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Eisenhoweris Baigia Sudaryti 
Naują Vyriausybę

Jau Paskirti Svarbiausieji Sekretoriai; Prieš Vykdamas 
į Korėją Generolas Paskirsiąs ir Kitus Sekretorius; 

Kol Kas Valdžioje Daugiau Gub. Dewey Sali
ninkų; Naujos Vyriausybės Nuomonė Jau 

Jaučiasi Amerikos Politikoj

Naujai išrinktasis prezi
dentas gen. Eisenhovver 
pereitą savaitę paskyrė pir
muosius savo kabineto na
rius, kurie sausio 20 d. per
ims administraciją. Jau pa
skirti valstybės sekretorius 
John Foster Dulles, iždo 
sekretorius George Humph- 
rey, krašto gynimo sekreto
rius Charles E. Wilson, vi 
dau? reikalų sekretorius 
Douglas McKay, generali
niu prokuroru paskirtas 
adv. Herbert Brovvnell ir 
paskirtas “savitarpinio sau
gumo agentūros” direkto 
rius Harold Stassen.

Šią savaitę laukiama, kad 
gen. Eisenhovver paskirs
kitus savo kabineto sekre
torius. Iki šiolei daugumas 
paskirtųjų kabineto narių 
esą artimesni gubernatoriui 
T. E. Devvey, o ne senato- 
riui TL Taftui- kuris nauia- 
me senate bus Įtakingiau
sias senatorius ir gal būt 
bus republikonų išrinktas 
vadovauti * l ėpublikonams 
senatoriams. Iš dabar pa
skirtųjų tik iždo sekretorius 
George Humphrey esąs ar
timas- šen. Taftui.

Pasaulis pradeda 
'Sugenerolėti

Kada Amerikos naujasis 
prezidentas, gen. Eisenho
vver, perims vadovavimą 
kraštui, jis bus 20-asis ge
nerolas stovintis valstybės 
priešakyje. Vien Amerikos 
kraštuose jau 10 generolų 
vadovauja valdžioms šiuo
se kraštuose: Argentinoje, 
Čili, Dominikonų respubli
koje, Kuboje, Gvatemaloje 
Salvadore, Panamoj, Peru 
ir Venezueloje, kur karišk 
žmonės valdo po civilė prie 
danga.

Europoje generolai val- 
11 do Ispanijoj, Albanijoj, Ju

goslavijoj ir dabar Graiki 
joje. Portugalijoj kariška 
diktatūra turi civilę iškaba

Kiti generolų valdom 
kraštai yra: Egiptas, Sirija 
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Prahos Bolševikai 
Daro Išpažintį

nija.
Reikia betgi griežtai skil

ti kraštus, kur kariškiai per
versmo keliu Įkopė Į val
džią ir kur jie buvo legališ- 
kai pačių žmonių išrinkti.

Siūlo Atstatyti
Prusijos V aisty bę

Čeehoslovakijos sostinėje 
Prahoje lapkričio 20 d. pra
sidėjo 14 buvusių bolševi
kų partijos vadų byla. -Jie 
kaltinami esą “trockistai, 
titininkai ir sionistai”. Visi 
kaltinamieji prisipažįsta pa 
pildę daugybę visokių pra
sikaltimų, visi sakosi buvę 
Amerikos šnipai, žydų ka
pitalistų agentai, sabotaž- 
ninkai ir titiniai eretikai.

Visi kaltinamieji išbuvo 
kalėjimuose po metus ir po 
daugiau laiko. Kai kurie iš 
jų buvo išvežti i Maskvą, 
kur Stalino policija juos “iš 
mokė” daryti prisipažini
mus be jokių priekaištų, ly
giai taip, kaip darė prisipa
žinimus rusų bolševikų Va
ciai Stalino teisme 1936- 
1938 metais.

DINGO LĖKTUVAS
SU 52 ŽMONĖM

Alaskoje tirštuose rūkuo
se dingo lėktuvas su 52 ka
riais. Rūkas trukdo dingu
sio lėktuvo ieškojimą. 
Alaskoje bėgyje trijų savai
čių jau trečią lėktuvą ištin
ka nelaimė.

Dingęs lėktuvas skrido iš 
Tacoma, Wash., į Alaską 
netoli Anchorage. Dar yra 
viu. •« dingusį lėktuvą ir jo 

surasti gyvus

TARIASI DEL ANGL * KASIŲ UŽDARBIŲ

Ln^liakasių \adas John L. Lewis (kairėj* kartu su kasyklų savininku atstovu H. 
M. Moses (viduryje) tariasi su uždarbių stabilizacijos komisijos viršininku Roger Put- 
nam. Mainierių vadas ir kasyklų savinink i atstovas siūlo pripažinti mainieriams po 
$1-90 uždarbio priedo dienai.

Malenkovas Busiąs 

Stalino Įpėdinis

Mirė Wm. Green, t

AP L Pirmininkas i

Sovietų spauda pradeda 
garsinti Georgij M. Malen
kovą, kaipo žymiausią tau
tos vadą po generalisimo J. 
Stalino. Spauda labai pla- 

į čiai rašo apie G. Malenko- 
vo nuopelnus Rusijos val- 

’ stybės gyvenime, jo kalbos 
iŠDUČiamos ir carsinamos

Lapkričio 21 d. Coshoc- 
ton, Ohio, mirė Amerikos i 
Darbo Federacijos. pirmi- 1 
ninkas William Green. Jis 1 
mirė sulaukęs 82 metų am- v 
žiaus, išbuvęs A. D. Fede- i 
racijos priešakyje 28 me
tus.

Gen Eisenhovver, naujai 
;tasis prezidentas, da- 
gauna iš viso krašto

visuose laiškuose žmo- 
■iulo jam savo patama- 

arba, kitaip sakant.

Vokietijos teisingumo mi- 
nisterlš, Dr. Thomas Deh 
ler, vienoje kalboje aiškino, 
kad vokiečiai turi siekti at
statyti Prūsijos . valstybę, 
kuri pasaulyje per daugelį 
metų buvo pagarsėjusi, kai
po agresinga ir plėšikis 
kiausia vokiečių valstybė. 
Tas ministeris dar siūlė, 
kad vokiečiai atsimintų žo
dį “Reich” (imperija) ir 
siektų atstatyti vokiškos 
imperijos galybę.

SUTINKA VADOVAUTI

tiek pat, kaip ir neklaidin
gojo Stalino.

Stebėtojai mano, kad J. 
Stalinas pats yra numatęs 
Malenkovą į diktatoriaus 
vietą po jo mirties, nors Sta 
linas pats niekur nėra taip 
viešai pasisakęs.

Malenkovas rusų bolševi 
kų vadų tarpe yra žinomas, 
kaipo klaštutinis rusų naci
onalistas ir fanatiškas bof- 
ševizmo priešų naikintojas.

Visame Krašte
Mažai Bedarbių

visoje
1,300,- 

mažiau 
jų tu- 
ekono-

Jungt. Tautos Svarsto Indijos 
Planą Karui Baigti

Indija Pakeičia Savo Siūlymą; 21 Valstybė Prašo Dau
giau Informacijų Apie Indijos Kompromisą; Ame

rika Galutinai Dar Nepasisakė; Rusija ir Ki
nija Tyli dėl “Indijos Plano”; Nesutikimai 

Tarp Aliantų Bus Pašalinti

Višinskis Numato 
Vakarų Vargus

Šią savaitę Jungtinių 
Tautų organizacijoj eina 

į gyvos diskusijos tarp įvai-
„ .. ... , j rių delegacijų dėl “IndijosRusijos užsienių reikalų lano>, Korėjos 5aig.

ministeris Višinskis dvi va-ly [ndijos delegacija suti.

Sanatorius iš Ohio. Rnbert 
A. Taft. sako. kad jis sutin
ka vadovauti senato republi* 
konams. jei jie nori paskirti 
ji savo vadu

Dabartiniu laiku 
Amerikoj yra tiktai 
000 bedarbių, arba 
negu “normališkai” 
rėtų būti. Kai kurie
mistai sako, kad 2,000,000 
bedarbių yra mažiausias 
skaičius, koks gali būti, nes 
tam tikras darbininkų skai
čius visada keičia darbą ii 
laikinai yra be darbo. Bet 
dabar bedarbių skaičius 
yra mažesnis, negu “norma 
liškai” jis turėtų būti dar
bams gerai einant.

Ukio žinovai sako, kad 
jeigu krašto ginklavimasis 
bus tęsiamas, kaip numaty
ta, tai 1953 metais krašte 
jokio nedarbo nebus ir net 
jausis darbininkų trukumas

William Green
Palaidotas Šį Pirmadienį

COSHOCTON, Ohio— 
šį pirmadienį čia palaido
tas Amerikos Darbo Fede
racijos pirmininkas Wm. 
Green. A. D. Federacijos 
unijų pirmininkai buvo gar
bės karsto nešėjai. Laido
tuvėse dalyvavo darbo sek
retorius Maurice Tobin, ku
ris atstovavo prezidentą 
Trumana

William Green. kaip ir 
prieš dvi savaites miręs 
CIO unijų pirmininkas Phi
lip Murray, buvo savo jau
nystėje angliakasis, vėliau 
norėjo pasidaryti baptistų 
kunigu, bet apsisprendė lik
ti darbininkų judėjime. 
Jam pirmininkaujant A. I). 
Federacijai įvyko didysis 
unijų skylimas 1935 metais, 
kada nuo A. D. Federacijos 
atsiskyrė CIO unijos, veda
mos angliakasių vado John 
L. Levvis. Iki pat mirties 
William Green tikėjosi, kati 
skylimas bus pašalintas ir 
CIO unijos grįš į bendrąją 
Federaciją.

Po Wm. Green mirties 
laikinai A. D. Federacijai 
pirmininkauja George H. 
Meany, A. D. Federacijos 
sekretorius-iždininkas. Vė
liau ADF vykdomasis ko
mitetas bus sušauktas pa
skirti naują pirmininką iki 
sekančių metų konvencijos.

unistracijvj. redersli- 
nė vyriausybė iš pat pra 
džios galės duoti savo šali
ninkams apie 25,000 vietų; 
o paskui kasmet, kai val
stybės tarnautojų sąstatas 
keisis, tai republikonų ša
lininkai turės progų gauti 
dar dešimtimis tūkstančių 
vietų.

Pasidalijimas darbais ei
na ir valstijose, kur repu
blikonai laimėjo iš demo 
kratų gubernatorių vietas.

landas pereitą savaitę kal
bėjo apie busimus Vakaių 
valstybių vargus, ekonomi
nę krizę ir žiaurias riete
nas. Pagal Višinskio pra
našavimą, Vakarų ateitis 
bus liūdna, ypač liūdna bus 
kapitalistinių valstybių eko
nominė ateitis. Tos valsty
bės, pagal Višinskį, greit 
griebs viena kitai už gerk
lės ir prasidės smaugimasis 
dėl žaliavų, dėl rinkų, dėl 
kolonijų.

Višinskis kalbėjo JT sei
mo teisinėj komisijoj, kuri 
bandė susitarti, ką reikia 
vadinti “agresija,” bet prie 
vienos nuomonės nepriėjo. 
Višinskis sakė, kad Vakarų
valstybės vra ioratusios bu--- - -

_ ti agresoriais, todėl ir neno
ri aiškiai pasakyti, ką rei
kia vadinti agresija.-

IRAKE MINIOS 
NUVERTĖ VYRIAUSYBĘ

Pereitą šeštadienį ir sek 
madienį Irako sostinėje 
Bagdade nacionalistų mi
nios demonstravo ir kėlė 
riaušes. Riaušininkai sude
gino Amerikos informaci
jos centrą, apmėtė akmeni
mis Anglijos ambasadą ir 

v • z, • • • I ..išvaikė policiją. Irako re- 
i\on Sčl mi mn Kautijgentas pagaliau pavedė vy 

| riausvbę sudalyti generali- 
Indonezijos vyriausybė nio štabo viršininkui gene-

Indonezijoj Kariai

V. Departamentas 
“Be Jokio Įtarimo

Naujai išrinktojo prezi
dento gen. Eisenhowerio 
paskirtas busimasis valsty
bės sekretorius, John Fos
ter Dulles, savo pirmame 
pareiškime spaudai, sako, 
kad jam esant valstybės de
partamento priešakyje “nė 
šešėlio įtarimo nekris ant 
valstybės departamento.'
Pats J. F. Dulles prašė FBI 
viršininką E. Hooverį, kad 
jis paskirtų geriausius sav<> 
agentus ištirti pono J. F.
Eulles gyvenimą, o paskui
žiūrės, kad visi tarnautojai labi 
valstybės departamente bu-'mos
tų be jokio įtarimo dėl jų zaci jos. ligoninės, prieglau- 

: ištikimybe* kraštui ’d<>~ ir kitos ištaiga

paskelbė įspėjimą kariuo-trolui N. A. 
menės vadams, kad jie ne
politikuotų ir nekeltų kraš
te riaušių. Vyriausybė kal
tina armijos vadus, kad jie 
užsigeidę kraštą valdyti ir 
nori vyriausybei ir parla
mentui diktuoti, kaip kraštą 
tvarkyti.

Nesenai kariuomenės kai 
kurie variai buvo sukurstę 
minias demonstruoti sosti
nėje prieš parlamentą ir 
reikalauti, kari parlamentas 
butų paleistas. Vyriausybė 
minios nepaklausė, bet pa
dėtis tebėra įtempta ir dar 
nežinia, kas ką “sutvarkys” 
iaun<\i Indonezijos respu
blikoje.

ko savo kompromisiinį pla
ną šiek tiek pakeisti ir siū
lo, kad belaisviai, kurie ne
norės grįžti namo, butų pa
likti Jungtinių Tautų orga
nizacijos žinioje.

Pereitos savaitės gale 
tarp Amerikos ir Anglijos 
buvo iškilęs aiškus priešin
gumas Indijos plano klausi
me. Sekmadienį Amerikos 
delegacija JT seime buvo 
sukvietusi 21 valstybės at
stovus pasitarti dėl bendros 
laikysenos. Pasitarime nu
sistatyta laukti daugiau in
formacijų iš Indijos, kaip, 
pagal jos planą, butų iš
spręstas nenorinčių grįžti 
belaisvių klausimas. Virš 
20 valstybių JT seime rėmė 
Amerikos pasiūlymą, kuris 
aiškiai sakė, jog nenorintie- 
ji grįžti belaisviai, jokiu ba
du "nebūtų prievarta grąži
nami.

Amerika nesutiks su jo
kiu siūlymu JT seime, ku
riame nebūtų pripažįstama 
belaisviams teisė pasirinkti 
grįžti namo, ar negrįžti. To
kio nusistatymo laikosi se
noji administracija, tą nusi
statymą remia ir gen. Ei
senhovver.

Šią savaitę atrodo, kad 
Amerika ir kitos šalys susi
tars dėl Indijos kompromi
so, bet ką dėl to pasakys 
Rusija ir komunistinė Kini
ja, jokių žinių dar nėra. Jei 
bolševikams tas planas bus 
nepriimtinas, tai visos de
rybos tarpe kitų JT narių 
nueis niekais.

Raudonos Plunksnos Vajus

Labdarybės fondo “rau
donosios plunksnos” vajus 
siekia sukelti musų mieste 
$7.2bJ,O<H). I vajaus darbą 
yra įsitraukę tūkstančiai sa
vanoriu aukų rinkėjų. Iš to 

aros fondo yra šelpia- 
įvairios Šalpos organi-

Mahmud.

KARALIAUS UNIFORMA
a
* d

Japonijoj sosto įpėdinis Aki- 
hito sulaukęs 18 metu am* 
žiaus užsidėjo šitokią unifor
mą ir buvo oficiališkai pa 
skelbtas sosto įpėdiniu

Turtuolis Staiga
Virto 'Viršžmogiu’

ST. LOUIS, Mo., mieste 
vienas turtingas žmogus, 
Jacob Katz vardu, sumanė 
dar labiau praturtėti. Jis 
pasidarė amonijos bombą 
ir užpuolė vieną šarvuotą 
automobilį, kuris gabeno 
daug pinigų. Šarvuoto auto
mobilio sargai užpuoliką 
nušovė. Tas atsitiko šešta
dienį lapkričio 22 d.

Kadangi banditas buvo 
turtingas žmogus, tai dak- 
:aųai ir policininkai išaiški
no, kad tas žmogus susirgęs 
didybės manija, jis pasiju
tęs “viršžmogiu” ir tokios 
ligos pagautas panorėjęs 
savo viršžmogiškumą įro
dyti šarvuotos mašinos api
plėšimu. Kai paprastas ban
ditas tokį “šposą” padaro, 
tai tokių gudrių aiškinimų 
niekas neskelbia, užtenka 
daug paprastesnių žodžių.
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Belaisviu Klausimas
Jungtinių Tautų seime “neutraliosios šalys pasiūlė 

visokių kompromisų Korėjos karo paliauboms užbaigti. 
Kaip žinoma, paliaubos užkliuvo neva tai už klausimo, 
kaip pasikeisti karo belaisviais—ar visus juos grąžinti 
“namo,” ar tiktai tuos, kurie nori grįžti, o nenorinčius 
leisti apsigyventi, kur jie nori. Bolševikai reikalauja, 
kad visi belaisviai butų prievarta grąžinti.

Pereitą savaitę Indija pasiūlė naują kompromisą. 
Pagal Indijos planą visi belaisviai butų atiduoti “neut
raliai” komisijai. Į kurią Įeitų dvi bolševikiškos valstybės 
ir dvi demokratinės valstybės, o pirmininkautų “neutra
lus,” abiem pusėm priimtinas pirmininkas. Ta komisi
ja norinčius grįžti belaisvius tuoj pasiųstų namo, o liku
sieji, kurie nenori grįžti, butų laikomi komisijos žinioje 
iki jų likimą išspręstų didžiųjų valstybių politinė konfe
rencija.

Indijos planas Amerikai visai nepatiko, bet Anglija 
jam pritarė ir po Anglijos užsienių reikalų ministerio 
A. Eden pasitarimo su gen; Eisenhoveriu, Amerika gal 
sutiks su Indijos planu, bet*tik su griežtomis pataisomis 
prie jo. Pataisos liečia nenorinčius grįžti belaisvius. Jie 
nebūtų laikomi neaprėžtą laiką stovyklose, iki didžiųjų 
valstybių konferencija plepėtų (o ji galėtų plepėti be 
jokio galo), bet nenorimieji grįžti belaisviai butų per
duodami “apgyvendinimo komisijai,” kuri ieškotų jiems 
vietos kur apsigyventi.

Indijos planas išeina iš to samprotavimo, kad bolše
vikai nori taikos Korėjoj. Vakaruose abejojama, ar 
Maskva tikrai nori taikos. Iš visko atrodo, kad Maskvai 
Korėjos karas patinka ir ji tyčia tą karą vilkina. Jei 
taip yra, tai jokie kompromisai Maskvos nepaskatins 
daryti taiką Korėjoj.

Kol kas nei Maskva nei Kinija dėl “Indijos plano” 
dar nepasisakė. Jų pasisakymas parodys, ar joms taika 
yra priimtina ar ne.

Tuo tarpu Amerikos busimoji administracija, gen. 
Eisenhowerio lupomis, jau pasisakė, kad Amerika ne
pakeis savo nusistatymo belaisvių klausimu. Prievarta 
belaisviai nebus grąžinami bolševikams. Tokia yra da
bartinės administracijos pažiūra, tokia bus ir naujosios 
administracijos pažiūra. Tokią pažiūrą Amerikai dik
tuoja ne tik žmoniškumo sumetimai, bet ir praktiškas 
išskaičiavimas. Jei belaisviai prievarta butų grąžinti 
bolševikams, tai busimame ir visai galimame susikirti
me bolševikų kareiviai bijotų patekti į demokratijų ran 
kas. nes jie, kinų ir korėjiečių pavyzdžiu, galėtų būti 
vėliau išduoti bolševikiškiems budeliams.

Gen. Eisenhovver šiomis dienomis lankosi Korėjoj. 
Jei bolševikai nesutiks taikintis Korėjoj, tai naujoji 
administracija turės ieškoti priemonių Korėjos karą už
baigti kitokiomis priemonėmis. Amerikos oro pajėgų 
viršininkas, gen. Hovt S. Vandenberg, pereitos savaitės 
gale sakė, kad Amerikos oro pajėgos yra pasiruošusios 
karo veiksmus nukelti į Mandžurijos bazes, jei tik toks 
įsakymas bus duotas Washingtone. Atrodo, kad ta kryp
timi ir bus siekiama Korėjos karą baigti.

INDIJOS ATSTOVAS SEIME

Dr. S. Kadhakrishnan atstovauja Indiją Jungtiniu Tautu 
organizacijoj. Jis nutrauktas su amerikiečiu Howland 
Sargeant prie JT vėliavos.

Valstybes Pareiga?
Romos katalikų bažnyčia 

Amerikoje skelbiasi turinti 
apie 27 milionus narių. Jei 
tas skaičius yra teisingas ir 
ei jame nėra paslėpta “mi- 
usiųjų sielų.” tai maždaug 

šeštoji Amerikos gyven
tojų dalis priklauso Romos 
cataliku bažnvčiai.

au-

Apžvalga
TEORIJOJ TAIP, BET

Rusijos diktatorius Stali
nas, prieš Rusijos komunis
tų partijos suvažiavimą, 
paskelbė savo samprotavi
mus apie taiką ir karą. Sta
linas ėmėsi pranašauti, kad 
karas iškils tarp kapitalisti
nių kraštų, o ne tarp kapi
talistinių kraštų ir Rusijos. 
Jis tarp kitko sakė:

“Sakoma, kad priešingu
mai tarp kapitalizmo ir so
cializmo esą stipresni, kaip 
priešingumai tarp kapitalis
tinių kraštų. Teoretiškai žiū
rint. tai yra tiesa. Tai yra 
tiesa ne tik dabar, einamuo
ju laiku, bet tai buvo tiesa ir 
prieš antrąjį pasaulinį karą. 
lr visgi antrasis pasaulinis 
karas iškilo ne tarp kapitalis
tiniu kraštų ir Sovietų Są
jungos, bet tarp kapitalisti
nių kraštų . . .“

Vadinasi, teisinga teori
ja sako, kad priešingumai 
tarp Rusijos ir kapitalisti
nių šalių esą didesni negu 
priešingumai tarp kapitalis
tinių šalių. Bet praktikoje 
ta teisinga teorija pasirodo 
visai klaidinga, nes pagal 
Stalino pranašavimą kapi
talistinės šalys pradės ka
riauti tarpusavėj ir paliks 
Rusiją ramybėje.

Bolševikai sako, kad Sta-

linas yra “genijus,” o ką 
reiškia genijui paskelbti 
“teisingą teoriją” ir paskui 
praktikoje tą teisingą teori 
ją pasidėti į kelnių kišenių 
ir laukti karo tarp kapita 
listinių kraštų.

Stalinas aiškina bolševi 
kams, kad priešingumai 
tarp kapitalistinių kraštų 
būtinai ves prie karo tarp 
tų kraštų. Stalinas nurodė 
kad Anglija ir Prancūzija 
nepakęs Amerikos jungo ir 
mesis į karą prieš Ameriką 
Jis taip pat nurodė, kac 
Vokietija ir Japonija irgi 
ilgai nepakęs Amerikos 
jungo ir taip pat kada nors 
mesis į karą prieš Ameriką. 
Stalinas sako, kad butų ste
buklas, jei Anglija ir Pran
cūzija nesusipiautų su Ame
rika !

Na, o jeigu “kapitalisti
nis” pasaulis ims ir nepa
klausys Stalino patarimo 
pradėti tarpusavį karą? Ir 
kodėl turėtų kilti karas, sa
kysim, tarp Anglijos ir 
Amerikos? Arba tarp Ame
rikos ir Prancūzijos? Taip 
pat ir vokiečiams, kaip ir 
japonams jų didžiausias 
priešas yra Rusija, o ne 
Amerika, kuri juos dabar 
remia ir net ginkluoja.

Galima visaip spėlioti, 
kodėl neklaidingasis Stali-

Katalikiškosios parapijos 
Amerikoje, kaip ir kitų ti- 
<ybų parapijos, čia naudo
jasi didelėmis privilegijo
mis, nors bažnyčia ir yra 
atskirta nuo valstybės. Pa
vyzdžiui. ' visas bažnyčių 
turtas yra laisvas nuo mo
kesčių. O to turto bažny 
čios čia turi apsčiai ir viso
kio: nuo farmų iki išnuo- 
muojamųjų namų, nuo ligo
ninių iki mokyklų. Bet Ro
mos kataliku bažnvčia ne- » »
nori tenkintis turimomis 
privilegijomis . ir norėtų, 
kad valstybė finansuotų pa 
rapijines mokyklas ir baž
nytinių organizacijų išlai 
komas aukštesnes mokyk 
las.

Prieš porą savaičių kata 
likų vyskupai vėl pareiškė 
tokį pageidavimą, nors jie 
įsakmiai ir nepasisakė, kad 
jie nori gauti iš iždo pini 
gų savo mokykloms. Gu
mine kalba ir veltais sam
protavimais katalikų vysku
pai skelbia, kad valstybės 
pareiga yra remti religinį 
auklėjimą ir kartu vyskupai 
sake, kad yra “visiškai ne
teisinga” neduoti parapiji
nėms mokykloms tokių len
gvatų. kokias gauna viešo
sios mokyklos (nemokami 
vadovėliai, vaikų transpor-

tacija iždo išlaikomais 
tobūsais ir pan.).

Atrodo, kad katalikų vys
kupai nori pyragą ir valgy
ti ir juo džiaugtis. Jie nori 
naudotis visiška nepriklau
somybe savo mokyklose, 
kaipo privačiose ir nuo jo
kios valdžios nepriklauso
mose, ir kartu norėtų toms 
mokykloms gauti pašalpų iš 
valdžios iždo. Viešosios 
mokyklos yra valdžios kon
trolėje (miestų ir valstijų), 
o privačios mokyklos tvar
kosi, kaip jos nori. Ta lais 
vė katalikų vyskupams pa 
tinka, bet jie nori ir laisvę 
turėti ir iždo pinigais nau
dotis. Čia katalikų vysku
pai visai nesivaržydami kė

nas rado reikalo mokyti 
bolševikus, kad karas kils 
tarp kapitalistinių kraštų. 
Gal už to slepiasi Rusijos 
vidaus politikos samprota
vimai (noras nuraminti so- 
vietijos piliečius dėl greito 
karo pavojaus), gal Stali
nas turėjo tikslo pavedžioti 
už nosies “kapitalistus,” o 
gal “genialusis vadas” ne
užtenkamai yra painfor
muotas apie “kapitalisti 
nių” valstybių santykius ir 
hitlerinio laikotarpio “pa
mokas” perkėlė į pohitleri- 
nį laikotarpį. Stalino mo 
tyvai pagaliau ir nesvarbu.

čia čia kokiu nors budu pri
eitų prie iždo ir imtų tą iž
dą melžti savo privačių 
mokyklų palaikymui, tai ir 
visos kitos bažnyčios tuoj 
skubėtų tiesti savo pirštus 
i tą patį iždą ir prasidėtų 
iždo parceliacija privačių, 
valdžios nekontroliuojamų 
įstaigų naudai.

ITieš katalikų vyskupų 
pareikštas pretenzijas jau 
pasisakė metodistų bažny
čia (11,000,000 narių), 
baptistų bažnyčia (16,000, 
000 narių), ir unitarionu 
bažnyčia.

Kadangi apetitas atsiran
da bevalgant, tai katalikų 
vyskupai, gavę pinigų savo 
mokykloms, vėliau panorė
tų pinigų iš i£do ir savo ki
toms įstaigoms ir visai ne
sidrovėtų prašyti ir kuni
gams algų iš iždo. Savo 
apetitui pateisinti vysku
pai argumentų visada su
ras, jie juk dedasi musų 
moralės uoliausiais saugo 
tojais, o už tokį patarnavi
mą ką gi reiškia mokėti dū
šių ganytojams algas.

Prieš katalikų vyskupų 
pareikštas pretenzijas jau 
pasisakė metodistų, baptis
tų ir unitarionu bažnyčios. 
Nėra abejonės, kad ir kitos 
protestonų bažnyčios kata
likų vyskupų pretenzijas at 
mes.

Jei katalikų vyskupai ten 
kintųsi reikalavimu duoti 
parapijinių mokyklų 
niams
kuinas valstijoi

Kas Savaite
“Gelbėk Rosenbergus”

Bolševikai Amerikoje de
da pastangas išgelbėti du 
nuteistus Maskvos šnipus, 
Julių ir Ethel Rosenbergus, 
kurie davė Maskvos agen
tams slaptų žinių apie Ame
rikos atominius ginklus.

Suprantamas bolševikų 
noras išgelbėti Maskvos 
agentus nuo j/ems gresian
čios ir teismo pritesistos 
bausmės. Rosenl>ergai juk 
tarnavo tai pačiai bolševikų 
“tėvynei,” kuriai tarnauja 
ir visi bolševikai.

Jei bolševikai argumen
tuotų prieš mirties bausmę 
arba stačiai sakytų, kad pa
vogimas atominių paslapčių 
yra geras dalykas, jei rasų 
šnipai tą padaro, tai nieko 
negalima butų sakyti. Bet 
ne, jie šaukiasi kokio tai 
teisingumo, skundžiasi dėl 
persekiojimų, jie mini Sac- 
co-Vanzetti, Dreifussą ir ki 
tus kankinius ir vis duoda 
suprasti, kad ir šnipai Ro- 
senbergai esą tokie pat 
kankiniai.

Dėl tokios bolševikų pro- “Jau trys.’

čios nublukusios žvaigždės 
kalnieriuose kviečia visuo
menę švęsti “kariuomenės 
šventę,” bet užmiršta pasa
kyti visuomenei, kokius 
“žygdarbius” kariuomenės 
vadai atliko karo komen
dantūrose, karo cenzūros 
įstaigose, karo lauko teis
muose ir ministerijose. 

x
“Jau Try»”

Italijos parlamente perei
tą savaitę buvo perskaity
tas vieno komunistu atsto
vo, Luigi Silipo, laiškas. 
Atstovas trumpai painfor
mavo parlamentą, kad jis 
pakeitė savo pažiūras, atsi
vertęs į katalikų tikybą, ir 
todėl nebegalįs save skaity
ti komunistu, o kadangi jis 
išrinktas komunistų sąraše, 
tai jis nutaręs pasitraukti iš 
parlamento.

Parlamentas to atstovo 
pasitraukimui iš parlamen
to nepritarė ir jis lieka at
stovu. Perskaičius atstovo 
Silipo laišką koks tai bal
sas parlamente sušuko:

pagandos galima pasakyti 
tik tiek: Jei teismo nustaty
ta, kad Rosenbergai yra

___ ___________ moki- Maskvos šnipai, jei nėra
liams kai kurias lengvatas,!abejonių, kad jie davė Ru- 
eurias valstijos ar miestai sijai pavogtas Amerikos 
sveikatos sumetimais duoda
visų mokyklų vaikams, tai 
prieš tokį reikalavimą irgi 
mažai kas protestuotų. Bet 
katalikų vyskupai siekia 
daugiau. Jie siekia iždo ir 
sugalvojo valstybei “parei 
gą” remti “religinį auklėji
mą.” Jei tokią pareigą kas 
nors pripažintų, katalikų 
vyskupai eitų toliau ir jei 

tai

sijai pavogtas 
atomines paslaptis, tai tik 
veidmainiai gali rėkti, kad 
Rosenbergai yra kankiniai.

x
“Ai

sinasi prieš bažnyčios at-)niį° priklausytų, tai jie 
skyrimo nuo valstybės prin- no.ru. visomis
cipą.

Prieš tokį vyskupų pasi
kėsinimą griežtai pasisako 
visi bažnyčios nuo valsty
bės atskyrimo šalininkai.
Jie sako, kad per 150 metų 
Amerikoje bažnyčia buvo 
atskirta r.uo valstybės ir 
viešosios mokyklos neužsi
ėmė tos ar kitos tikybos 
dogmų kalimu į vaikų gal 
vas. Dabar ateina katalikų 
vyskupai ir tą 150 metų 
praktiką nori apversti auk
štyn kojomis. Jie skelbia 
“valstybės pareigą” remti 
religinį auklėjimą ir nori 
užkrauti valstybei pareigą 
duoti pinigų jų privačioms 
mokykloms.

Mažai kas Amerikoje 
protestuoja prieš parapiji
nes mokyklas, nors tokios 
mokyklos ilgainiui gali bū
ti pavojingos amerikiečių 
tautos vieningumui. Tose 
mokyklose yra auklėjami 
žmonės, kuriems į galvas 
kalama prievolė nepripa
žinti visos eilės Amerikos 
įstatymų, kaip, pavyzdžiui, 
įstatymų tvarkančių šeimų 
gyvenimą ir kitų. Bet vis-

keturiomis i valstybės iždą 
ir bažnyčios atskyrimas 
nuo valstybės butų užmirš
tas. —A. K.

Apie Pasaulio 
Lietuvių Archyvą

Kaip anksčiau buvo pra
nešta, Pasaulio Lietuvių 
Archyvas įsikūrė Šv. Kaži 
miero Akademijos patalpo
se. Kai pastatė mokyklai 
naujus ramus, vienuolyno

Šnipas ir Žmogžudys'
Prahoje teisiami cechų 

bolševikų vadai, nukrypę 
nuo teisingosios Stalino li
nijos. Jie visi prisipažįsta 
esą šnipai, titininkai, išda
vikai, sionistai, žmogžu
džiai, trockistai ir panašus 
prasižengėliai.

Rudolf Slansky, žymiau
sias iš teisiamųjų, teisme 
sakėsi, kad jis niekada ne
buvęs tikras komunistas 
kad jis buvo Amerikos šni
pas, kad jis skyręs “žydus 
kapitalistus” į atsakingas 
vietas, o tie žydai buvę 
Amerikos šnipinėjimo ‘ tink
lo agentai. Slanskis prisi
pažino papildęs žmogžudy
stę ir užmušęs partijos narį 
Jan Sverma.

Slanskis ne tik save kal
tino visokiausiais prasižen-

Tie “trys” yra pabėgėliai 
iš bolševikų eilių. Be L. Si
lipo seniau jau pabėgo at
stovai Valdo Magnani ir 
Aldo Cucchi.

Trys atstovai nėra daug, 
bet kaipo ženklas bolševiz
mo vidujinių negalavimų 
jie yra įdomus. Reikia ma
nyti, kad Prahos raganų 
spektaklis ilgi prisidės prie 
bolševizmo vidujinio puvi
mo pagreitinimo.

x

vadovybė archyvui paskyrėjgimaig> jis murdė ir ki 
atskirame name buvusią* įus kaltinamuosius, kurie 
muzikos klasę. Kambarys;savo ruožtu prisipažįsta iri
erdvus, su atskiru įėjimu, 
patogus, archyvui tinka
mas. Nei už anksčiau turė-

kitus murdo.
Prahos eretikų teismas 

„ , , , .iki nuobodumo kartoja
tas, nei uz dabartines patai- Maskvos garsiąsias apsiva-
pas vienuolynas jokio už
mokesčio nereikalauja.

Dabar priklauso nuo kiek
vieno krašto bendruomenės, 
ar to krašto lietuvių veik
los pėdsakų archyve bus 
daugiau, ar mažiau. Vie
tos yra. Galima išauginti 
iki tokio dydžio, kad ar
chyvas taptų pasaulio lietu-

vien prieš tas privačias mo- istorijos žinynu.
kyklas čia mažai kas pro
testuoja. Bet kada tokios 
privačios mokyklos tiesia 
savo ranką į bendrą iždą 
ir reikalauja sau pašalpų, 
tai tuoj pasigirsta daug 
protestų. Protestą skelbia 
ne kokie nors “bedieviai/ 
bet įvairios protestonų baž 
nyčios, kurios jau yra susi- 

Svarbu, kad šių dienų lais- gyvenusios su bažnyčios at-
vasis pasaulis didžiausią 
savo pavojų mato . . . Mas
kvos imperializmo išpurpi- 
me, o todėl prieš tą pavojų 
ir telkia savo jėgas.

skyrimo nuo valstybės idėja 
ir nenori grąžinti Ameri’ 
kon religinių rietenų gady 
nės. Užtenka tik įsivaiz
dinti, kad katalikų bažny-

lymo bylas, kuriose žymiau
sieji Rusijos bolševizmo va
dai spiaudė į save iki ne 
įsivaizduojamo šlykštumo. 
Dabar staliniška šlykštybė 
perkelta į Prahą.

x
Kariuomenes Švente

Lapkričio 23 d. kai ku
riose lietuvių kolonijose'bu

irreieji Ministeriai
Naujasis prezidentas, ge

nerolas Eisenhower, jau pa
skyrė pirmuosiuos savo mi- 
nisterius, kurie po sausio 20 
d. paims vesti tris svarbiau
sias vyriausybės šakas. Pa
skirti: John Foster Dulles 
valstybės sekretorių, pra
monininkas (General Mo- 
ors kompanijos pirminin- 
cas) Charles E. Wilson 
erašto gynimo sekretorių ir 
Douglas McKay, Oregono 
gubernatorius, vidaus rei
kalų sekretorių.

Į prezidento kabinetą įei
na devyni sekretoriai, kurie 
kartu su pasekretoriais ir 
pavaduotojais sudaro vy
riausybę.

Apie naujai paskirtuosius 
sekretorius spauda infor
muoja, kad jie esą to repub- 
likonų sparno, kuris rėmė 
gen. Eisenhowerio kandi
datūrą rėpublikonų kon
vencijoj. .

J. F. Dulles buvo valsty
bės sekretoriaus Achesono 
patarėjas ir, spėjama, kad 
jis bandys vesti maždaug 
tą pačią užsienių politiką, 
kokia buvo vedama iki šio
lei.

Gub. McKay esąs šali
ninkas perleisti didžiųjų 
elėktrainių tvarkymą Vaka

Dabar archyvinę biblio- šventė.” New Yorke
vo minima “kariuomenės ruošė valstijoms ir vietos

grafinę ir muzėjinę medžia
gą galima siųsti didesniais 
kiekiais. Archyvo adresas 
lieka tas pats: Pasaulio Lie
tuvių Archyvas, 2601 W. 
Marųuette Rr., Chicago 29, 
Ilk, USA.

Vincenta* Liulevičiu*,
PLA Direktorius.

Pakalbinkime kaimynu* ir 
draugu* už*i*skyti “Keler 
r|.” Kaina metama $3.

rnine
tojai pakvietė kalbėti gene
rolą Plechavičių, tuo pa 
brėždami savo dvasinį gi
miningumą su gruodžio 17 
d. perversmu ir primindami 
visuomenei, kad Lietuvos 
kariuomenės vadai, po 1926 
metų perversmo, buvo Lie
tuvos valdytojai, žvaigždės 
kalnieriuose pogruodinėje 
Lietuvoje pakeitė tautos 
valią, o kada atėjo laikas 
Lietuvą ginti, tai tos žvaig 
ždės kalnieriuose pakeitė 
uniformas. Dabar tos pa

savivaldybėms, arba bent 
sudaryti “partnerystę” tarp 
federalinės valdžios, valsti
jų ir savivaldybių.

Pramonininkas C. E. Wil- 
son yra didelės kompanijos 
pirmininkas ir biznio paty
rimą bandys panaudoti 
krašto gynimo organizavi
me.

Vėliau paskirti G. M. 
Humphrey iždo sekretorių 
ir H. Brownell generaliniu 
prokuroru. H. Stassen pa
skirtas skirstyti pagalbą už- 

-į sieniams. —J, D.

no.ru
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKU Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Laukia Žiemos Be Baimės girdėti apie lietuvi teisėją.

J Prieš ji buvo pastatytas 
\\nau- kaitinamasis lietuvis, kuris 

buvo rastas kur tai ant sali 
'gatvio gulintis giltas. Kal
tinamasis žinojo, kad stovi 
prieš lietuvį teisėją ir norė
jo savo bėdą papasakoti 
lietuviškai. Lietuvis teisė-

, . . . . . . jas betgi nešnekėjo lietuviš-
kima, tai miesto vjriausy-, kaj h. 4 dekretą

Chicagos miesto 
sybė laukia žiemos be bai
mės, nes prisirengusi sutikti 
ir atremti jos didžiausius 
puolimus ii- baisumus. Mat, 
kai pernai gilus ii- ilgai tvė
ręs sniegas per ilgą laiką 
buvo suparaližavęs susisie-

bė padarė žygius, kad pra- atse-
dėti 30 dienų kalėjime už

ėjusios žiemos istorija ne

pasikartotų. Tokis sniegas 
ir tokis pustymas, kaip kadi
buvo praėjusią žiemą, su* Iš po Justino Pastogės

netvarkų elgesį 
conduct).

(disorderly

dabartiniu prisirengimu bu
tų nugalėtas greitai ir leng
vai. Miestas turi ir sniego 
kasimo, ir sniego šlavimo, 
ir sniego vežimo Įrankių 
pakankamai. Bet žiema čia, 
kaij4 ir kitose šio krašto da
lyse, nesiskubina ateiti.
Nedarbas

Chicaga, kaip ir daugelį 
kitų didesniųjų Amerikos 
miestų, netrukus pradės pa
liesti nedarbas. Chicagoj 
ii- lietuvių būrelis liks be
darbiais. Be darbo liks tie, 
kurie pralaimėjo praėjusius 
rinkimus. Kadangi Chica
goj demokratai pralaimėjo 
keletą pozicijų, tai bedar
biais liks ne vien rinkimus 
pralaimėjusieji, o ir jų dar
bininkai. Taigi tarpe tokių 
darbininkų yra lietuvių. 
Mūsiškiai dėl to nelieja aša
rų. Viena, jie negyveno, 
kaip sakoma, su ta diena, 
o antra, tai dabar nesunku 
darbas gauti šiaip jau įmo
nėse.
Nenori Pasirodyti Kas Yra

Chicagoj teisėjų tarpe via 
ir žydų, ir lenkų, ir graikų, 
ir kitokių. Iki šiol turėjo
me vieną lietuvį teisėją, da
bar turėsime du.

Čia nėra naujiena išgirs-

Pas Justiną rinkomės po 
senovei. Visiems susirinkus,

Į Justinas ėmė balsą ir bylo
jo šitaip:

—Turėjau pasikalbėjimą 
su marijonų Teisingmaniu. 
Jums atpasakosiu tą, ką 
girdėjau. Visų pirma jis 
j.'asigyrė, kad kiekvieną va
karą mane prisimenąs mal
doj, kad šv. Dvasia apšvies
tų mano protą ir įdiegtų 
bent mažą kibirkštėlę mei
lės tiesai. Po to prikaišio
jo, buk aš katalikų bažny
čią ir komunizmą vienodai 
tevertinąs. Iš tikrųjų esą 
taip: “Kristaus bažnyčia
yra auksas, o komunizmas 
mėšlas.”’ Toliau sakė, buk 
aš norėdamas ką nors pri
kišk! jo bažnyčiai, tai 
vis grįžtąs 500 metų atgal. 
Girdi, noras per prievartą 
įpiršti Kristaus tiesas buvu
si tik kai kurių bažnyčios 
tarnų Klaida, o ne bažny
čios suklydimas. Girdi, kad 
vilniečiai platina Dr. Mar
gelio knygą, tai tame aš ne 
matąs nei mažiausio pana
šumo tarp laisvamanybės ir 
komunizmo. Prašau su p:i-

GAZO SPROGIMAS UŽMUŠĖ MOTERĮ

Helen Titus bute New Yorke išsprogo virtuvėje ga- 
užmušė moterį ir sugriovė butą. Viršuje policija 
nešti Mrs. Titus lavoną, o apačioje matosi jos

meno ir kitur, kas 
[lietuvių daugėja.

metai

Šettadieninė Mokykla

šeštadieninė mokyki a 
naujose patalpose, Bannan- 
tyne gatvėje, veikia. Gai
la, kad senosios kartos at
eivių vaikučiu ja mažai lan
ko.

Pelkėtų tuo susiiupinti 
tėvams, o taip pat ir trem
tiniai turėtų nepatingėti sa
vo pažįstamus pakalbinti, 
kad leistų vaikučius į lie
tuvių mokyklą.

Taip pat reikėtų dėti pa 
-langas suorganizuoti tokią 
mokyklą Rosemounte. Vai 
Kūčių yra. Trūksta moky
tojų, o gal teisingiau, norin
čių dirbti lietuvišką darbą

\ LDD Kuopa

Teko girdėti, kad L1)I) 
Monuealio kuopa artimiau
siu laiku žada persiorgani- 
uotl ir savo veikimą pagy- 

' inti, pritraukiant daugiau 
jėgų iš abejų ateivių kartų. 
Sėkmės.

Pagiris.

HOOSICK FALLS, N. Y.

su
griauta virtuvė. Mrs. Titus butas yra netoli .Jungtinių 
Tautų pastato, todėl jos virtuvės gazo sprogimas kaimy
nystėje sukėlė kalbų apie bombą.

Margerio knygos, 
nu, kad Leninas buvo 
kandęs apaštalo Povilo pa
reiškimą: “Kas nedirba,
tas ir tenevalgo.” Jei vil
niečiai, platindami Dr. Mar
gerio knygą, suartino lais- 
vamanybę su komunizmu, 
tai Leninas suartino komu
nizmą su krikščionybe.

—Taigi, mes atiduodame 
(Kremliui, kas yra Krem

Prisime- draugijos daugelis narių 
įsi- skaito “Keleivį,”’ tai ir pei 

laikrašti kviečiame visus at
silankyti. Prašom nepa
miršti dienos, pirmadienį, 
gruodžio (December) 1 d.

Lawrence Padangėje
Serga

Stasys Puidokas, Stan- 
ley’s Cafe savininkas, seno
sios kartos veikėjas, visuo
met kupinas humoro, po 
sėkmingos operacijos ilsisi 
Clover Hill ligoninėj. Jo
nas Urbonas aplankęs sakė, 
norėjęs jį paguosti, bet ra
dęs ligonį linksmą ir špo- 
saujantį.

Albertas Cilcius, piliečių 
klubo direktorius, SLA vie
tinės kuopos vice-pirminin- 
kas, serga savo namuose, 16 
Brook St.: jį galima aplan
kui bile kada.

Mes nuoširdžiai linkime, 
ad šiedu geri lietuviai 

>reit pasveiktų ir vėl drau
ge veiktu su mumis.

Mirė N. Warmauskienė

Lapkričio 13 d. čia mirė 
Nelė Warmauskienė, 61 
metų amžiaus. Velionė pa
liko liūdintį vyrą Liudviką, 
seserį Teresę ir du brolius, 

’j Vienas brolis gyvena 
sterdam, N. V., o kitas gy
vena farmoje East Hoosick.

Velionė paėjo iš Lietuvos 
snemunės, Kauno

rėdybos. Tebūnie jai leng

Gardnevio lietuviams pra- ''
r.ešu, kad jau ir musų mies
te galima gauti lietuviškos 
išdiifcystės čeverykų “Over 
Globė Shoes.” J u galima

lėj.
ilsėtis šio? šalie? žeme-

—T. B.

DETROIT, MICH.

>tabomL. - - / . liaus, ir Vatikanui, kas yralpbkii pas Aleksą "Vuską, 65} Liet
Pastabos pasigirdo to- ya{_jĮ.ano jPeabody St. Visi maloniaiįtų Sąj

kios;
—Man rodos, kad jau ne 

..... x . .. , . .pirmu sykiu tas marijonų
ti, kad žydas teisėjas ne^’HTeisingamanis visus laisva

manius “apieravoja” ir “pastų kalbėti žydiškai, jei 
prieš jį kaltinamasis pasi
rodo žydas silpnai angliš
kai kalbantis. Taip yra 
buvę, kai vienas žydas bu
vo apkaltinta? dėl žiauraus 
pasielgimo su arkliu.

Nesenai teko girdėti apie 
tai, kaip lenkas teisėjas pa
sielgė. Prieš jį buvo pasta
tytas kaltinamasis su įspė
jimu, kad jis nesupranta 
angliškai. Lenkas teisėjas 
jo paklausė: “Ar tu lietu
vis?” “Ne, aš lenkas,”’ as- 
sakė kaltinanfiasis. Po to 
be jokių ceremonijų lenkas 
teisėjas ėmė kalbėti su kai
tinamuoju lenkiškai ir ta 
kalba atliko visą reikalą.

Dabar apie tai, kas teko

Diskusijos 
no pastaba, 
manis nežino 
ir ko prašyti.

baigėsi Justi 
kad Teisinga-pi’, 
už ką melstis} 
Sakė. kad jis

.'kviečiami užeiti 

jei patiks, tai

Čigonų “Veselia*

lieciavoja” ponui Stalinui. 
Kokiais išskaičiavimais jis 
gerinasi Stalinui?

—Aš dėl inkvizicijos. 
Buk tai buvusi tik kai ku
rių bažnyčios tarnų klaida, 
o ne pačios bažnyčios su
klydimas. Toks pasakymas 
tai pilotiškas rankų nusi- 
plovimas.

—Aš dėl priekaištų kata
likų bažnyčiai. Musų pa
grindinis priekaištas yra 
tas, kad katalikų bažnyčia 
amžių bėgyje nesirūpino 
įgyvendinti taiką katalikiš
kų tautų tarpe ir sociali tei
singumą tose tautose. Tuo 
nesirūpina nė dabar.

—Aš dėl vilniečiu ir Dr

a u
ii.

turi {įrašyti meilės tie-

Laisvamanis.

GARDNER, MASS.

Šis Tas iš Musų Kolonijos

etmonas 
iai šiomis

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuviška Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

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

užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom moneyčių; (3) galit 
orderius.—Lietuvis pas lietuvi!

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Ideal Pharmacy vaistinis savininkas

(53) Į

žinierius čyfui parodė tik 
vieną šriubuką, kurį liepė 
kas dieną užsukti ir laikro
dis eisiąs per visą gyveni
mą. Bet vistiek indėnai 
tam nenorėjo tikėti ir vis 
manė, kad čia yra kokis 
nors balto žmogaus triksas.

Vienu tarpu ėmė ir susto
jo tas laikrodis. Indėnų 
čyfas nutarė pažiūrėti, kas 
čia atsitiko. Nagu žiuri, 
kad laikrodžio viduryje 
mažas vabaliukas guli ko
jas užrietęs, negyvas.

“Ha-ha,” nusijuokė indė
nas, “ar aš nesakiau, kad 
Čia triksas. Matai, kad jis 
negali eiti visą gyvenimą, 
jei inžinierius numirė.”

' A. Jenkins.

Gruodžio 6 d., šeštadienį, 
klubo patalpose įvyks įdo
mus spektaklis — čigonų 
‘veselia ’ ir vakarienė. Ruo- 
-ia moterų piliečių klubas. 
Prasidės 7 vai. vakare ir tę- 
-is iki pirmieji gaidžiai už
giedos. Įžanga tik 75 cen
tai. Kvi’ečia visus dalyvau- 

komisija.ti v
Numirė Inžinierius

(Pasaka)

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Socialdemokra- 
} jungos 116 kuopos na- 
usirinkimas įvyks sek

madieni. lapkričio 3<> d., 1 
j vai. po pietų, D. Armono 

ir Ona Mačio- svetainėje. 2386—24th St. 
dienomis mini’Visi nariai malonėkite da-

pasiziurėtib'ų 
įsigyti.

savo vedybinio gyvenimo 
4o metų sukaktuves. Jų 
geri draugai jiems ruošia 
lapkričio 22 d. sukaktuvių 
minėjimo balių, kuris bus 
Lucien’s Dining Room, 378 
E. Broadway, Gardnery.

Geriausių linkėjimų Simo
nui ir Onai! Linkiu su
laukti dar daug, daug su

Spalių 28 d. įvyko Lietų
jų Amerikos Piliečių Klu

bo priešmetinis susirinki
mas ir Lietuvių Parko Ben
drovės valdybos rinkimą 
1953 metams. Šiais metais 
į valdybą išrinkti daugu
moje jaunieji lietuviai, ku
rių vis daugiau įsitraukia į 
•dubo veiklą. Seniau bū
davo sunku rasti kandida- 
ų vaidybos vietoms iš se

nųjų ateivių, o šiemet kan-J'iui už tilpusi “Naujienose”’ 
didatų jau buvo užtenka- spalių 18 d. straipsnį “Ka
mai.

ka ktuviu.
A. Yuška.

MONTREAL, CANADA 

Praspėjo

“Tėviškės Žiburiai” Nr. 
43 meta kaltinimus Pagi-

Klube sėdi prie 
Am-|&taliuko kasdieniniai

mėliai, girkšnoja kas alų, 
kas arielkėlę, o aš šampa- 
nėlį, ii nuolatos liečia viso-' 

pasakas. Vienas 
:itas pradeda ir 

taip eina be pertraukos. 
Tart) savęs jie tikrais var
dais nesivadina, kiekvie
nam duota prievardė—Juo
zas dudorius, Julius sirijo- 
nų kunigas, Viktaris balt- 
apsis, Milius zvor.kų tūzas, 
Antanas vilkas ir tt.

Šeštadienį, lapkričio 29. 
d., 5 vab popiet,, Angelų 
Karalienės parapijos salėse 
įvyks kūrybinio žodžio ir 
dainos vakaras. Programo
je dalyvauja: Vincė -Jonuš- 
kaitė, A. Vasiliauskas, S. 
Zobarskas, A. Mrozinskas, 
M. Liuberskię .vedamas 
Operetės vyrų choras ir jau
nieji su savo kūryba. Gros 
Adomo Jezavito orkestras.

Po meninės programos
mažoįlinksmavakaris su laimėji- 

kostu- mais, bufetu, šokiais ir žai
dimais. Pelnas skiriamas 
lituanistikai išlaikyti para
pijinėje mokykloje.

klausia:
baigia, HOLLYWOOD, FLA.

lyvauti. nes turim daug 
svarbių dalvkų aptarti dėl 
ruošiamos konferencijos, 
sausio 10 ir 11. Taipgi at
rodo, kad ir kuopos valdy
ba turės būt renkama šiame 
susirinkime. Turime daug 
ir kitu klausimų.

—B. K.

Į valdybą išripkti: Ed- 
montas Tunkunas pirminin
ku, Albertas Adomaitis fi
nansų raštininku, Vanda 
šerkšnienė sekretorė, Vero
nika Rimkiutė kasininke; 
direktoriais išrinkti: Juozas 
Bekeris, Gediminas Pane
vėžys, Alfonsas Belskis, 
Alex Yuška, Vincas Viš- 
niauskas, Stasys Sargutas ir 
Pilipas Milašius.

Lietuvos Sūnų Pašalpinė 
Draugija šaukia savo na
rių priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 1 d., 7:15 vai. va
karo, Lietuvių Klube. Čia 
irgi bus renkama valdyba 
ateinantiems metams, šios

18
nados Lietuviai Bėdoje.”

Ta proga pareiškiu, kad 
su straipsniu “Kanados 
Lietuviai Bėdoje” neturiu 
nieko bendro. Bet norisi 
paklausti, kodėl Kanados 
krašto valdyba į minėtą 
straipsnį, nors daugiau mė
nuo praėjo nuo jo pasiro
dymo, jeigu jis neteisingas, 
nieko nereaguoja. Ar tas 
tylėjimas ko nors neslepia? 
Tremtiniai Siekia Mokslo

Anglų ir prancūzų kalbų 
kursuose lietuvių skaičius 
jau mažas. Vieniems lietu
viams veikiančiuose kur
suose vos persiritama per 
20. Bet amatų mokyklose, 
buhalterijos, sąskaitybos,

♦ĮSTOKI.MS’ PAVEIKSLAS

.Metropolitan Operos klubas 
New Yorke gyvuoja 30 metu 
ir pe** visą laiką klubas ne
leisdavo į ^avo patalpas foto
grafu. Dabar “tradicija su
laužyta” ir čia matome pir
mą paveikslą nutrauktą ta
me klube.

Sirijonų kunigas pabai 
ge savo pasaką, tuoj pradė
jo dudorius. Jo pasaka 
maždaug tokia: Tas buvo 
labai senai, dar kai karava
nai traukdavo iš rytų į va
karus, kai visokie inžinie 
riai ir komarninkai matuo
davo laukus, miškus, vers
davo kalnus, lygindavo 
kloniu?, tiesdavo gelžkelius 
ir nuolatos kovodavo su in
dėnais.

Laikui bėgant indėnai 
aprimo, apsiprato su balt- 
veidžiais ir daugiau jų ne
puldavo, nes šie jiems duo
davo parūkyt tabako, įvai 
iausių žibučių ir kitokių 

menkniekių.
Kartą vienas inžinierius 

davė indėnų čyfui didelį 
seną laikrodį, kuris visiems 
ndėnrm? atrodė labai keis 
tas padaras—sriubai šriu 
bukai, ratai ratukai, kliba

Lapkričio 3 d. Miami ir 
apielinkės lietuvių choras, 
po atostogų, pradėjo vėl 
veikti. Chorui pirmininkau- 
a A. Norris, vice-pirm. yra 

p. Šukys, raštininkė L. Dru- 
zilauskaitė, kasininkė p. 
Paukštienė. Choro vedėjas 
yra P. Steponaitis. Chore 
dalyvauja virš 15 daininir.- 
<u.

Dieną prieš tai choras 
turėjo savo pikniką Miami 
mieste p. Mockaus sode. Iš 
pelno 30' < nutarta skirti 
IVIiami Lietuvių Klubo na
mo statymui, 40'/ skirti 
labdarybei ir 30' , nutarta 
padėti į choro iždą.

Sausio 12 ir vasario 24 
choras- duos du koncertus. 
Apie vietą bus pranešta vė
liau.

Musų žinomo darbuotojo 
ir mano draugo C. K. Bra- 
ze’s žmonai padaryta sun
ki akių operacija. Ligonė 
gydosi jau namuose. 4323 
S W 13th St.. Miami, Fla. 
Linkiu iš širdies greit pa
gyti.

S. J. Swolkin

Pakalbinkite kaimynus ir 
sukasi, eina patys savaime;draugus užsisakyti “Kelei- 
be pradžios ir be galo. In- vi.” Kaina matam® Š3.

LAIKAS UŽSISAKYTI
Keleivio" Kalendorių 1953 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 kainuoja 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

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

«i
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—Na, jau čia tai tu pa
melavai, Maike.

—Visai ne, tėve. Dar tik 
Šiomis dienomis laikraš
čiuose buvo žinia, kad ta 
?ati sesuo Pasųualina, neš
dama popiežiui valgyt ir 
juskvortę vyno, paslydo ir 
nuvilto laiptais žemyn. Su 
sižeidė ir kurį laiką gulėjo 
ligoninėj.

—Tai tu vokuoji, kad tas 
nėra joks sekretas?

—Ne, tėve, tai ne paslap 
tis. Tačiau paslapčių Va
tikanas turi. Tėvas jų ne
žinai.

—Nu, o kas?
—Tėvas nežinai, kad po 

kiekvienos audijeneijos, kai 
žmonės nubučiuoja popie

žiui ranką jisai neša tą 
ranką atkišęs tarnaitėms, 
kad jos gerai ją nušveistų 
ir išsterilizuotų. Kita pa* 
slaptis, tai slaptas popie
žiaus fondas, iš kurio jisai 
šelpia bei užlaiko nusiban
krutavusius Romos 
kratus. Kai tėvas aukoji 
bažnyčioje savo centus lab
darybei, tai tokie centai ei
na i tą slaptą fondą, iš ku
rio popiežius maitina, ką jis 
nori. Tokią jiašalpą jiems 
dalija sesuo Pasųualina, 
.turi valdo popiežiaus dva
rą. Ar nori dar daugiau 
išgirsti?

—Užteks, Maike. Aš da
bar noriu pamislyt, ar tas 
gali būt teisybė. i

Devyni Priesaiklaužiai
Ispanija greit bus 

rų sąjungininkas. Ta

—Gut momink, Maike! jo skrybėlę, baltas piršti- 
Kas girdėt ant balto svieto? nes, lazdą, ir pasakiusi

—O kodėl jis baltas? “Gal ponas čia nakvosi?’ 
—Nežinau, vaike. Žmo- O tas, kaip diplomatas, ne 

nės taip sako, tai ir aš sa- pustu penėtas vėpla, priė- 
kau. ’ mė savo skrybėlę ir lazdą,

—Na, dėl to nesiginčy- pasidėjo jas šalia savęs ir 
sim, tėve. Aš tik pasaky-sako: “Kad ir per naktį čia 
siu. kad pasaulis, arba, kaip busiu, ale nakvot nenakvo- 
tėvas sakai, svietas, yra la- siu." Tada šita Paskalina 
bai platus ir kas jame da- pasiėmė šventą tėvą už ran- 
rosi arba kas jame girdėt, kos ir išsivedė, o tam dip- 
sunku butų išpasakot. Ver- lomatui pasakė: “Ponas ga- 
čiau tėvas pasakyk, kas ii čia būt per naktį; tuoj 
fidrdėt oas tave. Įužgesinsim žiburius.”

vena prisiminti, kaip Ispa
nija-pasidarė fašistinė vals
tybė, kokia ji yra nuo 1939 
metų.

1936 metais devyni Ispa
nijos respublikos aukšti ka
riškiai slaptai sutarė nuver
sti teisėtą šalies vyriausybę 
ir įvesti krašte karišką dik
tatūrą. Sukilimas prieš res
publiką buvo sutana prade 
ti 1936 metais liepos 18 d.

Slaptame sąmoksle daly
vavo šie kariškiai:

Gen. Jose Sanjurjo, kuris 
tuo metu gyveno Portugali
joj kaip politinis emigran
tas. Jis turėjo iš Portuga
lijos atskristi į Ispaniją ir 
perimti vyriausią sukilėlių 
valdžią. Tai turėjo būti 
“tautos vadas.”

Gen. Emilio Molą turėjo 
padarui penersmą šiauri-

Vaka-'butų į tą reikalą įsikišusi is- 
proga!panų tauta, ypač darbinin-Jridą žuvo.

cijoj ir ten sukėlė daug ka
rių sukilėlių armijai. Gen. 
Molą pilietinio karo eigoje 
žuvo lėktuvo nelaimėje, bet 
jis savo vardą visgi “įamži
no.” Prieš žygiuojant į 
Madridą tas generolas per 

aristo- radio paskelbė, kad į sosti
nę traukia keturios kolonos 
sukilėlių, o “penktoji kolo
na” esanti pačiame Madri
de. Po to gen. Molą pasi
gyrimo “penktoji kolona” 
įėjo į visų tautų kalbą ir 
mes šiandien žinome, kad 
tai reiškia “priešas viduje.” 
Gen. Molą gyrėsi, kad jis 
greit busiąs Madride ir ten 
gersiąs kavą vienoje kavi
nėje. Madride juokdariai 
jo minėtoje kavinėje jam 
buvo pastatę puodelį kavos 
ir per du metu visi tos kavi 
nės lankytojai galėjo gėrė
tis “Molą kavos puodeliu.” 
Generolas kavos nebeišgė- 
rė, nes prieš užimant Mad

kija. Ji nepanorėjo aukštų 
išdavikų peiversmo priimti; 
kaip seniau buvo įprasta 7®* 
juos priimti, ’ ir 
ginklo prieš

Kiti pirmieji sukilimo 
mirė savo mirčia,

va-
bet

griebėsi J* P° Pergalingo pilie
tinio karo pasidarė gen.

—Orait. Maike, pasaky- —Bet kur ta paslaptis, nėj Ispanijoj. Navanos plo
siu tau, kokios navynos pas'apie kuria tėvas kalbėjai? jvincijoj, ir ten įsistiprinti.t X

_ Ar tai tu, Maik^ nori Gen. Franciseo Franco,
dar didesnės

mane. Kažin koks dipukas 
atsiunčia man iš Londono 
angelską gazietą, ką vadi- .

‘Daily Express ” Jis niekas šitokių dalykų 
,įdar negirdėjo. Visi misli-

Maike, nori 
paslapties?

Express.’
apvedęs

naši
turi tenai
straipsnį su raudonu pensi- 
liu ir prašo, kad aš jam .
virožyčiau, kas tame straip- 2ia Pa/\h , ^a<^ tenai 
sny parašyta, ba jis pats:-"3 valdo boba. 
ant angelsko druko dar ne-i _jr ne jį viena, tėve 
gramotnas. 0 mano že- vra ir fjaugjau moteru 
maitiškas liežuvis irgi nela- piežiaus rūmuose, 
bai angelskai linksta. Taigi -Meluoji’ 
nusinešiau aš tą gazietą į i _Ne į/.e nemeluoju. 
Zacirkos saliuną n tenai yra (jar trvs vokietaitės iš 
pradėjome skaityt. Pasiro-, gTCjcarijw; Vadinamoji sė
dė tikri dziyuhongai. Mai j.uo Pa5qualina, apie kurją 
ke. Tas straipsnis atsiųstas

viena
no, kad popiežiaus palocius
apsiužija kokie minvkai. .o

v iš

is Rymo ir aprašo visas 
švento tėvo tajemnyčias.

—Tur būt paslaptis, tė
ve, ne “tajemnyčias.”

—Jes, Maike. visos po
piežiaus slaptybės iškeltos 
aikštėn.

—Kokios gi tos slapty
bės?

—Visų pirma, Maike, te
nai pasakyta, kad švento
tėvo dvarą valdo ne jis!nos. kad ir ne jauno 
pats, ale boba. Jes, Maike,:oualiną Tenhertaitę 
boba. Ir valdo
dvarą, ale ir patį

GEN. EISENHOVVERIO PIEŠINYS

Naujai išrinktas Amerikos prezidentas gen. Eisenhower 
laisvomis valandomis piešia paveikslus. Čia matosi vie
nas jo paveikslas, kurį pats piešėjas skaito savo geriau
siu. Tai vra šv. Jokūbo vartai Warwick’e, Anglijoje.

Raganų Teismas Prahoje
Girdime, kad kai kurie dėmę. Bolševikai, kur tai 

žmonės Amerikoje užsiima (jiems naudinga, nezgardija 
gaudymu.” Žino- nė antisemitizmo. Ji^ ži- 

daugelis
“raganų 
ma, atsiranda ir čia žmo
nių, kurie mėgsta raganas 
medžioti. Bet amerikietiš
ki raganų medžiotojai yra 
tik kūdikiai, palyginus su 
raganų gaudytojais anoj 
pusėj geležinės uždangos. 
Ne tik kūdikiai, bet ir be
dančiai kūdikiai!

Lapkričio 20 d. iš Cecho 
slovakijos sostinės Prahos 
radio pranešė, kad cechų 
bolševikų teismas pradėjo

no. kad daugelis žmonių 
pasakys, jog taip tiems žy
dams ir reikia . . .

Prahoje teisiami buvę 
partijos vadai, Maskvos pa
tikėtiniai, žinomi tarptauti
nio bolševizmo veikėjai. Jie 
buvo išvežti į Maskvą, ten 
bolševikų policija juos ka
lėjime po kelis mėnesius 
patardė ir išgavo iš jų “pla
čiausius prisipažinimus,” 
kuriuos dabar teisiamieji 

teisti 14 buvusių aukštų teismui kartoja, pagal Mas-

&........~ r. žvaigždėtuo- _ .
sius perversmininkus. Pra- page^imnkai. Fran-
sidėjo pilietinis karas, kuris Jiems nesigailėjo meda- 
užsitęsė veik tris metus ir H P«WW ir. klty malonių, 
kraštui kainavo vieną milio-Va^Z1^ vienas paši
ną gyvybių. Pilietinį karą ^mė. ; P-
laimėjo armija, maurai ir
dešinieji šalies žmonės, ku
rie persimetė į perversmi
ninkų pusę.

Įdomu pažiūrėti, koks li
kimas ištiko pirmuosius de 
vynius žvaigždėtus maišti
ninkus.

. Generolas Jose Sanjurjo, 
vyriausias sukilimo vadais, 
žuvo dar prieš sukilimą, 
l ai jis mažame lėktuve pa
kilo skristi sukilimui vado
vauti. Jis, žuvo per savoju filosofijos, 
puikybę. į mažiuką aero
dromą Caiscais mieste, prie 
Lisabonos, gen. Sanjurjo 
atvyko su didžiausiu laga 
minu. Lėktuvo pilotas jam 
sakė, kad jis negali tokio 
didelio lagamino imti į lėk
tuvą. Bet generolas paaiš
kino. kad lagamine jis ve
žasi savo paradinę unifor
mą ir kitus butiniausius ir 
tautos vadui reikalingus da 
lykus. Pilotas įsakymo pa
klausė ir lėktuvui beban- 
dant pakilti įvyko nelaimė.
Generolas žuvo, o pilotas iš
tiko gyvas ir to lagaminuo 
to tautos vado istoriją pa
pasakojo kitiems gyvie
siems.

Gen. Goded ilgi žuvo su 
kilimo pradžioje. Jis iš Ba 
learų salų pakilo skristi 
Valenciją, bet dėl kokios 
tai priežasties jo lėktuvas 
nuskrido į Barceloną. kur 
ginkluoti darbininkai jį su
gavo ir sušaudė.

Pulkininkas Aranda, Ovie- 
do mieste, sukilimo pra
džioje panaudojo įdomų 
"triksą” valdžiai paimti.

PRAŠYMAS

laisvosios Europos Kole
gijos Bibliotekos lietuvių 
skyriui reikalingos lietuvių 
kalba ir kitomis kalbomis 
knygos apie Lietuvą, ypa 
tingai knygos išleistos per 
antrąjį pasaulinį karą. La
biausiai reikalingos iš poli
tikos, ekonomijos, istorijos, 
geografijos, socialinių mok- 

literatūros,
meno sričių knygos. Galin
tieji knygas perleisti prašo
mi pranešti knygų sąrašą ir 
kiekvienos knygos kainą 
Dr. J. Griniui, College de 
FEurope Libre, boite posta- 
le 61, Strasbourg (Bas- 
Rhin). France, arba Lietu
vos Laisvės Komitetui. 4 
W. 57th St., Ne\v York 19, 
N. Y., USA.

bolševikų valdžios vadų. Jie 
teisiami už "trockizmą, ti- 
tizmą ir sionizmą.” Teisia
mi šie buvę bolševikų par
tijos aukšti vadai:

Dr. Vlado Clementis, bu
vęs Čechoslovakijos užsie
nių reikalų ministeris, se
nas bolševikas.

Rudolf Slansky, buvęs 
Čechoslovakijos vice-prem- 
jeras, cechų komunistų par
tijos generalinis sekreto
rius. Maskvos patikėtinis, 
buvęs “Rude Pravo” redak
torius ir kompartijos vadas 
nuo 1921 metų. Jis buvo 
vienas “kominformo” kure 
jv-

Sling, komunistų 
sekretorius Brno 

įtakingas partijos

kvoje išmoktą ir įdriliuotą 
maldelę.

Pasakoja, kad skirtumai 
ir peštynės cechų komunis
tų partijoj prasidėjo tuoj 
po Jugoslavijos Tito atsi
metimo nuo Maskvos. 1949
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vo sukvietęs į Prahą ištiki
muosius bolševikų vadus il
su jais tarėsi, kaip pašalinti 
iš valdžios buk tai į “titiz- 
mą” palinkusį Cechoslova- 
kijos prezidentą K. Gott- 
waldą. Kai Gottwaldas iš
girdo apie tokį sąmokslą jį 
padaryti “titininku.” jis su
telkė savo šalininkus ir pra
dėjo sekioti, o vėliau ir me
džioti sianskinius bolševi
kus. Maskva nutarė remti 
Gottwaldą prieš Slanskį, 
Clementis, Reicin, Gemin
der ir kitus bolševizmo va
dus.

Pasaulis dabar klausosi 
ir stebisi, kaip valdantieji 
Čechoslovakijos bolševikai 
savo buvusius sėbras murdo 
į purvą ir veda į kartuves. 
Klausosi ir stebisi. Po Bu- 
charino, Zinovjevo ir kitų 
bolševikų vadų nuteisimo 
tokio plačiai užsimoto spek
taklio nebeteko matyti, to
dėl visi su dideliu įdomumu 
seka kruvinai purviną Pra
hos raganų teismą.

Prahos “raganos” bus nu
teistos, dėl to nėra reikalo 
abejoti. Lauksime, kada 
Ona Paukerienė ir kiti pa
klydę bolševikai bus veda
mi į stalininę skerdyklą da
ryti atgailą už savo nuodė
mes.

Lietuviški bolševikai 
Amerikoje dabar lieja gai
lias ašaras dėl šnipų Roscn- 
bergų nuteisimo Ameriko
je. Jie betgi nepralies nė 
gaidžio ašaros už savo vien
minčių skerdimą Prahoje 
šlvkščiausianie raganų teis
me. Priešingai, jie dargi 
pamurdys Prahos aukas ir 
pasigerės, kad tokie “niek
šai” siunčiami nebuitim 

*
Prahos raganų teismas 

oficiališkai likviduoja “ti-
(Nukelta į 7-ą pusĮapj

Kanarių salų kariškas virši
ninkas, turėjo padalyti per
versmą salose ir tuoj skrv 
:i į ispanų Moroko.

Gen. Gonzalo Quiepo de 
Plano, karo policijos virši
ninkas Sevilijos mieste, tu- 

užimti Sevilijos pro- 
mciją.
Gen. Manuel Goded, Ba- 

iearų salų kariškas viršinin
kas, turėjo nuskristi iš tų 
;alų į 'Yalencijos miestą ir 
:en perimti peiversmo va
dovybę.

Gen. Miguel Cabanellas,
Saragosos miesto karo vir
šininkas, turėjo su savo ka
riuomenės daliniais užimti 
ą miestą ir laukti tolimes- 
lių įvykių.

Gen. Alfredo Kindelan 
'atsargoje) turėjo atskristi 

ispanų Moroko ir ten pri-
d jungti prie sukilimo.

Pulkininkas Antonio Ar
anda. Oviedo miesto kariš
kas viršininkas, turėjo už
imti su savo vadovaujama 
kariuomene pramoningąją Jis liepos 18 d. (sukilimas 
Asturijos provinciją. Moloke prasidėjo liepos 17

!rejo 
bet J v
po-

ėvas kalbi, irgi Šveicarijos 
vokietė. Tikra jos pavardė 
via I>enhert.

—Kaip tu tą žinai?
—O kaip aš viską žinau? 

išskaitau knygose ir laik
raščiuose, tėve.

—Nu, tai pasakyk, ką 
tos bobos dirba prie švento 
tėvo? *

—Jos nėra “bobos.” tė
ve. Jos tebėra dar mergi- 

Pas- 
popie-

ne tiktai [žius pažino Šveicarijoj dar 
šventa tė-Į jauną. Jis dar nebuvo ta

vą. Ji pasako jam, kada da popiežium, bet dirbo 
eit gulti, kada keltis, kada Vatikane ir dažnai nuva- 
ir ką valgyt, kada svečius
priimti ir kada juos išvary

žiubdavo Šveicarijon atos
togų. Per tas atostogas jis 
ir susipažino su vienuole 
Pasųualina. o vėliau, likęs 

jis pasikvietė ją
plepa, tai šita popiežiaus [savo rūmų šeimininke, 
gaspadinė atneša tokiam —Na, o ką tos kitos tc-
ponui kepurę ir atidaro du- nai veikia?
j is. O jeigu tas dar nesi- —Jos dirba visokį dar-
s klibina, tai ji paima jam bą: išvalo ramus, išskalbia 
stačiai už rankos, pasako Į popiežiaus drapanas, paga- 
“denkiu kad aplankei šven-mir.a jam valgyt ir tt. 
tą tėvą,” ir išveda už durų. —Ai; tai tu sakai, kad 
Jos vardas esąs Paskalina.'šventas tėvas valgo, kaip 
į są. sykį pas popiežių at- paprastas žmogus? 
važiavęs vienas didelis dip- —-Nevalgęs jis negalėtų 
lomatas ir perilgai užmaru-[gyventi. Jis valgo kaip vi- 
dijęs. Tada šita sesuo Pas- si kiti žmopčš, ir išsigeria 
Tujina padavusi jam šilkinę kaip kiti.

ti. Sako, jei kokia aukšto 
stono asaba atsilanko pas 
šventą tėvą ir perilgai užsi- popiežium.

Pt. pulk. Juan Yague tu
rėjo pradžioje vadovauti 
-ukilimui Moroko kolonijoj, 
iki ten atvyks gen. Kinde
lan perimti vadovybę.

Sukilimas turėjo prasidė
ti liepos 18 d. Bet pora 
dienų prieš sukilimą polici
ja gavo žinių apie rengia
mą sukilimą ir liepos 17 d. 
anksti iš ryto pradėjo dary
ti areštus. Pulk! Yague nu
tarė nebelaukti ir pradėjo 
karišką sukilimą 'liepos 17 
d. Prie jo prisijungė gen. 
F. Franco ir sukilimas iš 
Moroko persimetė į visą Is
paniją.

Ispanijos kariško sukili
mo istoriją visi dar atsime
name. Ta “istorija” butų 
buvusi labai trumpa, jei ne-

Otto 
partijos 

mieste, 
vadas.

Bedrich Geminder, ilgą 
laiką skaitomas “Maskvos 
akis” Cechoslovakijoj.

Artur London, užsienių 
reikalų ministerio buvęs pa
vaduotojas, Dr. Clementis 
artimas bičiulis.

Generolas Bedrich Rei- 
cin. Maskvoje išlavintas ka
riškis, buvęs krašto gynimo 
ministerio pavaduotojas.

Josef Frank, buvęs Slans- 
kio artimas bendradarbis ir 
generalinio partijos sekre
toriaus pavaduotojas.

Otto Fiscbel, buvęs fi
nansų ministerio pavaduo
tojas.

Dr. Evzen Loebl, užsie
nių prekybos ministerio bu
vęs pavaduotojas.

Vavro Heidu, irgi buvęs 
užsienių prekybos ministe
rio pavaduotojas.

Ludvik Freika, buvęs vy
riausybės ekonominis pata
rėjas.

Rudolf Margolius, užsie
niu prekybos ministerijos 
aukštas pareigūnas.

Andre Simon, buvęs par
tijos organo “Rude Pravo” 
redaktorius.

Karol Svab, buvęs minis- 
teris.

Vienuolika iš 14 yra žy
dai, todėl cechų komunis
tai, prie įprastųjų trockiz- 
mo ir titizmo kaltinimų, 
pridėjo ir “sionizmo” nuo

Maikio ir Tėvo Kraičiui

Musų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas ir užsisa
kydami 1953 metų “Keleivio" 
kalendorių. prisiuntė Maikiui 
su Tėvu dovanų.

Mrs. Akelienė iš Brooklyn. 
N. Y., prisiuntė $5.

Po ?2 prisiuntė: V. Stankau- 
skas. Cleveland. Ohio. ir K. 
Mickevičius. Terryville. Conn.

Po ?1.50 prisiuntė: J. Simo- 
kaitis, Brooklyn. N. Y.: J. Stro- 
domski. Ontario. Canada; E. 
Kinderis. Paterson. N. J., ir J. 
Pranskas. Chicago. 111.
Po $1 prisiuntė: Mrs. A. Nor

vilas. Moscow, Pa.; V. Rudins 
kas. Verdun. Canada: Z. Gobis 
Detroit. Mich.; J. Kantauskas 
Lewiston. Me.; A. I^eonavičius 
Brooklyn. N. Y.; J. Rakanavi- 

J. 
J.

1.) pasiskelbė esąs konsti- <’us, Verdun. Canada
ucijos šalininku ir pats pa

dėjo išlydėti iš Oviedo mie
sto apsiginklavusius darbi
ninkus į Madridą. Kai trau
kiniai su ginkluotais darbi 
ninkais išvyko, pulkininkas 
tada išvedė savo karius iš 
kazarmių ir paėmė miestą. 
Pulkininaks (dabar genero
las) Aranda -dar ir dabar 
gyvas. Gyvas dar yra ir 
gen. Kindelan. Ir Kinde
lan ir Aranda yra atsargoje 
ir jokios reikšmės Ispanijoj 
neturi. Trečias gyvas, iš 
pirmųjų devynių priesaik 
laužiu, yra gen. Franko. 
Jis yra diktatorius.

Iš kitų “devynių” gen 
Molą sėkmingai padarė 
perversmą Navarro provin-

StrumskG. Sparr. Fla.. ir 
Shopes. Philadclphia. Pa.

Po 50 centų prisiuntė: Mr? 
A. Sudent, Somerville. Mass.; 
J. Baranauskv. Plainfield. N. 
J.; Mrs. Endziulis. Chicago. 
TU.; K. Smctonius. Chicago. 
III.: P. Rusienė. E. Cambridge. 
Mass.; J. Adams, Ncw Britą i n 
Conn.; Paul Zuess. Tobvhann. 
Pa.; J. Navickas. Toronto. Can
ada; A. Vitkauskas, Mavnard. 
Mass.; Frank Vaivil. Donville. 
Ont.; P. Dainius. Port Coquit- 
lam. Canada: A. Kupčiūnas, 
Amsterdam. N. Y,; F. Keršis. 
Worcester. Mass.: J. Mickala- 
vage. Friedensburg. Pa., ir V. 
Mockevičius. Catonsville. Md.

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

Administracija.
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Užmirštos Respublikos
THE FORGOTTEN REPUB-j politika nebuvo be svyra- 

L1CS. by Clarenee A. Man- kimu. Prof. C. A. Manning 
nmg, 264 pusi., kaina $2.73.|sa^o.
Išleido Philosophical Library,
15 E. 40th St.. New York 1*6.
N. Y.■ O'
Slavų kalbų profesorius 

C o 1 u m b i a Universitete, 
Clarenee A. Manning, pri
mena angliškai kalbančiam 
pasauliui tris “užmirštas 
respublikas”—Estiją, Lat 
viją ir Lietuvą. Tos res
publikos yra “užmirštos”
dėl daugelio priežasčių. 

Didieji pasaulio įvykiai
nusmelkė tų trijų respubli
kų likimą ir jau virš 10 me
tų pasaulis jas lyg užmiršo. 
Jos buvo užmirštos valsty
bės vadų, kurie turėjo kito
kių rupesnių karo eigoje. 
Jas užmiršo pasaulinė spau
da, kuri negali į Baltijos 
kraštus pasiųsti savo atsto
vų, o Rusija jokių tikiu ži
nių iš pavergtųjų kraštų į 
pasauli neišleidžia. Pasau
lio sąžinė, jei tokia iš viso 
yra, dėl mažųjų Baltijos 
tautų tragedijos nesijaudi
na. Tyla gaubia Baltijo 
tautų likimą. Tik retkar-' 
čiais ta tyla buvo nutrau
kiama spaudoje ir labai, la
bai retai valstybės vyru 
kalbose.

Tuo tarpu Baltijos tautų 
likimas prieš visą pasaulį 
kelia mažųjų tautų likimo 
klausimą. Ar mažos tautos 
turi teisę pačios savo liki
mą spręsti, ar turi priklau
syti nuo didžiųjų tautų už
gaidų ir malonės? Ar tau
tų apsisprendimo teisė jau 
išnyko pasaulyje ir ją pa
keitė didžiųjų tautų nuožiū
ra ir didžiųjų susitarimas 
pasidalyti pasaulį pagal jų 
armijų dydį?

Dabar Amerikoje prade
dama kalbėti apie mažųjų 
tautų išsilaisvinimą. Ame
rikos vyriausybė jau seniau 
pasisakė už išlaisvinimo po
litiką. nors oficiališkai čia 
dar laikomasi “bolševizmo 
sulaikymo” politikos. Poli
tikos pasisukimas reiškėsi 
tuo, kad jau kuris laikas 
pradedama telkti pavergtų
jų tautų žmones propagan
dos ir vadavimo paruošimo 
darbui. Reikia manyti, kad 
po rinkimų tam reikalui bus 
skiriama daugiau dėmesio

Profesorius C. A. Man
ning kaip tik laiku priminė 
pasauliui apie
sias respublikas
tijos juros. Jis trumpai at
pasakoja trijų Baltijos tau
tų istoriją iki musų dienų 
ir ypač įdomiai nušviečia 
tų tautų nepriklausomybės 
kovas po pinnojo pasauli
nio karo. Amerikoje dėl tų 
tautų išsilaisvinimo po pir
mojo pasaulinio karo jautė
si daug svyravimų ir prezi
dento Woodrow Wilsono

. . Prezidento Wilsono poli
tika buvo aiškiai dviprasmė. Tie 
patys principai, ar jų nebūvi 
mas, kurie pasiuntė Amerikos 
ir Anglijos kariškus dalinius i 
Archangelską, o Amerikos ir 
Japonijos kariuomenę j Sibirą 
1918 metų vasarą, pasireiškė* ir 
vėl. Čia buvo kalbama apie 
apsisprendimo teisę visoms tau
toms, kaip paskelbta preziden 
to \Vilsono 14-koje punktų ir 
jo kalbose ir tuo pat laiku stip
riai buvo tikima, kad Amerika 
negali remti Rusijos padaliji
mo, kad nepažeidus rusų tau
tos. čia buvo tvirtas pasiry 
žimas remti tautas, kurios ko
vojo prieš bolševizmą ir kartu 
buvo atsisakoma siųsti joms 
kariškos pagalbos ir ginklų. 
Čia aiškiai vyravo idėja, kad 
bolševikai yra Vokietijos įran
kiai Rusijos imperijai sudras
kyti ir kartu vyravo nuomonė, 
kad tiktai vokiečiai gali sulai
kyti bolševizmo plitimą.” (Pusi. 
145-146.)

Tokių prieštaravimų 
Amerikos politikoje po pir
mojo pasaulinio karo buvo

nuvargęs po MŪŠIO korėjoj

Seržantas Hugh M. Smith grįžęs iš mūšio fronte besi
rengdamas užsnūdo, taip jis buvo nuvargęs. Užmigo 
šalia jo ir šuniukas “Korėja,” kuris kartu su seržantu 
buvo fronte.

Sveikata Pagrindinis d urtas
rinkimaiLapkričio 4 d 

J lyg palaidojo
... . . , . visokius “socializuotos me-vojime reiske stoką aiškios 

politikos. Juk dar neužmir-

daug ir stoka aiškumo gal

some, kad Amerikos valsty
bės departamentas, pripa
žindamas de jure Lietuvos 
nepriklausomybę, rado rei 
kalo tą pripažinimą apsta
tyti savo pastabomis, iš ku
rių aiškiai kyšojo neaišku
mas galvojime ir gailestis, 
kad rusų imperija apiro.

Dabar Amerika ir visas 
laisvasis pasaulis ieško at 
sakymo į bolševizmo mįslę. 
Prof. C. A. Manning dėl to 
sako:

“užmirštą- 
prie Bal-

"Tikras aisaKvma? 
mui yra ne jo sulaikymas, bet, ų 
laisvojo pasaulio perėjimas į 
afensvvą prieš komunizmą ir 
prieš jo sąjungininkus antibol- 
ševikiškų rusų tarpe, kurie ti
ki į Maskvos šventą teisę vieš 
patauti pasaulyje. Stalinas ir 
rusai turi būti suvaryti atgal 
Į savo sienas ir jiems negalima 
leisti naudotis jų neteisėtai pa
siektais laimėjimais.’

Prof. Manning aiškiai pa
sako, ką daugelis atsakin
gųjų žmonių Amerikoje vis 
dar bijo atvirai net paty 
sau pasakyti. “Sulaikymo” 
politika buvo teisinga, bet 
ji yra tik pirmas žingsnis 
Kas nori tenkintis “sulaiky 
mu,” tas konfliktą su Rusi 
ja nukelia į ateitį, kada 
diktatoriška Rusija bus ge
riau pasiruošusi naujiems 
užkariavimams. Tikros tai
kos pasaulyje negali būti, 
kol Rusija prie savo galios 
dar turi prijungusi kelių 
šimtų milionu žmonių ūkiš
kus išteklius, prakaitą ir 
kraują.

Linkėtina, kad profeso
riaus Manning knyga pa-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

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

galutinai

dicinos” planus. “Sociali- 
zuota medicina” čia buvo 
pakrikštyti bandymai įves
ti draudimą ligoje. Tam 
vardui krikšto tėvais buvo 
Amerikos gydytojai, susi
spietę į savo nacionalinę 
draugiją.

Gydytojai mano, kad 
Įvedus draudimą ligoje jų 
pajamos sumažės. Kad ne
nukentėjus nuo draudimo, 
gydytojai išvystė smarkią 
propagandą prieš “sociali- 
zuotą mediciną” ir rado ne
mažai pritarimo tarpe tų 
žmonių, kuriuos baalo bet 
as, kas tegu tik iš vardo 

yra panašus i socializmą.
-Jei draudimas nuo ligos 
yra pakrikštytas “sociali- 
zuota medicina,” tai šalin 
ją! Taip visai lengvai bu
vo apsidirbta su visokiais 
planais “socializuoti” medi
ciną ir kelti žmonių sveika
tingumą. Toks “apsidirbi- 
mas” primena senai žino
mą pasaką, kad, jei nori 
šunį užmušti, tai paskelbk, 
kad jis yra pasiutęs ir pas
kui mušk. Tada tau visi 
pritars. . . .

Tuo tarpu žmonių svei
katos klausimas palieka, 
kaip jis buvo. Faktas yra, 
kad turtingoj Amerikoj 
žmogui sirgti yra didelis 
liuksusas ir, jei liga ilgiau! parodys 
tęsiasi, tai ir pusiau pasi- :
turintis žmogus atsiduria 
bėdoje. O eilinis žmogus, 
kuris neturi didesnių atsar
gų. ligai ištikus greit atsi
duria bėdoje.

Jau po rinkimų, lapkri
čio 19 d., sveikatos klausi
mą žmonėms priminė prezi
dentas Trumanas. .Jis kal
bėjo karo chirurgų draugi
jos suvažiavime Washing- 
tone ir sakė, kad tiktai is
toriniams faktams akli 
žmonės aiškina lapkričio 4 
d. rinkimų rezultatus, kai
po mandatą padaryti galą 
socialiniam ir ekonominiam 
progresui.

Žmonių sveikatos klausi
mas, pagal prezidentą Tru
maną, nėra partinis reika-

klistų plačiai amerikiečių 
tarpe. Prie tos knygos pa
sklidimo ir mes lietuviai 
galime prisidėti. Galime ją 
Įteikti musų kongresmo- 
nams. senatoriams ir ki
tiems politika besiĮdom uj- 
jantiems amerikiečiams,
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las ir privalo rūpėti visiems 
šalies gvventojams ir šalies 
vyriausvbei. Juk vyriausy- 
bei pavedama rūpintis ša
lies turtais, jos žemės pa
viršiaus ir žemės gelmių 
turtų apsauga. Na, o žmo
nių sveikata yra didžiau
sias ir pagrindinis šalies 
turtas ir tuo turtu tenka rū
pintis. Federalinė vyriau 
sybė negali stovėti nuoša 
liai ir nieko nedaryti, jei 
yra būtinas reikalas saugo- 
goti ir kelti žmonių sveika
tą.

Kaip žinome, prezidento 
Trumano pasiūlymas kon
gresui išleisti įstatymą apie 
draudimą žnVoniu lieroie. 
kongrese nepraėjo. Ameri
can Medical Association 
pikta propaganda tą pro
jektą palaidojo kongreso 
dulkėse. Kai kongresas nie
ko nedarė, tada preziden
tas paskyrė iš 15 asmenų, 
gydytojų ir šiaip piliečių, 
komisiją ir iai pavedė ištir
ti žmonių sveikatingumo 
klausimą.

Prezidento paskirtoji ko
misija dirba jau apie metus 
laiko. Jos raportas bus pa
skelbtas gruodžio mėnesio 
pirmomis dienomis. Prezi
dentas sakosi nežinąs, ką ta 
komisija siūlys ir kokį ra
portą ji išduos, bet jis sa
kosi turįs visišką pasitikėji
mą, kad komisija bešališkai 

s, kokių priemonių 
reikia imtis, kad gyventojų 
sveikatą pakėlus. Komisi
ja daro savo tyrinėjimus vi
siškai nepriklausomai, jos 
nariai vadovaujasi tiktai sa
vo sąžine, o ne kokiais nors 
vyriausybės nurodymais. 
Prezidentas Trumanas tiki, 
kad naujoji administracija 
tos komisijos pasiūlymais 
pasinaudos ir nepažiūrės į 
juos, kaip į nereikalingą 
dalyką.

Federalinė vyriausybė ir 
dabar nemažai “kišasi” į 
sveikatos reikalus. Apie 25 
milionai žmonių čia yra gy
domi vyriausybės išlaiko
mose ligoninėse ir vyriausy
bės samdomų gydytojų. Tai 
yra praėjusiųjų karų vete
ranai ir visa eilė vyriausy-v v
bės tarnautojų.

Apie ketvirtadalį visų iš
laidų ligoms tyrinėti dabai 
jau padengia federalinė vy
riausybe, nors pagrindinės 
ilgu tyrinėjimo išlaidos yra 
padengiamos privačių au
kotojų. Bet vyriausybe ga
lėtų i; daugiau “kištis” j 
žmonių sveikatos reikalu.-.

Nuotykiai Europj<
Graikijos Rinkimai

Lapkričio 16 d. Graikijoj 
Įvyko parlamento rinkimai, 

aimėjo maršalo Papagos 
ėdama dešiniųjų partija.

surinko virš 49 nuošim
čių visų balsų ir gavo par- 
amente 239 vietas iš 300. 
Vidurio demokratinės ir li
beralinės partijos gavo tik 

61 vietą parlamente, nors 
jų balsų skaičius siekė 36 
su puse nuošimčių. Apie 
10 - balsų paduota už bol- 
ševikuojančių kairiųjų ve
damą koaliciją, pasivadinu
sią “demokratinių partijų 
unija,” bet tos grupės atsto

ti į parlamentą visai ne
praėjo.

Pagal naują rinkimų įsta
tymą atstovai Į parlamen
tą buvo renkami ne propor
cine sistema, l>et “mažori- 
tarine” sistema, tuo budu 
partija gavusi daugiau bal
sų rinkimų apygardose pa
siima visus atstovus.

Amerikos valstybės de
partamentas, kaip tik buvo 
paskelbti rinkimų daviniai, 
tuoj pareiškė didelį pasi
tenkinimą dėl jų rezultatų 
ir žada bendradarbiauti su 
naująja maršalo Papagos 
vyriausybe. Prieš rinkimus 
buvo skelbiama, kad Ame
rika remia maršalo Papa
gos partiją, nors kaip tas 
rėmimas praktikoje reiškė
si spauda neinformavo.

Prieš vidurio partijas ko
vą vedė ne tiktai “papa- 
gistai,” bet ir bolševikų va 
dovaujama “kairiųjų uni 
ja.” Bolševikų propaganda 
visą savo tulži kreipė prieš 
vidurio partijas. Gal bol
ševikai tikisi, kad dešinių
jų laimėjimas pasitamaus 
jiems, nes pasuks opoziciją 
prieš maršalo Papagos re
žimą Į jų pusę. Bet tą pa
rodys tik ateitis.

Maršalas Papagos žada 
nebūti diktatorių, jis sako, 
kad “Įstatymas bus dikta
torius.” Maršalas davė žmo
nėms daug visokių pažadų 
ir per 4 metus turės progos 
parodyti, ar jo pažadai yra 
rimti, ar buvo užrašyti ša
kėmis vandenyje.

ne tik apie žadamą laisvę, 
bet ir apie jų sienas. Da
bartiniu laiku nuo Vokieti-

kiečių nacionalistinėms par
tijoms Saaro krašte nelei
džiama laisvai veikti. Vo 
kiečiai šaukia Saaro gyven 
tojus rinkimus boikotuoti.

Saaro kraštas ekonomi-" 
niai yra Prancūzijos ūkio 
dalis, bet politiniai naudo
jasi plačiausia autonomija. 
Tas kraštas turi sudaręs su 
Prancūzija sutartį, pagal 
kurią per 50 metų Saaro 
kasyklos bus prancūzų val
domos ir kraštas bus muitų 
unijoj su Prancūzija. Mai
nais, Saaro gyventojai gau 
na teisę tvarkytis viduje, 
iaip jie nori.

Tuoj po karo didelė Saa- 
o krašto gyventojų daugu

ma norėjo atsiskirti nuo 
Vokietijos. Kaip tie gyven 
tojai dabar Į savo krašto 
nepriklausomybę žiuri, gal 
parodys lapkričio 30 rinki
mai. Saaro krašte apie 90 
nuošimčių gyventojų yra 
vokiečiai, o gal 10 nuošim
čių yra neaiškiom, vokiškai 
prancūziškos tautybės. Sim
patijų pracuzams tame kra 
šte visada buvo daug, o da
bar Saaro kraštas, būdamas 
muitų unijoj su Prancūzija, 
gyvena didelio gerbūvio 
laikotarpį.

Ėranęųžija ir Vokietija 
bandė ' derybomis Saaro

jos atskirtose Lenkijos te
ritorijose jau gyvena 7 mi
lionai lenkų. Iš to skai
čiaus virš miliono lenkų yra 
Aukštosios Silezijos gyven
tojų, kurie ten gyvena nuo 
amžių. Keli šimtai tūks
tančių yra mozūrai irgi nuo 
amžių gyvenantieji Mozūrų 
ežei-ų srityje ir pora šimtų 
tūkstančių yra lenkai seno
joj Varmijoj. Visi kiti 
tų sričių lenkai yra naujai 
atkeldinti ir apgyvendinti 
“atgautose teritorijose.” 
Tokie miestai, kaip Gdans
kas, Wroclaw, Szczęcin, 
Opole, Zabrze ir kiti dabar 
yra perdėm lenkiški. Len
kiški yra ir kaimai. Lenki
ja į tų sričių apgyvendini
mą ir jų ūkio atstatymą įdė
jo daug triūso. Jei šian
dien kalbama vėl karpyti 
Lenkijos sienas, tai visi len
kai, tiek politiniai emigran
tai, tiek ir x likusieji Lenki
joj, prieš tai piestu stoja. 
“Išvadavimas,” kuris reikš
tų naują Lenkijos sienų 
karpymą ir lenkų gyvento
jų varymą iš jų sodybų ir 
darbaviečių, butų tik dar 
viena tautos tragedija.

Bet Vakarai apie Lenki
jos sienas tyli. Tyli todėl, 
kad jie nuo Jaltos iki Pots
damo, nuo Potsdamo iki 
“NATO” darė zigzagus ir 
niekada neturėjo aiškios

Saaro Klausimas
Mažiukas, 900,000 gyven

tojų Saaro kraštas lapkričio 
30 d. renka savo parlamen
tą. J tuos rinkimus įsikiš* 
Vokietija ir per savo vy 
riausybę ir parlamentą pa
skelbė, kad ji rinkimu re
zultatų nepripažins, nes vo-

klausimą išspręsti? bet iš to
nieko neišėję;. į V«*ieėiaij"^; ^^''teritorij  ̂
nenon atsisakyti nuo to atl(. . nu0 Vokietijos ii 
krašto, jo Prancuaja negali pt.iskirti Unl(aij 
nuo jo atsisakyti, nfcs jsų T '
būtinai reikia Saaro krašto 
anglių ir plieno.

Saaro kraštas yra vaįdų 
obuolys iš' dalies todėl, kad 
po karo pergalingoji koali 
cija, ypač Amerika, nepasi
sakė aiškiai dėl Saaro liki
mo. Jei Amerika ir Angli
ja kartu su Prancūzija bu
tų galutinai pasisakiusios, 
kad Saaro kraštas visiems 
laikams atskiriamas nuo 
Vokietijos, vokiečiams bu
tų mažiau pagundos • tą 
klausimą nuolat kelti ir 
reikšti savo pretenzijas į jį.
Dabar juo toliau juo sun
kiau yra galutinai pasisa
kyti, nes vokiečiai darosi 
“labai reikalingi” Vakarų 
koalicijai.

Saaro kraštas vra vokie- *
cių-prancuzų santykių ro- 
dvklis. Kai tas klausimas 
užsikirto, tai ir Europos 
>endrosios kariškos jėgos 
turimas užsikirto. Nei pran
cūzai nei vokiečiai nesisku
bina patvirtinti sutartį apie 
Europos armijos kūrimą, 
reikalas vis atidėliojamas.

Pavyzdžiui, kraštui trūksta 
gydytojų, slaugių ir ligoni
nių. Vyriausybė norėjo 
skirti daugiau lėšų palaiky
mui medicinos mokyklų, 
bet prieš tai kėlė protestą 
organizuoti gydytojai ir jų 
“Įkvėpti” kongresmonai. 
Gydytojų trukumas ypač 
jaučiasi karo pajėgose.

Amerikos gydytojai, su 
sirupinę savo kišenės reika
lais, bijo, kad bet koks vy
riausybės kišimasis į žmo 
niu sveikatos kėlimo reika
lą, pakenks jų kišenei 
Nors gydytojai neva tai tu
ri tarnauti sergantiems 
žmonėms, bet nėra jokia 
paslaptis, kad jie pirmon 
galvon nori tarnauti savo 
kišenei, o rūpinimasis žmo 
nių sveikata jiems yra ti! 
priemone patenkinti savo 
kišenę. Iokia yra liūdna 
tiesa, kurią American Med
ical Association propagan
da parodo kiekvienam, k 
ris tik nėra apsimetęs aklu

—S. P

Kalbant Apie Sienas

Amerika ir kiti laisvieji 
kraštai pradeda kall>ėti 
apie pavergtųjų tautų išva
davimą. Kalbomis tų kraš 
tų išvaduoti nesiseks. Ne
užteks nė propagandos. 
Reikės ir aiškios politikos.

Kai Vakarų propaganda 
kalba, pavyzdžiui, į Lenki
ją, tai lenkai nori girdėti

Buvę Priešai
Jugoslavijos diktatūra ve

da rimtas derybas su Grai
kija ir Turkija sudaryti Ka
rišką sąjungą. Jei tos de
rybos baigsis sutartimi, tai 
Jugoslavija bus ne ries logi
niai įsitraukusi į Atlanto 
šalių karo sąjungą, nes 
Graikija ir Turkija jau yra 
toje sąjungoje.

Kiek čia dar senai Grai
kijos ir Jugoslavijos pasie
nyje eidavo kautynės tarp 
graikų “partizanų” ir Grai
kijos kariuomenės! Dabar 
prie tos sienos ramu, o tų 
kaimyninių valstybių karo 
vadai sėdi prie bendro sta
lo ir tariasi apie bendrą gy
nimąsi prieš Maskvos im
perializmą.

Stipriausia Vakarų pa
saulio atrama Europos pie
tuose yra Turkija, kuriai vi
si Vakaru valstybių vadai 
ir vyriausybių atstovai yra 
užtikrinę, kad, jei rusai 
Turkiją puls, visas Vakarų 
pasaulis ateis turkams į pa
galbą. Neatsidėdami Va
karų pagalga turkai stipri
na savo kariuomenę, gink
luojasi moderniškais Ame
rikos ginklais ir drąsiai lau
kia “svečių” iš šiaurės. Ju
goslavijos aktinga? įsijun
gimas i Atlanto šalių bend
rą frontą butų nemažas 
žingsni? j laisvojo pasaulio 
jėgų stiprinimą.

—P. S.

LENGVAS BUDAS . ..
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės: su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvė. pc" ?;nrėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAUTA S5 GERTAI, kuriuo* galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Organizuota Šalpa
Ar Tikslinga Vykdyti Ben- išsiuntė i Vokietiją 10.000

drą Šalpą Privačiais Pa-J svarų riebalu. 
Kietais ir Neorganizuotai?

Jei klausyti j

Pastaruoju laiku spaudo
je pasirodė vargingų šeimų 
sąrašas, kuri pateikė tėvas 
Alfonsas Bernatonis, ragin
damas Amerikos lietuviu 
visuomenę siųsti joms pri 
vaėiai Kalėdų proga pagal

patarimo ir siųsti privačiai 
pakietais. tai vien paštui 
reikėtų sumokėti už per
siuntimą $1,400. BALF’ui 
tuo tarpu persiuntimas nie
ko nekainavo.

BALF’as už surinktas au
kas perka maistą urmo kai
nomis. be jokių taksų ir 

siunčiamos siuntosbą. n \ t r’
Aišku, jo išvardintos šei- “. 0

mos, o dar daugiau jų yra, lai.s\os .
dziui, BALF ui cukraus

nuo muito, pavvz
v imi Maustau ju j.. . n a t

kurių jis nepaminėjo, gyve
na dideliame skurde ir rei
kalingos pagalbos.

Tačiau šioji pasiūlytoji 
jo šelpimo tvarka yra netei-!*:‘>lunie 
singa ir nepriimtina, dėl 
kad BALF’o organizacija, 
o taip pat ir aš, kai lankiau 
stovyklas, dalinome gėry-

svaras atsieina 7.5 cento, 
riebalą svaras—16 centų, ir 
tt. Vien šiais metais BALF

apie 70.000 svarą? ___ 
t0,«u.iu » apie 100.000 svarų) ~ 

maisto. Pirkimas urmu ir

KFLFTVTS, ?O. BOSTON
MOTINA Sl š VAIKAIS ŽUVO LIEPSNOSE

šitK nuotraukos gilumoj matosi devyni Ivalti grabai. Molinos grabas vidury, o jos 
vaiku abiem jos šonais. Visi jie žuvo liepsnose, kurios nakties laiku sunaikino ju 
nameli \Vestporto miestely, netoli Boston*, šita baisi nelaimė ištiko Audette'ų šei 
myną. Išliko gyvas tiktai tėvas ir vyriausias sūnūs, kurie tą naktį dirbti dirbtuvėj. 
Sekančią dieną visas miestelis apsidengė g?dulu: užsidarė visi bizniai ir mokykit,-.

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO
SOC IALIZMO PRADAI

V IŠLOTI NAS TVANAS

1abai populiari 
d.cnų kia įsiuiaui.-Kaina .............
i>£L LAISVOS LIETUVOS

Ar galėjo būti toks tvanas, 
ir naudinga šių 'apsemtų vi>ų zeinčs rutuli? h kur 
upra.li knygute, ėmėsi tiek vandens? kur tas van- 
........................ iUc «luo yra dabar? Ir kaip Nojų* ga

li jo surankioti viso i>a-aulio gyvu- 
liūs, vabzdžius ir paukičius ? kxm 
šitie klausimai rupi, teperskaito

(' ie. iiĮ Oixanizai-ij«KS raš- knygelę "Ar buvo Visuotinas T*a-
uvkuii.*v!>iai, sudaryti dėl bol- nas?” Kaina ............................. Zix
liroro Lietuvoje. Kaina..2oc kurgį v|gA TAJ JJYKOTA?

n KRA 1EISYB6 APIE Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kulia per amžius.' Sį intri- 

Arba komunistų diktatūra taktų, guojantj politiskai-ekonoittisKų klau- 
švie-oje. Visi nori žinoti apie Rusi-1 siutų aiškina garsusis lokietijos so
jų. \iskius kyla klausimas kodėl I cialdeniokratų teoretikas Kari Kaut-

LSIU’tai ir *1' St vikų

SOVIETŲ RUSUĄ

sky. KainaRusija ne-susiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 

I is kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
'tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kasi NIHII ISsTAI 
yia tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- 
r.ia Lietuvos atėjus gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausinius galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistų knygų.
98 puslapių didumo. Kaina 5d centų.

10c
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpais ir iiškiais
faktais parodo, kaip iii šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina Z5e

Tragedija trijuose aituose. Veika
las perstatų nužudyną caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalo ujamos 28 ypatos. 25c

maižl" “ph•kimaš''7lmu'“h•įį?il, J: P?uP,is pasakoja.lturi teise 
naudojimasis nemokamu Ž1,’au ;r “ kune'Tai via
transportu ‘ Amerikos lietu-Xede s?'etlrnlautei?» 11

akis

bes ir pinigus pagalbos rei
kalingiems katalikams ir 
evangelikams lietuviams, 
nes dėl tikybos neprivalo 
būti jokios diskriminacijos.

Skelbimas spaudoje pa
vardžių ir raginimas siųsti 
jiems betarpiai pagalbą, 
neduoda reikalingų rezulta
tų, nes kaip ankstyvesnių 
metų praktika parodė, vie
na kita šeima gavo iš Ame
rikos visuomenės dešimti
mis pakietų ir pinigų, tuo 
tarpu visa eilė šeimų nieko 
negavo. O tai Įvyko dėlto, 
kad, pav., Chicagos gerada 
ris, pasirinkdamas iš tokio 
paskelbto sąrašo vieną šei
mą, nežinojo, kad tai šei
mai taip pat išsiuntė pagal 
bą geradariai ir iš New 
Yorko. ir iš Bostono, Wor- 
cesterio, Brocktono, Cleve- 
lando ir kitur. Tai yra des- 
organizuoto šelpimo pasek
mė.

Bendras Amerikos Lietu
vių šalpos Fondas ir buvo 
visų Amerikos lietuvių Įkur
tas, kad be jokios diskrimi
nacijos butų šelpiami la
biausiai pagalbos reikalingi 
lietuviai. Jie šelpiami lu
tais, maistu ir pinigais.

Persiuntimas maisto, rū
bų, vaistų BALF'ui nieko 
nekainuoja, nes juros trans
portą apmoka JAV valdžia, 
o už pristatymą tų gerybių 
iš Bremeno i tremtinių gy
venamas vietas
CRALOG, su kuria BALFipirš 

utni-ti Pavvz- nas

portu
viams sutaupė apie $30,000.

i

man 1.

patikrinti.iti tokių 
ko, kad 

Ophtalmologistai—tai’dykai.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Rimos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.2S

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievui 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
fias jie buvo įsteigę ? Kode! žmonis 
j>ritjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. lai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $l.<>0

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbu. Toji knyga palinksmina 
jūsų laisvas nuo durto valandas. In
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................ >1.09

DELKO KEIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bc-t dėl ko gi nori?i? 1V1 ko be val
gu; žmogus silpsta? lr driko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Deiko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašią daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 

Parašė Dr. G-mus. Jos 
1 oc

daktarų, kurie sa- 
egzaminuuja akis

nepirkti —Niekad
daktarai,1 akinių "dešimtštoriuose,”!ka,n*

kurie specialiai mokėsi akių; kur akiniai yra iš anksto] KUNIGŲ CELIBATAS 
ligų ir kurių pagrindinis padaryti, ir žmogus gali

atrodo visai 
Antai. Maine

JŲ
nepuikus
valstijoj pažinojau vieną 
lietuvi, kuris buvo vedęs!užsiėmimas yra gydyti akių'pats juos prisitaikyti. Ga- 
prancuzaitę. Teisybė, ji iš-j ligas.
moko lietuviškai, bet kai 
tik susitikdavo savo 
nes, tai pajuokdavo

gyvenimas tokie medicinos
Praktika rodo, kad šelpi
mas per BALF’ą visuome
nei atsieina trigubai pigiau, 
negu tai butų atlikta priva
čiais pakietais.

BALF’as šelpia tremti
nius taip pat pinigais. Pi-, . . .
nigu persiuntimą? i Vokie- ',.us >r, pripasakodavo 
tiją pagal naują patvarky- l,! <’a'- Ų 
mą BALF’ui taip pat nieko
nekainuoja.

Todėl Amerikos lietuviai 
geradariai kviečiami pasili
kusių Europoje tremtinių 
šelpimą vykdyti tiktai per 
Bendrą Amerikos Lietuvių 
Fondą.

II
Si knygelė parodo, kodėl Romos I 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori- 

pasekmčs

rCončiuš,Kan. Frofr. J. 15.
BALF Pirmininkas.

PRIEŠ MIŠRIAS 
SANTUOKAS

zmo-
lietu-
viso-

Lietuviškas priežodis sa
ko: “Kas lauke gimė. Į lau
kus ir bėga.’’ Sunku ati
traukti žmogų nuo tautos. 
Mano mama augino vieną 
žyduką perkrikštą. Iš pra
džių viskas buvo gerai, bet 
po kiek laiko jis pabėgo 
pas žydus, Ne\v Hampshire 
pažinojau vieną gudą (bie- 
lorusąl, kurs iš pažiūros at
rodė visai sulietuvėjęs, bet 
syki jis man pasakė: “Aš

Vienas “Keleivio” skai
tytojas. M. J. Pauplis iš 
Mass., lapkričio 4 dienos 
“Keleivyje” aprašė savo

epaty
Ivir ti L'i p i u m *. i *ii *’i pasekmes ir uorislcss dvasič-|\lk dKinidiTl. lCcCpitį, .\.Cip . napuelimas. Š14 knygą turėti/

Okulistai—tai taip tis i patikima optika, kuris įkaityti kiekvienas vyras, tev»s 
, . , , , . , . : ir jaunikaitis, .tune geidžia, kad jųpat akių daktarai, kurie pa- nusimano, kaip akm.......... • ...........................

tikrina akis ir pritaiko aki- gal receptą paruošti.
nius, bet nėra taip išlavinti, 
kaip ophtalmogistai.

3. Optometristai—tai to
kie daktarai, kurie turi Įei

killiUS pa-l moterys, dukterys ir mylimosios ne- 
! papultų į tokią kunigų globą. Fara- 
• šė kun. Geo. Toycnsend Fox. D. D., 
| sulietuvino Fe-dinand de Samcgitia 
Į K«ti:ia ....................... 2oC
ŽEMAITĖS RAŠTAI

—X.

Gimus akis tikrinti ir

. .. e A-r žinote, kad Žemaitė buvo vie-
As Atsisakiau Savo Močiutei na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar’j^^jp 

! žinote, kad j; buvo paprasta kai- į
pntRl-l j aso moteris, mažai mokslo ii

in’Aš atsisakiau savo močiutei. įgyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip ... . ...........J! tūkstančiai ir milionai kitų moterų.1 IsaiSKinima.- pilietybes statymų aj 
€>e.- . I 0 paskui ji ėmė apysakas rašyti, veika.'ilgais klausimais ir atsa.iy-

atsisakiau savo močiutei. 
jO aš nuo pusės įau . ; sar 
(Ieškok, močiute, sau verpėjėl 
•Sau vernėjėiės ir f.u.'v'č’.ės.

TAPTI SUVIENYTŲ
mažai mokslo išėjusi, VASTIJŲ PILIEČIU? 
ir ansniio vaikus, kaip i 

moterų.!kinti akinius, bet tuo 
mokslas ir pasibaigia.

4. Optikai. Optikų par 
eiga yra padaryti akinius t 
pagal daktarų receptus J Jau prisiverpiau baltu lineliu.
Daugelyje valstijų tai yra’jau prisiaudžiau piam čiobelią; 
nelai.-niuoti žmonės, todėi'jau prisigrėbiau Įankoi šienelio, 
nežinia, koki pasiruošimą;Jau prisipioviau 
jie tam darbui turi. 0 vainikė!i žaIi,

akiu* ža'iuosi rnan ant Lralve-
* i lės įŠitie keturių rūšių

daktarai tam savęs nesutir.- .. ....
gyslose^ gudiškas k,au-Įka. Ophtalmologistai ir};' 
jas. O kiek nesmagumų]okulistai sako, kad tik!

esu lietuvis, tačiau mano

J 7 . . * s -ĮriKuiistai baito, Kati uk:
turėjo lietuviai, kurie buvojjems turį Būti leista tikrin-' 
vedę lenkaites! Lietuviaihį akį^ nes tai jų pagrindi-iMar-

n< nt.

kalne rugeliu, 

ruteliu,

‘jos'apysakos yra tikras gj-veklmaT, n»is lietuvių ir angių kalbose.
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet Kama .......................................... 2.»c
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-;
nu kiti nepastebėjo, ir gražiai juos i cSlALiaAS 
aprašė, žemaitė yra daug raštų pa- Arba, kaip Kaukazo Razbainmkaa 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke-pasidarė Rusijos diktatoriam. Kaip 
ieivis” parduoda jos rrštus parašy- j>» jįt-jo valdžią ir pašalino savo bu- 

i tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi vusius draugus. Labui įdomi knyga.
laike P’-7iX;jg pa-sulituo kam. Tuo- Kaina. .......... ......................... . 25c
se raštuose ji gražiai aprašo, gra-1
iiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- KODĖL AS NETIKIU 
sų gyvenimo būdą ir musų pa pro- • lugvA? 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- ! » *zlE. V .
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- . . ... , , . . ..
šiai vaikų prieglaudų, kurias Že- Laisvamanis etą pasako, kodėl iis

aulei kaiti-

! mai te prižiūrėjo. Yra taipgi paveiki- Detali tikėti. .Pilna arKunvnty, kv- 
! las žemaitės knrtu .su Andrium Bu- r*Q nesumuS joks je2utts-<..........

LIETUVIŲ KALBOS
lota ir Al. Bulotiene. Bu lotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė kny>ra. 123 puslapių,

garsiais rašte is ir retais paveiks- GRAMATIKA
..................................... Pritaikyta Amerikos betariama.

--------------------Daug ka- iš lietuviško jaunimo nori
4p F I - • tinkamai išmokti savo tėvą kalifą,
r A$aulio Lietuvių j O senimas irgi dažnai nori pagilint

1 Žlnvno” Prennmpratori^^c savo raštišką lietuvių kalbos žinofr- Z. U. y no rrenumeratoriams „.,a Sit{i gr8ma:ika yra tinkama ri-
________ ?iems, kas nori gerai lietuvių kal-

' 4 47-. . .. l>a išmokti. Didelė knyga, 144 jwsl.Basaulio Lietuvių Žiny- Kaina tik ................. ....ii.oo
nas" jau baigtas spausdinti TAVO KELIAS I
ir šiuo metu yra rišykloje. SOCIALIZMĄ,
Jis tuoj bus siuntinėjamas . para* .b-T™"1?*8. J kus socializmo aiškinimas.......... čoc.
prenumeratoriams. Tie nre-i : 1 KAIP SENOVĖS ŽMONES. e atonai, kūne via pa- pERSiSTATYDAVO ŽEMĘ?
keitę gyvenamąsias vietas, įdomus senovės filosofų da-
bet apie tai dar nenainfor- ^5dimai aP'e žemžs išvaizdą. Pagal. . 1 oaticpli autorių naraš»> Iksas. Antra

?u
lais.Mano plaukeliai, o geltonieji.

svetimom nė profesija kuriai jie rtio-'/,au »«S*ir<y5U vėjo put ia-
*-• a • x • I mi*sesi, o ODtometristai, neea-’ , , .. * .. .. .. As aplankysiu savo močiutę,ledami pažinti akiu iigUA._ vainikuot, „ mlometuota.

linkę pasiduoti 
Įtakom, o ypač lenkiškai.

gerai žinome,
su Jogailos-Jadvygos neturj teisės ir akinių prira-

stebėjimus iš mišrią santuo- 0$
kų gyvenimo. Jis 5a‘<oslikad
pats vedęs svetimtautę, iš-Įvestuvėm ir unija 5U Lenki-kį^ 
mcJtęs ją lietuviškai, ir nti-|ja idėjo musu tajoru!k 
rodė daug pavyzdžių kur sulenkėji liįtuviškož
misnos seimus įsauk.eja kalboJ niekinima5 įr kitos 
vaikus hetunskoje dvasio- ovžs kurios musu tau-
je. Tas viskas labai gra 
žu. bet paklausiu, ar daug 
tokių mišrių šeimų, kurios 
kalba lietuviškai ir vaiku: 
išmokina lietuviškai? Aš

nesveikoms akims.]O nuometėli, mano plonasis, 
ja, prasidėjo musų bajoiTĮ|Qp^Ornetristai atsikerta. kadA’ėjo pučiamas da • paduzgčsi 

akiu daktarai bijo ju kon-'Mano rašteliai, o vivingneji. 
kurencijos ir pan. ‘ iSau,ei kaitinant dar pabhzgeste:

Kad ištirti dalyką, vienas Mano kasytės žaliu šilkeliu, 
daktaras, vardu Charles‘Siencj kabėsiu mane virkdysiu 
Sheard, aplankė daugeli op-iMan° žiedeliai, c auksinėliai.

4me-- ^rv71'°^ •{ru^es‘t ‘r berudysit.

padengia manau, kad jas galima ant 
•štų suskaityti. Be to, 

pasirasęs sutarti. Pavyz-’pas mišrias šeimas ne vis- 
džiui. BALF’as šią savaitę kas taip gražiai klojasi,

LIKO ASTUONI NAŠLAIČIAI

Penki iš astuoni u Halldor Byron šeimos vaikai nutraukti 
nusiminę, kai jie sužinojo, kad jų tėvai žuvo automobilio 
nelaimėje. Aštuoni našlaičiai gyvena Seattle, Wash., 
mieste.

tą giliai sužalojo.
Gal jus pasakykit, kad 

Amerikoje, kur toks tautų 
mišinys, kad tautiniai skir
tumai pasidaro, neryškus, 
tumai pasidaro neryškus, 
nuo nemišrių? Aš manau 
kad ir Amerikoje, kai suei
na skirtingų tautybių žmo
nės. tai jiem ima daug lai
ko viens kitą pažinti, su
prasti ir priprasti prie viens 
kito savotiškų tautiškų pa
pročių. Aš esu Įsitikinęs, 
kad mišrios vedybos daug 
lengviau iširsta. negu vien
taučių žmonių, nekalbant 
jau apie tai, kad mišrios ve
dybos mažai tautai daro di
delę žalą. <

Paul Kapickas.
Providence, R. I.

Kai Akys Skauda
Akys yra labai j autinis ir 

svarbus organas, todėl jei 
kas skundžiasi akimis, turi 
nedelsiant kreiptis i gerą 
daktarą. -Jei žmogus blo
gai mato, tai dar nereiškia, 
kad jam reikia akinių. Gal 
būt, kad jis serga kokia 
akių liga, ir akiniai gali pa
kenkti, o ne pagelbėti. 
Amerikoje turime keturių 
rūšių akių daktarus, kurie

tometnstų įvairiuose 
likos miestuose. Jis buvęs 
Miami, Washingtone, Phi- 
ladelphijoj, Chicagoj. Mil-J 
\vaukee ir kitur. Iš savo 
patyrimo jis sako, kad:

1. Nė vienas, optometris- 
tas jo neegzeminavo ilgiau 
kaip 10 minučių, nors pir
mą kartą akims patikrinti 
reikia apie valandą ar dau
giau laiko.

2. Labai mažai kas iš op- 
tometristų jo klausė, koks 
jo amžius, koks bendras 
sveikatos stovis, koks jo 
darbas ir pan. Šitie klau
simai yra butini, nes jie ri- 
šasi su akių sveikata.

3. Dr. Sheard sako, jog 
jis skundėsi, kad kenčia 
nuo akių skausmų, bet tik 
vienas optometristas iš visų 
aplankytų pasiūlė jam 
kreiptis Į akių daktarą— 
specialistą.

4. Nors visi 
tai skelbė, kad 
ja akis dykai, 
stengėsi, kad 
akinius.

Iš visko prašosi išvada, 
kad jei keno akys negaluo
ja, tai geriausia kreiptis 
pas akių specialistus. Veng-

optometris- 
egzaminuo- 
tačiau visi 

jis nupirktų

(Liaudies daina.)

FLORIDOJ ŠILTA

Floridoj šilta, kaip vasarą, ir 
pajūriuose merpmilės žaidžia.

. . daugelį autorių paraše Iksas. Antrąma\ O ZmynO redakto- knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo- 
arba Kaip Atsirado Kalkaa.”

lftę
kslas.l iaus, prašomi tuojau tą pa- Parašė Z. Aleksa. Kaina

ooT Ikl !^-k,'!CI°- SOCIALDEMOKRATIJA
a. galima Žinyną uzsi- BOLgEVIZMAS 

prenumeruoti uz $4, o nuo p«Kai k. K.«uk? naujės niomis
gltiodžio 1 d. ii bus o-alima tuo klausimu papildyta

. , ,. A knygutė. Kama...............................20cpirkti lietuviu knvgvnuose
ir pas platintojus ' už S5. SOC’AMZMAS IR KEL1GUA
Laiškus adresuoti: Mr. A? I-abai įdomi knygutė situc svarbiu 
Cirvs.ift- ji iv- o.i i o. klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek-
y mutl>, 41 v\ . 82nd Street, vienas katalikas ir socialistas. Pa- 
NeVV York 24 N Y rašė E. Vandervelde. vertė Vardu-

IR

nas. Kaina ................................ iOc

Mamytė Labai D ė k in g a
— ..........\[

Mamytes gimtadienio pro- \ 
ga užrašiau jai Keleivį.
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la-

oai gera! Kad visos dukre-
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. , Man 
labai oatinka ‘Keleivis* — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
93S E, Broadvray, S*. BmUhi 27, ’

II
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Iš Plataus Pasaulio
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Italijos Komunistuose

Italijos komunistų atsto
vas parlamente, Luigi Sili- 
po, pereitą savaitę paskel
bė, kad jis pasitraukė iš 
komunistų partijos. Atsto
vas lieka parlamente, ku
riame jau seniau buvo du 
bolševikų atstovai pabėgę 
iš partijos.

15,000 Uostyto jų

Areštai Tunise

Prancūzų policija suėmė 
30 Tuniso arabų vadų. Jie 
kaltinami dalyvavę įvai
riuose teroristiniuose pasi
kėsinimuose. Suimtieji yra 
naujosios “Destour” (kon
stitucijos) panijos nariai. 
Neramumai Tunise yra ap
malšinti, bet teroristai daž
nai pasiskelbia.

Rytinėj Vokietijoj veikia 
15,000 “liaudies korespon
dentų,” kurie rašinėja neva 
tai į laikraščius, bet faktiš
kai rankioja Įvairias žinias 
ir jas siunčia politinei poli
cijai. Tokie šnipinėjantieji 
“korespondentai” yra vi
suose kaimuose, dirbtuvėse 
ir žmonės juos vadina “uos- 
tytojais.”

W. Churchill Atvyks

Po Naujų Metų Ameri 
kon keta atvykti Anglijos 
ministeriu pirmininkas W. 
Churchill. Jis sakė parla
mentui. kad esą vilties susi
tarti su Amerika dėl pasi- 
keitimo informacijomis 
apie atominių ginklų gamy
bą. Kartu Anglijos vadas 
derėsis dėl Amerikos muitų 
sumažinimo anglų prekėms.

“Nemirštantis” Maršalas

Prancūzijos maršalas Al
phonse Piene Juin išrink
tas i Prancūzų Akademiją.! 
kurios 40 narių skaitomi 
“nemirštantieji.” Maršalas 
Juin yra Atlanto šalių karo 
pajėgų Europoje vadas. 
Maršalas pasižymėjo antra
me pasauliniame kare, kai
po vienas iš sumaniausių 
prancūzų vadų.

Ispanijos “Pergale”

Jungtinių Tautų švietimo 
ir auklėjimo organizacija 
(UNESCO) nutarė priimti 
i savo narių skaičių Ispani
ją. Visa Ispanijos fašisti
nė spauda dėl to nutarimo 
rašo apie “Ispanijos diplo
matinę pergalę.”

Indokinijos Karas

Pereitą savaitę Indokini- 
jos “partizanai” pradėjo 
naują, plačiai užsimotą 
ofensyvą prieš prancūzus 
šiaurinėj krašto dalyje. Bol
ševikai atakuoja Hanoi 
miesto ilnk. Prancūzų ban
dymas atkirsti komunistus 
nuo Kinijos nepasisekė.

Vengrų “Taikos Paskola”

Vengrijos komunistų val
džia skelbia, kad ji sėkmin
gai sukėlusi “taikos pasko
lai” iš piliečių 1,752,683,- 
200 florinų (apie 145 mi
lionus dolerių). Paskola 
skaitėsi neva laisvanoriška, 
bet nelaimė tam, kuris ban
dė atsisakyti ją pasirašyti.

KAS MUMS RAŠOMA
“Pastatas Be Širdies”

“Nepriklausomos Lietuvos” 
Nr. 44, po antrašte “Kas per 
Tikslas,” p. M. Vaikšnora rašo. 
kad Pagiris neturi teisės kištis 
i kitu reikalus, kad jis puoląs 
A. V. parapijos kleboną už au
kų rinkimą bažnyčios statybai, 
o ypač ųžsigauna, kam Pagiris 
bažnyčią yra pavadinęs “šaltų 
akmenų, bet ne širdies pasta
tu.” Rašo. tarp kitko: “. . . tik 
bažnyčioje Įmanoma didesniam 
žmonių skaičiui išklausyti šv. 
mišias, kurios geram kataliku: 
yra būtinos išklausyti kiekvie
ną sekmadienį.” Toliau: “— be 
aukų nepasistato nei bažnyčia, 
nei šalia jos senelių prieglau
da, mokykla ar ligoninė ... iš 
faktų matome, kur klesti baž
nyčia, ten klesti ir lietuvišku
mas.”

Ne tik Pagiris, bet ir kiti 
neturi teisės kištis i ne savo 
reikalus. Bet ar
savo nuomonės yra

išreiškimas 
draudžia- met

mas? Dėl išsireiškimo “šal
tų akmenų be širdies pastatas.” 
Ponas V. turėtų geriau žinoti 
Kristaus mokslą, jo pasakymus 
dėl šventyklų ir net maldų. 
Juk ir Kristus pirmoje eilėje 
statė gerus darbus, vėliau mal
dą. Be to, juk ir bažnyčioje 
yra per pamokslą ne kartą tie 
žodžiai pakartoti kun. Pečkio. 
kuris, reikia manyti, šiuose 
klausimuose nusimano neblo
giau už Pagiri ir p. Vaikšnora. 
Bet iš kur p. V. ištraukė Įsaky
mą, kuris Įpareigoja . . . “iš
klausyt: šv. mišias, kurios ge
ram katalikui yra būtinos iš
klausyti kiekvieną sekmadie- 
nj ?

Šventam Rašte yra pasaky
ta: “Tu gi. kada meldies, eik 
į savo kambarį ir. užsidaręs 
duris, melsk savo Tėvą slap
čia.” (Mato 6,5-13.)

Su nuomone, kad tik bažny
čios klestėjimas suteikia ir lie
tuvybei tarpti sąlygas, nevisuo- 

galima sutikti. Jeigu baž-

GERIAUSIAS REKRUTUOTOJAS

Karininkas John Adcoz (viduryje) skaitomas geriausiu 
armijos rekrutuotoju. Jis sutelkė į karo pajėgas 3,000 
vyrų ir moterų sostinėje. Ui sėkmingą karių r ekr u tari
mą jis gauna atitinkamą liudijimą iš savo viršininkų.

DEDA KERTINI AKMENI

Prezidentas Trumanas deda kertinį akmeni po naujai sta
toma sostinėje žydų kongregacijos sinagoga. Ta proga 
prezidentas Trumanas kalbėjo apie reikalą kovoti prieš 
fanatizmą ir neapykantą.

esamų lietuvių organizaci
jų ir net prie socialistų, 
liet rodos ne ką telaimėjb. 
Butų skurdęs ir visai nusi
varęs nuo koto, jei viena 
moteris nebūtų jo išgelbė
jusi nuo visokių gyvenimo 
nemalonumų.

Įdomu ar lietuviški kleri
kalai neturi šiek tiek šva
resnių žmonių socialistams 
puldinėti, kad naudojasi to

kiu p. Veselausku?
M. Krasinskas.

Polio Liga

DYKAI DYKAI
I.-iiandvmas, kurie kenčiat minėtus 
kac ii'.us, Rl.UMATIškES SKAUS

MUS. RANKU. KOJC SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO. NF.l'RALGUĄ, 
\lo\ARGJ, DIEGLIUS. Jeiftu tam
sta Įvertini savo sveikata ir jo bran
gini. tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijausimu stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mum- likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. .Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinant pasekmes.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa. tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su IR-ksnio Galinga Mostim. <12-5:11

DEKEN’S l'KODlCrs 
I*. <». Box *>t>h 

\ewark 1. X. J.

Palietė Albertų PAIEŠKOJIMAI
Polio (vaikų paralyžiaus) Ieškau Antano Dapkaus, kuris gy

lio-} ii rudeni nid-žini n-i VlPa Afrikoj iau apie 40 metų ir, luatni .KdUClZldl pa .rocjOSt Skaito “Keleivį.’’ laibai nėrė-
lietė AlbertOS provincija, su Juo susižinoti, bet nežinau 
T, 3 . ... 1 . . adreso. Jis yra kilęs L k mergesKanadoj. Kitas provillci- apskrities. Zaluvos valsčiaus, Slaba-
ias ši lio-n m ivi-iit nulipto ldos *aimo. Be to, Amerikoje gyve- - " mažiau pa.icte. |na jr j(,naS Dapkus, su kunuo as

Šiuo metu AlbertOS pro- ^‘P l-lt norėčiau susižinoti. Busiu
. ... z../-, - - labai dėkingas, jei kas praneš manVincijoj yra bis apsirgimu ju adresus. Aš esu Antanas Seralis, 

buvo 55 mirtys. Dau- Stasio Serulio sunus “ Ukmergėsli jo mirtys. apskr., žalu vos valsčiaus, Butkunų
giausia suserga mokyklinio kaimo. Man., adresas toks: '49)

" Antanas bėrutis.
Rio de Janeiro 4001-Cerro.

nyčia taip gynė lietuviškumą,'ja kalba kalbėtis, 
tai kodėl tokios didelės Lietu-j Bet gal kas pasakys, kad Ka
vos sritys buvo sulenkintos? 0 nadoje to nėra? Kada Ville 
ten bažnyčios Įtaka buvo labai La Šalie buvo atidaryta šešta- 
didelė. Dirstelkime į JAV. kiek-dieninė lietuvių mokykla, be 
šiandien lietuviai kovoja už klebonijos palaiminimo, keno 
lietuviško žodžio išlaikymą baž- pastangomis ji tapo uždaryta?

amžiaus vaikai, bet pasitai
ko, nors ir retai, kad ir su
augusius ši liga aplanko. Paieškau Juozo Marčiulionio, gi 

.. . mūšio BellshiH’yje, Škotijoj. Pasku-Kai kada net ir seni žmones tinių laiku gyveno Vilkavišky. Jis
•} a L*}i*ti}i< n* įri'všt't 1 pats, ar kas jį žino. malonės parašytapseiga, o Kanais, n mn>ta. n.an -iuo adresu; (4?)
Ši liga yra užkrečiama.

Tinkanūausios ilgiems žiemos 
vakarams ir Kalėdų dovanoms 

KNYGOS
Kaunamos iki Naujų Metų 

beveik už pusę kainos
ŠLIUPTARNIAI. Pirma kny

ga, kurioje tiek daug pasakyta 
apie Amerikos lietuviu gyveni
mo sunkumus, vargus ir kovas 
dėl lietuvybės. 652 puslapiai. 
Jono šliupo, “dėdės“ šerno ir 
kun. Pembskio atvaizdai, kai
na tik 3 doleriai.

šIRDIIES KŪMAI. Ameri 
kos lietuvių gyvenimo roma
nas; pirmas apie širdį; ilius
truotas; 450 puslapių; kaina 1 
doleriai.

flKAGOOS ŠEŠĖLIAI. Sep
tynios novelės, baisesnės už 
Upton Sindair’io RAISTĄ; 
iliustruotos; 316 puslapių; Kai
na 3 doleriai.

Visos 3 knygos sykiu tik už 
6 dolerius! Bet šita beprotiš
kai numušta kaina galios tik 
iki Naujų Metų. Todėl nedels
kite, bet tuoj kiskite į voką 6 
dolerius ir siųskite: Dr. Alg. 
Margeris. 3325 So. Halsted St . 
Chicago S, III. Persiuntimo 
kaštus apmokame. (53)

Montcvidco, Uruguay.

Vincas Piecaitis, 
Š27 W. I»mbard St., 

Baltimore 1, Md.

nyčioje ir parapijinėse mokyk
lose!

Retai kuriame JAV lietuviš
kame laikraštyje nerasime ži-,• - ą. • __ :r•

Baigiant norėtųsi p. Vaikšno- 
rą paklausti iš kur jis žino ir 
kaip tikrą tiesą tvirtina, kad 

. . pp. Pagiriai ir panašus
nių apie lietuvių parapijinėje asmenys klebono šiuo tikslu
mokykloje lietuvių kalbos pa- nėra lankomi”? O jeigu yra 
mokų siaurinimą. jų uždraudi- priešingai? Rodos, neteisybę

NUMIRĘ LAIDOJA
Vienas norėjo sekti Jėzų ir prašė 

kad leistų jant nueiti palaidoti savo 
tėvą. Bet Jėzus jam atsakė: "Ta 
sek mane. Mirusius telaidoja nu
mirę.” Mat. 8:21-22.

Alik Armin.
3444 Mass St., Gary, Ind.

mą. net draudimą tremtinių rašyti ir geram 
vaikučiams tarpusavyje gimtą- derėtų.

katalikui ne- 
PAGIRIS.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Klerikalų Spauda ir Jos 

Rašeivos

Pakliuvo man į rankas 
porą numerių Brazilijos lie
tuvių katalikų organo “Mu
sų Lietuva.” Laikraštis 
kiek panašus Į Argentinoje 
išeinantį lietuvių marijonų 
“Laiką,” bet šmeižtais ir. 
demagogija pralenkia ir tą 
savo kolegą.

Apart kitos katalikiškos 
literatūros, to laikraščio 
169 ir 170 numeriuose til
po gana ilgas straipsnis iš 
Argentinos, parašytas bu
vusio Lietuvos studento tū
lo ukmergiečio Vlado Vese- 
lausko ir užvardintas “Ar
gentinos Lietuvių Socialistų

gentinoje įsigalėjusi gen 
Uriburu diktatūra. V. Ve- 
selauskas tą žino, bet pirk
ta dūšelė mano, kad kiti 
žmonės to nežino, ir pasa
koja visokias nesąmones.

Lietuviai socialistai Ar
gentinoje turėjo savo kelias 
organizacijas ir leido laik
raštį “Pietų Amerikos Nau
jienos.” Ir organizacija ir 
laikraštis butų galėję gy
vuoti, jei ne politiniai įvy
kiai, kurie Argentinos gy
venimą pasuko kita krypti
mi.

Sustojus “Pietų Amerikos 
Naujienoms” Argentinoje, 
devynis metus ėjo Urugva
jaus lietuvių socialistų lei
džiamas dvisavaitinis “Nau-

Gadynė ir Dekadencija.” joji Banga,” prie kurios
•Jis liečia ir Urugvajaus so
cialistus.

Ponas V. Veselauskas sa
vo straipsnyje iškraipo fak
tus, prasilenkia su tiesa ir 
nesigaili demagogijos so
cialistų ir kitų pažangiųjų 
lietuvių adresu. Jis purvi
na ne tik socialistus, jų bu
vusias organizacijas ir spau
dą. bet ir buvusią Lietuvos 
konsulo J. Skunkio įkurtą 
draugiją “Lietuva,” ir laik
raštį “Balsą,” dabartinį 
“Argentinos Lietuvių Bai 
są.” Visus juos jis lygina 
prie komunistų, nors ji 
pats gerai žino, kad mini
mos lietuvių organizacijos 
Argentinoje niekuomet ne
turėjo nieko bendro su ko
munistais.

Džiaugtis Argentinos lie
tuvių socialistų susmukimu 
gali tik toks klerikališkas 
fašistas, kaip V. Veselaus
kas, kuris pats gerai žino 
dėl keno priežasties nustojo 
veikę Argentinos lietuviai 
socialistai ir jų spauda. Nei 
Jokūbaičio nelaimė, nei jo
kios socialistų atskalos nie 
ko tam nepaveikė. Socia
listinį sąjūdį pasmaugė Ar-

Isabele Bertasius. 
1»’>25 So. Second St., 
Philadelphia 48, Pa.

APSIVEDIMAI

Mokyklos Albertos pro
vincijoj paprastai rudeni Ieškau dėdės Jeronimo Griciaus,
nradčdsvn riirhri nuraėin atvykusi® Amerikon prieš didįjį ka- pi O Gi! OLi lUgSejO dirbusio anglių kasyklose ir gy-
mėnesi pirma antradieni.! ve,nusj? RoslyĮV Wash. A» Iza:J? 1 * Ihelė Gricaite-BartasicRe, atvykusi išBet Šiemet dėl polio Ilgos tremties Vokietijoj. Mano adresas 
atidarymas mokyklų nukel-jtok?
tas iki rugsėjo 15 d., o ki
tose vietose net iki rugsėjo 
22 d. Dabar polio liga bent 
kiek sumažėjo, bet vis dar 
pasitaiko nauju apsirgimų. ,

Reikalinga moteris prie biznio ir 
‘ jpamų darbo, ir padėti gyventi, nes

Šiemet Albertos plovinei-';• 1,'nan!., nuob'Mlu- Ridamos Uu-. * . |kus, {dėkit ir savo atvaizdus. (54))
joj buvo labai geras ir net George,
rekordinis javu derlius. Ki
tais metais čionai paprastai 
trukdavo drėgmės, o dirbti
nas vandeniavimas ne visur 
yra įtaisytas. Bet šiemet 
drėgmės tai jau, iš tikrųjų, 
visiems pakako ir Albertos 
ūkininkai užsiaugino labai 
gerus javus. Albertoj ūki
ninkai daugiausiai augina 
kviečius, bet nekurie laiko 
ir dideles kaimenes raguo
čių mėsai. Dabar jau visi 
ūkininkai yra išsikūlę, ru
duo kūlimui buvo prielan
kus.

A. Vaisnis.

GYVOJI JĖZAUS KRIS
TAUS BAŽNYČIA 

543 Leonard St-, Brooklyn. X. Y.
Pamaldos už lipomus kas sekma

dienis, 3 vai. popiet. Lietuviškos 
kanklės bus dovanotos tam. kas duos 
atsakymų-nurodymų pagal šv. Raš
tų, kad išganymas ateina nuo žydų. 
Jono Ev. 4-22. Taipgi, kaip galima 
pažinti žydų arba prilyginti prie 
krikščionių.—N. D. K. arba T.— 
Lietuviškos giesmės.

Pamokslininkas D. Diskevičius
Visus kviečiam atsilankyti aukš

čiau paduotu adresu, {žangu nemo
kama. Atsilankyk arba rašyk.

(Skelbimas—49)

11059 Dodge, Van Dyk*, Mich.

Inteligentiškas vyras, 50 metų 
amžiaus, vidutinio ūgio, prieš 3 me
tus atvykęs Amerikon, ieško inte
ligentingos gyvenimo draugės. Nu
rodant amžių ir išvaizdų, rašykit 
šiuo adresu: (49)

1>. K., c/o Povilauskas,
49-51 Stintai St..
\ew York 2. X. Y.

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 
gauti “Keleivio” knygyne gau
siai iliustruotą, su 272 paveiks
lais ir “Salemono Galva” Didįjį 
Sapnininką. Su prisiuntimu kai
na $1.50. Adresuokit: 

KELEIVIS
636 Broadway, S. Boston. Mass.

Reikalinga Moteris
Ieškau moteries į kompanijų prie 

žuvies biznio. Turi būt teisinga ir 
ištikima. Amžiaus gali būt tarp 55 
jr 59 metų. Aš esu lietuvis, bet il
gai gyvenu tarp amerikiečių ir savo 
kalbų jau primiršau, todėl geistina 
kad laiškai man butų rašomi anglų 
kalba. (47)

Steve J. Miliauskas,
Box Ino,

WeHs, Maine.

RAGANŲ TEISMAS

šliejosi kai ką parašydamas 
ir ponas Veselauskas. Tai
gi. ponas Veselauskas są
moningai klysta, kad lietu
viai socialistai jau daug 
metų kaip nustoję egzista
vę. Jų yra dar ir dabar, 
nors ir nedaug.

Pravartu pasižiūrėti, kas 
yra tas ponas Vladas Vese
lauskas, kuris su J. Bačkai- 
čiu 1929 metais, kaipo ke
liauninkai, iš Brazilijos pė
sti atžygiavo į Urugvajų. 
Bačkaitis, kaipo nebijantis 
darbo, tuojau susirado dar 
bo vienoje tramvajų kom
panijoje ir dirbo ten, kol 
sugrįžo į Lietuvą. Gi p. 
Veselauskas darbo nemėgo 
ir gyveno iš almužnų ir am
žinų paskolų. Kaulydavo 
pašalpas ir iš socialistų, ku
riuos dabar bando apspiau 
dyti. Gyvendamas Urugva
juje, apart tinginiavimo ir 
skundimų savo tautiečių 
(jis įskundė savo kaimyną 
Vladą Svilainį ir tas buvo 
atleistas iš darbo), daugiau 
niekuo nepasižymėjo.

Vėliau nuvykęs į Argen
tiną, kaip ir Urugvajuje, 
bandė prisiplakti prie ten

(Atkelta iš 4-o puslapio) 
tizmą” satelitiniuose kraš
tuose. Po 1948 metų. atsi- 
metus Jugoslavijai nuo 
Maskvos, ir Lenkijoj ir 
Vengrijoj ir kituose bolše
vikų pajungtuose kiaštuose 

buvo palinkimo pasekti Ti
to pavyzdžiu. Tokiomis ere- 
tikiškomis mintimis tada 
buvo užsikrėtę aukšti bol
ševikų pareiguanai, kurie iš 
savo aptyrimo žinojo, kaip 
Rusija begailestingai išnau
doja jų kraštus. Bet, dėja, 
Jugoslavijos pavyzdžiu kiti 
bolševikų valdomi kraštai 
nepajėgė pasekti. Maskvos 

kieta ranka užgniaužė vi
sas pastangas išsilaisvinti iš 
rusiškų parazitų globos ir 

to užgniaužimo pasekmes 
dabar matome Prahos teis
me. Jas dar matysime Ru
munijoj, kaip seniau matė
me Vengrijoj ir Bulgarijoj.

J. Str.

TIKINTIEMS TIESA
Pašvęsk juos savo Tiesoje, nes 

Tavo žodis vra Tiesa: Jon. 17:17. 
Jėzus maldoje sako: pašvęsk juos, 
tai yra tave ir mane, brolau ir .‘•■esc. 
Dievas duoda kernam pažinti tiesų, 
kurios jis ieško. Ta Tiesa yra Bii.- 
iija. ,-’i •

Alik Armin.
3444 Mass. St., Gary. Ind.

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

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų, kurie turi užsiše- 
nėjusių šalčių galvo
je, erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo kana
luose, kaip tai nosyje 
ar gerklėje. Palmiš
kos Uogos yra išdžio
vintos taip. kaip džio
vintos slyvos, ir jas

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
vra laimi maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgvti dėl viso kūno 
pagerinimo. $2.09 svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-AnglUkas ir Angliškai-Lietuviškas

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

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

fu:

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti riaolrias biznio skel

ir pe j ieškojimus.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,359.00

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

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
IS Susivienijimo LaMarybės Fondų šelpiami nelaimių 

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 Weit 30th Street New York 1, N. Y.
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AUDYKLOS UŽSIDARO

CIO Unija Saukia Audėjų 
Konferencijų

MUZIKOS POPIETIS
INT’L INSTITUTE

Pereitę savaitę American 
Woolen Co. paskelbė, kad 
gruodžio 17 d. ji uždarys 
dar dvi savo dirbtuves. 
Laurence bus uždaryta di
džioji Ayer dirbtuvė, kurio
je dirbdavo 2.100 žmonių, 
gi Dover, N. H., užsidarys 
Sawver audeklinė, kuri 
samdydavo po 500 žmonių.

American Woolen Co. 
yra jau anksčiau uždariusi 
4 savo dirbtuves, todėl da
bar bus 6 uždarytos. Kom
panija kelia savo pramonę 
i pietus, nes čia negalinti 
mokėti tokių algų, kokių 
reikalauja darbininkų uni
ja. Per 3 paskutinius mė-j 
nesiūs ji turėjusi čia apie 
SI,000,000 nuostolių.

.Minėtos dvi dirbtuvės 
jau stovėjo be darbo apie 
metus laiko, bet darbinin
kai buvo atleisti tik “laiki
nai” ir tikėjosi būt pašauk
ti atgal. Dabar gi kompa
nija jiems pranešė, kad tos 
dirbtuvės uždaromos visai.

Naujojoj Anglijoj yra 
apie 150 vilnų tekstilės 
dirbtuvių, kurios normaliai 
laikais samdydavo 60.O00 
darbininkų, ir yra apie 400 
medvilnės ir rayono audek
linių. kuriose normaliail 
dirba apie 90,000 darbinin
kų.

Tuojau po Naujų Metų 
(TU unija ketina šaukti au
dėjų konferenciją, kad ap
sispręsti dėl naujos darbo 
sutarties, kuri baigsis kovo 
lo d. Manoma, kad unija 
reikalaus atstatyti cen
to į valandą algos, kuri bu
vo.numušta pereitą pavasa
rį. Šiandien vidutinė audė
jo alga yra .$1.37 i valandą.

UŽTIKO DIDELI VAGIŲ 
SANDELI BOSTONE

International Institute 
Bostone atidaro kalėdinį 
savo veiklos sezoną gruo
džio 3 d., 2:30 vai. po pietų 
muzikos popiečiu. Progra
moje dalyvauja estų daini
ninkė sopranas Mrs. Greta 
Barrot-Milk, brazile smui 
kininkė .lean Sandbank ir 
lenkų pianistas S. Pietkie- 
wicz.

Po programos bus vaišės, 
kurioms pirmininkaus po
nia K. Namaksienė. Į ko
mitetą iš lietuvių įeina po
nios S. Mockienė ir Ameli
ja Aleknienė. Popietis vyks 
190 Beacon St., Bostone

“ATŽALYNAS” JAU
BAIGIAMAS PARUOŠTI

K. Binkio vaidinimo 
repeticijos

SVARBUS GEN. E1SENHOWER10 PATARĖJAI

ten. Henry Cobet Lodge > Šen. lugene Millikin
Senatoriai Ix»dge (kairėj) ir Millikin numatomi svarbioms 
pareigoms naujai išrinktojo prezidento gen. Eisenhowerio 
kabinete. Šen. Henry C'abot Lodge jau paskirtas “stebė
tojo’’ pareigoms prie prezidento Trumano kabineto.

BROOKLYNE MIRĖ
JOKŪBAS ŽlAUGAj

JAUNIMO ŠOKIAI
TAUTININKŲ KLUBE

Lapkričio mėnesio pra
džioje Brooklyne mirė Jo
kūbas Žiauga, 62 metų am
žiaus, bostoniškio Stanislo
vo Ziaugos (Zonger) bro
lis. Velionis buvo kilęs iš 
Kurmaičių kaimo, Tirkšlių 
parapijos, Amerikon buvo 
atvykęs 1912 metais. Po 
pirmojo pasaulinio karo jis 
buvo grįžęs Lietuvon ir ten 
išgyveno keletą metų.

Brolis Stanislovas velio
nio pelenus parvežė iš 
Brooklyno ir čia palaidojo 
.uos Forest Hills kapinėse 
lapkričio 11 d.

šį šeštadienį, lapkričio 
29 d., jaunimas ruošia A. 
L. T. Sąjungos name, 484 
E. Fourth St., So. Bostone, 
šokius, kurie prasidės 7 vai. 
vakaro. Visi kviečiami at
silankyti į tą šeimyninį po
būvį.

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 St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Pagerbt Pp. Kalinausku*

NEAPSAKOMĄ VARGĄ 
Kenčia Vokietijoj Likę 

Lietuviai

ĮSIGIJO PUIKIUS 
PRIEGLAUDOS NAMUS

"At- kun.

“Sunkus buvo lietuvių 
tremtinių gyvenimas Vokie
tijoj tuojau po karo,” sako 

Končius, “bet kokį 
dabarzalynas repetuos yyfcaaj dabar kenžia nik 

pilnu tempu, ir gruodžio 141^- ,ietuviak tai žo(|žias 
d. turėsim reta proga pa- funku a kvti ••turėsim retą progą 
matyti tokios apimties vei
kalą So. Bostone scenoje, 
So. Bostono High School 
salėje.

Šioje 5 veiksmų dramoje 
dalyvauja net 34 aktoriai, 
o prie vadinimo techniško 
parengimo prisideda dar 
visa eilė asmenų. Tai aiš
kus įrodymas, kad Bostono 
lietuvių visuomenė kultūri
nių darbu domisi ir neatsi
lieka nuo kitų didesnių ko
lonijų.

Bilietus jau galima i 
anksto užsisakyti Ivas agen
tūroj.

CURLEY’O TURTUI
UŽDĖTAS AREŠTAS

Kun. Končius šiomis die 
nomis grįžo iš Vokietijos ir

Haverhilliškis John Kaz
lauskas šiomis dienomis įsi
gijo Parkhaven Ręst Home, 
14 Park St., Haverhill’e, 
kur yra įrengta seniems 
žmonėms prieglauda ar po
ilsio namai. Haverhill ir 
apielinkės seni lietuviai ga
li rasti patogią prieglaudą 
pas savo tautietį už prieina-

lapkričio 13 d. BALF’o na- mą kainą, 
rių susirinkime So. Bostone John Kazlauskas yra ge- 
padarė šiurpulingą praneši-rai žinomas Haverhillio be
rną iš savo kelionės patyri- tuviams, jis yra LDK Ge- 

pirmininkas.dimino Klubomų.
Apytikriai skaitant Vo

kietijoj šiandien esą apie
8,000 lietuvių tremtinių, ku-jpASK£Le civlL,u
rie negalėjo atvykti nei; TEISIU SAVAITĘ
Amerikon, nei išvykti į ki-j 
tus kraštus.

B. Kontrim.

Apie pusė tenai 
mūsiškiu dabar uždarbiau
ja

l--.ePUL II » a-’l/Tžit le

Gubernatorius Paul A. 
likusių pever paskelbė “civilių tei

sių” savaitę musų valstijoj 
nuotunui.: IV grUOuZiO QO :l;IM 1AXV

SLA antras apskritis ren
gia vakarienę SLA naujam 
pirmininkui adv. K. Kali
nauskui ir jo žmonai pa 
gerbti. Ponas Kalinauskas 
per aštuonius metus buvo 
antrojo apskričio pirminin
ku ir visose musų apielin
kės kuopose yra plačiai ži
nomas ir gerbiamas.

Vakarienė įvyks gruodžio 
14, sekmadienį, L. P. Drau 
gijos auditorijoj, So. Bos
tone. SLA antras apskritis 
širdingai kviečia SLA na
rius ir prieteiius atsilankyti 
į tą vakarienę. N o retume 
matyti svečių ir iš tolimes 
nių SLA kuopų. Yra pa
kviesti atstovai iš SLA cen
tro, sekr. M. J. Vinikas ir 
redaktorius M. L. Vasil.

Tikėtų galima gauti pas 
įvairius SLA apskričio vai 
dybos narius ir - galima 
kreiptis raštu ar telefonu 
Mrs. E. Keslerienę, 459 
Prospect Avė.. Revere 

Tel. REvere 3935 M

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

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— “Aldona, Gedimino 
Duktė,” istorinė apysaka, 
vaidins jaunesniųjų skau
čių draugovė, vad. Vidos 
Karosaitės iš So. Bostono.

3— Dainos.
4— Magdutės Paša.
Biznio reikalais malonė

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

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiarižkos Radio 
Programos

Sekmadienio 
iki 12 vai. iš 
1430 klc.

rytais nuo 11 
stoties WHIL,

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir

Vartoja vėliausios koostraUdjos 
I-RAY Aparato 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
S34 BROADWAT,

80. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA

Ir m T iki 8 

646 BROADWAY 
•O. BOSTON. HAM.

SOUth

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 U phasi’s Corner 

DORCHESTER. MASS.

Federalinės valdžios agen
tai (FBI) užtiko Bostono 
priemiesty, Alstone, didelį 
vagių sandėlį, kur buvo su
dėta $50,000 vertės auto
mobilių dalių. Tos dalys 
buvo išvogtos iš Willys 
Overland Co. dirbtuvės To
ledo mieste.

Tuo pačiu laiku buvo iš
krėsti panašus vagių sande 
liai Baltimorėj ir Detroite. 
Suimta keletas šmugelnin-’ 
1 ų. kurie vogtus daiktus 
pirkdavo ir parduodavo su 
; erų pelnu.

Buvusio Bostono majoro 
Curley'o bėdos nepasibai 
gia. Pereitą savaitę buvęs 
policijos viršininkas uždėjo 
jo namui ir kitokiam turtui 
areštą ir reikalauja $40,000.

Savo laiku Timilty buvo 
urley rinkimų kampanijos 

vedėjas ir artimas jo bičiu
lis. Dabar Timilty sako, 
kad Curley neišpildęs duo
to jam prižado. Ką Curley 
jam žadėjo, kol kas viešai 
neskelbiama.

Grįžo iš Philadelphijos

Rašytojai Antanas Gus 
taiti? ir Bernardas Braz
džionis šį pirmadienį grižo 
iš Philadelphijos, kur jie 
dalyvavo “dainos ir žodžio 
koncerte” lapkričio 
Koncerte dalyvavo 
Juzė Augaitvtė ir 
choras vedamas p.

vydėtina, nes “auslaenderių” Gubernatorius tą savaitę 
(svetimšalių) vokiečiai ne- skelbia., kad pabrėžus rei- 
mėgsta ir šnairuoja į juos kalą nenuilstamai kovoti 
kaipo i nereikalingą naštą. civiliu teisių įgyvendi-

Kita gi tremtiniu dalį su-?li,n^ ir Pamindamas visuo- 
daro ‘ligoniai, seneliai ir menei, jog prieš penkis me- 
daugiavaikės našlės. Dirb- prezidento paskirtoji 
ti jie negali ir turi gyventi:k°misija paskelbė savo gar
is tos pašalpos, kokia jiems raportą apie civilių tei- 
moka Vokietijos iždas. Gij^ Įgyvendinimą Amenko- 
ta pašalpa beveik neįžiūri-Je. Komisijos raportas ke
rną. Našlė su keliais vaiku-Jė reikalą tęsti kovą už ar
čiais gauna nuo 1 iki 2 mar- ™ens teisę į saugumą, teisę 
kių į dieną. Amerikos pi-J. Pilietybę ir jos pnvilegi- 
nigais, markė verta apie 22 -iaf* teisę į sąžinės laisvę ii 
centu. O maistas Vokieti-^^7?J progų lygybę visiem; 
joj taip jau brangus, kaip jr P'keėiams.
Amerikoj. Todėl apie 4,000 
lietuvių Vokietijoj dabai
badauja. Motinos siūlo sa ______
vo vaikučius, kad kas pasi- yj MacDonald pnsipazi- 
imtų juos gai jie taoa gau- no užmušęs Porterius Read- 
tų pavalgyt. Dabar daug j^g nijeSĮe jr ^arp kitko Sa
jų serga džiova. Kiti taipj^. 
nusilpę, kad ir sveiki būda 
mi nepaeina.

Žmogžudžio Išpažintis

“šeštadienio vakare 
nušoviau Porterius. Aš

S. C. Budvitis.

Gabijos Choro Veikla

Biznio reikalais kreiptis:
409 W. Broadvvay. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.
APSIDRAUSK NUO 

LIGOS IR NELAIMES
Ui $12 per metus gausi ligoje 

125 pašalpos savaitei
_ j '■aiiranffl rgilrnlais

kreiptis į:
BRONIS KONTRIM

Gabijiečiai rengiasi prie 
metinio banketo, kuris 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
7 d., 5:30 vai. vakare. Lie
tuvių Piliečių Klubo svetai
nėje. Šia proga gabijiečiai 
skaito sau už garbę kviesti 
į šį banketą visus Gabijos 
rėmėjus, senus gabijiečius 
ir visus lietuvius, kurie my
li linksmai praleisti laiką.

Bankete bus skanių vai-, 
gių ir gėrimų. Gabijiečiai 
palinksmins liaudies daino
mis ir gros Al Stevens or
kestrą šokiams. —E. K.

Našlių Metinis Balius

TeL
Soath Boston. 
SO $>1761 ir SO 8-2483

3 KAMBARIAI NUOMAI
3 kambari ųbutas su mau

dyne. virtuve, elektra, gazu ir 
eitais patogumais. Pirmame 
aukšte, šeimai be vaikų. Kreip
tis 295 Sįtver St. vakarais po

vai.

PARDAVIMUI 
Namas ir 2 akrai žemės

Namas 3 šeimynų, yra 2 karų {ga
ražas ir 2 akrai žemės, tiktai 15 mi- 

iki Brocktono vįdurmiesėio. 
graži ir parsiduoda phfioi. 

Rašykit šioo adresu: ( 19,
S. Shapman.

86 Battle St.. Brockton. Mass.

nučbj
Vieta

Išparduodami Kilimai

as 
ta-

\ ienintelė tų nelaimingų <la (įal- nežinojau, ar jie li
emenių viltis yra BALF’as.įko gyvi ar ne, ir buvau pil- 
‘Jei negausim pašalpos islnas širdgėlos. Sekmadienį 

jie sako, “visi is- aš, kaip visada, nuvykau įBALF’o.”

TsL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašokamu
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto Do 12

447 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
INBUBANCBATE

409 W. Broadwaj
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Im 87 OBIOLB OTBBBT

Td^PArk^mj^-0402-M.

Vaikai Miršta nuo Aspirino

St. Louis’o vaikų ligoni
nėj per vieną mėnesį trys 
vaikai mirė nuo užsinuodi- 
.’imo aspirinu, todėl sveika
tos komisionierius Dr. Smith 
išleido tenai įspėjimą, kad 
niekas neduotų vaikams ši
to “vaisto” be gydytojo 
priežiūros. Mirę vaikai už
sinuodijo ne ligoninėj, bet 
namie, pas tėvus: vaikų li
goninėn jie buvo nuvežti 
Jau užsinuodiję.

23 d. 
solistė 
vietos 
Kauli

nio. Parengimas gerai pa
sisekė.

Gruodžio 8 d. p p. A. Gus
taitis. B. Brazdžionis ir H. 
Kačinskas dalyvauja “Ga
bijos” žurnalo rengiamame 
koncerte Nevv Yorke.

NEMOKAMAS KAMBARYS
Erdvingas ir apšildomas 

kambarys visai nemokamai 
tam. kas moka pataisyt kas rei 
kia apie namą. Kreiptis:

Sofija Yanush,
3 Evandale Ter.. Dorchester. 

Telefonas: GE 6-7595.

mirsim bariu mokyklą dėstyt bibliją.”

Reading Užmušėjas
Pagautas Prisipažino

--------- ! Nuoširdžiai dėkoju gimi-
Murdock MacDonald, 26 nėms, draugams, kaimy- 

metų vvias is Roxbury,,nams ir pažįstamiems už 
prisiųstas gėles, palydėjimą

PADĖKOS ŽODIS

sekmadienį prisipažino, kad 
jis padaręs visą eilę vagys
čių ir užmušęs Readinge, 
lapkričio 8 d. Stanley Por- 
ter ir jo žmoną.

M. MacDonald yra sėdė
jęs kalėjime už bandymą 
apiplėšti ir nušauti
moterį 1912 metais. 1950 
metais jis buvo paleistas iš 
kalėjimo “ant žodžio,” ve- ačiu. Nuliudusi 
dė ir nesenai neteko spaus Sofija Sauksite 
tuvininko darbo. Po to jis,— -------

PIENO IŠVEŽIOJIMO BIZNIS
Pardavimui pieno biznis, prie kurio yra 5 kamliarių aliejum 

apšildomas namas. 3 akrai žemės, didelė barnė, gerai įrengta.' 
modernus pieno namas, kuris paima kvortų pieno, ir
t rokų garažas prijungtas.

Telefonuokit: A. B. Keeth 
BRaintreet 2-3007.

i. -

Juozo į kapines ir uz pa
reikštą man užuojautą ne
laimės valandoje, kai nete
kau mano gyvenimo drau
go Juozo Yanušo.

Taipgi dėkoju už prisiųs- 
vieną tus užuojautos laiškus ir 

ypatiškai mane atlankiu
siems. Visiems širdingas

pradėjo vogti ir sakosi, 
jam bevagiant Porterių

kad
bu-

REIKAIJNGa
Prie kūdikio

Yanušienė.

MOTERIS
popietinei) n:>

tą šeimininkai jį užtiko, jis valandomis, nuo 3 iki 6 vai. 
išsigandęs ir nušovęs abu. Skambinti so y-649z7

Našlių balių rengia Sandaros 
Moterų Klubas šį sekmadienį, 
lapkričio 30. Pradžia 6 vai. 
vakare. Lietuvių Auditorijoj, 
372 W. Broadvvay, So. Bosto
ne.

Šitas balius yra metinė naš
lių šventė. Kas metai yra ren 
karna našlių karalienė ir kara
lius ir jų palydovai. Taipgi 
bus pagerbta seniausia ir jau 
niausią pora našlių. Ir visi 
našliai gaus garbės dovanėlę

šiais metais karalienė bus 
renkama naujovišku budu— 
per paštą; bet nelaukite, kat 
pastorius į namus ateitų. Ji 
sai į namus neateis. Bet visi 
ateikite tą dieną į svetainę, kat 
jumis galėtų pastorius surasti 
ir kad galėtumėt patekti į lai 
mėtoj ų eilę.

Prašome visus dalyvauti ir 
nenašlius. kad visi pagerbtu- 
mėm našlius. Bus skanių val
gių ir gėrimų—kugelio, dešrų 
su kopūstais, lietuviškų pupų 
ir kitokių skanumynų. O prie 
to grieš puikus orkestras. To
dėl visi. seni ir jauni, kviečia
mi i našlių balių ir visi sykiu 
turesitt gerą laika. Gražiai 
kviečia—
Sandaros Moterų Klubo Kom

Austiniai ir mcjrstiniai, 
geri, visokio dydžio. 10z 
per šį mėnesį. Jusu 
valyti ir sutaisyti, 

ir sugražinam.

vartoti bet 
nuolaidos 

senus galim iš- 
Paimam iš na- 

( 19)
A. S. Boyadjian Rūgs 

705 E. Broadvvay, SO 8-1998.

Krautuvė Pardavimui
Mėsos ir kitų valogomų daiktų 

krautuvė So. Bostone parsiduoda 
prieinama kaina dėl savininko ne
sveikatos. Kreipkitės: (19)

Neighborhood Market,
133 D St..
So. Boston.

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

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

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

409 W. Broadnay
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul Lapenas*. Jr^ ir 

Alphons«c Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Ko'apan'jos 
šingcliaū.

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

--- - C. to....................

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvtt- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. G; 
čia jau 20 metų.

FLOOD SQJJARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namam* 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo tr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
265 Silver Street

South Boston 27,




