti i policijos rankas, nes 
bekelniai vyrai nenoriai bė
ga i gatvę paskui vagį.

Tą nepaprastą vyriškų 
kelnių vagį pagavo, žino
ma. moteris, Mrs. R. S. 
Emison. Ji nakčia išgirdo, 
kad kas tai nori Įsibriauti 
Į butą. Ji turėjo prie lovos 
telefoną ir tykiai pašaukė 

Į polici ją. Atvažiavo dvi ra
dio mašinos su policinin
kais ir kelnavagį išsivežė Į 
kalėjimą.

Pasirodo, kad kelnavagis 
pjau yra sėdėjęs 13 metų 
Sing Sing kalėjime už už
puolimą. Areštuojant jis 
dabar buvo peršautas j ran
ką. Jam gresia didelė baus
mė.

.Ijarne vertime sakoma “you” 
(jus). Už tą “kaltę” su
pleškėjo nemažai biblijos 
kopijų!

Aiški Nuomonė

“Daug asmenų, muvinčių 
turėtų nešioti sijo

ną, o nemaža tų, kurios 
vaikščioja sijonuose, turėtų 
mūvėti kelnes.“

Rojus Mizara.

Ilgaplaukis Karys

Bostone gimęs ir užaugęs 
VValter I. Nahalsingh, syk s 
giminės indas iš Indijos, 
buvo paimtas Į kariuomenę. 
Ten riršininkai jam liepė 
nusikirpti plaukus. Karei
vis atsisakė ir pasiuntė laiš
ką prezidentui Trumanui, 
kad jam leistų nešioti ilgus 
plaukus, nes, girdi, karingi 
syks visada nešioja ilgus 
plaukus.

Selens. Waterbury. 
Mackunas. Darby. 

Adam Greška. Hudson.
, , . . . . Mass.; James Kvietkus. Maneina galybę įvairių ru- T R„ku.

bakterijų, kurių veikla Rj,.hmo,„| „i.. x. y.: j

Prez. Trumano patvarky
mu. jaunas kareivis gali 
nešioti plaukus taip ilgus, 
kaip jis nori. Dabar Na
halsingh plaukai jau yra 37 
colių ilgumo. Kareivis vra 
Aberdeen, M d., kariškoj 
stovykloj.

Knygų Deginimas
Knygų deginimas, pagal 

žinovu sakymą, yra taip 
pat senas, kaip ir knygų 
spausdinimas, jei tik ne se
nesnis. Mat. galima juk 

knygas, bet

J. Bal- 
S. Lu-žmonėms nei kenkia nei czeuski. Kseland. 

yra naudinga. Trečioji bak-ben is. Caraopdis. Pa.: J<x 
terijų rasis žmonėms yra kauskas. Fairmvnt. W. Va.: J. 
tiesioginiai ar netiesioginiai Yokubaitis. Waiert<»vn. Cnini.: 
kenksminga.

Apie naudingas bakteri
jas jau užsiminiau. Apie 
kenksmingas bakterijas vi-

Mrs. 
N. J.; 
Calif.: 
III.: '

si esame girdėję. Tos kenk
smingos bakterijos sukelia 
ligas, naikina augalus, gy
vulius. Apie ligų “kenks
mingumą” netenka Įkalbėti,

Wis..

M. laukaitis.
D. Dumsa. lx>s 
Joc Starkui is. 

. Martinaitis.
Kasakaitis.

FreehokI,
Angeles. 
< hieago. 

Manistee.
Mich.. ir A 
man. Wia.

Visiems, parėmusiems laik
raštį aukomis, tariame nuošir
dų ačiū.

Administracija.

Al- deginti ne tik 
ir rankraščius.

Knygų deginimo “meną 
musų laikais atgaivino bol-j 
ševikai ir fašistai. Hitleri
ninkai 11*33 metų pavasarį 
Berlyne suvežė iš Įvairių 
bibliotekų suvogtas knygas 
ir sukurė prie universiteto 
didžiuli kiuža, kinio pasi
žiūrėti buvo susirinkusios 
tūkstantinės minios.

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas 'gali 
gauti "Keleivio" knygyne gau
siai iliustruotą, su 272 paveiks
lais ir “Salemono Galva“ Didiji 
Sapnininką.
na $1.50.

Su prisiimt imu kai- 
Adresuokit:

KELEIVIS 
636 Broadway, S. Boston, M.-i**.
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Valparaisiečiai
(Tęsinys)

Patsai Universitetas

Valparaiso Universitetas 
nebuvo aukšto mokslo įstai
ga, kaip kad Chicagos, 
Harvard, Comell, Pennsyl 
vania, Princeton, Columbia, 
Yale ir kiti pirmaeiliai uni
versitetai. Jis priklausė, 
rodos, trečiai kategorijai

ir norėdamas išlaikyti aka
deminius metus mokykloje, 
man pačiam teko plauti di- 
ses šešis mėnesius. Nevel
tui tų laikų rašte mokyti 
žmonės mus spaudoje pa
šiepdavo kaip “bulvių sku
tėjus” ir “indų plovėjus” 
studentus. >

Trečia ypatybė šios mo-
turėdamas laipsnį “C.” To- tykios buvo ta, kad joje
kių mokslainių po visą 
kraštą, ypač vakarų valsti
jose, randasi šimtais. Nors 
jis turėjo visus mokslo de- 
partmentus ruošimui stu
dentų įvairioms profesi
joms, tačiau ne visus moks
lus studentas pilnai vietoje 
galėjo baigti. Pav., medi
cinos studentai buvo paruo
šiami vietoje su laipsniu B. 
Sc. ar M.Sc., o galutinai 
medicinos studijas baigti 
studentai buvo siunčiami 
Chicagon, ar kitur, su ku-

akademiniai metai traukda
vosi 48 savaites, kurias pa- 5 
skirstydavo į keturius ber- 
tainius, 12 savaičių kiekvie
name. Prie to, studentas ir 
mokinys lekcijų galėjo imti 
tiek, kiek jis ar ji galėjo iš
mokti, nors mokyklos ad
ministracija nepatardavo 
imti daugiau kaip šešias, 
jei jos lengvesnės; sunkes
nių studijų užtekdavo pen
kių. Mokyklos vedėjai žiu
rėjo ir rūpinosi studentijos 
sveikata, patardavo po va

riomis mokykla turėjo su- karienės bent pusvalandį fi-

GELBSTI Iš JUROS NELAIMES AUKAS

Prie Bermudos j jurą nukrito vienas keleivinis lėktuvas. 
Tik 4 žmonės išsigelbėjo iš tos nelaimės. Pakraščių sar
gybos laivas gelbsti du j jurą įkritusius keleivius ir iške
lia juos iš gelbėjimosi valties į laivą.

tartis sudariusi. Arba stu
dentas prisiruošęs medici 
nos mokslui baigti rinkosi 
patsai vietą kitur.

Ypatingą patrauką ši mo 
kykla turėjo kaip ameriko

ziškos kultūros rūmuose 
pasimankštyti, arba pabė
gioti ar pasivaikščioti.

Neturtingi mokiniai ir 
studentai tačiau imdavo po 
7 ir 8 lekcijas, ir ne vienas 

»-3

tokio siūlymo vykdymas 
priklausytų nuo “saugumo 
tarybos, ’ kurioje prancūzai 
turi tokią pat veto teisę, 
kaip Rusija ar Amerika. Ir, 
aišku, prancūzai neleis 

ungtinių Tautų organiza
cijai nieko daryti Moroke 
ar Tunise, nes jie savo san
tykius su tais kraštais remia 
ienomis sutartimis.

Amerikiečiai yra suinte
resuoti Moroko saugumu. 
*en Amerika, susitarusi su 
i raneuzija, pasistatė ar 
baigia pasistatyti kelias 
sty rias oro bazes, kurios 
kainavo jau kelis šimtus 
milionų dolerių. Oro bazė
se nuolat yra ir dar bus ke
lios dešimtys tūkstančių 
\ menkos kareivių. Cink
uotų Amerikos pajėgų bu

vimas Moroko žemėje pran- 
uizų įtarimą ne mažina, bet 
dar labiau didina. Ameri
kiečių padėtis ten yra gana 
kebli. Jei Moroko nacio
nalistai griebtųsi ginklo 
prieš prancūzus, tai kokioj 
padėtyje atsidurtų Ameri
kos ginkluotos pajėgos ta
me krašte?

Berods, Pagaliau •••

“Keleivio” skaitytojai ži-jžinės uždangos priėmimas 
no, kad pernai metais’į Internacionalą paverstų
Frankfurte (Vokietijoj) bu
vo atkuriamas Socialistų 
Internacionalas. Socialisti
nės partijos buvo surušiuo- 
tos. Vienos jų—ir būtent 
Europos Vakarų partijos— 
buvo priimtos Internaciona 
lo pilnateisiais nariais. So
vietų satelitinių kraštų so
cialdemokratai tr c m t y j e 
(lenkai, čechoslovakai, ju
goslavai, bulgarai ir veng
rai) buvo priimti su teise 
dalyvauti Internacionalo 
kongresuose ir jo vykdo 
muose organuose pataria
mu balsu. Pagaliau, Pa- 
baltės kiaštų socialdemo
kratai tremtyje tiesioginiai

Internacionalą priešsovieti- 
nio pogrindžio rezervuaru.

Formalus M. Phillips mo
tyvas, esą Pabaltės kraštai 
buvę legaliai inkorporuoti 
į Sovietų Sąjungą, sukėlė, 
kaip žinoma, gyvą pasiprie
šinimą ir pačiame kongrese 
(“Unijos” pareiškimas) ir 
kongresui pasibaigus. Ypa
tingai energingai reaguota 
iš lietuvių pusės. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
delegatura užsieny moty
vuotu raštu pareiškė Britų 
Darbo I*artijos pirmininkui 
savo apgailestavimą dėl M. 
Phillips žodžių, tikėdama 
kartu, kad tai tėra neeusi-

j Internacionalą nebuvo’pratimas ir kad Darbo P3r- 
priimti—jie galėjo buti at- tija nepripažįsta Lietuvos 
stovaujami Internacionale įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
tik per “Uniją” (Europos Tuo pačiu laiku reagavo į 
Centro ir Rytų socialdemo- M. Phillips pasisakymą 'mi- 
kratų sąjunga, trumpai va- nisteris K. B. Balutis Lon-

nų taip ateivių tarpe, kad \argdavo iki 2-3 vai. nak-
Moroke ir Tunise Neramu

ji turėjo paruošiamąjį sky
rių į aukštesnį mokslą 
(high school), po to į kole
giją su laipsniais, kaip mi
nėjau. Bachelor of Science, 
Master of Science, Bachelor 
of Liherai Arts, Master of 
Liberal Arts. Pasiekus stu 
dentui minėtų mokslo laip
snių. kitas profesijas jis ga 
Įėjo baigti čia pat vietoje.

Antra ypatybė šios mo
kyklos buvo ta, kad joje 
mokiniui ir studentui labai 
pigiomis sąlygomis galima 
buvo mokytis. Mokinys ar 
studentas turėdamas sutau- 
pų $300 galėjo metus laiko 
be jokio pašalinio uždarbio 
mokykloje išbūti. Kam to 
truko, mokykla padėdavo, 
duodama darbą virtuvėje 
gaminti valgius, skusti bui 
ves, suplauti indus ir tt 
Nemaža lietuvių mokinių ir 
studentų tuos darbus atlik
davo. Pav., Kazys J. Mi
kolaitis, vėliau gydytoju 
palikęs, kurį 1915 metais 
pakviečiau į Lawrence- 
Mass., apsigyventi, 
metus dirbo kaipo virėjas 
(cook). Pasekmingas buvo 
gydytojas, veikėjas ir gabus 
kalbėtojas, jis mirė Law- 
rence 1942 metais, sulaukęs 
58 metų. Kitas mano labai 
artimas draugas studentas. 
C. J. Majauskas, dirbo il
gus metus prižiūrėtoju val
gių sandėlyje, jo likimo ne 
teko patirti. Taip darė ir 
kiti, kurie ryžosi mokslo 
siekti savo spėkomis. Pri 
trukus piniginių santaupų

ties, ruošdami rytojui pa
mokas, paliekant 4 ar 5 va 
landas poilsiui.

Šiaurės Afrikoje riaušės.! kada
Dešimtimis žmonių žuvo;nančios

Dar viena gera ypatybė 
šios mokyklos buvo ta, kad 
ji buvo labai liberališka, 
nevaržė mokinių rišti, gin
čytis. debatuoti įvairiausius 
gyvenimo klausimus. Ka
dangi tais laikais socializ
mas jaunimą giliai įdoma
vo, tai studentija, ypatingai 
lietuviai ir kiti ateiviai stu
dentai rengiamuose deba
tuose socialistinio judėjimo 
klausimus kritiškai svarsty
davo. Tokios temos, kaip 
“Socializmas ir Anarchiz
mas,” “Socializmas ir Reli
gija,” “Socializmas ir Ka
pitalizmas” “Mokslas ai 
Religija,” “Moterys ir So
cializmas,” “Socializmas ir 
Tautybė,” “Darbininkai ir 
Unijizmas” ir tt. pasiruošu 
siu debatorių buvo rišamos

Paskutinė mokyklos ypa
tybė buvo ta. kad studenti 
ja šioj mokykloj visada ro
dėsi suaugusi. Amerikonai 
studentai, kaip visur taip ir 
čia. žaisdavo football. base- 
ball, basketball ir kitus žai
dimus mylėdavo, o svetim 
taučiai žiūrėdavo, kad apsi 
krovus mokslo darbu jį tin
kamai galėtų atlikti ir pa
siruošti rytojui pamokoms 
klasėse.

(Bus daugiau)

••Keleivyje* naudinga yr« 
daryti viraluos biznio skel-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
O BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
-o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ -

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

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

paskutinės besiprieši- 
gi minės kalnuose

pereitą savaitę vietinių na- buvo priverstos pripažinti 
cionalistų susirėmimuose su-prancūzų valdžią. 1926 me- 
praneuzų kareiviais ir poli-'tais Moloko berberai darė 
cija. Ypač km- inos riaušės kruviną sukilimą prieš iš
buvo Moroke, CasablancaĮpanus ir prancūzus. To su
miešto

Spauda i.ati riaušes
kilimo vadas Ab dėl Kri 
mas ir dabar yra gyvas, jis

kelia “arabų nacionalistai.” gyvena Egipte 
Tas pasakymas gali buti 
teisingas Tunisui, kuris tu
ri apie tris nailonas |yven- žytynės taip.’Vokietijos ir 
tojų arabų ir api. -Ph».»»«,<>jPrancūzijos. Dar 1996 me- 
europiečių (prancūzų

Prieš pirmąjį pasaulinį 
kara dėl Moroko ėjo var

italų). P,et M oi 
apie arabu.- 
tų sunkiau,
mas gyventoją yra ne ara
bai, bet berberai, ir tik 
miestuose gyvena daug ara- 
bizuotu

is- tai- didžiosios valstybės bu-

done oficialiu raštu Didžio
sios Britanijos užsienių rei
kalų ministerhri, o D. B. 
Lietuvių Sąjungos vąldyba 
reagavo laišku Mr. C. At- 
tlee.

Kaip šiandien jau žino
ma, britų darbiečiai taip 
pat gyvai reagavo. Malo
nių raštu Lietuvos Socialde
mokratų Partijos užsienių 
delegaturai (1952 m. lap
kričio 19) Darbo Partijos 
tarptautinio skyriaus sėk- 
rėtprips paneigė M. Phil- 
lips’ui padalytus priekaiš
tus ir patvirtino, kad Darbo 
Partija nepripažįsta Pabal
tės kraštų įjungimo į Sovie
tų Sąjungą ir pritaria LSDP 
delegaturos laiške išdeety- 
toms mintims.

dinama “Unija”). Į Inter
nacionalą visai nebuvo pri
imtos socialistinių partijų 

Moroko atstovybės iš kraštų seniau 
į Sovietų Sąjungą inkorpo
ruotų (ukrainiečiai, gruzi- 

armenai, rusai menše-

Tuniso arabų ir 
“nacionalistų” nerimavimai 
yra dalis kolonialinių tautų 
kovos prieš valdančiąsias 
tautas. Tunisas kovoja ne 
prieš prancūzų “protekto
ratą,” bet už platesnę savi- 
valdybą vietiniams žmo
nėms, o Moroke arabiškieji 
elementai reikalauja nepri
klausomybės, nes jie tikisi 
nepriklausomame Moroke 
vėl vadovauti berberams 
valstiečiams. Moroke, iš
varius prancūzus, didelei 
gyventojų daugumai vienas 
svetimas valdymas butų pa
keiktas kitu svetimu, ara
bišku valdymu. Kokia nau
da iš to butų žemdirbių ber
berų masėms, galima tik 
spėlioti Gal todėl Moroko 
valstiečių masės į jokią po
litinę kovą prieš prancūzus 
ir nesideda, kad nelaukia 
iš arabu nieko

nai.

Toks klausimo sprendi
mas—Socialistų Internącio 
nalui tikrai nepaprąstas— 
buėo paruošta s J paruošė
“Comisco” (pirmoji po ka
ro socialistų bendros veik
los organizacija). Toks par
tijų surušiavunas buvo pa
dalytas politiniais sumeti
mais. Tuoj po karo Vaka
rų socialistai gal sunkiau 
už kitus sirgo iliuzijomis, 
kad su Maskva galima bus 
susiprasti ir sugyventi. • Ir 
dėlto, jų supratimu. nede
rėjo su Maskva pyktis, juo
ba kad socialistai eilėje 
kraštų buvo jau tuomet vai-, 
džioje ir patys “darė poli
tiką.”

Mums, pabaltės Socialis
tams, teko “atkakliai” ko
voti už lygių sau teisių pa-

kas yra dar įdomiau, 
gautomis iš Londono žiruo- 
mis Darbo Partija, berods 
ypač LSDP delegaturos raš- 
to paveikta, nusistatė iš 
naujo peržiūrėti pabaltiečių 
bylą ir jos svarstymo išda
voje jau yra pakeitusi savo 
nusistatymą. Britų Darbo 
Partija skirsto kraštus už 
geležinės uždangos į dvi 
grupes: į tokius, kurių jtė- 
riteri jos yra pripažintos So
vietų Sąjungai ir tokius, 
kurie nėra pripažinti. Prie 
pastaiujų priklaus© Lietu
va, Latvija ir Estija. Ant
rosios kraštų grupės socia
listai priimami į Internacio
nalą patariamuoju balsu 
(su teise dalyvauti kongre
sų ir konferencijų diskusi
jose, bet be teisės balsuo
ti). Pirmosios grupės kraš
tų socialistai nepriimami į 
Internacionalą iš viso ir su 
jais tik palaikomi ryšiai. 
Tas Darbo Partijos nusista
tymas busiąs patiektas ar
timiausiam Internacionalo 
biuro posėdžiui Briuselyje 
ir. atrodo, tikrai bus priim
tas. Tuo budu butų panai
kintas skirtumas tarp pa
baltiečių ir “satelitų” kraš

“in-vo nutarusios Moroko 
v. mojus bu- tornacionalizuoti” ekonomi- 

ten daugu- niu žvilgsniu. Šiais metais
laikraščiuose skaitėme, kad
Amerika, pasiremdama
1906 metų “Algeciras su 
tartimi,” buvo iškėlusi 
Prancūzijai bylą dėl var
žymo amerikiečių prekybos 
Moloke. Byla pasibaigė 
kompromisiniu sprendimu.

Jau 50 metų Moroko yra 
vaidų obuolys. Dabar į 
tuos vaidus įsikišo ir Ame
rika. Tiesa, amerikiečiai 
visada pabrėžia, kad jie jo
kių pretenzijų į Moroko ne
turi ir tik nori, kad jų biz
nio teisės ten butų apsau

gotos. Bet prancūzai įta
ikia, kad Amerika, po

oKe kai lieti

gera?
Besiruošiant Vakarų pa-

šauliui imtynėms su Mask-ltikrinimą pradžioje “Čo-Be
A-

ventojų.___ _ ier-
berų ir arabų Moroke gy
vena nemažai iiccių, maurų 
(nėgių ir arabų mišinys) ir 
žydų. Ten yra ir apie pu
sę miliono gyventojų pran
cūzų ir kitų < aroiiiečių.

Moroko yra tautų miši
nys. Vyraujanti tauta yra 
tartarai. pasidaliję į kelias 
sakas, bet krašto gyvenime 
vyrauja suartėję miestų 
gyventojai. Vietiniai gy
ventojai. išskyrus žydu? 
yra mahemetonys ir, kaip J

o s J va labai svarbu yra, kari 
šiaurinė Afrika butų sau
giai Vakarų pusėje. Jung
tinių Tautų žodingas šiau
rinės Afrikos skaudulių 
svarstymas tų kraštų saugu
mo nepadidins.

F. Jasilevičiu#
Gabus Kareivi#

paprastai. tikybiniai ryšiai 
tarp tos tikybos žmonių yra 
gana stiprus.

Moroko yra padalytas i 
tris dalis. Prancūzų valdo
moj daiis vra didžiausia, 
ji turi 1 •'•'».>?() ketvirtainių 
myliu plota ir dabartiniu 
laiku virs s >u puse milio
nus g\ \ e;,.okj. Ispanų val
domoji .Moroko dalis turi 
7,5>9 ketvirtaines mylias 
ploto ir siek tiek virš milio
no gyventojų. Trečioji to 
paties .Moroko dalis yra 
tarptautinės komisijos val
domas Tanžvro miestas 
priešais (b: ra n aro tvirtovę 
prie sąsiaurio, kuris jungia 
Viduržemių jurą su Ac 
anto vandeir. :n;. Tanžvro
miešti* yra a pu 
ventojų.

Nuo 190J metų 
via padai i ’ n 
jos ir Praivmz; :os.

! 50 nuo

i1 oroko 
lspani 

Nuo

pne-
danga gerų žodžių, norėtų 
Moroke užimti pirmaujan
čią vietą ir išstumti iš ten 
prancūzus. Ar tas įtarimas 
turi kokio pagrindo, gali 
buti nesvarbu. Svarbu, kad 
Prancūzijoj daugelis žmo
nių taip mano.

Nevv Yorke vykstančiame 
Jungtinių Tautų seime ara
bų kraštai iškėlė Tuniso ir 
Moroko klausimus ir siūlė 
juos aptarti. Amerika tam 
siūlymui pritarė. Prancū
zai boikotuoja tų klausimų 
svarstymą. Anglai palaiko 
prancūzų pusę, bet posė
džių neboikotuoja. Svars
tant tuos klausimus JT sei
me, Tunise ir Moroke ir iš- 

įkilo nauja riaušių banga. 
Prancūzai tas riaušes riša 
su Nevv Yorko JT seimo jk»- 

sėdžiais. Ir nėra abejonėj 
seimo žodingas 
sv arstvmas”

1912 metu tas Moroko pa
dalijimas yra 
pripažįstamas, 
ko užkariavę, i 
baigė tikta’

bad JT 
klausimų
sidėjo prie atmosferos kal

citu tautu tinimo Tunise ir Moroke. 
T't’t Moro-' JT seimas negali nieko 

raneuzai nutarti. Jis gal gali pada- 
motai.'. iyti koki nors siūlymą, bet

pn-

Vytautas Jasilevičius, ne
senai atvykęs iš Vokieti
jos jaunas lietuvis, tarnauja 
Amerikos kariuomenėje ir 
šiuo tarpu via Port Dix, N. 
J., stovykloje, kur gauna 
pagrindini karišką apmoki- 
nimą.

9-tos pėstininkų divizijos 
Public Infomiatibn Office 
mums praneša, kad jaunas 
lietuvis pasirodė gabus ir 
baigęs pagrindinį apmoki- 
nimą galės stoti į karininkų 
mokyklą.

Vytautas Jasilevičius Vo
kietijoj yra baigęs lietuvių 
gimnaziją. Jis atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno su 
tėvais M’aterbuiy. Conn., 
kur jo tėvai ir dabai gyve
na. 85 Deaher Avė. Prieš 
išeidamas į armija \. Ja
silevičius dirbo Stolfi Ele. 
Co. Waterbuiyje.

Nuo savęs jaunam kariui 
linkime pasisekimo Dėdės 
Šamo karo tarnyboje.

Laikas užsisakyti “Kelei 
vio” kalendorių 1953 me* 
tams. Kaina 50 centų.

misco narių tarpe, o vėliau 
Socialistų Internacionale, 
įstoję 1948 metais į “Uni
ją” pilnateisiais nariais, ra
dome ten visišką musų nu
sistatymo pripažinimą. I>ar 
daugiau. “Unijos” vykdo
mieji organai nepraleisda
vo nė vienos progos, kad 
musų reikalą keltų socialis
tiniame forume. “Comis- 
co,” o vėliau Internaciona
lo narių tarpe mus remian
čių skaičius vis didėjo. Il
gesnį laiką prieš musų įtei
sinimą buvo prancūzai; n». 
utralųs buvo anglų darbie
čiai ir visuomet nuosakiai 
priešingi Izraelio socialde
mokratu atstovai.

PabaltieČių Įsileidimo į 
Internacionalą klausimas 
buvo pastatytas spręsti ir 
paskutiniame Internaciona
lo kongrese Milane, šių nie
tu lapkričio 17-21 dd. Klau- tų socialistų. Ir tai jau bu-W . • A l •_ _____  _ Ali- __ -.—.z.simą aptariant Internacio
nalo biure prieš pabaltie- 
čius ši kartą pasisakė bri
tų darbietis Morgan Phil
lips su berods aiškiai pa
reikštu motyvu, kad socia
listinių partijų iš už gėlė

tų laimėjimas ne tik mums, 
socialistams. l>et ir Lietu
vos bylai.

V. Kimantaa.

Remlcit biznierius, kurie 
•keikiesi “Keleivyje.”

Įdomi Knyga
UElUVišKv KNYGA—GERIAUSIA ŠVENČIŲ TOVANA 

l ik išey w srarni paruoštas

PASAULIO LUETOfŲ ŽINYNAS
Tai siaiiihi ir piina nauooigi« informacijų knyga, kurią gavęs 
džiaugsis kickvn na.. Reikalaukite lietuvių knygynuose, arba 
tiesiai iš redaktoriaus su užsakymu pasiųsdami penkis dolerius: 

Mr. A. Simutis, 11 W. 82nd Street, New York 34- N. Y.
(51 >.
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Moterų Skyrius

Kūčios
Buvo šaltas gruodžio 21 

d. vakarus, ir niekas taip 
nelaukė kūčių, kaip nys 
mažiukai vaikai. Jie* puto 
užšalusius lango stiklus,

ragauti kūčių. Kariais nar- 
lį ant stalo užlipdavo kai • 
ir imdavo krebždenti. Jei' 
kuris vaiku nubusdavo, gu-j 
lėdavo ištempęs ausis, be-į 
veik nekvėpuodama?ao inalųlų, kaip gražiai veiK neKVepuonainas. mjO- 

l.rinta sniegas. Išeiti i lau-jdamas pajudėti, kad ne liu
ką pasidžiaugti baltom baidytu valgančias dūšeles, 

negalėjomugėm jie negaiejo ne 
vien dėl to, kad buvo ma
žiukai, liet ir dėl to, kad 
buvo ap.-ireiigę vienais 
marškiniukais. Tačiau vai- 

jautėsi labai išdidus, 
jie buvo švariai nu

prausti ir marškiniukai 
naujutėlaičiai. Jiems ne
svarbu, kad mama vakar

i.ai
ne.”

šie trys vaikai dabar jau 
pasenę, jau patys turi dide-' 
liūs vaikus ir gražius anų 
kus. Ju anūkai turi kito 
kias Kalėdas: juos vis 
aplanko Kalėdų Senelis, ir 
jie negali įsivaizduoti. kaip vo Marytė, bet 

lai galima švęsti Kalėdas 
be eglaitės, be saldainių, be 
žaislų. Kai jų seneliai pa
sakoja, kokias jie turėjoiki vidurnakčio marškinius

,-iuvo iš savo kraitinės dro-vaikystėje Kalėdas, 
bulės. Gaila mamai buvo tik purto galvas ir 
draskyti baltas drobules, tikėti. Ir jie nenori 
kurių visai mažai buvo li-kad vaikai Lietuvoje slan
kę, bet vaikams marškiniu- dien turi tokias pat, gal dat

ai buvo verkiant reikalin- liūdnesnes Kalėdas, kaip jų

LINKSMA ŽINIA PONI M EI$eXHOWER'IKN£l

Mrs. .Vlamie Eisenhower linksmai šnekasi su dviem nm- 
ttrintis po lo. kai gavo žinią iš Korėjos, kad jo> vyras 
laimingai grižla iš ten namo.

1 puodelis 
Į.’» kiaulini:)!
2 puodeliai milui
1 šaukščiukas druskos
I’j šaukščiuko kepiniu nnli.liii
(haking pjudei)

1 triniausia paimkit visus 
kuriuos

F. U2P1LIETIS:

Iš Kvailiuko Užrašu

kišk;

"Mania”
lenkišką
paaugus

Dukters vardas bu- bą.
motina ją kiti ji gerbia.

ir riešutu-vaisiu-
reik ia—s upia u sty :;i:, 
kit viską i didelį kiu 

gerai sumaišykit. < / 

vyno ar vaisių sunkė; i 
(skit pastovėti. Iuo tarpu 
‘paimkit sviestą ar imuga- 

baltumo.

supn-i 
Ma ir

lei-

štai kėdė—sėsk, malonus 
ičiuli. gerasis drauge, pa- 
lausyt mano istorijos; tū

li k krantrvbės iki galo—aš 
..tu pa pa ako.-iu tikrą tiesą 
ir iš pačios širdies 

Vaikystė
lindėjau, kad man

Iriną, išinuškit iki 
pamažu pridėkit 
visą laiką m aidint 
►muškit po vieną 
nius. Visą laiką 
kad masė butų 
minkšta. Po to sudekit sau
sus dalykus, miltus, kepimo 
miltelius, sumaišykit ir gau-

. . .ta tešla dalimis sudekit i 
yra pats patenk.mas irjbjiu<1? ;u vaisiajs h.

Tokio žmo-
vadindavo, pagal-gaus ir senatvė nebaugina,jvaį jv,r;a; 
būdą. Mergaitėles jis vis randa kur savo' 
praliejo žak ii su j jėgas, kiek jų beturi, pa

Kitoje kelio pusėje ir tetą 
neturėjo jokio sodelio, jo
kio medelio. Toliau kelias 
ne tai atsidurdavo i švento
riaus vartus, ne tai apke - 

gilu.ros. davo kaimynių daržą. Ibi 
kai sakydavo ant švento
riaus pamokslą, žaisdama 
su bijūnais gėlyne, girdt- 
davau kiekviena kunigo žo
dį.

balta, 
labai

dar
pa:ieišv\dus šio grąžau- 

-ainio, tėvas jau norėjęs 
manimi nusikratyti ir tik 

kiaiisi-i^ioĮjuos Dievo baime pri

cukraus,! 
<> po to

malsi kit, 
balta ir

tais. Gerai sumaišykit. kad

buvo 
su labai

vertųsi jį nuo to susilaikyti.; aukštais ir smailais

Bažnyčia 
mūrinė ir

bt i
l’asakoja. kad atėjau šinįtais, o šventorius apaugęs 

storaiš topoliais.
Aš tankiai bodavau isii-1 /

Įsomis dienomis vienas kie- 
lada ineg- 
bažuyčios 

ir pavyde- 
kad taip aukš

tai iškilusios, o aš negaliu 
viiuau uunmuu. /uni\u.g ~ i uj . . i _ 'to Ominivti. ... I vcKi
Ka.l jie man neneš? ncsivc.s,gv„, g
Man.l.en as nkrai tikiu, t •jventa(lieniais u,no(,;i.
gan. n- senute teta pasa-|vau vienas Ypatingai mėt- 
<oja. pas kurią mane, tik* 
išvydusį pasaulį, motina pa-

pasaulin mažytis. ‘Gali ir 
taip buti, bet aš to visai ne
atsimenu. Sako, kad pra- 
nėjęs vaikščiot; tik po me-įme , ir 
tų nuo pumoje mano ver!;- O, žiul.ėti į 
-mo. ta, kaip as salėjau ,*1,^ vil 

nuodemingan na-Įpasi<kirstytų«ei.į ;ln 
po tešlą. Dabar paimkit 
duonai kepti formą 5’ co

lių ant 10 colių, Dtepkit 

riebalais, o dugną ir šonus 
oadenkit dvigubu rudu po
pierium. išteptu, riebalais.
Vietoj vienos formos gali
ma imti dvi mažesnes. Su- 
pilkit tešlą i formas b •.eik 
iki kraštų ir kep kit 275 
laipsnių pečiuje. Po duona 
padėkit puolią karšto van-

' **■ ' ,ua\au joms,
ulm. jei tik po metu* • --i-.,, ..... -įtai įskilusios 

ėmiau vaikščioti. Aišku,{kaimo vaikais ir išmoko lie- 
anumiiBuviškai Ko neįtarė 
nenori ? i^iu šeima, kad mer

‘lenkiškai Kalbėtų, bet 
ryte. aplinkui kaime 
lietuviškai tegi rd ė da m a,
kalbėjo lietuviškai. Kai mo
tina i;, klausdavo ko nors

ti ket i.

sket-
aitė
Ma-
tik

K
'1.

Mama jau baigė ruošti 
stalą. Nors nedaug rūšių 
buvo valgių, net visvien 
daugiau ir Įvairesni, negu 
kasdien. Čia buvo kisielius 
.-u aguonpieniu, gražiausi 
obuoliai, kurių gal neteks 
visą žiemą matyti, plotku- 
tės, žirniai, poni silkių, iš 
kurių visiems tekdavo po 
mažą šmotuką. Bet mėgia
miausia- vaikų valgis buvo 
bandutė.- su aguonpieniu, o 
kartai.- vietoj bandučių bū
davo sumerktos mažos ba- 
rankutės. Vaikams baran- 
i.iitės būdavo didžiausia 
staigmena, nes jie nepaste
bėdavo, kaip jos atsirasda
vo ant stalo.

seneliai turėjo prieš kelia.- 
dešimt metų. . . .

Vargo Duktė.

dėti.
Anelė Liutkuvienė.

Bridgevvater, Mass.

Užsakė “Keleivį” 
Švenčių Dovanam

Švenčių proga musu skal

Šeima ir Aplinkuma
ikai! 

apie L-.: 
ve

lenkiškai, ji atsakydavo lie
tuviškai. nes tai buvo jos Rytojai užsakė “Keleivi’’ sa- 
draugų. jos aplinkos, jesk-o draugams ir artimie- 
vaikisko pasaulio kalba. Iriems kaipo dovaną švenčių 

Išvadoje noriu pasakyti.’proga:

Vaikai žiuri Į langą, nes 
mama barasi, kai jie per
daug stebi, ką ji daro. .Ma
ma sako, kad valgyti bus 
gardžiau, jei nežinosi, kas 
ant stalo dedama, todėl 
vaikai, įdebę akis i langus, 
stengėsi žiūrėti ko toliau, 
nors tai buvo labai sunku.
Vaikai tik laukė, kuomet 
atneš šieną ir akimis sekio
jo tėvą. kur- vaikščiojo po kalba lietuviškai.

Skaitau "Keleivyje” 
mišrias ir v ientautine? 
dybas. Vieni kalba vie
naip. kiti kitaip, o man at
rodo, kad kaip mes kalbė
sim ar rašysim, prieš vėją 
nepapusim ir lietuvybės n.e- 
ikvėpsim nei mišrių šeimų 
vaikams, nei grynų lietuvių 
vaikams. Tik pasidairykim 
aplink savo gimines ii pa
žįstamus. Aš turiu tris pus
seseres, kurių dvi gimusios 
Amerikoj, o viena atvažia
vusi iš Lietuvos jau suau
gusi mergina. Jų visų vy
rai yra atvažiavę iš Lietu
vos. Tarp tų trijų šeimų 
nėra skirtumo. Visų vaikai 
kalba angliškai, ir tų. kurių 
motinos čia gimusios, ir tos 
šeimos, kuriu abu tėvai at-

tevai neturi visagalin -Mrs. Lasionis iš Homer
čios įtakos į savo vaikus. Į City. I’a., užsakė "Keleivi 
juos taip pat labai veikia 
aplinkuma, kurioje gyvena.
T aip kaip sulenkėjusios mo-
tinos duktė, gyvendama lie
tuviškame kaime ir augda
ma su lietuviais, neranda 
reikalo kalbėti jai svetima 
lenkų kalba (kurią ji girdi 
namuo-e i. taip lietuvių ar 
mišrių šeimų vaikai, gimę 
Amerikoj.-, savo gimtine ša
limi skaito Ameriką ir ne
randa reikalo kalbėti lietu- 
vi-kai. Žinoma, jie gali 
mokėti lietuviškai, bet savo 
gimtąja kalba laiko anglų 
Kalbą. Ir aš abejoju, ar 
čia tėvai gali daug ką pa
keisti.
Skaitytoja iš Boston, Mass.

Mr. Lasioniui, Homer City, 
Pa.

Mrs. 
maiea. 
kivį” 
broliui 
cester,

Mrs.

Anna Zulpis iš Ja- 
X. Y., užsakė “Ke- 
ir kalendorių savo 
P. Balch unui, \Yor- 
Mass.
A. Grigun iš Nor- 
Mass., užsakė laik- 
Mr. J. Skiendiel.

\vood. 
i ašti
Stougnton, .nas?

K. Pocius iš Chicagos at 
Keleivionaujino

važiavę iŠ Lietuvos. Pas-į . . r
tamsios šeimos tėvai at u\* didi !mai D) (lUffCm 

blogai kalba angliškai, bet
vaikai su jais visvien ne

kiemą ir apie kluoną. Kai 
tėtė atnešdavo šieną, tuo
met mama užtiesdavo sta
lą balta drobule. Vaikams 
tai buvo didelis Įvykis. Tik 
du kail per metus stalas bu
vo klojamas drobule—ku
riom ir kunigui kalėdojant. 
Staltiesėm jų niekas neva
dindavo, tik drobulėm, nes 
jos buvo reikalingos prie 
numirusių. Tuomet ne tik 
stalą baltai užtiesdavo, bet 
ir numiiitrius pašalnodavo. 
Drobulės buvo reikalinga.” 
ir retas daiktas. Kartais, net 
kaiininka atbėgdavo pasi-

!\OĮtinti. Nors namuose 
truko, bet mamos 
drebuliu vis dar

daug ko 
kraitinių 
buvo.

šiems trims vaikams Ka
lėdų Senelis buvo visai ne
pažįstamas. Jokių dovanų 
Kaiėdoms jie negaudavo ir 
įu nelaukė. Valgydavo per 
Kalėdas tai, kas likdavo 
nuo kūčių, daugiausiai ma
ma pašiidydavo avižinį ki
sielių su taukais, kurį vai
kai nelabai mėgo. Apie 
Kalelių eglutę vaikai girdė
jo lik iš pasakojimų, ku
riuos mama ar tėtė papasa
kodavo. kai visi pavalgyda
vo kučias ir likučius palik
davo ant stalo. Sakydavo, 
kad visiems sumigus miru
siųjų dūšios ateisiančios pa-

Aš daug 
kartų juos pamokiau, kad 
kalbėtų su vaikai” tik lietu
viškai ir nelaužytų sau 
žuvio, bet kas tau kiaušy 
Bijo vaikų garbės užgauti. 
Tos trys šeimos gyvena 
“ant farmų.” -Jeigu 
didmiesty gyventų, t;ii 
imtų toks piktumas, ne.- 
butų daugiau suprantama, 
kad vaikai prieš ameriko
niukus draugus nenori ro
dytis svetimtaučiai”, nes pa
tys čia gimę. Tačiau ir ant 
farmų gyvendami jie nekal
ba lietuviškai, nes skaito 
save amerikonais ir turi 
amerikonus kaimynus.

Kitą pavyzdi aš duosiu 
iš savo jaunystės, iš lietu
viško kaimo. Visi atsime
name, koks "činauninkas” 
Lietuvos kaime bu . o skei- 
džius. Taigi, musų kaime 
toks skerdžius per eilę me
tų ganė kaimo galviju.-. Jis 
turėjo vieną dukterį, kuri 
paūgėjus išvyko kur tai į

’ie-
• l

Moterims visuomet buvo 
ir bus svarbus klausimas, 
ką daryti kad nepasenti ir 
gražiai atrodyti. Man at
rodo, kad mot**ris daugiau

kur
ne-

likusi suvystytą skuduruo
se ir pati išvažiavusi į šil
ais kraštus), kad mane gan
dras atnešęs. Taip galėjo 
auti: sutinka su logika,

der.s, kad jis garuodamas! Dau<r panašiu nesąmonių 
duotų drėgmės. Vieną ke-jman pripasakojo, bet* aš j<> 
palą reikia kepti va-;nljs jr tikiu ir ne: nieko ne-
landos. o įei du mažesni atsimenu iš tų laikų, ir jie 

man tamsus, kaip ir patsai 
mano atsiradimas. O kiek 
mano atmintis siekia—bu- 

o r'o<|Vau gera.- bamblys ir vaikš- 
--'’-Liodavau laisvai po kiemą, 

po.iie rai jjs j,uvo nei didelis nei ma- 
kuri ge-I/as: kiek mažokas, kad ja

me tilptų mano norai, di-

ke paliukai, tai 2-2 * _• valan
dos. Kai iškeps, leiskit at
vėsti. po to nuimkit popie
rių, užpilkit ant 
truputį vyno ar 
gerai suvyniokit į 
ir įdėkit i dėžutę,
rai užsidengia. Palaikykit 
dvi savaites, o po to galima 
duoną glazūruoti. Papras
čiausia glazūra (glazei da
roma taip: paui’Ki*
obuolių arba seriient i 
melado (jelly). ne.1 trinku

k i / v. Z1 ZA I l T »t . ’ ” i V i I

delis, kai reikėdavo vakare 
susirinkti žaislus. Aš visą 
laiką stypau aukštyn, nors

prenu-
meratą metams savo sunė-,jj su šakute ir ant lengvo? 
nui K. Pošhkai, ten pat. |ugnies ištirpinkit i syrupą.

siai sendina bereikalingi 
rūpesčiai. ?.Ies esam įpra- 
tusios visokius nemalonu
mus ir pasitaikančius ru- 
!H*sčius plauti ašaromis. Tas 
ne tik nieko nepadeda, bet 
sugadina moters veidą. Mo
teris. kuri daug verkia, rū
pinasi ir dėl menkniekių 
-en.čia. atrodo visai kitaip, 
ego toji, kuri nuolat šyp- 

-osi ir jaučiasi gyvenimu 
patenkinta. Jeigu gyveni 
me pasitaiko nemalonumų 
ir vargų (o jų nė vienas 
žmogus negaii išvengti), tai 
juo” nugalėti reikia ne 
ašaromis, bet šaltu protu.

Bo te, man atrodo, kad 
moterys dažnai neranda 
sau tinkamo užsiėmimo. 
Negana namuose šeiminin
kauti, valgi virti, auklėti 
vaiku.”. Kiekvienas žmogus 
nori dar kažko, kas paten-

Mrs. C. Kadarauskas iš 
E\eter, N. H., atnaujino 
"Keleivi” ir užsakė kalen
dorių savo broliui C. Gri
gun. Exeter. N. H.

Mrs. Mary Vidunas iŠ 
Laurence, Mass., užsakė 
“Keleivį” savo švogeriui ir 
seseriai M r. ir Mrs. F. Zub 
rai. Laui-ence. Mass.

Visi užsakytojai siunčia 
kaitų su kalėdinė dovana 
geriausius linkėjimus šven
tėms ir ateinantiems Nau
jiems Metam?

-’u šaukštu užpilkit jį ant 
luonos kepalo, ir jis apsi-

ncsūpi'aiau. Kode’. 
nei už ausų teta tampyda
vo aukštyn, nei už čiupros, 
tik vis pasidarydavo tai kel
naitės trumpos, tai ranko
vės. . . . Pagaliau ir ša va 

nepasitenkindavau:kiemu
dengs plonu. blizgančiųjų lrijų pusių buvo kaimynų
-luoksniu.

miestą. Toji duktė po ke- kinių jo slaptus troškimus.
iių melų grižo jau ištekėjusi 
už dvaro Lerno. Per savo 
vedybas su dvaro bernu ji 
pasijuto ištekėjusi į “aukš
tesnę klasę” ir tik lenkiškai 
kalbėjo. Kai jos vyras iš
vyko į Ameriką, ji persikė-

Man teko girdėti daug mo
terų. kinio? skundžiasi, kad 
gyvenimas Ijepia^mis, ta
čiau jos nieko nedaro, kad 
ji padaryti prasmingą. O 
tam reikia rasti naudingą 
užsiėmimą, kurs neštų nau-

K su savo maža dukrele pas dą ne vien sau, bet ir ki- 
tėvą skerdžių ir sakė, kad tiem. Žmogus, kurs jaučia
mos dukrelė kalbės tik len- si, kad dirba naudingą dar-

SMMl.MMiBM

POETAMS
Leiskit krisči vis lasą po lašo 
iš šaltinio teisybės šventos.
Te jie sostą mamono pratašo 
vien vergovę žmonija: j 
nuo pat amžių pradžia--.

Teprasmenga tie aukso altoriai, 
meklę (langu satrapu vaikams. 
Tesugrįžta gyvi savanoriai, 
savo laisvę krauju atkovoję, 
nesilenkti stabams i

ALFONSAS t.iEORAiTIS.

Artėjant šventėm, jau da
bar laikas kepti vaisių duo 
nas, nes jos turi pastovėti 
2-3 savaites, kad gautų ge
rą skoni. Čia paduodame 
receptą baltos vaisių duo
nos.

Light Fruit Cake
Reikia paimti:

1 švara baltu razinku (rakins)
1 svarą supiaustyto cukrinio 

ananaso (canified pineapple)
’ -j svaro cukruotu supiaustyti! 

vyšnių (candied sliced cher- 
ries)

•išvaro supjaustytų baltų mig
dolų (almonds)

’ į svaro riešutų (pištachio 
nuts). supiaustyti)

G svaro cukruotų lemono žie
velių (eardied lemon peel). 
smulkiai supiaufltytų

1 į svaro cukruotų orančių žie
velių (candied orange peel), 
smulkiai supiaustyti)

1 kenukas supjaustyto kokoso 
riešuto (coconut)

1-3 puodeliai vyno, konjako 
(brandy) arba kokios nors 
vaisių sunkos

1 puodelis sviesto arba marga
rino

OLANDŲ GRAŽI OI.K

Graži olandikė. Jnan Emy 
Hupkes iš Flu”hins, Olandir 
joj, pasipuošė tautiškais rū
bais ir vyksta pasitikti aukš
tą viešnia iš Švedijos, švedų 
princesę Sibyila.

Pakalbinkime kaimynu* ir 

draugus užsisakyti ' Kelei- 

▼Į.” Kaina metams $3.

'laižai ir tik viena tvora 
skyrė. Į vieną daržą jokių 
iliuzijų ir neturėjau, bet ki
ti du—tik maža vagutė . . 
o ten morkos, agurkai, braŠ 
kės, paliai gatvę patvoiy 

r:i's;! air)astai, avietės taip ir 
traukia. . . . Turiu pasakyti, 
kad teta turėjo vos vieną 
trumputę ežikę ir tos pusė 
buvo apsodinta rūtomis, 
tulpėmis, riogsojo kiek 
gvazdikų, Krūvelė prisiko- 
rusių žemčiūgų,—vis tai ne
naudojami dalykai,—o ki
tame ežės gale—svogūnai. 
Taigi, taip ir traukė į kai
mynių daržus, bet apie tai 
buvo net manyti nevalia, ir 
aš tenkindavausi vien sava) 
gėlynu. Prie ežios galo bu
vo šulinys—nevalia net pri
eiti. Na, ir neidavau. Tie
sa. sykį buvau Įsikraustęs 
jo dugnan, kai jį valę žmo- 
lės nuėjo pietauti ir užmir
šo kopėčias ištraukti, bet 
ten buvo taip šalta ir ne
jauku, kad nuo to sykio vi
sai manęs šulinys nebeįdo
miu o. Aš nusprendžiau 
daugiau r.et neiti arti prie 
jo. ir nesupratau, kodėl ma
ne ištraukę visi taip barė?

Visai kas kita buvo su 
keliu, nuo kurio skyrė tik 
tvora ir vartai. Aš prie jo iš
tisomis valandomis, prfei 
spaudęs veideliu prie par- 
kanų tarpo, išstovėdavau. 
Buvo labai įdomu: kartais 
pravažiuodavo vėžimai ir 
sukeldavo aibes dulkių, 
praeidavo pėsti, pakalbin
davo mane, bet pačiam iš

davau gavėnios laike klau
syti varnų krankimo, kurių 
topų- medžiuose būdavo ži
bės. Ir tai per pačią sumą. 
Diena būdavo saulėta ir te
ki, tyki. Miestelis lyg iš
miręs: visi bažnyčioje. T<> 
kia raminanti tyla. Kartais 
ją pertraukdavo savotiškai 
malonus varnų krankimas, 
joms pritardavo pasvert.>• y 
pririetų arklių prunkštimą. . 
kartais kitas ir nusižveng
davo. Iš bažnyčios pasiuii - 
sta vargonais grojant, žmo 
nių giesmės melodijos, su
skamba varpeliai. Aš sė
džiu prie lango saulės ala-
kaitoie vienu vienas \ isuo- «*
se namuose, seku akinis, 
kaip varnos pešasi prie liz
dų, ir man gera būva šiuo
se rėmuose.

Tiesa, aš jau mokėjau ir 
kalbėti. Išeinant aš prašy
davau palikti man “du duo
nų—du cukru.” Sakydavo, 
jog aš esąs protingas. Gal 
but, bet aš manau., jog tas 
rodė turint gabumus mate
matikoje: teta duodavo ei: 
kraus gabaliuką tik su duo
nos šmočiuku, o aš norėda
vau gauti daugiau cukraus 
ir todėl prašydavau: "du 
duonu . . .”

Kaip jau sakiau, aš sty
pau aukštyn ir su naujai 
nupirktomis kelnaitėmis ar
marškiniukais aš igaudarau 
daugiau laisvės: mane išsi
vesdavo į miesteli, ir aš su
žinojau, kad jame yra ir 
daugiau gatvių, teka per ji 
didelė upė, kurion įteka ki
ta: yra krautuvių, iš kurių 
viską perkama, net ir sal
dainiai. . . . Bet vaikščio
jant vistik mano ranka bū
davo suspausta tetos ran
kose ir nemėgink atsipalai
duoti. . . . Paleisdavo ją tik 
kiemo varčiukams užsida
rius.

Su šia laisve ėmė man 
pasakoti įdomių ir iki pat 
kaulo smegenų nuobodžių 
dalykų. Ir visa tai turėjau 
atminti.

Mano gimtasis miestelis, 
sakė, esąs Lietuvoje, o aš— 
lietuvis. Aš tai priėmiau 
už šventą tiesą, be jokių 
abejonių. Tuo aš ir dabar 
tikiu: visi aplinkui kai!įėjo 
lietuviškai.

(Bus daugiam

eiti į kelią—draudžiama.

“Keleivio” kalendorių jau 
galima užsisakyti/ Kaina 
50 centų. I/žsakymus ir pi
nigus prašome siusti;

“KELEIVIS”
636 Ea»t Bro«dwrtv 
So. Bocton 27. M#a.
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Iš Plataus Pasaulio
Faltdando Bazės

Anglija pradėjo statyti 
naujus sustiprinimus Falk- 
lando salose netoli Argenti
nos. Į tas salas Argentina 
reiškia savo pretenzijas. 
Anglija salas stiprina, kad 
Argentinai nebūtų pagun
dos jas okupuoti. Ginčas 
dėl tų salų jau yra kelių de
šimtu metu senumo.

“Taikos Kongresas“

Bolševikai sušaukė Vie
noje, Austrijos sostinėje, 
naują “taikos kongresą,“ Į 
kuri atvyko daug bolševikų 
ir bolševikuojančių žmonių 
iš Įvairių pasaulio kraštų. 
Kongreso vyriausias “vai- 
i uote,jas“ yra rusų bolševi
kų rašytojas llja Erenburg,

Ekvadoro Maištas

Kiek “Džiabu’’

Gruodžio 11 <1. Prince 
ton, X. .J., posėdžiavo X. J. 
valstijos vadai ir apskai
čiavo, kad federalinė vy
riausybė gali duoti bVl.OOo 
darbų republikonų partijos 
šalininkams. XT. J. republi
konai planavo, kaip tuos 
darbus skirstyti, kad visų 
valstijų partijos skyriams 
lygiai tektų.

Registruos Agentūras

Indijos vyria iby bė ren
giasi išleisti Įstatymą, pagal 
kuri visos svetimu valstybių! 
agentūros, kurios užsiimat 
kultūrine ar politine propa-- 
ganda, turės registruotis In
dijos vyriausybės Įstaigose. 
Tokių agentūrų Indijoj 
daug yra prie Įvairių diplo-

GEN. EISENHOVVER PAS KOREJIEčIL’S

Busimas Amerikos prezidentas lankėsi Korėjos fronte ir 
tarp kitu kariškų dalinių lankė pietinių korėjiečių dali
nius. Paveiksle matosi, kaip gen. Kisenhower susitinka 
su išlendančiu iš apkaso korėjiečių pulkininku Sung Eun.

‘Tauta Nepribrendo'

Lapkričio 30 d. Venesue
loje, Pietų Amerikos res
publikoje, buvo daromi rin- , uuos 
Rimai Į steigiamąjį seimą.

Xuo 194S metų ten valdo 
“miiitarinė junta“ iš trijų 
vyrų. arba, paprasčiau sa
kant, kariška diktatūra. Per 
4 metus ••junta“ (grupei 
•'ruošė kraštą” rinkimams 
ir diktatoriai tikėjosi, kad 
kraštas išrinks diktatūros 
šalininkų daugumą i parla
mentą, o tada militariniai 
ponai butų galėję vaidyti 
visai “legališkai,“’ su tautos 
pritarimu.

Bet koks buvo diktatorių 
nustebimas, kada pradėjo 
plaukti pranešimai apie 
rinkimų rezultatus. Pasi
rodė, kad Venezuelos žmo
nės milžiniška balsų daugu
ma militarinius diktatorių.- 
atmetė ir pasisakė už pa
žangią opozicijos partiją.

aliejumi. Ten gana spar-jjų išnaudojami ir persekio- 
čiai auga pramonė. Alie- jami eiliniai žmonės parei
gius valyklose, aukso ka-Jkalaus savo teisių ir ntipe- 
svklose. dabar ir geležies

kasyklose jau dirba 
dešimtimis tūkstančių žmo
nių. Auga pramonė, auga 
ir' darbininkų skaičius. Lai
kiniai militariniai valdovai 
gali penėtis, bet kada nors

šios ••patriotiškus” sukčius, 
kurie dabar kariškos dikta
tūros priemonėmis .-avė tu
kina. — ab.

GYVOJI JĖZAUS KRIS
TAUS BAŽNYČIA

1.1 Leoną r d St.. ItartJikn. N.Y.
I inkaiaiau-io- ilgients Zitintas 
vakarams ir Kalėdų <U»\aiH»ms 

KNYGOS 
gaunamos iki Nauju Metu 

beveik už pusę kainos 
ši.H l*TARNIAI. Pirma kny

ga. kurioje liek daug pasaLvia 
apie Amerikos lietuviu gyveni 
mo sunkumus, vargus ir kovas 
•ei lirl uvylk-s. G52 puslapiai, 

•limo š,ilgio, "deitf-s šerno ir 
kun. Dembskio atvaizdai. kai
na tik 3 doleriai.

ŠIRDĮ ILS RIMAI. Ameri 
kos lietuviu gyvenimo roma
nas; pirmas apie širdi; ilius
truotas; 15(1 puslapių; kaina ! 
doleriai.

ČIKAGOOS ŠEŠĖLIAI. Sep- 
tvni<>s novelės. I»aise>nes už

li. aį v .! 
- nj-rįžinlas 
p:,liksiu ju

už ligoniu ku 
. pp. trurasi 
-b.no Ev. I i 
u liu- luinai .

SIU |II>U p;tMi»Ti(i. Kttr.tv 
nusitikti. Jvz.

\o. kol jis yra rah«kuna>: 
jo, kol jis vra arti. I.
“ i« .

Pamoto liniuką^
Y i*'i kv ic*vif*itii 

iuifi<*katna.

DYKAI

i matinių atstovybių.
t

Ekvadoro respublikos ka
riuomenė nuslopino Guaya- 
(įuil mieste kilusi maištą, 
kuriam vadovavo Guevara 
Moreno. Ekvadoras, kaip 
ir daugumas Lotynų Ame
rikos kraštų, gyvena nuo 
jterversnao iki kito. Kartais 
perversmai nepavyksta, ta
da reikia palaukti iki se
kančio.

Otto Remer Kalėjime

Vokiečių generolas Otto 
Ernst Remer, vadovavęs 
hitlerinei Reicho partijai, 
padėtas Į kalėjimą trims 
mėnesiams už išvadinimą 
visų prieš Hitlerį kovojusių 
vokiečių krašto išdavikais.
Ypač Remeris smarkiai pul
davo 1944 metų liepos 20 čiai senai jau reikalauja tci- 
d. sąmokslininkus prieš Hit-’sės iš kolchozų išstoti. Daug 
leri. {kolchozų

1
j Vos suskaičius cei-dali-,sill,.u^.i„ 
balsų kariška diktatūra .ve- iliustnl„,„s. -!lc 
dė griežtą cenzūrą, sulaikė

k 11Iš.
.iii.ttsti?

pa t n'. 
kito I be

šaukiu 
I« tllVLskos

O. tiekei
ui - įkinkyti.

(Skelbimus

DYKAI

Užsakymas Italijai

Amerikos karo laivynas 
davė užsakymą Italijos lai
vų statytojams pastatyti už 
40,000,000 dolerių daug 
mažų karo laivų. Laivai 
bus apmokėti iš kongreso 
paskirtų pinigų ginklams 
gaminti Europos kraštuose, 
kur gamyba yra pigesnė.

Jugoslavų Kolchozai

Jugoslavijos vyriausybė 
nutarė likviduoti virš 1,009 
kolektyvinių ūkių, i kuriuos 
valstiečiai seniau buvo su
varyti. Kolchozų panaiki 
nimas aiškinamas tuo. kad 
jie neapsimoka ir neša val
stybei nuostolius. Valstie-

dar palikt?,.

Siūlo Pakviesti MacAarthur Liudyti
Senatorius. Hunt iš Wyo- 

ming pas’ulė senato karo 
komisijai pakviesti genero
lą MacArthurą liudyti toje 
komisijoje apie jo turimą 
“aiškų ir galutiną“ planą 
Korėjos karui užbaigti. Se
natorius sako, kad jei gene
rolas toki planą turi, tai ka
ro vadai, kongresas ir visa 
tauta turi žinoti, koks tas 
planas yra. Savo siūlymą 
šen. Hunt išdėstė laiške se
nato karo komisijos pirmi
ninkui šen. Russell.

Kiti jstatymų leidėjai ma

Kodavimo Liga
Ijošimas kortomis eina vi- iėdų. lapkričio

sur, Europoj, Amerikoj ir 
visam pasauly. Ix>šia šei
mos savo namuose, pilie
čiai savo klubuose, daktarai 
su advokatais savo raštinė
se, kunigai klebonijose, 
unijų vadai su unijistais 
svetainėse. Lošia vyrai, 
kortuoja moterys ir maži 
vaikai susėdę ant šaligat
vių. Dažnai vaikučiai grei
čiau išmoksta pažinti čirvų 
tūzą negu abėcėlės raidę G.

no, kad perėmus v: 
naujai administracijai gen. 
MacArthuro planas bus ži
nomas ir naujam preziden
tui ir karo vadams ir tuo 
planu jie galės pasinaudoti, 
je? ras jį priimtinu.

TIKINTIEMS TIESA
Pasėifsk juos savo Ti«><->jc, nė- 

Tavo žodis yra Tilta: Jon. 17:17. 
j«us maldoje sako: pašvęsk juos, 
►tū yrac tave ir man*-, brolau ir sese. 
Pievas <luort3 božnam pažinti tiesa, 
kurios jis ieško. T:i Tu-sa vra Kto- 
jija. ('d)

'. Alik Armin.
' Mass. St. Gary, Ind.

Vte«t 3 knygos tik vi 4 
dolerius! B«t iit» bo- 
groHksI numulto kai
na gal,m tik iki Nouiu 
Moty. Todėl ncdaltkita, 
bot kilkit* i voką $4jOO 
ir tiytklte: OR. ALO. 
MARGERIS, 3S2S Sa. 
HabMė St., CMcsgo S, 
III. Psrstuntlmo koftut

1 d. žiunu, 
mano frentas jau vėl lošia 
ix>kc-ri, kad net dūmai rūk
sta. Ir ilgai neėmė, už pus- 
\alandžio prakišęs kiek tu 
rėjo išdūmė laukan. I/xp- 
kričio 7 d. jam parašiau se
kama laiškuti:

“Didžiai gerbiamas 
čiuli: Spalių 4 d. man

Lošia turtingi didelėmis 
sumomis ir kartais pralošia 
dvarus. Lošia biedni dar
bininkai ir kartais pralošia 
paskutinius centus, visa al
gą, ir namo eina be cento. 
Lietuvoj vaikai lošia iš deg
tukų, Amerikoj iš “mar- 
bles”—žaidžiamu akmenu
kų.

Iš pradžių lošimas būna 
žaidimas, smagus laiko pra
leidimas, vėliau beprotiškai 
Įkyrus paprotys, j>agaliau 
namų nelaimė ir dažnai 
baigiasi tragedija. Korta- 
vimas yra liga nuo kurios 

{nėra gyduolių, nėra medi- 
‘ kalės pagalbos. Kai žmo
gus Įpranta kortuoti, tai bū
na sunkiau atsikratyti, kaip 
nuo rūkymo arba girtuok 
liavimo.

Tiesa, didžiuma žmonių 
turi saiką išsigerti, normą 
parūkyti ir laiką pakortuo- 
ti. Bėda tiems, kurie pra
dėję kristi, klimpti jau ne
pajėgia atsilaikyti, kol nu- 
arimsta ligi dugno. Mes 
turim tam pavyzdžių, čia 
duosim vieną.

Tūlas mano geras bičiulis 
labai mėgsta kortuoti. Prie 
kiekvienos progos jis lošia 
ir pralošia iki paskutinio 
cento. Visuomet jĮ sudrau
džiu. išmetinėju ir kartais 
gražiai kalbinu, kad mestų 
tą žaidimą, kuris jam taip 
daug kainuoja. Dažnai jis 
tik nusijuokia, o kartais ir 
piktai atšauna: “Kibą už 
tavo? Rūpinkis savais rei
kalais, ne tavo dalykas ką 
aš darau su savo pinigais.“ 
Bet vieną kartą, spalių 4 
d., jis man paduoda seka
mo turinio raščiuką:

“Jeigu tamsta pastebėsi 
mane lošiant pokerĮ arba 
dvidešimtvieną, be jokių 
ginčų išmoku tamstai dvi
dešimt penkis dolerius. Tas 
galioja ligi 1952 metų Ka
lėdų.—X.’’

Nereikėjo laukti nė Ka-J

bi- 
įtei-

kėte didžios garbės pasiža
dėjimą, kuris skamba seka
mai: (Viršuj parodyta.!

“Tamstą pastebėjau lo
šiant iMikvri lapkričio 1 d., 
1952 m. Todėl nemanau, 
kad reikėtų laukti ligi Ka
lėdų tuos dvidešimt penkis 
dolerius koketuoti, geriau
siai tą padalyti dabar, tuo
jau. Cash galite man per

rinkimų rezultatų skelbimą, 
o paskui vienas iš diktato
rių, pulkininkas Rerez Ji- 
minez, “ginkluotųjų jėgų 
sprendimu“ pasiskelbė lai
kinuoju šalies prezidentu 
Rinkimų Įstatyme patys 
diktatoriai buvo Įrašę, kad 
šalies laikinąjį prezidentą 
rinks steigiamasis seimas, 
kuris turėjo priimti ir nau
jąją konstituciją. Bet ka
dangi rinkimai išpuolė ne 
pagal diktatorių laukimą, 
tai rinkimų rezultatai pa
naikinami ir vezenueliški 
Pleėhavičiai, Smetonos ir 
panašus “tautos gelbėtojai“ 
valdys ir toliau be tautos 
pritarimo.

Liūdną ir juokingą “rin
kimų džioką” iškrėtė Ve- 
nezuėlos diktatoriai. Jie 

7,Įap?ijuokino viso pasaulio 
akyse. Bet Venezuelos gy- 
yentojams diktatorių rinki
mų komedija kainuos daug 

o “klai
dą” diktatoriai bandys iš
pirkti naujais persekioji
mais ir opozicijos smaugi- 
inu.

kai
na doleriai.

Visos 3 kn.vg.os sykiu tik už 
<» dolerius! Bet šita beprotiš
kai numušta kaina "alios tik! 
iki Nauju Metu. Todėl nedels
kite, bet tuoj kiškite i voką G 
dolerius ir siuskite: l)r. Alg. 
.Margeris. 332T. So. Halsted St , 
t hi<*ago S, III. Persiuntimo 
kaštus apmokame.

I inu.-. kuri.- k'ii.iul ....n.;.,
skausmu.'. REI' M A rišKt S SKaI 
virs, ranki, , skapiu I!-

Į.VIO IR TIRPIMO, NEI RAM.II . 
NLOVAROJ, blEGI.ll S. .1. T-u t-l 

įvertini -av.. sveikatą ir ją l-r.:, 
gini, lai tuojau parašyk savo vare. . 
pavarde ir anliasą ir siusk ši i-ai- 
nimą u«-l naujai pagerinto b-k r.:>> 
Galingom Mostės. Aplail.v-i U, ■> 
inokes.-io, pavartojęs savan • la:k >. 
j.-igu nesi jaustum stiprr r.is. u- v- 
kesnis, ir n.sgellMiu jums. tada gr.- 
zink mums likusią ir juiu .‘u.ti^

, i.iekas n.-kainuo-. Me žinom, ka i
LAISIĄ, tūkstančiam pag.-lkejo, pagelias .r 

itamstai. I ztil rit.ain pas.-km.
Yra senas ir teisingas pri<ž.«’i : 

kas tepa. tas ir važiuoja. Ia.1 j- .’-.u 
nori važiuoti, tai ir t. r»k ir vėl tep:. 
su Iteksuio Galinga Alostim. (l2-r>k, 

DEKEN’S PRODt tTS 
R. O.

Ne«ark t. N. J.

PALANGOS TREJOS 
DEVYNER1OS

Tai augalinis sutaisymas, susideda 
grynai iš šaknelių, lapu, žiedų, sėklų 
ir žolių. Veikia į kūno organus taip 
kad pavart-.jus tūlą laiką žmogus 
gauna nauju jėgų ir energijos. Kiek
vienas kas nori buti visada sveikas, 
turėtu turėti Trejanką. Tai geriau
sias vaisias nuo dispepsijos, vidurių 
užkietėjimo, nerviškumo, stokos ape
tito. širdies pykinto, išpūtimo, pilvo 
sugedimo, neuralgijos, reumatizn.o, 
kosulio, gerklės skaudėjimo karščia
vimo, krupo, blogo ūpo. bendro nu
silpimo, inkstų ir kepenų ligos.

Kaina su prisiuntimu ?!/*•. Gau
nama pas:

FLORAI, KERK CO.
Bnx 3rt."», Dept. 5. Clinton, Ind.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau Krano I’uidoko. kilusio :s 

Raudėnų parapijos. Kauno rčdyhc . 
ir Ono Klinicnskaites, kilusios 
Raudėnų miestelio. Prašau atsilii 
li. artai gal kas kitas man apie ju.,.s 
praneš busiu labai dėkinga. Iš le
vų aš esu Morta Klimonskaitė; .1: 
bar mano adresas toks:

.Morta Casjjer.
21 E. Montcaltn, Pontiae. Moti.

a -

Paieškau Valantino Dailidės, kilu
sio iš Katilių kaimo, Griškabndžio 
valsčiaus. .Ji.-, atvyko Ametikon dar 
prieš pirmąjį karą. Prašau ji patį 
ar jį žinančiųjų atsiliepti šiuo ad
resu : < ~! >

Jonas Liudžius,
105 Rhodes St., Nevv Rrilain. Conn.

APSIVEDIMAI
Reikalinga moteris prie biznio ir 

namų darbo, ir padėti gyventi, n- s 
vė-nani nuobodu. Kašydanio- la; 
kus. įdėkit ir savo atvaizdus. (50 f'Jeorgi-,

1 l»'5fr Uodge, Van Oyke. Mieli.

duoti asmeniškai arba pa-K,*Y g—g'-y“ * —— 
rašyti čekutį, ar money or-RraW aaan’: hav 
deri vardu Amerikos Lietu
vių Taryba ir perduokite 
man, gi aš pakvitavęs per
siusiu Tarybai. Nemanau, 
kad tokie pinigai butų pa- 
doru asmeniškai sunaudoti, 
dėlto ir nusprendžiau, kad 
geriausiai bus perduoti vi
suomeniniams reikalams.“

Parašęs ir pasiuntęs ta 
laiškutį visai nemaniau,

Venesuela yra didelio 
aploto, bet retai apgyventa 

Ketų Amerikos respublika. 
JOs plotas siekia 352.143 
ketvirtainių mylių. <> gyven
tojų yra tik 5,00o,0i>o. 
Krašto didžiausias turtas

blbK.l.f; NAI JIENA SENIEMS IR 
N Al JIEMS ATEIVIAMS;

Jau išėjo laukiamas, linksmas, 
įvairus, turtingas PELĖDAS KA- 
I.KNboRH’S R»f,:j METŲ. Jam* 
i.tpa daug .šaržų, iliustracijų, for.ių 
ir Stalino raudonasis kampelis, 
lrii-b- į.-.-'paiis.dilas KARALIENES 
Ml< IIAI.IhiS PRANAAYSTLS ir 
NAJASIS SAPNININKAS. 12S 
pusk, l..-.ii.a tik 31.21'.

(■iriausios Kalėdines lM»>
Kalifo pasakos 1 ir II dalis, 210 
pu.-!., kairu- £2.75. And r r-ono pa
sakos. 21 n pusk. kair.a ?2.7h'*. A 
Vifainis ž« maičių Žemėje. 132 pusi. 
trina si.'-1 Išėjo jau 'J mnnerL- 
l’rlvd.i. o Kalėdinis išeis apie šio 
nu nėšio 20 d.

k’ žs i pren u merą vę Pelėda 1 !»5.°. mt 
tam- ir prisiuntę ž IMO gaus Pelėdos 
Kalendorių dovanai.

Adresuokite: Peb-da. 3lo3 South t
Kaisti-il St.. Chieago Š. fll.

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiskos džiovintos 
L’ogos yra gerai <lrt 
tų, kurie turi nžsise- 
nėjusių ,-alčiu galvo
je, erzinančių skaude- 
ūmų kvėpavi <n> kana- 
bi<-ie, kaip tai rosyji- 
ar gerklėje. Pfcliniš- 
kos L’ogos yra išdžio
vintos taip, kaip džio
vinto-; slyvos, ir jas 

valgyti kaip džiovintas 
, ir yra gerai vartoti 

formoje. Palr.iiškos Uogos 
i maistingos, ir yra gerai 

tas Uogas valgyli dėl v 
pagerir.iiTHj. S2?n svaras, 
norite p^-r C.O.I'., tai S2.25 švara

ALEXANDER’S CO
tll W. Broad»ay 

South Ihrtim 27. Mass

tam 
vintas 
arbatos 
yra lai

galima
slvvas

o kuru
jeigu

kad jis {tildys savo pasiža- yra aliejus, kutį kasa Ame- 
dėjimą. Apsirikau. Lap- rikos kompanijos. Per me-
kričio 27 d. susitikęs jis sa
ko: ‘ Parašyk i>akvitąvimą, 
čia pinigai ir daryk su jais, 
ką nori, tai tavo: tik viena 
sąlyga, kad mano vardas 
neturi but spaudoj skelbia
mas.“

Tapau priblokštas! Imti, 
ar neimti? .Neimsi, atsisės 
ir praloš. Priėmiau ir pa
siunčiau Taiybai. Pakvita
vimo kvitą gavau, numeris 
12210.

Nors ir sakydavo, kad 
“ne tavo reikalas, jei aš 
pralošiu,“ bet visvien (kan
dimas palikdavo jame ryš- 
kę žymę ir rimtai mąstyda
vo, kad reik mesti, 
skriaudą sau daro. 
liau, nutarė, metė ir dar 
bausmę užsidėjo. Dėja, p&-

tus Venėzucla iškasa apie 
600,000,000 bačkų aliejaus, 
arba daug daugiau negu 
Sovietų Rusija. Venczuela, 
pagal aliejaus gamybą, st<>- 

^vi antroj vietoj pasaulyje 
po Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Aliejaus “inte
resai” nori, kad krašte butų 
“tvarka ir ramybė.” kad 
nieks netrukdytų griebti 
smėtoną nuo aliejaus. \5- 
rtezuelos biurokratai ir mi- 
litariniai tautos vadai, ku
rie sočiai ganosi apie alie
jaus šaltinius, irgi nori 
tvarkos ir ramybės. Dikta
tūra užtikrina tvarką ir ne 

nes tikframuolius sudraudžia, todėl 
Paga- pinigingi žmonės pati nk i ii- 

ii diktatorišku režimu. Jtd 
“prastokai“ sutiktų bai-

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Anglišk&s ir AngliŠkai-Lietuviškas

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

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, M«s*.

plvdo, pasižadėjimas sudu- suoti už diktatorių rėmėju
zo, reik bausmę užsimokėti 
ir užsimokėjo. Jdomu, kaip

jiems butų pripažįstamos 
pilietinės teisės. Bet jeigu

žmogus su savim (kovoja,- jie balsuoja ne taip, kaip 
Kalbamas asmuo nėra dar “reikia,“ tai venezueliški
visiškas kortavimo vergas 
jis kovoja ir bando atsispir
ti prieš pagundą ir atsikra
tyti to negeistino Įpročio. 
Tokiam reik padėti, bet 
kaip?

A.

Smetonos rinkimus panai
kina ir valdo toliau ... iki 
kas nors jiems spirs i užpa
kalį ir nuvers nuo vogto 
sosto.

Venėauela garsi ne tik

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija

{kurta ISS6 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2.12I1.35S.OU

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados .Micstu-ise 
GyvybČs apdrauda nariams nuo $100.00 iki S5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki G0 metų 

Nariai gauna savaitraštį "Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo I^tlnlarybės fondų Šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti Šios broliškos organizacijos na
rtais. Smulkesnių pair'škinimų klauskite vietinėje SLA 
kumpoje, ar rašykite i centralinę raštinę tokiu adresu:

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

BOSTONNE
YRA LIETUVIŲ

BALF’o SEIMUI 
STROPIAI RUOŠIAMASI

Pereitą savaitę buvo dar 
vienas BALF’o seimui ruoš
ti komiteto susirinkimas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose. Susi
rinkimas buvo gausus ir gy
vas. Išdalyti banketo bi
lietai platinimui ir išsiųsta 
apie 500 laiškų organizaci
joms ir pavieniams BAIT’o 
rėmėjams, prašant juos da
lyvauti busimam seime ir 
seimo bankete.

Be to, nutarta prašyti ra
dio programų vedėjų, kad 
jie neatsisakytų parekla
muoti BALF’o seimą ne
mokamai, ir buvo paskirti 
asmenys, kad rašinėtų apie 
busimą BALF’o suvažiavi
mą Ameiikos lietuvių spau
dai. Kiekvienam laikraš
čiui paskirtas atskiras ko
respondentas.

STRAIPSNIS
LIETUVIŲ

APIE
PROTĖVIUS

Istorikės Dr. Marijos Al
se i k a i t ė s - Gimbutienės 
straipsnį apie baltų ir indo
europiečių kilmę “On the 
Otigin of North Indo-Euro- 
pians” atspausdino moksli
nis žurnalas “American An- 
thropologist’’ No. 4, 1952 
m. Autorė parodo, kad se
nieji baltai—lietuvių protė- 
vaiai—jau mažiausiai 3700 
metų turėjo savarankišką 
kultūrą ir kalbą plačioje te
ritorijoje tarp Baltijos 
ros ir Dniepro upės.

Lankėsi K. B. Kraučiunas

kad BALF’o 
didelis ir sek-

Tikimasi, 
seimas bus 
mingas.

Spaudos Komisija.

“Atžalynas” Sutraukė
Didelį Būrį Žiūrovų

IŠPLĖŠĖ SILVER CAFE

Pereitos savaitės pirma
dienio naktį vagys įsilaužė 
į Silver Cafe. gerai žinomo 
lietuvio Zavadskio įstaigą, 
ir padarė kelių šimtų dole- 

144.092 svetur gimę žmo- rių nuostolį. Išvogė daug 
nės, arba 85,284 mažiau,[degtinės, cigarečių ir nema- 
negu jų buvo prieš 20 me- ’ -s-:—
tų (1930 metais).

Pagal tautybes sveturgi- 
miai taip pasiskirsto: airiai

Cenzo Biuro Bostono sky
rius skelbia, kad pagal 
1950 metų gyventojų sura
šinėjimą, musų mieste yra

27,727: kanadiečiai 27,-
559; italai 25,315; Rusijoj] 
gimę 21,686; lenkų 5,918; | 
Angina ir Wales 5,396; 
LIETUVIŲ 4,530; švedų 
2,533; vokiečių 3,289; ško
tų 3,094; graikų 2,863 ir 
austru 1,506.

ža grynais pinigais. įsi
laužimas padarytas apie 12 
valandą nakties, per užpa
kalines duris.

Čiurlionio An»amWio.
šiuo Tarpu Nefirdėmn

NAŠLIŲ BALIUS
GERAI PASISEKĖ

JAUNAS VYRAS 
'NEMALONIOJ PADĖTY*

Pereitą šeštadienį musų 
įstaigą aplankė K. B. Krau
čiunas, atvykęs į “Atžaly
no” vaidinimą. Svečias sa
kėsi norėjęs pamatyti, kiek 
lietuviškas mėgėjų teatras 
pažengė per 30 metų. Se
naisiais laikais p. Kraučiu
nas buvo labai veiklus lie
tuviško mėgėjų teatro dar
buotojas ir aktorius. Jis.dar 
1914 metais Bostone, Miko 
Petrausko veriamoj

Galimas daiktas, kad 
ju- tarp gimusių Rusijoj yra ir 

lietuvių, nes seniau atvyku
sieji kartais ir dabar pasi
sako gimę Rusijoj, nors jie 
butų gimę ir tautiniuose se
nosios Rusijos pakraščiuose 
(Lietuvoj, Latvijoj, Lenki 
joj ir k.).

Pereitą penktadienį įvy
ko pasitarimas ALT, Bend
ruomenės ir BALF darbuo
tojų dėl atkvietimo į Bosto
ną vasario 14 d. Čiurlionio 
Ansamblio iš Clevelando.

Išsirodo, kad jau virš 
■dvejų mėnesių tas klausi
mas buvo keliamas ir buvo 
siūloma vietiniam ALT sky
riui pasisakyti, ar jis nori 
imtis iniciatyvos Ansambli 
kviesti Vasario šešiolikto
sios proga, ar sutiktų Va
sario 16 šventę minėti kiek

. IvėlįaU, kad Ansamblis visgi
Lietuviškojo . galėtu čia minėta dieną at-

Meno DarbeUų|vvkti' Mat, An;amblis va
sario 15 bus Hartforde, td-

Lapkričio 30 d. rengtas 
metinis našlių balius su
traukė pilną klubo svetainę 
žmonių, daugiausiai našlių. 
Kaip kasmet buvo renkama 
našlių karalienė. Šiais me
tais tą titulą gavo p. Teklė 
Bonienė iš Cabridge, Mass., 
o “karaliumi” paskirtas C. 
Savickas iš Dorchester, 
Mass.

Badavimą pravedė komi
sija iš trijų asmenų: A 
Chapliko, J. Kirmelevičiaus 
ir M. Venio.

ŠĮ KETVIRTADIENI
KLUBO RINKIMAI

Siūlo

Šį ketvirtadienį, gruodžio 
18 d., South Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos susi
rinkimas. Jame bus renka
mi Draugijos pareigūnai at
einantiems metams. Kan
didatų nominavimas buvo 
daromas pereitą mėnesį.

Šį Šeštadienį Eglutė
Dorchesterio Klube

Jaunas bostonietis, žino
mo mirusio artisto sūnūs, 
Stephen B. Ickes, 21 metų 
amžiaus, pereitą penktadie
nį įėjo į vieną banką San 

rancisco mieste, atkišo re
volverį ir atėmė iš kasinin- 
to 4,406 dolerius. Jaunas 
rlėšikas tuoj pat buvo pa
jautas ir padėtas į kalėji

mą.
Policijos pagautas plėši

kas pareiškė, kad jis jau
čiasi “labai nemalonioj pa
dėty.” Atrodo, kad padė
ties vertinimo atžvilgiu su 
rlėšiku galima sutikti.

RADIO PROGRAMA

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham SL, Dorchester 

Tet CO 5-5364

Tel. SO 8-2712 arto BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgu*
Vartoje vėliausios konstrokldjos 

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

Pereitą sekmadienį Rašy
tojų Klubo pastangomis So. 
Bostone buvo pastatytas 
Kazio Binkio veikalas “At
žalynas.” Į vaidinimą susi 
rinko ne mažiau tūkstančio 
žmonių ir užpildė didžiąją 
High Schooi auditoriją be-
_ :i.NVIIS. pat. v,,:.' 

a<iiį>

vaidino “Velnio Išradėjo” 
rolę, o 1923 metais dalyva
vo pastatyme M. Petrausko 
operetės “Eglė Žalčių Ka
ralienė” ; vaidino Bostone 
ir 1927 metais.

K. B. Kraučiunas 
metus gyveno 
dabar persikėlė gyventi j 
Canton, Conn.

Pp. M inkų parduotuvė tu
ri įsigijusi pardavimui įdo-,nuSj mažesnėmis 
mių lietuviškojo meno dar
belių ir siūlo juos kaip 
praktiškas dovanas Kalė- 

grupėj doms. .

Pagerbė Pp.

lxll
Vasario šešioliktąją. Ma
tyti. musų stipriai išsiilgta 
lietuviško teatro.

Veikalo pastatymas buvo 
didelis pasisekimas ir vai
dinimo žvilgsniu. Režisorė 
p. A. Gustaitienė ir visi ak
toriai įdėjo daug darbo ir 
širdies į “Atžalyno” pasta
tymą. o todėl ir į žiūrovus 
padarė labai gilaus įspū
džio. Pats veikalas yra ga
na ašaringas ir gerai vai
dinamas verčia žiūrovus 
šluostyti akis. Po vaidini
mo būnant kitame parengi
me teko girdėti kelias bu
vusias vaidinime moteris 
rimtai diskusuojant, ar mo
li niu kas, kuris būdamas ne
kaltas prisipažino pavogęs 
100 litų iš žioplio idealisto 
portfelio, gerai padarė ar 
ne. . . .

IIUIUUl

Lietuvių radio programa 
per stotį WBMS, 1990 kilo
cycles, nauju laiku, 12 iki 
12:30 vai. per pietas, šį 
sekmadienį bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes
trą. • .

2— Dainos. ♦
3— Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais malonė
kit rašyti ofiso adresu: 502 
E. Broadvvay, So. Boston 
27, Mass. Ačiū.

Steponas Minkus.

DR. D. PILKA
■a* S H 

Ir ase T M

M6 BROADIVAY 
■O. B08TON,

■OUth

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road
Arti Upham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

Gruodžio 20 d. Dorcheste- 
no klubas savo patalpose 
1810 Dorchester Avė. ren
gia vaikams eglutę. Pra
džia 3:30 vai. po pietų. Pra
šomi atsilankyti visi lietu
viai su vaikučiais. Bus Ka
lėdų Senukas su dovano
mis.

Komitetas.

PIRMAS SNIEGAS
APLANKE BOSTONĄ

i parauotuy e tu- butų proga jį, palygi- 
pardaumui ido-,nus^ mažesnėmis išlaidomis 

čia atitraukti.
ALT skmaus valdyba 

manė, kad atitraukimas 
Ansamblio butų perdaug 
išlaidus reikalas, o pereito 
penktadienio pasitarime kai 
kurie ALT skyriaus nariai 
reiškė abejonių, ar Čiurlio
nio Ansamblio atvykimas 
minimu laiku nepakenktų 
Vasario šešioliktosios minė 
jnnui ir aukų rinkimui Lie 
tuvos vadavimo bylai. Iš
girtus tokių abejonių inicia
toriai atsilakė savo suma
nymo ir pb dveją mėnesių 
aiškinimosi paaiškėjo, kad 
Čiurlionio Ansamblio šią 
žiemą Bostone oegirdėsime. 
Gal kada nors vėliau.

Rep.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

KalinauskusIt.*---- '• - < .
SLA antras apskritis pėb-' 

eitą sekmadienį buvo su-, 
ilgus ruošęs banketą naujajam 

Brooklvne. SLA pirmininkui adv. K.
Kalinauskui ir jo žmonai 

Nesena? jis pagerbti. Susirinko daug 
išleido savo eilių rinkinį už-’^’^ių iš įvairių musų 
vardy tą “Iš Dūminės Luš- tyos kuopų.

. IA, Salirna Svečių buvo ir iš toliau.
U- “Keleivio ofise Įsigyti. jB HLA cenlr0 buvo atvykęs 

sekretorius Dr. M. Vinikas 
Viešieji Knygynai ir “Tėvynės redaktorius

Perka Lietuviškas Knyąas M. L. Vasil. Iš V- aterbury,
______  Conn., buvo ponai Deve-

Nesenai Brockton Public niai. Ponia A. Devenienė 
Library nupirko apie 29 kartu su adv. K. Kalinaus-

vals-

Sekmadienį Bostonas su
laukė pirmo sniego, kuris 
betgi ilgiau nesisvečiavo ir 
greit pradėjo nykti.

Naujas Gubernatorius
Ruošiasi Pareigoms

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Ui f 12 per metas gausi figoje

T«L SO 8-2805
PASTABAS

J. L. Paiakamio
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto Ud 7

Scredodfla:
Nao 0 ryto iki 12

sa BOSTON. MASS.

apie ........
knvgų, o ku šiais metais išrinkta į 
lietuviškų SLA pildomąją tarybą. Iš 
Bnstonie- New Hampshire valstijos 

is J. P. Tuinila tarpininką buv° P- Be™ y Valishka. 
vo, parūpindamas naujai iš- aštuonius metus buvęs tos 
ėjusiu knvgų sąrašus. |v

—J. G. ’ iu.
______ sis.

naujų lietuviškų 
W orcesterio— 12 
<nygų vaikams.

os atstovų rūmų na- 
ir teisėjas Bolic Dege-

Lietuvių Piliečių 
Draugijos Narių Dėmesiui

Apie “Atžalyno” pastaty
mą kitą savaitę “Keleivyje 
bus plačiau rašoma, šiuo 
tarpu norėtųsi palinkėti, 
kad veikalas butų pakarto
tas Bostone, o kitos koloni 
jos neapsiriks, jei p. A. Gu 
staitienės suburta grupę 
kvies į savo kolonijas.

Rep.

Pagerbimo vakarą atida- 
Kalėjimą rė p. S. Mockus, o jį vedė 

apskričio pirmininkas A. 
Bostono “grandžiurė” Chaplikas. Trumpai pp 

svarsto Brink garsųjį api- Kalinauskus sveikina pp. L. 
plėšimą, kuris vagims da-*^ alisbka (Nashua), J. Dva- 
vė 1,219,000 dolerių. Du rėčkas (Worcester), Bolic 
liudininkai atsisakė atsaky- Debesis (Nashua), Dr. M. 
ti į jiems užduotus klausi- inikas (Ne\v York), Tė- 
mus. Jie buvo perduoti vynės redaktorius M. L. 
teismui ir nubausti. Viena.-Visčinas (Brock- 
liudininkas, “bookie” J. H. ton), P. Vydūnas (Law- 
Carlson. gavo 18 mėnesiu rence), L. Kapeckis (Low 
kalėjimo, o kitas. D. T>H), A. Devenienė (VVater- 
O’Keefe, gavo 9 mėnesius buiy), Dr., Jakimavičius, p. 
kalėjimo. Abudu apeliavo Čepienė, adv. Young, S. J<^- 
ir iki kito teismo paleisti po kubauskas, J. Tumavičienė, 
bėla.

Du Brinko Liudininkai 
Padėti į

Norime pagerbti musų 
klubo senuosius darbuoto
jus, ypač tuos. kurie praei
tyje daug prisidėjo prie 
klubo ugdymo ir stiprini
mo. Ne visus tuos senuo
sius darbuotojus žinome. 
Todėl gera butų. kad na
riai priduotų man šį ketvir
tadienį senų veikėju var
dus, dirbusius valdyboje, 
finansiškai rėmusius klubą 
ir vienaip ar kitaip prisidė- 
usius prie klubo išaugini- 

mo.
J. M. Tumavičienė.

Lietuviška* Baltas
Brockton High School’ėj

Naujai išrinktasis musų 
valstijos gubernatorius 
Christian A. Herter tarėsi 
su visa eile ekspertų dė 
valstijos reikalų tvarkymo 
ir šventėms išvyko poilsiui 
į pietus. Sausio 8 d. nau 
jas gubernatorius, savo įve
sdinimo kalboje, išdėstys 
naujos administracijos pro
gramą. Naujasis guberna
torius turėjo pasitarimų su 
daugiau, kaip dviem šim
tais Įvairių ekspertų.

TeL

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
596 East Broathray 
South Boston, Mass.
80 8-1761 ir SO 8-248?

A. J. NAMAKSY
BBAL BBTATB * INSŪBANCB 

400 W.
SOUTH BOSTON.
Office TeL SOboston 8-0948 
!«. r OBIOLB

L

Baltic Florists Gėlių ir Dovanų Kratuvė
502 E. Broadvvay, kampas G St., So. Boaton, Maus.

Sav. STEPONAS MINKUS
Turi didelį pasirinkimą Kalėdinių dovanų lietuviš
kais motyvais: atviručių, medžio drožinių, audinių, 
naujausių lietuviškų knygų iš visų leidyklų Ameri
koj. Kanadoj ir užsieny, lietuviškų plokštelių, Stain- 
less Steel peilių, šakučių, ir šaukštelių komplektus 
importuotų iš Vokietijos, vaikam žaislų ir šiaip vi
sokios rūšies Kalėdų ir kitomis progomis dovanų. 
Taipgi Kalėdinių eglaičių, vainikų, vazonų, ir gėlių. 
Be to. šiomis Hienomis gavome lietuviškų tautinių 
šokių sieninių paveikslų, gražių medinių rašalinių 
ir kitu dalyku.

M. Venis. teisininkų drau
gijos vardu p. Lembertas ir 
kt

Gauta nemažai sveikini
mų telegramomis ir laiš
kais. nuo adv. K. Gugio, B. 
Dargio ir kt. P. M. Mano- 
maitis, 308 kuopos atsto
vas, padeklamavo jo ir ki
to tos kuopos nario parašy 
tas ir progai pritaikintas ei 
les, o p. Januškevičienė pa 
skambino Amerikoj ir Lie
tuvos himnus. Adv. K. Ka 
’linauskas ir ponia Kalinau
skienė sveikintojams trum- 

įjpai atsakė. Naujam SLA 
pirmininkui įteikta SLA ap
skričio dovana už ilgametį 
darbą apskričio valdyboje.

Gruodžio 11 d. Brockto
no aukštojoj mokykloj bu
vo suruoštas Kalėdų pasi
tikimas, kuriame dalyvavo 
septynių tautų atstovai, jų 
tarpe ir lietuviai. Lietuviai, 
vadovaujami K. Kinderio, 
nugiedojo dvi kalėdine 
giesmes: “GoĮšiandieną” ir 

Tylioji naktis.” Kitos tau 
tinęs grupės (latviai, pran
cūzai. graikai, švedai, italai, 
ir vokiečiai) pasirodė su sa
vo solistai, chorais arba tik 
plokštelėmis.

Bo meninės dalies sekė 
užkandžiai ir šokiai. Lie
tuvių grupė buvo mažiau 
šia, joje dalyvauja tik 16 
ypatų, bet ji susilaukė dau
giausiai plojimų. Lietuvių 
grupėj yra. gražiai skam 
bančlų balsų.

: —V. G.

Paryžiuje Posėdžiauja
Atlanto Taryba

Šią savaitę Paryžiuje, 
Prancūzijoj, posėdžiauja 
Atlanto šalių taryba, kuri 
aptars tolimesnį Atlanto 
Sąjungos narių ginklavimą
si. Pasitarimuose paskuti
nį kartą dalyvauja Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson.

PRANEŠIMAI BOSTONO 
RAMOVĖM AMS

š. m. gruodžio 21 d. (sekma
dieni) 3 vai. popiet. 484 E. 4th 
St., So. Bostone. įvyks atsargos 
kariu sąjungos “Ramovė” Bos
tono skyriaus steigiamasis su 
si rinkimas. (51)

Organizacinė Komisija.

NAMAS PARDAVIMUI
Dviejų šeimynų, 1-5 kambarių na

mas Brijfhtone, antras aukštas tuš
čia pirkėjui, parsiduoda ncbranjęiai. 
Kreiptis: 18 Richardson St., Bngn- 
ton, Mass. (5Z>

KAMBARYS
Erdvus ir apšildomas kamba 

rys. su privilegija virtuvei. Į 
Kreiptis 6 vai. vakare: K. Ma
lantis, 630 Metropolitan Avė., 
Hyde Fark, Mass. Telefonas 
HY 3-1672 W.

Tet PArkwsy 1-0402-M.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100
SOUTH BOSTON 

TcL SO 8-4149
Turim visokių raistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvi*- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios, 
čia jao 20

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadnaj
South Boston 27, 

Telefonas SO 8-4148

PARDUODA:
City Poinl. 2 šeimų, jaukiai 

įrengtą. 3-4 kamb. namą. tik 
$4.590‘

Dorchester, 3 šeimų, 5-6-6 
kamb.. šildymas, visi įrengimai 
6 kamb. butas pirkėjui, $11,700.

Dorchester, prie Pleasant St. 
3 šeimų. 6-5-5 kam.. 3 šildy
mai. geram stovyje ir didelis 
kiemas, kaina $12.500.

Dorchester, Savin Hill rajo
ne, 3 šeimų, po 5 kamb., 3 šil
dymai. visi įrengimai ir gara
žas. $16.800.

BRUNO KALVAITIS 
515 E. Broadnay. So. Boston, 
Mass.. Tel. SO 8-0605.

I LIETUVIŠKA
APTIEKA

-ir
Žolių Krautuvė

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

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Narnama 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

Pakalbink biznierius pa

siskelbti “Keleivyje,** pa
garsinti savo biznį tarp lio-

... . ™

Tel. SO 8-21S9
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadivay 
Bovth Boston. Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogas ir Siena* 

Geriausiais “Bird” Ko-apanijoa 
Bingeliais

Apkainavimas Dyka, 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nao 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 
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio, 
pagelbsti.

Reikalaukite iitų vaist 
žymėtais numeriais. Eai 
kiekvieną numerį $1.00. 
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph 
285 Silver Street

South Boston 27,
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