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Kinai Atsisako Aiškintis Dėl 
Intervencijos Korėjoj

Sutinka Atvykti Kaltinti Ameriką dėl “Agresijos”; Su
tinka Svarstyti Formozos ir Korėjos įvykius, Bet 

Tik Kaip “Amerikos Agresijos” Aukas;
JT Seimas Turės Svarstyti Kinų 

Komunistų Intervencijų

Kinijos vyriausybė atsilie- 
j Jungtinių Tautų saugumo 
tarybos pakvietimą atvykti 
pasiaiškinti dėl Kinijos ar
mijų pasirodymo Korėjos 
musių laukuose.

Nepalo Karalystėj 
Vyksta Revoliucija
Praeitą savaitę Nepalo 

valstybėj, tarp Tibeto ir In- 
Kinijos komunistai atsi- dijos, buvo padarytas palo- 

sakė atvykti aiškintis dėl jų ciaus perversmas, karalius 
kišimosi j Korėjos karą, bet buvo ?uverstas ir i jo vietą 
jie priėmė senesnį pakvieti- pasodintas kitas. Pervers
mą atvykti svarstyti Formo- m? surengė ministerių pir 
zos klausimą. Savo aro- m^n^nko šalininkai, 
gantiškame ir “malikiška-
me” atsakyme Kinijos ko
munistai sako, kad jie nori

PIRMIEJI KINIEČIAI BELAISVIAI KORĖJOJ

Korėjos kare pasirodė kiny komunisty kareiviai, kurie yra Kinijos reguliarinės armi
jos nariai. Paveiksle matytis būrelis kiniečių belaisvių. kurie buvo paim « 1 nelaisvę 
mūšiuose netoli Hamhung miesto.
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Kinų Komunistai Siunčia Daug 
Kariuomenės į Korėją

Jungtinių Tautu Jėgos Atakuoja; Korėjos Šaltis Naujas
Priešas; Ii Mandžurijos Atvyksta į Frontų Daugiau 

Kinų Kariuomenės; Laukiama Kruvinų Musių 
Su Kiniečiais

Kiniečiai Užėmė
Tibeto Sostinę

Šį pirmadienį pranešimai

Korėjos fronte praeitą 
savaitę Jungtinių Tautų jė
gos perėjo į ataką ir pasi
stūmėjo kelias mylias pir- 
!myn veik visu frontu. Ki

ls Indijos sako, kad kinų ny komunistai ir likučiai

iškelti prieš pasaulį Ameri
kos “agresiją” Formozoje 
ir Korėjoje, o patys 9akosi 
visai nesikišą į Korėjos įvy
kius, nes iš Kinijos tik “sa
vanoriai” vykstą kautis į 
Korėją.

Šešios valstvbės Dasiulė---- J---------
JT saugumo tarybai rezo
liuciją, kuri reikalauja ko
munistinę Kiniją atšaukti 
savo armijas iš Korėjos. 
Laukiama, kad rusai tą re
zoliuciją vetuos ir tada 
klausimas bus perkeltas į 
JT seimą.

Savo pakvietime Kinijai 
JT saugumo taryba sakė, 
kad ji siekia užtikrinti 
Mandžurijos ir Korėjos sau
gumą ir pažadėjo garan
tuoti Mandžurijai elektros 
statymą iš Korėjos elektrai- 
nių. Tas “taikus” pakvie
timas, svarstyti Korėjos 
klausimą susilaukė iš komu
nistinės Kinijos pikto atsa
kymo.

Washingtonas ir visa JT 
organizacija stengiasi iš
vengti karo su komunistine 
Kinija ir sutiktų daryti- di- 

• dėlės nuolaidas kinams, jei 
jie nesikištų į Korėjos karą. 
Bet kiek tas nuolaidumas 
paveiks Peipingo vyriausy
bę, dar nėra žinoma.

SPROGIMAS AMONIJOS 
IŠGĄSDINO 2MONES

Tuoj po to Nepalo kon
greso partijos šalininkai, 
kurie yra artimai susirišę su 
Indijos valdančiąja kon
greso partija, pradėjo maiš
tą prieš perversmininkų val
džią ir keta įkurti kitą Ne
palo vyriausybę, kuri ieško- 
sianti artimesnių santykių 
su Indija.

WaUace Reikalauja NUTRAUKĖ
Ameriką Ginkluotis

Heniy A. Wallace, buvęs 
progresyvių partijos pirmi
ninkas ir buvęs vice-prezi- 
dentas, reikalauja, kad

Nepalo karalius, po kelių 
dienų arešto, atvyko į New 
Delhi, Indijoj.

Ragina Plėsti
Plieno Pramonę

Amerikos vyriausybė ra
gina plieno pramonę grei
čiau išplėsti savo gamybą, 
kad ginklavimosi pramonei 
ir civilei gamybai nepri
truktų plieno. Plieno pra
monė yra pasižadėjusi pa
kelti gamybą per du metus 
iki 109 milionų tonų per 
metus, bet vyriausybė ma
no, kad to neužtenka ir rei
kalauja, kad gamyba butų 
pakelta iki 120 milionų to
nų.

Vyriausybė iki šiolei ban
dė “laisvanorio susitarimo” 
keliu paskatinti plieno pra
monę plėsti gamybą, bet 
dabar prekybos sekretorius 
Charles Sawyer sako, kad 
to neužteks ir vyriausybė 
turės patvarkyti ir priversti 
pramonę plėsti gamybą.

“ginkluotųsi taip 
greit, kaip tik ji gali,” kol 
Rusija ir Kinija Įrodys 
veiksmais, o ne propagan
dos žodžiais, kad jos nori 
taikaus sugyvenimo su va
karais.

H. A. Wallace sakosi pa
keitęs savo nuomonę dėl 
galimybės pasitikti Rusiją 

pusiaukelėje” taikos už-

X71.Xll^z ma

Vieno amonijos „ tanko 
sprogimas E. I. du Pont de 
Nemours dirbtuvėj, netoli 
Linden, N. J., šį pirmadienį 
pavakarėj labai išgąsdino 
New Jersey, Staten Island 
ir dalies Brooklyno gyven
tojus. Vėjas sprogimo du
jas išnešiojo po plačią apie- 
linkę, o pats sprogimas bu
vo labai stipras. Žmonės 
baukštėsi, kad nebūtų spro
gusi bomba. Daug žmonių 
atėjo į policijos nuovadas, 
tūkstančiai skambino, klau
sdami kas atsitiko. Laike 
sprogimo keli žmonės buvo 
lengvai sužeisti dirbtuvėj.

TELEFONŲ STREIKAS

komunistų armija užėmė 
Tibeto sostinę Lhassa. Pra
nešimai sako, kad Tibeto 
kunigų valdžia sutiko priim
ti kinų komunistų pasiūly
mą dėl Tibeto tvarkymo. 
Komunistai pasižadėję ne
sikišti į kunigų tvarkomo 
Tibeto vidaus reikalus, bet 
Tibetas bus kinų armijos 
okupuotas ir Tibeto sapty- 
kiai su užsieniais bus Kini
jos žinioje.

Indijoj Tibeto užkariavi
mas sukėlė didelio susirū
pinimo, nes laukiama, kad 
dabar komunistai bandys ir 
Indiją įtraukti į Maskvos

į laitus

šiaurinės Korėjos kariuo
menės mažai tesipriešino, 
bet spėjama, kad bolševikai 
stiprina savo pozicijas to
liau šiaurėje. Visą praei
tą savaitę kinų komunistai 
siuntė daug kariuomenės iš 
Mandžurijos į Korėją.

Jungtinių Tautų karo 
aviacija be paliovos daužo 
Korėjos pasienio miestus, 
susisiekimo kelius ir tiltus 
per Yalu upę, per kurią ki
nų komunistai žygiuoja į 
Korėją. Nuo lapkričio 1 d. 
iki lapkričio 11 d. ameri
kiečių orlaiviai numušė 18 
bolševikų orlaivių^ tame 
skaičiuje du greitis, varyk- 
linius kovos orlaivius.

TRUMANAS SIŪLO JT kariai Korėjoj dabar
REMTI EUROPĄ susiduria su nauJu Priešu— 

šalčiu. Šiaurinėj Korėjoj

Suėmė Gydytoją 
Už Kidnapinimą

Federalinė policija pra- 
Jugoslavijos vyriausybė i"**3’ ? šeštadienio va-

praeitos savaitės gale nu- kaie Santa Fe, N.
traukė diplomatinius santv- J?’’ gydytoją, Nancy
kius su Albanija, uždarė sa- Campbell, uz kidnapinimą 
vo pasiuntinybe Albanijos ® metų mergaitės, turtingos 
sostinėj ir uždėjo antspiu->uramc, se"nos „d“k‘c,?« 
dą ant Albanijos pasiunti- Sa?ta Fe mleste:, Gydytoja

SANTYKIUS SU 
ALBANIJA

nybės durų Belgrade. 
Jugoslavijos vyriausybė

aiškina, kad santykiai nu
traukti todėl, kad Albanija 
visaip terorizavo ir žemino 
Jugoslavijos diplomatus Ti
ranoje (Albanijos sosti- 

tikrinimo reikale ir, kaip nėj). Kartu Jugoslavija
Trygve Lie, ar Indijos va
das Nehru, jis sakosi supra
tęs, kad Rusija kitų tautų 
krauju kaitina “šaltąjį ka

pranešė Albanijai, kad at 
eityje, jei Albanija turės ką 
pranešti Jugoslavijai, ji ga
lės tą padaryi per Jugosla

reikalavo už vaiko grąžini
mą 20,000 dolerių ir polici
ja ją sugavo, kada jai buvo 
Įteikiami išpirkimo pinigai.

Daktarė N. Campbell yra 
43 metų, baigusi Yale Uni
versitetą ir plačiai žinoma 
Naujojoj Meksikoj. Gydy
toja, persirengusi vyru, jau
ną mergaitę pavogė iš 
Stamm seimo namų penkta 
dienio vakare, tėvams ne-

rą.” Wallace sako, kad Ru- vijos pasiuntinybę Buda- sant namuose’ Paskui ji
c? i mc verim Lrmvina hcL'oi l __ - _ t r___ • • • I . ~ - Tsijos vadai kriminališkai(pešte, Vengrijoj, 
stumia Kinijos komunistinį 
režimą į karą, bet jis dar
tiki, kad Kinijos vadai pa
statys Kinijos gerovės rei
kalą aukščiau už Maskvos 
imperializmo interesus, o 
dėl Rusijos vadų Wallace 
šiulo jiems suprasti, kad 
milionai taikos šalininkų 
Amerikoje nebėra linkę ieš
koti kompromisų su Mask
vos imperialistais.
RUSIJOS ARMIJA

BUS 12 MILIONŲ

Gėlių Bubėtais 
Reiškia Protestą

Praeitą šeštadieni New 
Yorke posėdžiavo “nepap
rasta konferencija Kinijos 
klausimams spręsti ir taikai

mergaitę užmigdė vaistais 
ir laikė paslėpusi. Iš tėvų 
ji pareikalavo išpirkimo už 
vaiko grąžinimą, o kitaip 
grasino mergaitę nužudyti.

Policijos pranešimas sa
ko, kad šitas Santa Fe kid 
napinimas yra labai nepap
rastas. Gydytoja Campbell 
esanti turtinga moteris ir

Prezidento Trumano pa
skirtas ištirti Europos ūkiš
ką padėtį, profesorius Gor- 
don Gray, patiekė prezi
dentui raportą apie Euro
pos ekonominę padėtį. Pre
zidentas tą raportą patvir- 
ino ir paskelbė viešai.

Gray raportas sako, kad 
dar per tris metus reikėtų 
šelpti Europą pagal Mar
shallo planą ir mano, kad 
pašalpa galėtų būti mažes
nė, negu šiais metais išlei
džiama dviejų su puse bilio
nų dolerių suma.

TIKTAI “IDIOTAI”
YRA IZOLIACININKAI

oras atšalo ir daugelyje vie
tų prasidėjo speigai, o ki
tur didelis purvas.

Rusų spauda praneša iš 
Korėjos, kad kinų kareiviai 
“savanoriai” vyksta į Korė
ją ‘“išmesti” imperialistus 
iš Korėjos ir pašalinti viso
kį pavojų Kinijai.

Nušovė Venezueloa
Prezidentą Chalbaud

VYSK. STEPINAC
NEPRAŠO LAISVES

Iki 1954 metų Rusija bus 
išlavinusi 12 milionų karei
vių iš jaunosios, pokarinės

hf. Y. “Times” korespon
dentas C. L. Sulzberger tu
rėjo pasimatymą su Kroati
jos arkivyskupu A. Stepi- 
nac, kuris jugoslavų teismo 
buvo nuteistas kalėti 16 me
tų už krašto išdavystę. Ar
kivyskupas sėdi Lepoglava 
kalėjime, - Kroatijoj.

Maršalas Tito sutinka jį 
paleisti iš kalėjimo, jei jis 
nebeis daugiau arkivysku
po pareigų Jugoslavijoj, 
bet arkivyskupas sako, kad 
ar jis eis pareigas, ar neis, 
tas priklauso nuo popie 
žiaus. Arkivyskupas nepra-

Lapkričio 13 d. Caracas 
mieste buvo nušautas Vene- 
zuelos kariško triumvirato 
pirmininkas, pulkininkas 
Carlos Delgado Chalbaud. 
Jis buvo nušautas arti savo 
namo nežinomų pasikėsin- 
tojų iš už kampo. Pasikė- 
sintojų buvę apie 20 žmo
nių. Visoj Venezueloj bu
vo įvestas karo stovis. Pulk. 
Chalbaud karišku pervers
mu buvo dasigavęs “prezi
dento” vietos.

Dėl prezidento nušovimo 
Venezuelos kariška valdžia 
jau padėjo į kalėjimą 21 
žmogų. Areštai tęsiami.

Senatorius Arthur H.
Vandenberg Sveiksta

Po ilgos ligos senatorius 
Arthur H. Vandenberg iš 
Michigan žada greitu laiku 
vėl grįžti į aktingą politiką 
ir naujame, 82 kongrese ti
kisi dalyvauti senato posė
džiuose. Šen. Vandenberg 
yra republikonas, bet užsie
nių politikos klausimuose 
jis aktingai bendradarbiavo 
su prez. Trumano adminis
tracija. Manoma, kad jo 
grįžimas į politiką paleng
vins administracijai surasti 
bendrą kalbą užsienių poli
tikos klausimuose su nau
juoju kongresu.

Naujai perrinktas sena
torius, Robert A. Taft, sa
ko, kad jis nevarys propa
gandos už išstatymą jo kan
didatūros į prezidento vie
tą 1952 metais, bet jeigu 
republikonų partija jam pa
siūlys būti kandidatu, jis 
neatsisakys. Šen. Taft dar 
pridėjo, kad jis nesąs izo
liacininkas ir sakė, kad “tik 
idiotas gali būti šiandien 
izoliacininkas.”

vogė Stamm šeimos mergai
tę. Ji policijai sakosi bu 
vusi tiktai “tarpininkė,” bet 
atsisako bent ką nors dau
giau sakyti. Jos gynėjas 

Konferencija dar nutarė.’sako. kad daktarė esanti 
kad “iš visų Amerikos vie-1“pakvaišusi.’’
tų” butų siunčiami gėlių bu-

bolsevikuojančių elementų 
ir pasisakė už pripažinimą 
tuoj pat “legališkos” komu
nistų valdžios Kinijoj.

kartos. Rusų armijoj yra . A . . . . . -
3,000,000 vyrų ir kiekvie4_et^L 1 dun^iaiy Tautų or
nais metais į ją įima 1,200,- 
000 naujokų. Taip prane
ša Barssey’s ginkluotų pa
jėgų 1950 metraštis, leidžia
mas Anglijoj.
Tito Žada Remti Ameriką

Jugoslavijos diktatorius 
Tito sakė N. Y. “Times” 
atstovui, kad jo vyriausybė 
remsianti JT organizaciją, 
jei ji pasmerks Kinijos ko
munistus dėl kišimosi į Ko
rėjos karą. Tito pripažino 
Kinijos komunistų režimą, 
bet tas režimas į jo “pri
pažinimą’’ nieko neatsakė. 
Tito sako, kad Maskva stu-

• * e • a • T*

ganizaciją, kaipo protestas 
prieš neįsileidimą kinų ko
munistų atstovo į tą organi
zaciją.

Konferencija tarp kitko 
reikalavo,kad Amerikos ar
mija butų atšaukta iš Ko
rėjos, o gen. MacArthur bu
tų atstatytas iš savo vietos.

NUKRITO ORLAIVIS
SU 58 MALDININKAIS

ATSILYGINO 
1NTERNACION ALIAMS

BANKIERIAMS

33,000 Westem Electric 
telefonų kompanijos tar
nautojų išėjo į streiką visa-’šo iš Tito jokių malonių ir 
me krašte. Derybos veda- sakosi kenčiąs už katalikų .mia kinų komunistus į Ko
mos dėl streiko baigimo. jbažnyčią. Į rėjos avantiūrą

Amerikos iždo (slaptoji 
policija suėmė Hollywoode 
24 metų muzikantą, Ken 
neth G. Holland, pas kur 
rasta 11,500 dolerių netikrų 
pinigų. K. G. Holland pri 
sipažino dirbęs netikras 
penkines “dėl malonumo 
ir dėl noro “atsilyginti su 
internacionaliniais bankie 
nais.

Hollando penkinės

ANNA ROSENBERG
KABINETO NARE

Kanados orlaivis su 58 
maldininkais iš Romos nu
krito Alpių kalnuose, Euro-, 
poje, šį pirmadienį. Oriai- dirbtos labai gerai ir dau- 
vis vežė maldininkus iš Ro-gumas bankų tuos netikrus 
mos, kurie lankė miestą!pinigus ėmė, negalėdami jų 
šventųjų metų proga. [atskirti nuo tikrųjų.

pa-

Budapešte (Vengrijoj) gi
musi Mrs. Anna Rostnberg, 
New Yorko advokatė, pra
eitą savaitę paskirta krašto 
gynimo sekretoriaus padė
jėja.

Nauja krašto gynimo sek 
retoriaus padėjėja prezi
dento Roosevelto adminis
tracijoj jau yra ėjusi aukš
tas pareigas. Ji skaitosi 
darbininkų klausimų eks
pertė. ,
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GAL IR GERAS, 
BET TUŠČIAS

labai gerai žinome, kad

KARAS EINA korėjos šiaurėje

Anot “Draugo” (Nr. 248), •
blaivus ir protaujantis žmo
gus tokiu kvailu bandymu

kun. J. Bružikas i vieno lie
tuvio klausimą “Ar aš turiu 
likti lietuvis?”
rą” atsakymą.

Kas Savaite
Šaukia Kinus I O kas liečia tuos neva

„ . . (slaptus Amerikos kariškus
Jungtinių Tautų saugu-Jtai jdomu

mo taryba nutai e pašaužinoti, kur buvo sena
tį ’ komunistinę Kiniją at-Į tArinc Taftaa taHa kada 
siųsti savo atstovus Į New>
Yorką, pasiaiškinti dėl kinų

‘nedaro ir nedarys. Neblai
vus ir koks nors tikras dva- 

2 sios paliegėlis tokių kvaily- 
Tėvas Bru-'bių P3^31^1 S3li- Protau
davęs "ge

žikas “Laiškuose 
viams” šitaip atsakęs:

Lietu-1 jant^ žino taisyklę, kas ga
ilimą ir kas negalima daryti. 
Taisyklės bei žmogaus pa
tyrimo padarinių jokiu bu- 

!du negalima vadinti dog
momis. Dogma yra tikėji
mo “tiesa,” tikėjimo be kri
tikos ir be jokių abejojimų. 
Štai kas yra dogma. Taigi į 
S. pasirinkti dogmos savo-į 
kai Įrodyti pavyzdžiai yra i 
nieko verti.

torius Taftas tada, kada 
kongresas, spauda ir visi 
gyvi žmonės svarstė ir dis- 
kusavo Atlanto Paktą?armijų buvimo Korėjoj. Jei 

kinų komunistai sutiks aiš
kintis, JT saugumo taryba j z|o<o «Reforma». 
gal lauks atvykimo tų

“Amžiais Bažnyčia gynė ir 
tebegina ir tebegloboja tau
tas. Kiekvienai tautai ji skel
bia savus šventuosius ir ski
ria tautų globėjus. Nesenai 
Popiežius čr mums paskyrė 
globėju šv. Kazimierą.”

Misionierius ir kunigas 
Bružikas tų savo tvirtinimų 
nėra parėmęs konkrečiais 
faktais: kuomet, kada ir 
kuri tauta susilaukė taria
mojo bažnyčios apgynimo
Persekiojamai ir okupanto 
naikinamai lietuvių tautai 
butų malonu turėti globėją, 
bet ir šis globėjas šiuo kli
ringu musų tautai metu nė
ra jokios mums globos pa
reiškęs.

Nepersenai musų katali 
kiškoji spauda skelbė pa
vardes lietuvių kandidatų Į 
šventuosius ir reiškė nepa
sitenkinimą, kad šv. Kazi
mieras esąs daugiau palan
kus lenkams, nei lietuviams. 
Tad, gal misionierius kun. 
Bružikas šį reikalą išaiškin
tų ir paskelbtų viešumai, 
kodėl neturime tikrų “glo- 
hėiu”?

Bendrai paėmus, mes su
tinkame su "Draugo" nuo
mone, kad Bružiko tam 
smalsiam lietuviui atsaky
mas yra tikrai geras, kalbos 
nėra—geras, bet tuščias ir 
bereikšmis.

Tikintieji neprivalo už-| 
miršti, kad 1870 metais bu-į 

9 vo paskelbta popiežiaus ne-Į 
klaidingumo dogma, tai yra 
paskelbta privalomai tikėti, 
kad popiežius neklaidingas, 
šiemet gi popiežius, pasirė
męs savo neklaidingumo 
dogma, paskelbė naują 
dogmą. Ir pirmuoju ir ant-

Karas Korėjoj atsinaujina įsikišus kinų komunistų armijoms. Mūšiai Korėjoj eina 
netoli Valu ir Tinmen opią, kurias skiria Korėją nuo Mandžurijos ir Sovietų Rusijos 
teritorijų. Karo pranešimai saka: (1) prie Sonehon amerikiečių ir kiniečių varyk- 
iiniai lėktuvai susišaudė ore, (2) amerikiečių lėktuvai daužė Sinuijų orlaivių bazę prie 
Valu upės. (3) amerikiečiai išdaužė vieną kinų batalioną, užmušdami 300 priešų. (4) 
amerikiečiai pasistūmėjo 13 mylių pirmyn. (5) korėjiečiai pasistūmėjo pirmyn netoli 
Kineliu mieste.

Rinkimų Rezultatai REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Praeitos savaitės rinkimai Ohio pramoningoj valstijoj
................. , . . . padarė “posūki” i dešinę—.laimėjo rinkimus prieš uni-

rooju atveju reikia tįeti.ir Wik partija žymiai į jų remiamą demokratą Fer- 
tik tikėti. tikėjimas be.jo-’sukiprtjo kongrese, o iš-jguson. Unijos bene pirmą
kių abejonių, tai bus dog- kon^csm;nų į?

senatorių tarpe abejose par-ma
Straipsnio autorius S. už

simena ir Rusiją ir visai tei
singai pažymi, kad dabarti
nėj Rusijoj dogmų rasime 
kiekviename žingsnyje. Bet 
štai musų rankose yra tik 
ką išėjęs iš spaudos Bosto
no “Darbas.” Straipsnyje 
“Nauja Dogma Katalikybė
je,” tarp kitko, rašoma ir 
apie aklą masėms skiepija
mą tikėjimą. Ten rašoma:

“Nenoromis su šiomis katali
kų bažnyčios dogmomis, ypač 
su popiežiaus neklaidingumo 
dogma, iškyla kitos totalitari

rijose yra žymiai daugiau 
konservatyvių elementų, ne
gu buvo 81 kongrese.

Senasis, 81 kongresas taip 
atrodė: atstovų rūmuose 
demokratai turėjo 259 at
stovus, o republikonai 169 
ir vienas buvo “darbo par
tijos” bolševikuojantis at
stovas. šešios vietos atsto
vų rūmuose buvo neužim
tos.

Naujuose atstovų rūmuo
se demokratai turi 234 at
stovus, republikonai—200

“svarbių liudininkų,” kurie 
dabar provokuoja naują pa
saulini karą.

Maskvai pavyko kinų ko
munistus užsiundyti prieš 

į Ameriką. Ne mažiau, kaip 
60,000 kinų kareivių jau 
kaujasi Korėjoj, tiek pat

Pagal Rusijos pavyzdi ir 
nuosprendi Lenkijos vy
riausybė irgi padarė pinigų 
reformą ir Įsakė žmonėms 
iškeisti visus senuosius pini
gus po 100 zlotų už vieną 
naują zlotą. Kartu vyriau
sybė dekretavo, kad naujas

dar traukia Į Korėją, o zlotas bus lygus rusų rub-
Mandžurijoj komunistai tu- liui, o vienas doleris bus ly-
i'i sutraukę dideles jėgas iš gus 4 zlotams. Kai kuriems
savo milioninių armijų. “privilegijuotiems” sluoks-

T , •___v. . niams valdžia leido pinigusJaunas bolševizmas Kini- ... . . . . r °iškeisti geresniu kursu—to-

A. Paulaičiui, Nevvark, N.
J.—Tamsta klausiate, kodėl 
moterys pradėjo taip labai 
rūkyti, sakote, lyg liga “už

taip atvirai buvo iš-įėjo ant merginų ir moterų,
ėjusios Į rinkiminę kovą ir,kad taip smarkiai pradėjo 
mobilizavo visas savo jėgas Įeigaretus rūkyti. Ruko 12 
prieš vieną kandidatą, bet'metų mergaitės, ruko senos 
balsuotojai nusprendė ki- moterys, ruko namuose, ru- 
taip. R. Tafto prestižas re-ko dirbtuvėse, ruko gatvė- 
publikonų partijoj neabejo- se ir ruko pas bažnyčią, 
jamai padidėjo. ; Prieš 20 metų tokios ligos

Posūkis Į dešinę pasireiš-. nebuvo. Man rodosi, kad 
kė ne tik Ohio valstijoj. Iš; tai nelabai sveika mote- 
25 senatorių, kuriuos uni-rims.

joj greit pasekė Maskvos 
pėdomis ir su Maskvos lai
minimu veržiasi Į Indokini
ją, Korėją, Tibetą.

Balsuotojų Gerumas

Massachusetts valstjos re
ferendumas nusprendė, kad 
senatvės pašalpos butų mo
kamos nuo 63 metų am
žiau ir po 75 dolerius per 
mėnesj. Dauguma balsuo
tojų pasisakė už tokias pen
sijas. Bet tie patys balsuo
tojai atmetė pasiūlymą, kad 
pinigams sukelti pensijų 
mokėjimui butų Įvesta vals-

kiems režimo poselėja- 
miems už 100 zlotų buvo 
duota 3 naujieji zlotai.

Kainos naujaisiais zlotais 
iškilo Į padanges. Dabar 
Lenkijoj pora kojinių kai
nuoja $4, svaras kavos ir 
arbatos — $22.50, cukraus 
svaras 75c, paprastos vyrų 
ir moterų šiušės—$100 po
ra, vyriškas apsiaustas— 
$1,000, marškiniai nuo $19 
iki $52, vilnonės pirštinės— 
$13, puloveris—nuo $55 iki 
$70.

O vidutinis darbininko 
uždarbis, skaitant doleriais,

jos buvo indorsavusios ir 
rėmė, 14 pralaimėjo ir tik 
11 rinkimus laimėjo. At-

Tabakas nėra sveika rū
kyti nei moterims nei vy
rams, bet Įpratusieji sveika-

stovų rumUose unijų remia- tos nepaiso ir rūkydami tu-
mų kandidatų išrinkta 121, 
o 145 unijų remiami kandi-

ri malonumo. O kodėl žmo
nės Įpranta rūkyti, tai, tur

tijos loterija. Loteriją bal-‘s’e^^a ^“5 mėnesiui. Tik 
pensijas stachanoviečiai ir režimo 

karšti rėmėjai gauna dau
giau.

atmetė,

NIEKO NEĮRODANT1S 
“ĮRODYMAS”

“Darbininko” Nr. 83 tū
las S.—atsiprašome, tai be
ne pats to laikraščio redak
torius—parašė straipsnioką 
“Aš Dogmų Nepripažįstu.’’ 
Dogmų klausimas dabar la
bai aktualus, mat nuo šių 
metų lapkričio 1 dienos visi

.i. ir vienas atstovas vra nepn-nes organizacijos dogmatizmas. • r
Mes kasdien girdime ir Įsitiki
name. kad .Juozo Stalino neklai
dingumas yra kur kas plates
nis. jis apima visas mintijimo 
ir galvojimo sri»is. Be jokios 
kritikos, be priekaištavimų, su 
didžiausiu klusnumu komunisti
nė avinyčia priima Lenino įpė
dinio Juozo Stalino neklaidin
gumo dogmą, kuri prašoka po
piežiaus, šv. Petro vietininko, 

tikintieji katalikai privalo Į neklaidingumą. Ir Stalinas neį
tikėti Į naują popiežiaus pa-!8“.1*’ kuri^ individualaus pro- 
skelbtą dogmą, kad Merge-;“™’ h,svę ,. toki“>
lė Marija po mirties su ga'v?.,m0 s7'!es-

s- ny . .nėra tokio įsitikinimo, tokiu
nu buvo paimu į dangų. jausmų, kuriq nesmerktų kol

Kad įrodyti savo skaity- munistų partija, jei jie nesutin-
tojams, kad yra dogmos, ir ka su. komunistinio štabo nuro-
kad paaiškinti, kaip jas rei- dvmais.
kia suprasti, minėtas S. ra- Dabar, tur būt. bus aišku, 
šo: į kad tik totalitarinėms or-

“ ‘Girdėjai, ir vėl bus nauja žanizacijoms dogmatizmas 
dogma. Senos dogmos, matyti, j3 toji uola ant kurios pa
jau paseno ir nebeveikia. Aš ; statyta tų organizacijų ne- 
tai jokių dogmų nepripažįstu.’ klaidingumo rūmai. Bet 

“Nukalbėjo vienas toks senas 'ten, kur vyrauja aklas dog- 
šio krašto pilietis pupsodamas 'matizmas. laisvam galvoji- 
autobuse. Mačiau, kad ginčytis muj nėla vietos. Stalininis
su JUO nėra rasinės tai aš tik bolševizmas savo neklaidin- 
pasiūliau lipti iš autobuso ne- »• «* • , j gomis dogmomis stebėtinaisustojus. ‘Ar non, kad spran-t® x ® , , Z7 , .
dą nusisukčiau?’—atsakė sker- sutampa. su katalikybė* 
somis pažiūrėjęs. ‘Ne, aš to |dogmomis. Bet tokios is- 
niekam nelinkiu,’ atsakiau, ‘tik.'^dos S. nepadaro, mat tai 
norėjau patikrinti, ar tikrai jo- jam, kaipo katalikui, visai 
kių dogmų nepriažįsti. Juk yra nenaudinga. Užtai S. ieš

klausomas.
Senate buvo 54 demokra

tai ir 42 republikonai. Nau
jame senate bus 49 demo
kratai ir 47 republikonai.

Gubernatorių rinkimuose 
republikonai irgi sustiprėjo. 
Seniau per visas valstijas 
buvo 29 gubernatoriai de
mokratai ir 19 republikonų, 
o po praeitos savaitės rin
kimų 22 gubernatoriai yra 
demokratai ir 26—republi
konai.

Žiūrint kongresmonų 
senatorių skaičiaus prezi
dento Trumano dauguma 
82 kongrese žymiai suma
žėjo. o turint galvoje, kad 
kai kurie demokratai dau
giau yra linkę sekti konser
vatyvius republikonus, ne
gu demokratų partijos va
dovybę, tai gal ta “daugu
ma” ir visai susitraukė. Tas 
pasirodys ir Įstatymų leidi
me ir vyriausybės politikos 
nustatyme.

Iš Įdomesnių rinkimų re
zultatų reikia paminėti, kad 
senatorius Robert Taft

datai rinkimus pralaimėjo. Į būt, priklauso nuo mados 
Kai kur rinkimai davė;ir nuo tabako fabrikantų 

gana keistus rezultatus. Pa-;propagandos. Jauni Įpran- 
vyzdžiui, New Yorko valsti-ta todėl, kad suaugusieji
joj tie patys balsuotojai iš
rink© republikoną-guberna
torių (Dewey), demokratą

ruko. Tabako fabrikantai 
leidžia daug pinigų savo i; 
dirbiniams skelbti, garsina

senatorių (Lehman) ir Nevvįper spaudą, radio ir televi- 
Yorko didmiesčio majoru ziją žadėdami visokiausių 
išrinko iš demokratų parti-

suotojai 
priėmė.

Apskaičiuojama, kad bal
suotojų pasisakymui vykdy
ti reikėtų per metus sukelti 
papildomai 54 milionus do
lerių. Iš kur tuos pinigus 
imti?

T iu m pas atsakymas yra 
visai neimti ir pensijų, kaip 
balsuotojai nutarė, nemo- 

7?1 i keti. Kad apėjus balsuoto
jų pasisakymą bus šaukia
masi aukštojo valstijos teis
mo, kad jis išspręstų, ar tas

jos pasitraukusį “nepriklau
somą” (Impellitteri). New 
Yorko balsuotojai iššlavė iš

, .................>. , referendumas buvo konsti-malonumu iš ju išdirbamų U . . j > j * .J - tucinis. Atrodo, kad teis-cigarecių.
Viens kitą pamėgdžioda

mi ir prisiklausę fabrikan-
atstovų rūmų vienintelį bol-:tų garsinimų žmonės įpran- 
ševikuojantį kongresmoną,’ta rūkyti, o Įpratus jau ne- 
Vito Marcantonio, kuris bėra lengva atsikratyti to 

ir _per daugelį metų išsilaikė Įpročio.
kongrese sekdamas Mask----------------------------------------------

mas balsuotojų gerumą pa
naikins ir pensijų klausimas 
paliks, kaip jis buvo.

vos liniją. 
Rinkimų rezultatai de-

tiesa. kad vežimui nesustojus 
nepatariama šokti, nes gali at
sitikti, kad daugiau jau nešo- matizmas ir sako: 
kinėsi. Aną kartą mačiau, kaip

ko
joj

priežasčių, kodėl Rusi- 
atsirado stalininis dog-

vienas ėjo ir nepaisė gatvėje 
stulpo. Jis. turbut, taip pat 
nepripažino dogmos, kad į stul
pą atsitrenkęs, gali smegenis 
sutrenkti, ir tada viskas susi
maišys, dogmos ir nedogmos.’ 
Mano bendrakeleivis nusigręžė 
ir daugiau nenorėjo su manim 
kalbėtr. Girdi, aš juokus iš jo 
taisau.”

“Savo laiku rusų inteligen
tija didžiavosi, kad ji jokių 
dogmų nepripažįsta, išskyrus 
tik tą vieną, kad žmogus pa
eina iš beždžionės. Pasekmės 
atėjo žiaurios ne tiktai Rusi
jai. bet daugumai kitų kraš
tų.”

Matote, už tai, kad rusų 
inteligentija netikėjo dog-

Taigi, busui einant, iš jo moms, pati Rusija ir dau- 
išlipti ir, einant gatve, ne- gelis kitų kraštų buvo nu
paišyti stulpo, anot S., yra bausti stalininių dogmų 
nepaisyti dogmų. Bet mes žiaurybėmis. Atsieit, reikė

jo rusams tikėti, kad caras 
yra Dievo duotas ir patep
tas, kad jis yra patvaldis, 
be to, būtinai reikėjo at
mesti evoliucijos mokslo 
teorijas, tuomet šiandien 
niekas “tėvo ir mokytojo” 
dogmų nežinotų.

Kaip matome, iš tų tota
litarinių dogmų ir pas mo
kytus vyrus gaunasi viena 
painiava jų galvosenoj—jie 
geriau yra linkę atsidėti 
dogmomis ir savo protą bi
jo vartoti, kad nereikėtų su
sidurti su kieta, visai ne- 
dogmiška gyvenimo tikro
ve. Protiniam tinginiui

mokratų spaudoje aiškina- į 
mi, kaipo normalus “pusės 
termino’’ rezultatai. Repub
likonai, priešingai, jau pra
našauja savo grįžimą i Bal
tąjį Namą 1952 metais.

Kongreso rinkimai neabe
jojamai šiek tiek atsilieps 
ir į užsienių politiką. Re
publikonų partijos išrinktų
jų senatorių ir kongresmo
nų tarpe yra keletas žymių 
izoliacininkų. Kai kurie re
publikonai jau garsiai rei
kalauja Dean Acheson’o, 
valstybės sekretoriaus, gal
vos. Gal prezidentas ir bus 
priverstas su tokiais reika
lavimais skaitytis. Bet kraš
to užsienių politika pagrin
diniai nebus pakeista, nes 
ją nustato daugiau “užsie
niai” (dabartiniu laiku 
Maskvos agresingumas), 
kaip kas kita. Kol Rusijos 
politika lieka toki, koki ji 
yra, negalės pasikeisti nė 
Amerikos politika.

Pakalbinkime kaimynu* ir 
draugu* užsisakyti “Kelei

vį”. Kaina metams $3.

MAIŠTO VADAS

Laika* užsisakyti “Kelei
vio’’ kalendorių 1951 me
tams. Daug informacijų ir 

“dogma” yra užuovėja. . . . skaitymų. Kaina 80 centų.

Puertorikiečiy nacionalistu 
vadas. Fedro Albizo Campos. 
dabar suimtas ir tardomas. 
Jis yra baigęs Harvardo Uni
versitetą ir jau senai reika
lauja Puertorikos salai ne
priklausomybės. Už savo po
litinę veiklą jis yra sėdėjęs 
kalėjime.

Po Rinkimų
Naujai perrinktas Ohio 

senatorius, Robert- -Taft, 
tuoj po rinkimų paskelbė 
savo jau pagarsėjusį klausi
mą: “Ar tikrai galima Eu
ropą apginti?”

Senatorius pats ir atsako 
tą klausimą ir atsako toje 
prasmėje, kad Europos gy
nimas butų perdaug iškaš- 
tingas, o Amerikos armijos 
Europoje, išgriovus rusams 
atominėmis bombomis Eu
ropos uostus, butų atkirstos 
nuo Amerikos.

Senatorius Taft da? pri
deda kaltinimą, kad Tru
mano administracija daro 
“kariškus pasižadėjimus” 
visai neatsiklausiusi ameri
kiečių tautos.

Iš to šen. Tafto pasisa
kymo atrodo, kad vienas iš 
žymiųjų republikonų vadų, 
prie kurio perrinkimo ir Ju
lius Smetona su Žiuriu pri
dėjo savo tautininkišką tri
grašį, nori palikti Europą 
rusiškiems vilkams suvalgy
ti, o Amerikos politiką pa 
sukti į izoliaciją. Reikia 
manyti, kad ir republikonų 
partijoj toki siauražiurė, 
egoistinė politika neras 
daug pritarėjų, nes ji butų'tyli. 
saužudystės politika.

Tibeto Skunda*
Tolimas Tibetas kreipėsi 

į Jungtinių Tautų organiza
ciją ir prašo padėti jam 
“taikiai išspręsti” jo ginčą 
su komunistine Kinija. O 
tuo tarpu kinų komunistų 
armija baigia jau Tibetą 
okupuoti. . . .

Įdomu, ką JT galės atsa
kyti i Tibeto prašymą? Tur 
būt, iš viso neturės ką atsa
kyti, arba priims tuščių žo
džių rezoliuciją, kuri Tibe
tui tiek pat tepadės, kiek 
Rytų Europos kraštams 
“padėjo” Vakaru valstybių 
protestai, kada rusų impe
rializmas tų kraštų laisvę 
naikino.*

Tibetui galėtų padėti In
dija, kuri yra gyviausiai in
teresuota, kad Tibetas ne
būtų užkariautas. Kol In
dija tenkinasi žodžiais ir 
nesiima Amerikos rolės Ko
rėjoj, tol jokios JT rezoliu
cijos neduos Tibetui jokios 
pagalbos.

Indijos vadai tą, tur būt, 
ir patys supranta. Bet jie, 
užuot veikti, kalba, “pro
testuoja” ir faktiškai, kaip 
ir Pilotas, nusimazgoja ran
kas dėl artimo kaimyno lai
svės pasmaugimo.

►4
Ispanijos Režimas

Jungtinės Tautos panai
kino tarimą, kad JT nariai 
neturėtų Ispanijoj ambasa
dorių. Fašistinės Ispanijos 
spaudoje dėl to didelis 
džiaugsmas ir “pergalės” 
triubijimas.

Bet JT tarimas, kurs sa
kė, kad “Franko fašistinis 
režimas Ispanijoj, kurs bu
vo primestas smurtu ispanų 
tautai su Ašies galybių pa
galba, neatstovauja ispanų 
tautos,” palieka galioje. 
Apie tai frankinė spauda



Kr.»46, Lapkričio lo, 1950 KELEIVIS, SO. UOSTOJI Foriapto Trečiu

NEVBIKU

NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Vasariškas Oras Pasibaigė .nesinaudojama jų patarna-
LapkriČio 1 d. Chicagoj lvimu? Gal tik. tada ims 

oras dar buvo vasariškas. ^a*P daryti, kai pamatys, 
Tą dieną temperatūra bu- kad r?e dk gėda, o kad ir
vo pakilusi iki 84 laipsnių 
šilimos. O jau sekančią
dieną temperatūra krito iki ka^s"

neapsimoka pasirodyti 
prieš pasaulį tokiais laiš

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

40 laipsnių. Todėl tą die
ną žmonės skubiai kūrė pe
čius. Lapkričio 4 d. iškrito 
pirmas sniegas, kurs vienok 
nepasilaikė.
Rinkiminė Agitacija

Rinkiminė agitacija Chi
cagoj pusėtinai buvo įsiu-

Mirtis Tai Motina
Ką? Keistas posakis? 

Kad, iš tikrųjų, mirtis yra 
motina, tai tą įrodinėjo jė-Į 
zuitas savo pamoksle, pasa
kytame per “Margučio” ra
dio programą. Įrodinėjo, 
kad mirtis žmogų gimdo

buota. Paskutinį sekmadie- lnauJam> amzinąjam gyve
ni prieš rinkimus protestam nįmuk Toks mirties paly
tų garsiausias pamokslinin- 8inimas su motina tikin- 
kas Dr. Preston Bradley sa- ?iam žmogui negali būti 
vo pamoksle visą laiką kai- keistas. Bet tikintis kartu 
bėjo apie pareigą balsuoti. tlkl.’ kad jo antras gimimas 
Marąuette Parko lietuviu g3?1 buri„ amžinajai laimei, 
parapijos lapelis “Nativity ,arba amžinajai piapulčiai.

MINIA PRIE PREZIDENTO RI MŲ

Po nepasisekusio pasikėsinimo prieš prezidentą Trumaną. minios žmonių susirinko 
ties prezidente rūmais ir sveikina dalies vadą dėl laimingo išsigelbėjimo nuo mirties.

Lawrence Padangėje
Ii Tautiškos Parapijos jeigu mes butume turėję ge- 
Skaitydamas “Keleivį” vų vadų ir daugiau jų, tai 

patėmijau iš Chicagos pa- • tautiškos parapijos gyvuo- 
minėjimą tautiškų parapijų tų visur ir gyvuotų labai ge-
Lawrence ir Scrantone. No 
riu pakalbėti apie musų 
tautišką parapiją.

rai. Musų parapija Law- 
rence dabar gerai gyvuoja, 
nors praeityje esame turė-

191G metais musų para- ję visokių pergyvenimų, 
pijos nariai norėjo permai- ‘‘Keleivio’’ koresponden- 
nyti kunigą, norėjome gau- tas iš Chicagos pakėlė klau- 
ti kitą. Nuvažiavo parapi- simą, kodėl dabar naujai 
jos atstovai pas vyskupą, atvykusiems lietuviams ne
pasakė priežastis, kodėl no- sidėti į tautišką bažnyčią? 
rime naujo kunigo, bet vys- Iš tikrųjų, kodėl apie tai 
kūpąs atsisakė parapijonų nepagalvoti? Į senąsias 
prašymą patenkinti, sakė, bažnyčias naujai atvykusie- 
jam kunigas esąs geresnis, ji kunigai nepriimami, kad 
kaip parapijonys. į biznio negadytų, o tautiš-

Sekmadieni po tos nepa-’kose parapijose atsirastų 
vykusios kelionės suėjom žmonių, 
bažnyčion. Kun. Josaitis Tautieti*,
per pamokslą patarė para- 

Įpijonims nekelti maišto HAMILTON, ONT.

Tai čia natūralu buvo tikin 
tiesiems laukti, kad jėzuitas

Parish News" mirgėjo ragi
nimais “Vote Tuesday.” .
Šiemet piliečiai turbut yra ims nur°dineti, kad pagal 
gavę daugiau laiškų, ragi
nančių balsuoti už tam tik
rus kandidatus, negu kada 
pirmiau. Plačiai žinomas 
resortų savininkas p. J. Ba- 
čiunas buvo išsiuntinėjęs 
laiškus su raginimais bal
suoti už bankininką Joną 
Brenzą į Cook County iž
dininkus.

Vienu iš tokių laiškų 
chicagiečiai lietuviai negali 
atsistebėti. Tuo laišku re- 
miamam kandidatui tik 
meškos patarnavimą tegalė
jo suteikti. Štai to laiško 
pradžia:
Gerbiamieji:

žinote kad pirmasis budinkas 
ant ūkės. nėra butas bet tvar
tas kur laikomi visi įrankiai,

Kristaus mokslą amžinąją}vakacijų praleisti Kalifor- Dr. Valybus. Daktaras yra- Juozas čepHaskas ir žmona
laimę pelnys tie, kurie da- nij°j kad ten aplankius lietuvių radio valandos pir- Kockevččiutė.
rys labdaringus darbus, ku- indijonų tarpe misiją, ve- mininkas. Koncertą suren-Į Christ» kilęs iš Klaipėdos
rie šelps varge, bėdoje, Ii-damą lietuvio dipukinio gė radio vedėjai ir pelnas ikražto-
goję, nelaimėje esančius ir kun. Klumbio, kurs, iš trem- eis palaikymui programos Domi^.inkaii1 ?r ^u.s\1?^s Cy*
dėsis prie išlaisvinimo pa- ^es atvykęs, tūlą laiką gy- kas sekmadienis, 1:30 vai.

veno Chicagoj ir čia suda-Įpo pietų.
ręs nemažai pažinčių. Ta Į Darbai eina gerai visose 
misija esanti taip neturtin- industrijose, tai parengimai 
ga, kad sekmadienių kolek-'buna sėkmingi. Oras buvo 
ta būnanti tik apie $6. O šiltas, tai žmonės gerai pa- 
misijos bažnytėlė neturinti rėmė koncerto rengėjus.

kurio patalpose suneši savo 
proce—tai Storehouse - Ware- 
house ir \Vorkshop—į viena, ir 
tas butas turi būti gatavas der
liaus mete . . .

Demokratų partija, taip pat. 
yra panaši į tą “Tvartą“.

Tą “gromatą” pasirašo: 
Amerikos-Lietuviu biznio, 
profesijos ir visuomenės ko
misija dėl George D. Kelis 
i Treasurer of Cook Coun
ty-

Chicagoj dabar yra tiek 
ir tiek lietuvių, kurie galėtų 
tokiuose atsitikimuose ištai
syti lietuvių kalbą. Kodėl

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

548 East Broadnray 
So. Boston 27, Maaa.

vergtų žmonių. Be gelbė 
jimo savo tautiečių, be au
kų Lietuvos išlaisvinimui 
musų tauta pražus. Bet jė
zuitas nė žodžio neištarė 
apie reikalą dėtis aukomis 
prie darbo, varomo už Lie
tuvos išlaisvinimą. Jau me
tai, kai jėzuitai pamoksli- 
ninkauja per “Margučio” 
radio, ir dar nė sykio neuž
siminė apie aukas BALF’ui 
ar ALT.
Akademikų Balius

Pramogų rengime Chica
gos lietuvių tarpe padaryta 
šis tas naujo. Tą naujeny
bę padarė naujųjų lietuvių 
būrelis, Akademinis Skau
tų Sąjūdis. Šis būrelis lap
kričio 4 d. Tremtinių Namo 
salėj rengė balių, kurio pel
nas buvo skiriamas moks
leiviams, einantiems aukš
tesnius mokslus. Įžanga 
buvo $1.50. Buvo meninė 
programa ir šokiai. Tai lyg 
perdidelė įžangos mokestis. 
Bet buvo užkandžiai taip 
pigiai parduodami, kad už 
20c galėjai sočiai ir gar
džiai pavalgyti. Iki šiol 
buvo daroma atbulai—įžan
gos mokestis būdavo maža, 
bet užkandžiai brangus. Ta 
naujenybė kuo geriausiai 
pavyko. Rinktinės publi
kos prisirinko daugiau, ne
gu galėjo tilpti salėn. Nau
jieji lietuviai sudarė apie 
80 nuoš. visos publikos.
Kas Įvyko Davatkų 
Susirinkime

Į vieną davatkiškos drau
gijos susirinkimą atsilankė 
moteris su svarbiu reikalu 
Papasakojo, kad ji buvus

altoriaus, kurį būt galima 
įtaisyti už $500. Paprašė 
tam reikalui aukų. Tada 
viena draugijos narė atsi-į 
stojo ir tarė: “Jei savo va- 
kacijoms praleistus pinigus 
butum aukojus altoriui įtai
syti, tai altorius butų jau 
įrengtas. Duodu įnešimą 
prašymą atmesti.” Kas ir 
buvo padaryta.

Laisvamanis.

WILKES-BARRE, PA.

Spalių 29 d. Ipolito Nau- 
ragio koncertas pavyko ge
rai. Klausovų buvo apie 
tūkstantį. Kaip šitam mie
stui, tai daug žmonių. Pub
lika išimtinai buvo lietu
viai. Nauragis dainavo 
daugiausiai liaudies dainas 
ir porą arijų. Kaip artistas 
stovi pirmoj vietoj. Dai
navo, rodos, gerai, bet lie
tuvių masės sutiko jį šalto
kai. Bet vietinis laikraštis 
davė gerą aprašymą.

Pianu palydėjo Aleksan-

J. V. Stanislova i tis.

_____ __ _ si r vzrus, \-vrrwrw.

Marytė Daučiunienė. gyvenu
si Kaune, ir vyras Jonas Dau- 
čiunas.

Magdė ir Ona Dembžnskačtės, 
viena jų ištekėjusi Masaitienė, 
iš Tarpučių km., Mariampolės 
apskr.

Pranas Eibukas iš Burvelių- 
Užubalių km., Surviliškio vals.

Petras Gaidukas, sūnūs Ado
mo, iš Kujaiiškdų km.. Gulbi
nų vals., Panevėžio apskr.

Ona Ivanauskaitė iš Varaių-Mokytojų Konferencija
Lapkričio 26 d., sekma- Paezenu. 

dienį, Hartforde, lietuvių' .. v ,
parapijos mokyklos patai- 5UO Rožfa
pose, Broad ir Capitol Avė., 
įvyks lietuvių mokytojų 
konferencija lituanistinio 
švietimo ir mokytojų profe
siniams reikalams aptarti.
Konferencijos pradžia 12 
vai.

Į konferenciją kviečiami 
visi lietuviai mokytojai, da
bar dirbą ar anksčiau dir
bę mokytojų darbą. Tiki
masi, kad konferencijoj da
lyvaus ir senieji Amerikos 
lietuviai mokytojai, norį 
bendradarbiauti šiais rei
kalais su tremtiniais moky
tojais.

Konferencijos darbotvar
kėje, be kelių referatų ak 
tualiais lituanistinio švieti
mo klausimais, bus prane
šimai iš vietų apie lituanis
tinio švietimo reikalus; taip

Petras Jasinauskas.

Narvydžių
Kretingos

(Marasas)

prieš kunigą, nes išeis, kaip 
varlei prieš jautį. Parapi-i Socialdemokratų

dras Mrozinskas ir paskam 
bino solo Šopeno valsą ir |Pa^ bus aptariami mokyto- 
Čiurlionio kurinį. Puikiai profesiniai reikalai.

Konferenciją ruošianti ko
misija turi ne visų mokyto-

LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio99 Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka
lendorinė ds^is su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

«

««i‘Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti: 

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

skambino.
Šv. Trejybės choras, ve

damas V. Ramanausko, su
dainavo keletą liaudies dai
nų, skambėjo neblogai. 
Nors choras naujai surink
tas, bet Ramanauskas geras 
artistas ir geras vadovas. 
Aš sakyčiau, kad tarp lie
tuvių jis yra vienas iš ge
rųjų vadovų.

Franciška< Kazlauskienė 
ir Stasys Šakočius sklan
džiai dainavo duetus. Pia
nu palydėjo Ona Marazie- 
nė, ji ir chorui akompana
vo. Tai pasižymėjusi lietu
vė pianistė.

Lietuvių tremtinių tauti
nių šokių grupė iš aštuonių 
ypatų pasirodė pirmą kar
tą. Buvo apsirengę tautiš
kais rūbais ir darė gerą 
įspūdį, publikai labai pati
ko. Šokių dirigentė J. Re- 
ginienė.

Vakaro pirmininku buvo

jų Connecticute adresus, 
todėl negali pasiųsti vardi
nių kvietimų į konferenci
ją. Šis pranešimas yra vie
šas visų mokytojų kvieti
mas į konferenciją.

Konferencijos reikalais 
informacijų galima gauti: 
Mr. J. Giedraitis, 1632 
Broad St, Hartford, Conn.

Komisija.

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMEN YS'

Petronėlė Bagdžiutė-Mašio- 
tienė di Bundžių km., Butrimo
nių vals., Pivašiūnų par., Aly-
taus apskr.

Zuzana Barzdis-Seusbravaitč 
ii Luknėnų km., Plungės par.. 
Telšių apskr.

Joseph ir Matilda Berger iš 
Kybeikių km., Virbalio vals. 
Vilkaviškio apskr.

Juozas Karsokas.
Vlado Rimanto ir jo žmonos 

Malvinos Skčrgailaitės-Kiman- 
tienės iš Babtų vals., Kauno 
apskr.. giminės prašomi atsi
liepti.

Magdė Kiverytė-Louis, gyve
nusi East Orange, N. J.

Liekis, iš Stokaičių km. 
Žvingių par., Vainuto vals. 
Tauragės apskr.

Jonas Lukšas čš 
km.. Skuodo vals., 
apskr.

Elena Maraisytė
iš Skriaudučio km., Mariampo-
lės apskr.

Antanas Maumokas iš Nau
miesčio. šakių apskr.

Stanislovas Navarauskas iš 
Vpėnų vals.. Šiaulių apskr.

Jonas Navickas iš Telšių.
Marija Nikštaitčenė-Titlutė 

iš šilininkų kaimo.
Marija Paulikaitė-šeputienė 

ir vyras Jurgis Šeputis, kilę iš 
Skaudvilės vals., Tauragės ap.

Ignas ir Stanislovas Petravi
čius ir sesuo Vincenta iš Kris- 
teniškių km., Raseinių apskr.

Pieškaitė, iš Kuršėnų, Šiau
lių apskr.

Stanislovas ir Janina Poke- 
lis.

Magdalena Ramuškrienė, bu
vusi našlė Adolfo Juodžio (Juo
dis). ir vyras Antanas Ramuš- 
ka.

Runas, iš Bundzų km.. Plokš
čių vals. ir par., šakių apskr.

šarmavičius, iš Žūklių km.. 
Pabaisko vals., Ukmergės ap.

Juozas Slominskas iš Alytaus 
apskr.

Jonas ir Teofilė Stankauskas.
Simon Titlus iš šilininkų km.
Kostas ir Leonardas Vaičiū

nas iš Panevėžio apskr.
Julė ir Marija Vanagaitytės 

iš Kepštų km., šakių apskr.

jonys dėl to labai supyko, 
susitarė ir parsikvietė iš 
Scrantono kun. Mockevičių. 
Tada parapijoj viskas pra
dėjo eiti, kaip ant mielių. 
Kun. Mockevičius sakė, kad 
mums trūksta kunigų ir 
tuoj atsirado du klierikai, 
S. Šleinis ir S. Geniotis, ku
rie po tam tikro laiko ir bu
vo įšventinti.

Vėliau, kada parapijonys 
pradėjo nebesutikti su kun. 
Mockevičių, tai jie pasi
kvietė kun. S. Šleinį, kurs 
per ilgą laiką darbavosi ge
rai, o S. Geniotis išvažiavo 
kur tai ir dabar vadinasi 
arkivyskupu, bet kokiomis 
teisėmis tą vardą nešioja 
nežinau.

Vieną kartą į musų pa
rapiją atvyko kun. Vipar- 
tas, per tris dienas buvo 
laikomos pamaldos. Kun. 
Vipartas pasakė svetainėj 
užbaigtuvėms graudingą 
pamokslą ir prašė iš para
pijonų pagalbos eiti į vys
kupus. Sudėjome išvien 
$175 “ant pradžios,” bet 
paskui nematėme nei pini
gų, nei kun. Viparto.

Vėliau, kada kun. S. Šlei
nis tragiškai mirė, mes ga
vome kitą kunigą, o dabar 
turime kun. A. E. Bakuną, 
kurs gerai tvarko parapijos 
reikalus ir žmones patenki
na. *

Dėl tautiškų parapijų
bendrai noriu pasakyti, kad popiet.

Susirinkimas

United Steel Workers of 
America Hali patalpose, 
Wentworth ir King Will- 
iam gatvių kampe, sekma
dienį, lapkričio 19 d., 4 vai. 
popiet įvyks viešas lietuvių 
socialdemokratų kuopos su
sirinkimas. Susirinkimas 
bus svarbus tuom, kad ha- 
miltoniečiai socialdemokra
tai deklaruos savo ateities 
siekimų ir veiklos platfor
mą ir, kaipo lietuviška au
tonominė organizacija, le
galizuos savo įsijungimą į 
Kanados socialistų partiją, 
CCF.

Be to, susirinkime kal
bės Kanados CCF atstovai 
ir bus rodomos filmos iš 
Skandinavijos ir kitų kraš
tų gyvenimo.

Kadangi socialdemokra
tai nėra jokia savo tarpe 
užsidariusi organizacija, to
dėl ir į šį susirinkimą yra 
maloniai kviečiami visi gal- 
vojantieji ir demokratiškai 
nusiteikę lietuviai.
Hamiltono Liet. Socialdem. 

Org. Valdyba.
P. S.—Visuomenės dė

mesiui pranešame, kad lai
kinas socialdemokratų or
ganizacijos adresas yra: 
300 Robert St., Hamilton, 
Ont. Turintieji reikalų 
kreipiasi kasdien nuo 5 vai.

f

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

fonsulate General of Litkuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

SOUTHERN CROSS HOTEL
PAUL USANIS, Savininkas

' Atvykę į Miami, Florida, paskambinkite, o mes tuojau 
nusiųsime automobilį ir jus parvežime.

« Jus busite patenkinti, apsistoję šiame didžiuliame, 
švariame ir gražiai įrengtame savo tautiečio viešbutyje.

Kainos prieinamos.
642 N. W. 3rd Street Miami 36, Florida

Telefonas: 82-9500
Nemokama vieta automobiliams

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- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.



KELEIVIS. SO. BOSTONPuslapis Ketvirtai

Aukščiausioji Pasaulio 
Šalis

nyklas, kinų komunistai ti
kisi gauti pilniausią užmo
kestį už savo “vadavimo” 
triūsą.

S.

Per karą Amerikoje pa
garsėjo anglų rašytojo 
James Hiltono knyga “Lošt 
Horizon,” kurioj jis apra
šė pasakišką šalį “Shangri- 
la,” nukeldamas ją i tolimą

Kunigų valdžia Tibete, 
kaip komunistų valdžia Ru
sijoj, laikosi “pati per sa
ve.” Patys kunigai ir vie
nuoliai išrenka vyriausią 
Dalai Lamą. o kol vyriau-

Tibetą. Shangri-la yra lai-.sias kunigas yra nepilname- 
minga šalis todėl, kad jątis, kunigu taryba valdo jo 
valdo skeptikai, žmonės, vardu. 'Patys vienuoliai tu- 
kurie į nieką netiki perdaug ri savo rankose mokyklas ir 
karštai. ... ■ ‘ pasiruošia savo jaunąją

Iš pasakų šalies Tibetas kartą. Juokingų rusiškų 
dabar staiga virto politinių “rinkimų” Tibeto lamos ne- 
naujienų kraštas. Kinų ko- daro, nes jie sakosi valdą 
munistų armijos žygiuoja į kraštą vardan jo gyventojų 
jį “išvaduoti” Tibeto žmo- išganymo. Bet kunigų ir 
nes nuo “svetimųjų impe-Į vienuolių kasta, kaip komu- 
rialistų.“ O tų imperialis- nistų valdančioji kasta Rū
tų Tibete iš viso nėra, nes^sijoj, valdo be jokio patei- 
ir svetimų žmonių jame nė
ra. Per amžius Tibetas bu-

Spalvota Televizija
Prieš kelias savaites fede

ralinė komunikacijų komi
sija, kuri prižiūri radio, te
leviziją ir biznio skelbi
mus, davė leidimą Colum
bia Broadcasting System 
kompanijai pradėti spalvo
tos televizijos perdavimą 
publikai.

Dėl to valdžios leidimo 
tuoj pakilo didžiausia aud
ra. Kitos radio ir televizi
jos kompanijos pradėjo 
protestuoti, kad vyriausybė 
padariusi joms skriaudą. 
Devyni milionai žmonių, 
kurie jau yra įsigiję televi-

vo “uždaras kraštas,” į ku
rį svetimas žmogus negalė
jo ir kojos įkelti. Niekas 
labai ir nenorėjo ten “kojos 
kelti,” nes kraštas yra sun
kiai prieinamas, retai apgy
ventas, nėra kelių, o klima
tas jo šaltas, nejaukus.

—Maike, jau tu šiandien tūpk!” Visi, Maike, tūpt iri Yį*5, Tibetas yra tarp 
gausi pipirų nuo manęs. pritupėm. Tada jis suko- au 5 JL.,8 -2? in 1

-Ar tėvas jau pipirus £
t'T6-! • lo v |AIe plikom ir vėHisi nu>°« I^mu, kad ir

—Nekrėsk juokų, vaike. tu an flioro (Tibeto plotas yra nežino-
i mas. viem šaltiniai sako, 

—Vadinasi. gravitacija' kad Tibetas turi virš 700,- 
laimėjo, ar ne taip, tėve? .000 ketvirtainių mylių plo- 

..... . '-to. o kiti sako tik 450,000
. —*5, e.,cia ^ai. ne XL?a ketvirtainių mylių. Kinija 

da. Maike. Misų cermo-.jau karts nuo karto
galėtu visai nulėkti nuo De- P2'- 'u^a'e P^KtUKU 1 sta- prįsįjuneria nemažus žemės galėtų visai nulėkt, nuo pe sak v sako. |

—Tu ir vėl fone- darai.Patibečio provincijų ir to-Bet aš tau sakau kad tu ne^T,.-?“ slt« ?P,nment» kiu bu(lu Tibet0 lot, ž 
tau saii.au. ft.au tu ne moj.sjlska, pradėjom. tai i • • r -r

tiktai man pridarei bėdos, i turim moksliškai ir užbaiu- .3 ^. . . .
ale ir visa musų Sceslyvos ti Reikia. padarvt Jr Tibeto gyventojų skai-
fcmerties Susaide dabar ne- keči ir užadre5uoti Mari-I^.“5 mekai t,kral ?e?.n<?’ 
z,no k, daryti. jai į da kara]v5tę; rei.|kaip nežino niekas ne K.m-

—Kalbėk aiškiau, tėve. kia.' sako. tą pekečį nunešt*? ^ent0Ji ?kaiciaiK, nes
Aš nesuprantu, kokios čia'ant pašto ir inšiurvt. kaditlkro surasmeji-
galėtų būti bėdos. neprapultų. O kai'gausim im.° “?se kraštuose niekas

—Matai, jau norėtum iš- nuo Marijos raselę, kad Y w»n armini
sisukti. Bet argi tu neatsi- beeis priimtas, tada šiur tu- . . ....
meni. ką tu man pereitą sy-.resim davadą. kad ji buvo tibetiečiu kurie vra
ki kalbėjai? .Juk tu aiškiai nunešta tenai gyva ir tebė- \ 
pasakei, kad Marija nega-.ra dar gyva. Ir jis suka-ĮPan^niJ 
Įėjo su dūšia ir kunu nueiti mandavojo: “Kas tam pri- i ,. • ne 
į dangaus karalystę, ba gra-įtaria, pakelkit rankas!” Pa-J 1IJ1^^US'1 
vitacija neleistų. Ant galo (kilo visos rankos. Maike. 
tu dar pridūrei, kad ir tokio'Tada kilo klausimas, ką į

pardavinėji?
—Nekrėsk 

Tu su ta savo gravitacija 
pereitą sykį pridarei man 
tiek trubelio, kad dabar net 
gaiva sukasi.

—Be gravitacijos, tėve, 
butų daug blogiau: galva

pieiso. kaip dangaus kara
lystė. niekur nėra.

—Tai kokia čia bėda?
—Šerap. aš dar nepabai

giau. Kai tu man su ta gra
vitacija galvą apsukai, tai 
aš padaviau šitą klausimą 
ant musų susaidės mitingo 
apsvarstyti.- Sakau, turim 
surasti, ar gravitacija yra. 
ar ne. Ale niekas nežinojo, 
kur jos ieškoti ir kaip. Aš 
paaiškinau, kad reikia vi
siems pritūpti, paskui šokti 
aukštyn. Sakau, jeigu nors 
vienas iš pašokusių pakils 
į orą ir išeis per rufą. tai 
turėsim gerą davadą. kad 
Marija galėjo į dangaus ka
ralystę nueiti, ir tada nu- 
šluostysim nosį visiems be
dieviams.

—Na. ir kas iš to išėjo?

tą pekečį dėti? Atsistojo 
tučeris ir sako: “Aš galiu 
paaukoti gerų kilbasų.” 
Vienas štominkas apiera- 
vojo naują svederį; kitas 
pridėjo muilo, tutbrušį ir 
taip toliau. Sudarėm peke- 
či ir nunešėm ant pašto. 
Pačtiljonas pažiurėjo ir sa
ko: “Uždekit geresnį adre
są." Faaiškinom jam. kad 
geresnio adreso negali būt. 
ba dangaus karalystę visi 
žino. O jis papurtė galvą ir 
sako: “Tokios karalystės 
nėra." Bet mes nea^silei- 
džiam. Sakom, pažiūrėk į 
savo knygas, o pamatysi, 
kad yra. Juk šventas tėvas 
juokų nedarys. Jis visam 
svietui apskelbė, kad Mari
ja buvo paimta į dangaus 
karalystę gyva. su dūšia ir 
kunu. Vadinasi, tokia ka
ralystė turi būt. Pačtiljo
nas tada sako: “Nueikit

sinimo, pati iš savo malo- zijos aparatus, pradėjo 
nes, be žmonių pritarimo baukštytis, kad nauja, spal
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KULIPKA PATAIKĖ I PREZIDENTO LANGĄ

Vienas laikraštininkas apžiūrinėja prezidento rūmuose 
išdaužtą langą. Pasikėsintųjų kulipka pataikė į prezi
dento rūmų langą ir jį iškūlė.

'tojus, negu į mongolus ar

1904 metais anglų ka
riuomenė iš Indijos buvo 
įsiveržusi į Tibetą, bet greit 
vėl iš ten pasitraukė ir pas
kui Anglija ir visos kitos 
šalys pripažino, kad Tibe
tas yra Kinijos globoje. Bet 
kiniečių kontrolė Tibete vi
sada buvo tik iš vardo ir 
Kinija tenkindavosi atsto
vaudama Tibetą santykiuo
se su užsieniais, o į Tibeto 
reikalus mažai tesikišdavo. 
Tik dabar Mao Tse-tungo 
Kinija nutarė Tibetą užka
riauti ir jį pertvarkyti 
leninizmo - stalinizmo dva
sioje.

Tibeto tvarka yra retai 
kur pasaulyje užtinkama 
teokratija. Vyriausias dva
siškas ir svietiškas valdo
vas ten yra Dalai Lama, ar
ba vyriausias kunigas, ku-

ir atsiklausimo.
Ir kinų komunistai neža

da atnešti kažin kokių per
mainų į Tibeto tvarką. Kaip 
girdėti, kinų komunistai pa
naudojo savo “išvadavimo” 
reikalui dvejų įtakingų bu
distų bažnyčios galvų var
žytynes. Dalai Lama, arba 
pats vyl iausias kunigas, yra 
skaitomas Buddos Miela- 
širdystės Dvasios Įsikūniji
mu. Dalai Lama dabar yra 
15 metų berniukas, kuris, 
sako, gimęs tuo pačiu laiku, 
kada senasis Dalai Lama 
miręs. O kitame Tibeto 
mieste, Šigatce, yra kitas, 
mažesnės reikšmės Taši La
ma, kurs esąs Buddos Švie
siosios Dvasios Įsikūniji
mas. Tas antraeilis aukš
tasis lama valdo didžiulį 
vienuolyną ir tarp tų dvejų 
tikybinių centrų jau daug 
metų eina varžytynės, o kai 
kada ir atvira kova. 1924 
metais tų varžytynių išda
voje Šigatce lama pabėgo 
į Kiniją, kur jis prieš kelis 
metus mirė, o dabar Mao 
Tse-tungo armija skelbiasi 
kur tai suradusi kitą Bud
dos Šviesiausiosios Dvasios 
Įsikūnijimą ir jį ant durtu
vų neša į Tibetą. Kunigų 
varžytynės dėl valdžios ir 
turtų, kinų komunistams 
duoda progą sukelti viduji
nes riaušes ir “išvaduoti” 
Tibetą nedidelėmis kraujo 
aukomis. Ta politika nėra 
nei nauja nei originali, ji

vota televizija jiems bus 
neprieinama, nes jų apara
tai gali priimti tik juodai 
baltus televizijos paveiks
lus.

Per’ kelias savaites ėjo 
ginčas, bet publika, ypač 
tie 9,000,000 žmonių, kurie 
yra pirkę televizijos apara
tus. dėl tų ginčų nepasidarė 
gudresni. Jiems vis dar 
buvo neaišku, ar jų pirktie
ji aparatai galima bus pri 
taikinti spalvotai televizijai 
priimti, ar ne.

Praeitos savaitės gale Co
lumbia Broadcasting Sy 
tem pirmą kartą spaudos 
atstovams demonstravo sa
vo naujuosius televizijos 
aparatus ir siuntė spalvotą 
televizijos programą. Šią 
savaitę ta pati kompanija 
pradeda siųsti spalvotas te
levizijos programas ir pla
čiajai publikai, kuri galės 
spalvotas programas priim
ti, jei įsigys reikalingus 
prietaisus prie turimų tele
vizijos aparatų.

Spaudos pranešimu, nau
josios spalvotos televizijos 
priėmimas nėra painus. Se
nieji, juodai-baltos televi
zijos aparatai nebus sunku 
pritaikinti spalvotai televi
zijai priimti. Spalvota te
levizija rodo apie 10 spal
vų ir spalvos yra “tikros,” 
kaip jas matome gyvenime. 
Bet žmonės, pirkusieji mi- 
lionus senųjų aparatų, turės 
pasikastyti, jei jie norės

MARGUMYNAI
Meksikos Gyventojai

Gyventojų surašinėjimas 
kaimyninėj Meksikos res
publikoje šiais metais rodo, 
kad per 10 metų Meksikos 
gyventojų skaičius padidė
jo iki 25,209,470 žmonių, o 
1940 metais buvo 19,653,- 
552 žmonės. Gyventojų 
prieauglis siekia 5,555,918.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse per tą patį laikofar-

Retai apgyventose Pieti
nės ir Šiaurinės Dakotos ir 
Montanos valstijose lignito 
išnaudojimas duos pagrin
dą naujai, plačiai pramonės 
šakai.

Pi gyventojų padidėjo 18,- 
850,923 žmonės, buvo 131,- 
846,438, o dabar vra 150<- 
697,361.

Jei imti nuošimčiais, tai 
Meksikos gyventojų prie
auglis per dešimtmetį siekia 
28.3 nuošimčių, o Jungtinė
se Amerikos Valstybėse gy
ventojų padidėjo tik 14.5 
nuošimčių.

Meksikos plotas turi 760,- 
372 ketvirtaines mylias. Di
dysis jos miestas. Mexico, 
turi 2,143,646 gyventojus, 
o su savo artimaisiais prie
miesčiais Meksikos sostinė 
turi arti 3 milionų gyvento
jų (2,897,606).

Kas Uždirbo ir Kas 
Pradirbo

Senato vienos komisijos 
pirmininkas, Lyndon B. 
Johnson, praneša, kad tūlas 
farmerys Texase nupirko 
po karo iš valdžios “karo 
perteklių" sandėlių, visai 
nematęs prekių, 168 orlai
vių “kompiuterius.” Far
merys pirkdamas manė, 
kad tai yra maži, iš kieto 
popierio padirbti matavi
mo prietaisai, kuriuos jis 
manė panaudoti savo far
mos platiems laukams ma
tuoti ir pasiūlė už juos po 
5 centus už kiekvieną. Val
džios sandėlis kompiuterius 
jam už tiek ir pardavė. Far
merys užmokėjo valdžiai 
$6.89.

vedama pagal principą “pa-Į matyti ir spalvotą televizi-
skaidyk ir valdyk,” bet ji 
duoda rezultatus. 80,000 
Tibeto kareivių, apginkluo
tų senais anglų šautuvais, 
jei visas kraštas butų vie
ningas, galėtų būti šioki to
ki jėga. Bet kraštui pasi
dalijus tarp dvejų bažnyti
nių sektų ir dvejų aukščiau
sių lamų, trečiai, kinų ko
munistų jėgai lengva kraštą 
ir “išvaduoti” ir meluoti.

Bet ko kinų komunistai 
veržiasi į Tibetą? Tibetas 
didelis kraštas ir dar ma
žai ištirtas. Gal jo žemės 
gelmėse yra didelių turtų, 
aukso, sidabro, anglies, gė

ją. Dar nėra žinoma, kiek 
kainuos “pritaikintojas” se
nųjų aparatų prie spalvo
tos teievizijos programų, 
bet buvo spėjama, kad kai
na gal bus apie $140, nors 
ta suma nėra galutina.

Ginčas dėl spalvotos te
levizijos buvo karštas ii 
piktas. Jis ir dabar nėra 
pasibaigęs. Didžiosios ra
dio ir televizijos kompani
jos vis prašė, kad vyriausy
bė atidėtų spalvotos televi
zijos įvedimą tolimesniam 
laikui, kol tų kompanijų la
boratorijos ištobulins spal
votą televiziją iki tokio

Lignito Ateitis
Rudąsias anglis ameri

kiečiai vadina ‘ 
Amerikoje yra didžiulės 
lignito atsargos žemėje, sa
ko net 900,000,000,000 (de
vyni šimtai bilionų) tonų ir 
veik visos jos yra Šiaurinėj 
ir Pietinėj Dakotos ir Mon
tanos valstijose.

Lignitas yra ruda anglis, 
savo spalva panaši į dur
pes, bet daug kietesnė už 
durpes ir daug minkštesnė 
už “bitumines” anglis. Lig
nite yra 40% vandens. Vo
kietija, kuri turi daug rudų
jų anglių, jau senai išmoko 
iš jų daryti visokius daik-

Nuvažiavęs atsiimti savo 
pirkinį farmerys rado visą 
akerį žemės užkrautą pai
niais elektrikiniais orlaivių 
prietaisais, kurie naudoja- 

lignitu.” mi orlaiv>uose šaudant at-
_ _ _ ... 11 yvt t ic m r i 1 A / 1 z-1 «

ris tibetiečių pripažįstamas, ležies. vario ir kitokių ge-, laipsnio, kad senieji apara-
1_ :___•••___________________________ T • + anolvo.

—Taigi klausykis, kas
buvo toliau. Kai aš paša- . . , , . . . pas savo kleboną pasiklaus-kiau, kad visiems reikia. t •• f w . . ... _4- • - i*- 4 • v ib: gal jis žino, kur tokiapritūpti ir pašokti, tai bu- kaj nuėjom
vo nutarta, kad šitą ma-' kleb jjg
mebrą reikia padaryt pagal Jį mus ir ikvijo
gerą komandą ba kitaip iaukan Na uj matai M<. 
nebus tolko. Del koman

rybių? Jei tokių turtų ten 
yrą, kinai tuos turtus kas 
ir jais naudosis.

Be to, užkariavus Tibetą 
kinų komunistų galia nu
keli; ima prie Indijos sienų 
ir kinų komunistams atsi

kaipo Buddos įsikūnijimas.
Nuo vyriausiojo kunigo že
myn visa valdžia priklauso 
“lamoms” ar kunigams- 
vienuoliams. Vienuolynai ir 
šventyklos ir Tibete yra 
puošnus, vienuoliai ten val
do, prekiauja, žemes tvarko 
ir turi savo rankose šalies pagreitinti ir Indijos “išva

tai galėtų priimti ir spalvo
tą ir juodai-b^ltą televiziją.

Bet vyriausybė nutarė 
nebelaukti, nes bandymai 
tokią televiziją ištobulinti 
vis nepasisekė, o tuo tarpu 
žmonės jau nusipirko mi-

.'oš išrinkom save'.maršai- Ne tik man vje
ką. ba jis pas rusk) vaiske nfm bet jr man„ susaidei 
sluzijęs ir komandą gerai
moka. Taigi jis tuoj atsi- —Gerai

r
“Smimo!”
įom. ..jis

ke. kiek tu pridarei man Prekybą. Vienuoliai ir gy-.davimą.

daro naujos perspektyvos bonus televizijos aparatų ir 
------ — • ’ ««*— juo ilgiau lauksi, juo dau

giau televizijos aparatų bus
vena palyginus geriau, kaip Į Dabartiniu laiku Tibetas publikoje. Dabar klausi 
pilkoji tibetiečių masė, kuri yra žemės ūkio ir ganyklų mas yra išspręstas ir žmo- 
skursta feodalizmo tvarko-kraštas, pusiau dykas ir tik nes, norintieji įsigyti tele-

ti. tėve. kad jus je, kiekvienas valstietis yra dvejuose slėniuose kiek tir- vizijos aparatus, galės apsi- —---------
stojo ir užkamandavojo: dar mušt negavot, nes žmo-pririštas prie žemės, kaip ščiau apgyventas. Ištyrus spręsti, ar jie nori pirkti tik aparatus,

___1_4* 4. »_ 1..1 X  t   Kol f na toloirtvi i/ie cnlirofo

stumus matuoti. Valdžiai 
tie prietaisai kainavo po 
$7,200 kiekvienas, o farme
rys nupirko juos po 5 cen
tus.

Farmeruii kainavo tų 
prietaisų atsiėmimas virš 
$4,000. Jis betgi tuoj pra
nešė Wright Field orlaivių 
bazei, Dayton’e, Ohio, kad 
jis turi orlaiviams reikalin
gų prietaisų. Iš orlaivių 
bazės atvyko pulkininkas, 
apžiurėjo prietaisus ir su 
mielu nonj juos nupirko už 
$63,000.

tus. Kurui vokiečiai ima
lignitą, perleidžia jį per Senatorius Johnson ir sa- 
džiovyklas ir paskui su- ^o, kad po karo valdžios 
spaudžia į parankaus dy- įstaigos likvidavo “karo 
džio plytas. perteklius" tarp savęs nesu-

Dabar ir Amerikoje lig- sitarusios. Vienos pardavė 
nitas pradedamas išnaudo- daiktus, kurie kitoms val- 
ti. Bureau of Minės pra- džios įstaigoms buvo labai 
neša, kad bandymai pavy- reikalingi. Kai kas uždir- 
ko dirbti iš lignito gazą, b°, bet mokesčių mokėtojai 
kurį galima deginti, o iš ga- tikrai pradirbo.
zo galima dirbti dirbtiną --------------
aliejų (gazoliną), tepalus,! philadelphijojs 2 bitai

alkoholį, amoniją, dažus ir 1>u apartmema; po 3 kambarius 
, . , SU Visais Įrengimais, elektra. ?aza.s
KUKą. vanduo ir staziniai pečiai, pačiam

vidurmiesty. Drie pat vandens, an-

Kai visi susto- nės sako, kad tokius ir baž- Rusijos valstietis prie kol- jo žemės gelmių turtus, ge- juodai - baltos televizijos spalvotą televiziją, 
sušuko: “Pri-i-i-nyčioj muša. Ichozo. riau išnaudojant Tibeto ga-aparatus, ar pirkti tokiuSj . —T. M.

. . .. . linkui fabrikai. Kaina—$5.50
kūne priima ir vaite UŽ apartmentą. ,47>I Vadas' Joniką. 

22 Christian St..
Philadelphia 47, J

saii.au
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Klaipėdiečiai ir BALF
Bendras Amerikos Lietu- buvo sušauktas Mažosios 

vių Šalpos Fondas teikia vi- Lietuvos Tarybos posėdis, 
sokeriopą pagalbą tremti- kuriame dalyvavo ir mums 
niams be skirtumo jų tiky- gerai žinomas rašytojau Dr. 
bų bei politinių pažiūrų, V. Vydūnas. Šiame posė- 
taip pat nedaro skirtumų dyje paaiškėjo, kad britų 
jei jie kilę iš Žemaitijos, zonoje 2,880 klaipėdiečių 
Suvalkijos ar Klaipėdos tremtinių, o amerikiečių ir 
krašto; visi jie yra lietu- prancūzų zonose dar kele- 
viai, lygiai mums brangus tai šimtų pavyko iš IRO iš- 
ir todėl daroma viskas kas'sikovoti juridines DP teises 
įmanoma jų tremties naštai ir politinę globą, o tuo pa- 
palengvinti. ’ čiu ir BALF įgijo teises

Pastaraisiais laikais BALF teikti jiems pašalpą, kadan- 
ypatingai susidomėjo lietu- gi tiems tremtiniams, kurie 
vių klaipėdiečių būkle. Mat tokių teisių neturi, BALF 
UNRRA 1946 metų pabai- formaliai neturi teisės nei 
goję ir 1947 metų pradžioje pašalpos nei globos teiktu 
neteisėtai atėmė jiems DP
teises ir pašalino iš stovyk
lų. Tiesa, IRO vėliau dali
nai atitaisė UNRRA klaidą 
ir paskelbė viešai, kad pa
šalintieji iš stovyklų Klai
pėdos krašto lietuviai turi 
teisę grįžti į stovyklas ir at
gauti DP statusą. Ši pri
vilegija galiojo ligi 1949 
metų rugpiučio mėnesio pa
baigos. Iš pašalintų apie 
1,200 klaipėdiečių, atgal į 
stovyklas grįžo vos apie 200 
asmenų. Apie 1,000 jų li
ko išblaškyti po įvairius 
Vokietijos ukius. Dauge
lis jų nežinojo, kad gali 
atgauti DP statusą, o kai 
kurie pabūgo grįžti į sto
vyklas, bijodami būti vėl 
išmesti į gžtvę.

Žinodamas šią sunkią 
klaipėdiečių situaciją, savo 
kelionės po Europą metu 
padariau ypatingų žygių jų 
reikalus ginti. Jau Gene
voje su IRO vyriausiu eli- 
gibility direktorium 
Thomas- turėjau ilgą kon
ferenciją. Šis viršininkas 
sutiko su mano nuomone, 
kad padaryta klaipėdie
čiams skriauda turi būti ati
taisyta, bet tatai gali pada
ryti tiktai IRO konferenci
jos plenumas, kuris turėjo 
įvykti šių metų spalių mė
nesį. Britų zonoje, aplan
kęs visą eilę stovyklų ir 
BALF įstaigas, liepos 28 d. 
turėjau ilgesnį pasitarimą 
su IRO britų zonos vyriau
siu direktorium generolu 
Fanshawe ir ekzekutyvos 
direktorium Mr. Janieson.
Šie IRO viršininkai irgi pri
ėjo aiškią išvadą, kad klai
pėdiečių reikalai taisytini 
ir tuo tikslu BALF organi
zacijai britų zonoje pasiūlė 
sudaryti sąrašus, vieną—vi
sų pašalintų iš stovyklų ir 
antrą—visų tų, kurie sto
vyklose niekad nebuvo, pa
žadėdami šiam reikalui pa
didinti BALF status vienu 
apmokamu tarnautoju. Bu-

Kadangi klaipėdiečių emi
gracija eis sunkiai ir tuo 
budu britų zonoje pasiliks 
didžiausias tremtinių skai
čius, o be to, įsitikinęs, kad 
šioje zonoje ir ekonominė 
būklė sunkesnė negu kitose 
zonose, patvarkiau, kad 
BALF centras Europoje di
desnę pusę visų siunčiamų 
gėrybių išdalintų britų zo
nos tremtiniams.

Pasiremdamas surinktais 
apie klaipėdiečių tremtinių 
būklę duomenimis, pasiun
čiau musų valdžios delega
tui Mr. Warren memoran
dumą, prašydamas padaryti 
tinkamą įtaką šiuo klausi
mu IRO konferencijoje.

Grįžęs iš Europos, rug
sėjo 19 d. Washingtone ma
čiausi su Mr. Warren ir jam 
išdėsčiau visą klaipėdiečių 
tremtinių problemą, o rug
sėjo 20 d. tuo pačiu reikalu 
kalbėjausi su generolu 
Wood, kuris irgi sitiko ąti-
tinkamą pareiškimą pateik
ti IRO centro konferencijai 
Genevoje. Įvykusioje IRO 
konferencijoje spalių mė
nesį, UNRRA padarytos 
klaipėdiečiams skriaudos 
pašalinimo reikalu aiškiai 
nepasisakyta ir visas reika
las perduotas išspręsti ko
misijai. Apie tai mane pa
informavo buvusis tos kon
ferencijos dalyvis, genera
linis direktorius Mr. Mayer 
Cohen, su kuriuo mačiausi 
spalių 25 d. New Yorke.

Reikia manyti, kad ma
žiausia 1,000 klaipėdiečių 
pavyks perkelti į Ameriką 
ir kitus kraštus, tačiau dau
giau kaip 2,000 jų, nors ir 
turėdami teisės emigruoti, 
negalės pasinaudoti tąja 
teise, kadangi neturės lėšų 
apmokėti kelionės išlaidų, 
nes IRO jiems šiuo reikalu 
neteikia jokios paramos. 
Taigi, jiems ir toliau teks 
skursti sunkiose sąlygose, 
kadangi darbų gauti retai

KOREJIEČIAI VYKSTA Į FRONTĄ KAUTIS

Nuvarius Korėjos bolševikus toli už 38-tosios paralelės, po visą Korėją eina vyrų 
mobilizacija į Korėjos respublikos armijas. Jau dešimtimis tūkstančių jaunų vyrų ir 
iš buvusios bolševikiškos Korėjos įstojo į respublikos armiją. Paveiksle matytis, kaip 
korėjiečių kariuomenės dalinys išvyksta į frontą, o minios žmonių mosikuoja rankomis.

Svetimos Žaizdos Neskauda

ŽINIOS Iš PIETŲ AMERIKOS
Urugvajaus Lietuvių 
Mokykla

Nuo to laiko, kai Lietuva 
buvo nišų okupuota, čia bu
vusioji lietuvių mokykla be
veik buvo nustojusi veikti, 
nes nebuvo kas ją išlaiko. 
Buvusieji iš Lietuvos atsiųs
tieji mokytojai, išpardavę 
dali knygų ir inventorių, iš
važinėjo kur katram tinka
ma. Mat, kada pinigai pa
sibaigė, Vqi4ii 

nai vu pinige

vusiam su manim BALF [kas gali, o šalpa labai men 
įgaliotiniui p. Zunde buvo ka, todėl BALF organižaci- 
pavesta tuojau tokius sąra- jai reikės dėti daug pastan- 
šus sudaryti ir nusiųsti IRO gų nors kiek sumažinti jų 
centrui. skurdą ir apsaugoti nuo ba-
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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 nore 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS“
636 Eaat Broadway, South Boaton 27, Maaa.

kaimo, Užvenčio valsčiaus, 
Šiaulių apskrities, 68 metų 
amžiaus Vincentas Milgin- 

nių apie jų tėvų šalį. Mo- ilgametis “Keleivio“ 
kyklos tėvų komitetą suda- skaitytojas.
ro įvairių pažiūrų lietuviai, Velionis, kaip ir kiti pir-

Winston Churchill savo 
karo atsiminimuose, kurie 
dabar spausdinami “The 
New York Times,” aprašo, 
kaip Rusija nutraukė diplo
matinius santykius su Len
kijos vyriausybe Londone, 
1943 metais.

Tiesioginė* santykių nu
traukimo priežastis buvo 
lenkų karo belaisvių sker
dynės. 14,500 lenkų karo 
belaisvių, karininkų ir pus
karininkių, buvo išskersti 
Sovietų Rusijoj, Katyn gi
rioje, netoli Smolensko. 
Skerdynės buvo padalytos 
1940 metais pavasarį.

1943 metais, kada Smo
lenskas buvo vokiečių oku
puotas, vokiečiai atrado 
masinius lenkų karo belais
vių kapus ir 1943 metais 
balandžio mėnesio 17 d. 
vokiečių propagandos ma
šina pradėjo didelį riksmą 
apie lenkų karo belaisvių 
skerdynes.

Churchill sako, kad 1943 
metais, balandžio mėnesio 
pradžioje, pas jį atėjo Len 
kijos vyriausybės pirminiu 
kas, generolas Sikorskis, ir

pranešimą, kad Sovietų am
basadorius Maiskis būtinai 
nori jį matyti kokiu tai 
svarbiu reikalu. Maiskis 
atvyko labai susijaudinęs ir 
atgabeno nuo Stalino pra
nešimą, kad dėl lenkų iš
keltų “biaurių kaltinimų“ 
prieš Maskvą, Maskva nu
traukia 1941 metų Rusijos- 
Lenkijos susitarimą ir dip
lomatinius santykius.

W. Churchill sakė, kad 
jis apgailestavęs lenkų pa
sielgimą, kad lenkai pasiel
gę negudriai, kai reikalavo 
Tarptautinį Raudonąjį Kry
žių Katynio skerdynes ištir
ti. Bet jis ir Stalinui pata
rė santykių su Lenkija ne
nutraukti. Bet nežiurint 
Churchill’io pastangų, Mas
kva santykius nutraukė ir 
pradėjo viešai organizuoti 
jau seniau numatytą kvis- 
linginę vyriausybę Lenkijai.

Churchill nesako, bet ir 
be sakymo aišku, kad Mas
kvai Katynio skerdynių iš
kėlimas buvo tik priekabė 
santykiams su Lenkija nu
traukti. Tikroji priežastis 

• buvo ta, kad Rusija norėjo
jam pasakė, kad Sovietų ivjg« Lenkiją užgriebti ir jai 
vyriausybės įsakymu Rusi- nrinu~ti savo lėliu vvriau-

kaip tai J. Kundrotas, M.
Krasinskas, B. Steponis, P.
Evavluckas ir J. DerelU<metaig Swift k .
Gerb. Stanevičienes pasun- nijos pal.ei^nas tos k<Jm. 
gomis praėjusią ^mą Ku.-j ijoPsiunčiamas ikį. 
turos Draugijos patalpose ,ė ; v ju. 1917 m. iš.

mieji lietuviai, 1905 metais 
atvyko į Argentiną. 1913

lasibaigė ir tautininkiškai 
nusiteikusių vyrų veiklumas 
ir patriotiškumas.

Bet nežiurint į visa tai, 
)rie Urugvajaus Lietuvių 
Kultūros Draugijos įsikūrė 
ir veikė jau pačių vietos lie- 
uvių išlaikoma mokykla, į 
turią leido savo vaikus vi
sokių pažiūrų lietuviai. Jo
je mokytojavo mokytojas 
Petras Ciučelis ir mokyklą 
ankė apie 30 mokinių. Tuo 

metu viršminėtai draugijai 
vadovavo lietuviai socialis
tai, kurie, geros valios vie
tos lietuviams padedant, ir 
mokyklą atsteigė ir dėjo 
pastangas ją išlaikyti.

Vėliau Kultūros Draugi
jai pakliuvus į tautininkų ir 
klerikalų rankas, pasikeitė 
ir mokyklos padėtis. Bu
vęs draugijos pirmininkas 
M. Svečiulis išvaikė ne jo 
pažiūrų tėvų komitetą, mo
kytoją ir vaikus. Kaip ke- 
no buvo bandyta su tam 
tikra dalimi buvusių moki
nių kitur išlaikyti mokyklą, 
bet jau ne lietuviškoj, o ru 
siškoj dvasioj ir dėl to pa
sisekimo neturėjo.

Paskutiniu laiku prie Kul 
turos Draugijos vėl atgijo 
mokykla ir pradėjo veikti. 
Dabar joje mokytojauja ne 
senai iš tremties atvykusi, 
gerai pasiruošusi ir gabi 
mokytoja p. Stanevičienė. 
Nežiurint į jos pačios, kai
po tremtinės, ne rožėmis 
klotą kelią, mokytoja Sta
nevičienė galima sakyti be 
atlyginimo moko lietuvių 
vaikučius ne tik lietuvių 
kalbos, bet taip pat dainų, 
lietuviškų vaidinimų ir kito 
ko. Ji duoda vaikams ži-

buvo surengtas tos mokyk
los naudai vakaras, kuris 
gerai pasisekė ir davė gra
žaus pelno. Dalyvavusių 
gausumas įrodė, kad lietu
viai šiai mokyklai pritaria. 
Rugsėjo mėnesį, tėvų komi
teto pastangomis, vėl buvo

vyko į Jungtines Amerikos
Valstybes, iš kur po 5 metų 
laiko vėl grįžo į Urugvajų 
ir dirbo čia gyvuklių sker
dyklose Svrift kompanijoj. 
Dirbo kaipo prižiūrėtojas. 
Vėliau, pametęs darbą, vie- 

. name iš labiausiai lietuviais 
i engiamas panašus va^arafc! apgyventame Montevideo 

priemiestyje Casabo vertėsi 
bizniu, turėjo krautuvę ir 
barą, iš ko darė neblogą 
pragyvenimą ir buvo įsigi- 

Savo laiku Urugvajaus Į jęs du namus.
socialistų partijos lietuvių

Atsisteigia Urugvajaus 
Lietuvių Socialistų 
Organizacija

Velionis Vincentas buvo 
rimtas ir pažangus lietuvis. 
Jis visų, o ypač Casabo lie
tuvių buvo mylimas ir ger
biamas, kaipo teisingas 
žmogus.

1928 metų pradžioje, vos 
atvykus didesniam skaičiui 
naujosios emigracijos lietu
vių, čia susitvėrė Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Bu 
relis, kuris ryžosi pastatyti

skyrius buvo viena iš pa
žangiausių ir veikliausių or
ganizacijų ne tik Urugvaju
je, bet visoje Pietų Ameri
koje. Skyrius apie 10 metų 
čia leido dvisavaitinį laik
raštį “Naujoji Banga.” jis 
savo įtakoje laikė ir vado
vavo vieną iš seniausių ir 
rimčiausių Urugvajaus Lie
tuvių Kultūros Draugiją, vi
suomet gelbėdami ją nuo 
bolševikų ir išlaikydami ją: pirmą Urugvajaus padam 
demokratinėje dvasioje, gėje lietuviškų vaidinimų 
kaip tos draugijos įstatuose vakarą. Bet rengėjai buvo
buvo nurodyta. Dėja, dėl 
vidujinių vaidų viskas buvo 
prarasta ir pati socialistų 
organizacija pakriko, dalis 
jos narių įsiliejo į vietos so
cialistų partiją, gi kita da
lis pasitraukė į privatų gy
venimą.

Bet pasaulio įvykiai
dabartinė musų tėvynės 
Lietuvos nelaimė verčia bu
vusius veikėjus vėl pradėti

Prie šios progos turiu pa
stebėti, kad be 2,000 ligo
nių, senelių, invalidų ir naš
lių su mažais vaikais, kurie 
negalės emigruoti, prisidės 
dar ir klaipėdiečiai.
Kan. Prof. J. B. Končių*.

vos keletas mėnesių kojas 
į šią šalį įkėlę. Nemokėjo 
vietinės kalbos, neturėjo lė
šų salei išsinuomoti ir ne
žinojo kur gauti vakarui 
leidimą. Tik dėka velioniui 
Vincentui, kuris su tokiu 
pat vienu iš senesnių čia

u lietuvių Ildefonsu Lengve- 
niu (I. Lengvenis yra Swift 
kompanijos pareigūnas, vir
šininkas) nusamdė svetai-

joj išskersta apie 15 tūks
tančių lenkų karo belaisvių 
Sikorskis turėjo “galybę 
įrodymų,” kad skerdynes 
padarė rusai.

Churchill’io reakcija į tą 
liūdną žinią buvo toki: 
Jeigu jie yra negyvi, tai 

niekas, ką jus bedarytumet, 
nebegalės jų prikelti.” Tai 
viskas ką iškalbingasis 
Churchill turėjo pasakyti 
draugiškos valstybes gaivai 
dėl 14,500 išskerstų karei
vių! Iš tikrųjų, svetimos 
žaizdos neskauda ir visai 
lengva būti ciniku, kada ki
ti miršta.

Churchill ir pats patvir
tina, kad lenkų karo belais
vius išskerdė rusai bolševi-. 
kai. Jis neturi nė mažiau
sios abejonės dėl Maskvos 
kaltės, bet jis visą tą rei
kalą taip “šaltai“ aprašo, 
lyg tarsi tai butų papras
čiausias dalykas, kai virš 
14 tūkstančių belaisvių iš
šaudomi žiauriausiu budu.

Daugiau dėmesio Chur
chill skiria “diplomatinei’ 
kovai tarp Maskvos ir Len
kijos. Lenkijos vyriausybė 

'pasiūlė Tarptautiniam Rau
donajam Kryžiui, kad jis 
ištirtų Katvn skerdynes ir 
nustatytų, kas dėl tų sker
dynių kaltas. Maskvos vy
riausybė atsisakė reikalo iš
tyrimą pavesti T. R. Kry
žiui ir “užsigavusi“ nutrau
kė diplomatinius santykius 
su Lenkijos vyriausybe. W. 
Churchill sako, kad vieną

primesti savo lėlių vyriau
sybę. Jei ne Katyn įvykių 
iškėlimas, tai koki nors ki
ta priekabė butų davusi 

pagrindą“ santykiams nu
traukti. Dabai-, kada Rusi
jos politika parodė savo 
“veidą” visam pasauliui ne 
tik Lenkijoj, bet ir visuose 
kituose kraštuose, kur tik 
rusai įkėlė koją, Maskvos 
planai 1943 metais yra ir 
aklam aiškus.

Churchill Katynio tragiš
kus įvykius aprašo “bešališ
kai,“ nesijaudindamas ir 
kaip stebėtojas iš šalies. 
Betgi ir jis prieina tik vie
nos išvados, kad skerdynes 
padarė rusai ir baigia Niu- 
rembergo tarptautinio teis
mo sprendimu, kuris vokie
čių karo kriminalistus ištei
sino dėl Katyn skerdynių. 
Teismas ir negalėjo vokie
čių už tą prasižengimą bau
sti, nes teismas turėjo aiš
kiausius įrodymus, kad 
skerdynes padarė bolševi
kai.

Lenkų belaisvių skerdy
nės Rusijoj buvo vienas 
liūdniausių antrojo pasauli
nio karo įvykių. Bet šian
dien, kada visa Lenkija, 
kaip ir daugelis kitų šalių, 
neteko savo laisvės ir pate
ko į rusų žiaurią okupaciją, 
Katvn skerdynės atrodo tik 
lašelis rusiškų okupantų 
žiaurumų juroje.

—L. D.

V1O

Laika* užsisakyti “Kelei- 
kalendorių 1951 nw

naktį jis buvęs išvykęs i sa- tam*. Daug informacijų ir 
vo farmą ir telefonu gavęs skaitymų. Kaina 50 centų.

dirbti ir vėl atsteigti tą or- nę, parūpino vakarui leidi- 
ganizaciją, pasivadinusią j mą ir dar artistus pavaiši- 
Urugvajaus lietuvių sočiai- no.
demokratų kuopa ar orga-; Rugsėjo 13 d. didžiulis 
nizacija. Teko kalbėti su į lietuvių būrys palydėjo ve- 
kai kuriais draugais ir bu- lionį į Casabo kapus. Ve- 
vusiais veikėjais, kurie, ne- lionis paliko nuliudime sa- 
žiurint į visus praeityje pa- vo žmoną Veroniką ir brolį 
tirtus nemalonumus, prita
ria tam sumanymui ir pagal
savo išgalės pasižada dirbti 
tą garbingą socialistinį dar
bą.

Petrą Milgintį Urugvajuje.
M. Krasinka*.

Mirė Jurgi* Milginti*
Rugsėjo 12 d. Montevi- , 

deo mieste mirė vienas iš au 
penkių pirmųjų
Urugvajuje, kilęs iš Biržos vinti?

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 

ir neparemsi ALT 
lietuviu vykdomo Vajaus jai išlais-

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rasto 

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą khygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadaray, So. Boaton 27, Mi
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Moterų Skyrius
S! SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

Baimė
Daniel Mann, kuris yra de! Nestebėtina, kad Lie-

kelių knygų autorius ir žy
mus filosofas, štai ką sako 
apie baimę: “Baimė užnuo
dija žmogaus protą ir suar
do jo sveikatą, kartais net 
išvaro žmogų iš pasaulio/’ 
Drąsa, jis sako, yra pama
tas laimingo gyvenimo ir

tuvoje būdavo tiek daug 
džiova sergančių vaikų ir 
suaugusių.

Bet ne vien tik Lietuvoje 
taip buvo. Mes ir Ameri
koje rasime tokių žmonių, 
kurie dar šiais laikais tiki, 
kad, jei žmogus mirė nelai-

atneša žmogui pasisekimą, ’ ku, “smertį” sau pasidarė
laimėjimą ir sveikatą

Savo straipsnyje “Cour- 
age” jisai pataria tėvams 
nepasakoti savo vaikams 
gąsdinančių pasakų, kurio
mis jie gali užnuodyti savo 
vaikučių protą. Esą, ge
riau vaikui duoti dožą nuo
dų, negu jį iš mažens auk
lėti baimėje, gąsdinant 
įvairiomis pasakomis apie 
“baidykles” bei “vaiduok
lius.”

Aš sutinku su D. Mann’u 
visais atžvilgiais. Mes, ku
rie esam atvažiavę iš Lietu
vos, gerai atsimename, kaip 
musų diedukas ar bobutė 
pasakodavo Įvairias pasa
kas apie baidykles, arba 
kaip “dūšios” vaikščioja 
naktį ir dieną per dvyliktą 
valandą, bet gaidžiui sugie
dojus, visos kažin kur ding
sta; kaip numirėliai balto
mis paklodėmis apsidengę 
vaikščioja po kapines, taip 
kad eidamas nakties metu 
pro kapines tikrai susitiksi 
“dusią.” Ne vienas eida
mas pro kapines persižeg
nodavo iš baimės!

Aš niekados neužmiršiu 
tų vakarų Lietuvoje, kuo
met aš buvau mažytė, vos 7 
metų, kaip musų bobutė 
mums pasakodavo apie 
“babaužius.” Kai ji pa
baigdavo savo pasaką, tai 
mes, vaikai, bijodavome 
net laukan išeiti. Kenčiam, 
bijom, o atsigulę, būdavo, 
galvas pakišdavom po pa
klodėmis ir kęsdavom kol 
užmigdavom. Ne ž i u r i n t 
kiek blusos kando, bijoda
vom pasijudinti, kad “bai
dyklė” nepamatytų.

Ne mes vieni buvome to
kioje baimėje auklėti, bet 
beveik visi Lietuvos kaimų 
vaikučiai buvo gąsdinami

ir kunigas jam nedavė pas 
kutinio patepimo, tai jo 
“dusia” neturi kur pasidėti 
ir klajoja viena, iki ateis 
laikas “tikrai” numirti. Jie 
taip tiki ir savo vaikučius 
tokių nesąmonių mokina. 
Daug rasi vaikų Amerikoj, 
kurie taip pat bijo i tamsų 
kambarį įeiti, bijo “dvasią” 
susitikti.

Tėveliai, kurie esate su
sipratę ir auginate vaiku
čius, nepasakokite jiems 
tokių pasakų, nenuodykite

rasras, so. 8O8TOS

PAAVKSl OTI PAPUOŠALAI

Auksiniai ar paauksuoti ranku papuošalai tinka nešioti 
dienos metu su sporto suknele.

i Liūdnai Pasibaigęs 
“Stebuklas”

VVisconsino valstijoj, Ne-

Velnio Lizdas
PRISIMINIMAI IŠ ANŲ LAIKŲ LIETUVOJE

cedah kaimely, 40 ™etų Kaip malonu prisiminti į tepti smalos. Parvežęs na-
amžiaus tarmerka, Mary jaunos dienos Lietuvoje,' mo smalą, supylė i smaliny- 
,Van Hoof nesenai pradėjo kai mjikus ir kitas 
pasakoti, kad tarp medžių vįetas
šaky jau septynis kartus jai ■ Kokie bm(> Ue.
pasirodžiusi “Panelė Šven-tuvog mižkaj Viena Žig-

ĮCiausia. Jla, nepaprastai gražiai ap-
Matyt, kunigėliai tikėjosi aUgęg tankumynais gilus re-

išvažiavo Vokietijon ir ne
sugrįžo. Tada meistras pa
sakė: “Stanislovai, nusi
plauk rankas ir eik užmai-

VALGI Al
Ryžiai Kepti tu Sūria

šyt duoną, O rytoj iškepsi.” 2 puoduką: virintų ryžių.
Aš rankoves atsiraitojau ir Puodukas tarkuoto amerikoniš- 
i tešlą iki alkuniu! ko surio-

Praslinko pusėtinai laiko, P*""-
, , . .. lr 1939 ™ta'? l>ab?80 ma: šaukštas sutirpyto sviesto,

jiems proto. Jus gerai zi- no pačiute, taip kad jau 10; ,iruskos.
nntP kad ‘hairivklni ne- metų suviršum kaip aš ir žiupsnys pipirų.

vėl “kukoriauju.” Taigi
note, kad “baidyklių“ ne 
sate matę. O jeigu jau vai
duokliai kam pradeda ro
dytis, tokie dažniausiai pa
puola į proto ligonines. Il
tie žmonės, kurie mokina 
vaikus apie klajojančias 

dūšias,” turėtų būti proto

jaučiuos galįs patiekti skai
tytojams gerą receptą, ne 
apie tai, kaip teleskopus 
daiyti. bet kaip aš kepu lie
tuvišką duoną. < Dabar jau 
statvdinsiu ir

daktarų ištirti, nes jie čių!)
yra tiek pat pavojingi, kaip j Kepant duoną, visų pir- 
ir tie, kurie su “dvasiomis 
kalbasi”!

Butų gerai išgirsti iš jū
sų, mieli skaitytojai, ką jus 
manote apie “baidykles” ir 
klajojančias ‘“dūšias.”

Ona B. Kubilienė.

DAR APIE
RUGINĘ DUONĄ
Gerbiamoji p. Michelso- 

niene: Aš rašau tamstai šį 
laišką apgailestaudamas tų 
moterų, kurių viena turi na
ginių miltų, bet nežino kaip 
duoną kepti, o kita sakosi 
mokanti duoną kepti, bet 
nežinanti kur gauti miltų.

Aš atydžiai perskaičiau 
vienos paduotą “receptą,” 
tačiau duonos iškepti pagal 
jį negalėčiau, nes reikėtų 
turėti čielą “drukštorį.’’ Bet

ma reikia turėti indą tešlai 
užmaišyti—bet ne būtinai 
medinį duonkubilį—galima 
pavartoti ir didelį bliudą ar 
puodą. Ruginių miltų rei
kia įpilti iki dviejų trečda
lių indo, galima ir mažiau, 
tik ne daugiau. Vandenį 
reikia užvirinti ir duot at
vėsti tiek. kad ranka galė
tų pakęsti. Tešlą reikia už
maišyti tokią, kad nuo ran
kos dribtu. Indą su tešla

Suplak kiaušinius ir su
plik sviestą, pieną, sudėk 
druską, pipirus, ryžius ir 
didesnę pusę surio. Supilk 
į taukuotą keptuvę ir likusį 

plytinį" pe-«suri pabarstyk ant viršaus.
Įstatyk keptuvę į blėtą su 
karštu vandeniu ir kepink 
350 laipsnių karštį apie 50 
minučių. Valgomi karšti.

padaryti iš to biznį, nes toj 
vietoj buvo pastatytas iš 
akmenų aukuras ir pastaty
ta iš molio nulipdyta mote
riškos išvaizdos stovylaitė, 
pavadinta “Virgin Mary.”

Spalių 7 dieną tenai bu
vo surengtos pamaldos ir 
buvo laukiama stebuklo pa
sirodant. Apylinkės farme- 
rių prisirinko daug.

Mary Van Hoof pasiėmė 
į rankas kryžių, atsistojo 
po medžiu ir pakėlus akis į 
debesis pradėjo kalbėti ne
sąmones :

“Liūdni bus 1951 metai, 
jeigu jus nesimelsite. . . . 
Melskitės drūčiai. . . . Turit 
kalbėti rožančių. . . . Ro
žančius yra jūsų ginklas.”

Ginklas esąs labai reika
lingas, nes “popiežiaus gy
vybė pavojuje.”

Ji tiek jaudinosi, tiek 
klykė, kad apalpo ir nuvir
to nuo savo papėdės. Kris
dama prasimušė galvą į au
kuro akmenį ir žmonės įne
šė ją be žado į jos namą.

Taip pasibaigė “stebuk
las.”

čią, o bačkutę paliko lauke 
prie kluono. Atėję bernai, 
nučiupo išteptą smala bač
kutę, nusinešė ant kalno, 
prikimšo šiaudų, uždegė ir 
paleido ristis žemyn. De-

vas. Dienos metu ten ižen- ganti bačka su smala rito-

ONA INDRELIENĖ SERGA

gus—tamsu kaip vakare. ...
Mano gimtinė, tai Šilėnų 

didžiulis kaimas. Viena 
gatvė išsirikiavo prie pat, 
kalno, o kita gatvė—prie 
pat Nemuno. Nors gyven
tojai gyvena kaip kaime, 
bet jų laukai atskiri ir išsi
tiesia į ilgą šniūrą. Visi 
gyventojai yra daugiaus 
mažažemiai. Taigi daug 
kas iš jų jaunų vyrų dvide
šimties metų sulaukę—atsi
dūrė Amerikoje, Pennsyl
vanijos kasyklose, stock- 
yardų skerdyklose ir kitose 
vietose. Daug kas iš tų 
mano draugų jau spėjo nu
mirti, ilsisi laisvoje Dėdės
Šamo žemėje, o jų vaikai 
jau ir lietuviškai nemoka ir 
musų nepažįsta.

Netoli Žiglos girios gyve
no Jurgis Voratinskas. 
Anais senais laikais tai bu
vo gerai pasiturintis ūki
ninkas — gaspadorius. Jo 
moteris buvo Guogų kaimo 
Barščio duktė. Jie turėjo 
tris sūnūs: Jurgį, Antaną, 
Praną. Antanas jaunas mi
rė, dar kaip mes ganėm. 
Jurgis, Pranys augo, Jurgis

si nuo stataus kalno link 
Voratinsko pušyno. Mat 
pakalnėje buvo raistas, o 
aplink pušynas. Vieta bu
vo žema, apie 3 pėdos van
dens gilumo. Virš vandens 
augo viksvos. Juo deganti 
bačka greičiau ritosi, juo 
didesnė liepsna išsiveržė 
aukštyn. Buvo jau pusiau
naktis. šokikai, pamatę di
delį ugnies kamuolį ritantis 
nuo kalno link Voratinsko 
pušyno, labai išsigando.

—Tai Dvareliškių spyg- 
lyno velniai lekia.

Visi pradėjo kalbėti ki
tą • dieną, kad tikrai mate 
velnią skrendant vidurnak
tyje ties Voratinskų pušy
nu. Voratinskai turį reika
lą su velniais. Žmonės, nu
ėję į Rumšiškės bažnyčią 
ir po mišių išėję ant rinkos, 
vieni kitiems pasakojo, kad 
tikrai matė velnią lekiant i 
Voratinsko pušyną.

Pats Voratinskas girdėjo 
tas kalbas kalbant. N;ekas 
negalėjo užginčyti, kad taip 
buvo.

Senis Voratinskas, parė
jęs namo, pavalgęs, pasiė-

Virtuvės Saikai

paprastu budu aš moku iš- 
“pekla,” “dūšiomis” ir kito- kepti duonutę gerai, nes

reiki:
apie 80 laipsnių, ant kėdės 
ar ant kokio bakso, ir pa
dėti po apačia porą paga
liukų, kad aplinkui butų 
vienoda temperatūra. Teš
lą uždengti. Tegul taip 
stovi per naktį.

Iš ryto reikia Įdėti į tešlą 
mielių ir pridėti daugiau 
miltų. Tešlą reikia gerai 
rankomis išminkyt, ir dabar 
jau ji neturi būt skysta: su
spausta saujoj ji turi per 
pirštus trykšti, bet nedribti. 
Išminkytą tešlą vėl reikia 
uždengti ir pastatyti šiltai, 
kad iškiltų. Kai pradės lip
ti per kraštus, tada ištepti

Gaminant valgius pagal 
receptus, dažnai tenka susi
durti su -aikais, kuriuose 
nelengva susivokti. Pavyz
džiui, kaip nutaikyt 1 sva
rą miltų, jeigu nėra kuo pa
sverti ?

Todėl paduosime čia to-

buvo vyriausias jų sūnūs, męs lazdą išėjo į laukus pa
sižvalgyti. Jis turėjo dide
lį šunį vardu Risius. Senis 
Voratinskas užsimanė pa
matyti, kur tas velnias lėkė 
ten į jo pušyną. Abugelių 
Kazys nusileido nuo kalno

Pranas buvo jaunesnis.
Iš Kanados mus pasiekė Kaip jis paaugo buvo labai 

liūdna žinia. Pranešama, padykęs. Jis mėgdavo iš- 
kad Toronto mieste sunkiai į krėsti visokių šposų, kaip 
susirgo draugė Ona Indre-j kada net labai negražių, 
lienė, inteligentiška ir pa- j Voratinsko namai buvo 
žangi moteris, veikliu visuo- iabai nušnekėti. Jo namuo-Jprie Voratinsko pelkės, 
menininkė, “Keleivio’ skai- se buvo daug velnių ir vi-i Abudu jie susitinka pušy- 
tytoja. Liga esanti tiek suomet ten vaidenosi. Tik-Jnėly ir pamato baloje pu- 
rimta, kad ligonę teko vežti rumoje, nieks velnio nema- siau sudegusią smalinyčią. 
į ligoninę, nes reikėjo da- tė, bet visi vis kalbėjo. Pa-J Ji sudegė tiek, kiek jos bu- 
ryti vidurių operaciją. prastai vasarą, kaip gražus,vo viršuje vandens, o kita

Būdama sveika, Ona da- vakarai, subatomis, tai bu-i dalis likosi vandeny nenu-gaudavo ' svambesniuoseTavo jaunimas susirenka! degusi.lTr<af^etuv^ suvažiavimuose ir pas Kazlauską ant kiemo,l Voratinskas sako Abuge 
kirpti n pi ilipdyti kur nors §iapus gienos> Jungtinėse stubą. Visi mėgdavo liui:

nt’iLdrnprtn^ir kad reL Valstybėse. Mes ją maty- pa«okti. O Kazlausko Pra-1, —Tai tu, bracia, kūmai, 
davom Amerikos Lietuvių nyS jr Antanas mokėjo ge-i velnius pradėjai leisti į 
Tarybos kongresuose ir Su- raį armoniką grajinti. Rau- mano laukus. . . . Kodėl 
sivienijimo seimuose, kur ji ]0 Mačukas, arba jį vadin-,taip, kūmai, darai? Matai, 
dalyvaudavo visokiose ko- davo Žemukas, mokėjo ge-ikad ne tik Šilėnai šneka, 
misijose. {rai bubnelį mušti. Susirin- bet jau visa Rumšiškių pa-

Linkime jai greitai pa-.kęs jaunimas subatomis,
sveikti, nes be jos pažan- ■ vakarais, lauke, gražiomis 
giųjų lietuvių fronte matosi naktimis vis linksmindavo

kiais nebūtais daiktais. Į buvau pirmutinis šeimynoj
Mieli skaitytojai, tik pa- vaikas, tai mama išmokino, 

mąstykite, kokia tai buvo ir kai 1906 metais ji mirė, 
nesveikata vaikui užsikloti aš turėjau jos vietą užimti, 
savo galvutę ir visą naktį Vėliau, kai mokinausi pas
alsuoti tą patį orą po paklo-kalvį amato, meistro pati taukais blėtas ir pridėti teš

los, tik nepilnas, ir įdėt į 
pečių. Iš pradžios reikia 
duoti daugiau karščio, o kai 
apkeps, tada karštį suma
žinti, duoną išimti iš blėtų, 
ir pakepinti dar apvertus. 
Išėmus iš pečiaus vėl padėti

VAKARINfi SUKNELĖ

Naujausios mados vakarini suknelė su pritaikintais 
“vakarui” butukais.

<alui esant visada butų ga- 
ima pažiūrėti.

Štai raly ginimas:
4 puodukai persijotų miltų pa

daro 1 svarą. *
2 puodukai reiškia 1 paintę. 

šaukštas druskos reiškia 1 
uncija.

2 šauk štai skysčio—1 uncija.
2 paintė—1 kvorta.
4 kvortos—1 galionas.
1 paintė cukraus—1 svaras.
1 puodukas suspausto sviesto—

pusė svaro.
1 nulygintas šaukštas sviesto 

—1 uncija.
25 laša: skysčio—1 šaukštelis.
4 šaukštukai skysčio—1 šaukš

tas.
4 šauktai—1 stikliukas arba 

čerkutė.
8 šaukšai—pusė puoduko.

Kiekviena šeimininkė tu
rėtų turėti savo virtuvėjant dviejų medukų, kad iaaikuo;amaii qtikl„ ant k«-

vienodai atvėstu. Duona , amąjJno yra sužymėti šaukštai, 
šaukštUKai, puodukai ir tt 
Toki stiklą galima nusi-

bus pirmos rūšies. Tada 
tik pasiimk sviesto, kavos, 
ir bus geri pusryčiai.

Beje, reikia palikti gniūž
tę tešlos kitam kartui. Ją 
reikia suvynioti į vaškuotą 
popierą ir drėgną skepetai
tę. Kepant duoną kitą sy
kį, bus jau gatava rakštis; 
reikia tik ją atskiesti ir su
maišyti su tešla. Tada ne
reikės mielių dėti.

S. Kuras. 
Alliance, Ohio.

pirkti beveik kožpoj dešim
tukų krautuvėj.

Iš .Akrono pranešama, kad 
tenai esą išrasti nauji plastiški 
klijai, kurie klijuoja akmenis, 
keramiką, metalus, stiklą, vuL 
kanizuetą gumą, odąą ir su
džiūvę nelužta, netrupa.

didelė spraga.

rapija ir kitos parapijos 
dar šnekės. Tai, kūmai, 
kam tu taip darai, kad pas 

si, šokdavo. Vaikai irgi at- mane velnių yra? 
bėgdavo pasižiūrėti, ką vy
rai su mergomis patamsy 
darydavo. Kaip bernas 
kniptelėja merginai, tai to
ji surikdavo lyg katė.

—Jonai, nustok, ar tu pa- 
1 šėlai! Ką tu misliji. . .

O vaikai paskui pamatę 
tą vyrą ar tą merginą juok
davosi. Jie taip sakydavo, 
kaip ta sakydavo tam ber
nui :

—Jonai, ar pašėlai!— 
Taip jie ir erzindavo tas 
merginas arba bernus. Kai 
kada, tiesa,, vaikai nuo jų 
už tą ir per pakaušį gauda
vo.

Vieną tokį subatvakarį 
buvo tamsu. Tik žvaigždės 
žiba padangėje. Armoni-

Abugelis sako:
—Žinoma, kūmai, kad 

yra pas tave velnių. . . Pas 
tave niekad kunigas neka- 
lėdoja, namų nešventina, 
tai ir velnių yra pas tave 
daug.

Voratinskas sako:
—Pas mane velnių nėra 

ir vagių nėra. Pas mane 
niekad vagys nekalėdoja.

Vieną kartą atėjęs die
das iš klebonijos, eidamas 
per kaimą pasakė, kada ku
nigas kalėdos. Kuriomis 
dienomis kunigas kalėdoja, 
tai važiuoja 3 ar 4 vežimai. 
Vienas vežimas veža tik ku
nigą, kitas kunigo maišus, 
kitas vargamistros ir dar 

Kiti

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pajiežkojinrat.

Home Service Departamen
tas pataria moterims stipraus 
kvapo daržoves, kaip svogūnai, 
gručkai ka'afijorai ir kopūs
tai, virinti neuždengtas. Tada 
busianti gražesnė jų spalva ir 
geresnis skonis.

Mūviu žvaigždė, Veronika
Lake, prieš daug metų pa- [klos. Tik mergos gražiai 
garsėjo tuo, kad plaukus Su- dainuoja ir laukia bernų at- 
kuodavo tokiu budu. kad vie- [einant.
na akis būdavo paslėpta. Tą 
jos plaukų šukavimo “madą“ 
buvo pasekusios ir ne mūviu 
mergaitės. Dabar ta žvaigž
dė prisisegė didelę gėlę “akiai

ka grajina, bubnelis barška, zakristijono maišus, 
birzgia ir skamba. Visur, i keli kaimynai paskui paly- 
visos pakalnės tokios ty- di. Tada buvo sakyta, kad 

pats prabaščius kalėdos ir 
pas Voratinską sustos. Mat
sakydavo, kad Voratinsko 
visa šeima neina “spavied- 

niekad. Tad pats
Netoli gyveno Abugelių 

Kazys ant kalno, pats galu
tinis gaspadorius senų Dva- [“prabaščius” persitikrins,

__  ___ reliškių kaimo. Jis buvo ar tikrai taip yra. Bet vie-
aždaryti”"ir sako, kad* jai vis 'geras gaspadorius, j to j paties prabaščiaus jau-
dar patinka vaikščioti su vie- I Abuge lis buvo dieną ank- niklis kamendorius atvažia- 
na akimi uždengta. 'sčiau kaime, pirko ratams (Nukelta į 7 pusi.)

nės”
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įlš Plataus Pasaulio
Jugoslavija ir Graikija Nepalo Perversmas

Jugoslavijos vyriausybei Maža, septynių milionų 
jau grąžino Graikijai 112 gyventojų Nepalo karalys-
graikų belaisvių, kurie par
tizaninio karo metu buvo 
paimti į nelaisvę ir išgaben
ti i Jugoslaviją. Tito vy
riausybė žada greitu laiku 
grąžinti ir daugiau graikų

tė, Himalajų kalnuose, per
gyveno palociaus revoliuci
ją. Jos karalius praeitą sa
vaitę buvo nuverstas nuo 
sosto, o j jo vietą pervers
mininkai pasodino jo gimi-

belaisvių, o graikai laukia, į naitį. Karalystės sienos už
kad Jugoslavija grąžins ir 
partizanų išgabentus per 
kara vaikus.

Filipinų Teisme

Filipinų sostinėj Maniloj 
prasidėjo 14 komunistų va
dų byla už ruošimą gink
luoto perversmo. Teisme 
daugelis liudininkų sakė, 
kad ginkluota valstiečių or
ganizacija, vadinama Huk- 
balahap, yra ne kas kitas, 
kaip komunistų partijos

darytos, bet iš Indijos ten 
pribuvo nuverstai valdžiai 
ginkluotų pritarėjų.

Malajų Eksportas

Malajų “federacija,” ku
rioje jau kelinti metai eina 
nenuslopinamas kiniečių 
partizanų karas prieš ang
lus, nežiūrint i karo sąly
gas, per pirmus šių metų 
šešius mėnesius išvežė į 
Ameriką už 121 milioną do
lerių cinos ir gumos. Tos

įpresijos laiku*? ir tas bedarbių 
'žmonių alkanas minias, lau
kiančias sriubos, arba kavos 
puoduko, kad gyvybę palaikyt. 
Man būnant 1930 metais Chi
cago j, mačiau tokį šiurpulingų 
vaizdą, bet buvo vasaros laikas, 
ne taip baugu. Bet 1931 metų; 
pradžioj buvau New Yorke, 
tikrai buvo papiktinantis vaiz
das. žmonių tūkstančiai sto
vėjo eilėse ant Times Sąuare 
didžiausiuose šalčiuose ir netu
rėjo tinkamų drapanų nuo šal
čio apsigint. Rodos, tų žmonių 
niekas nesigailėjo. Laikas bė
ga ir mainos. Tais laikais nie- 

} kas nesigailėjo savo žmogaus, 
šiandien daug daugiau apgai
lestauja svetimų.

Ma*h ta praeities depresija 
gal nebūtų prisiminus, jei ne
būčiau pamatęs žmones stovint 
eilėse dėl laikraščio. Nepaisau 
tokių eilių, kurios laukia laik
raščio. Linkėtina, kad neatsi
kartotų tokios eilės, kurios lau
kia duonos kąsnio.

Pasiilgau lietuviškų laikraš
čių. nežinau kas dedas tarpe ‘ 
lietuvių. Pittsburghe gal kur Į 
susirasiu, kas parduoda “Kelei-

1ŠVYKSTA J GRAIKIJĄ

William C. Forster. Marshallo plano viršininkas (vidury
je) sveikina Roger D. Lapham (dešinėj) po jo paskyrimo 
Marshallo plano prižiūrėtoju Graikijoje.

ką šalį, ir ponai ir neponai turi 
prisitaikinti prie naujų gyveni
mo sąlygų, čia visi turi tam 
tikrų progų, todėl ir naujai at-

VELNIO UŽDAS
(Atkelta iš 6 pusi.)

ginkluoti būriai, kurie jaulžaliavos yra labai svarbios VI.
penki metai kaujasi prieš 
teisėtą šalies valdžią.

Švedija Ginkluojasi

Šiais metais švedai pas
kubomis ginkluojasi ir iš
leidžia tam reikalui 250,- 
000,000 dolerių. Švedai 
ypač skubina priešlėktuvi
nių kanuolių gamybą ir turi 
išradę naujausių priešlėktu
vinės apsaugos ginklų. Šve
dai baukštosi, kad Sovietai, 
tik kilus trečiam karui, ban
dys okupuoti Švediją.

Kanadiečiai Korėjoj

karo pasiruošimui, 
lengvai randa rinką.

todėl
Wm. Motiejaitis.

Į Koreią atvyko pirmas 
Kanados kariškas dalinys 
kariauti prieš šiaurinės Ko
rėjos bolševikus. Iki šiolei 
tik Kanados karo laivai ka
riavo Korėjoj. Į Korėją 
jau atvyksta ir Siamo, Tur
kijos bei Filipinų kariuome
nės daliniai.

“Taikos Kongresas”

Anglijos vyriausybė atsi
sakė duoti vizas 200 dele
gatų i tarptautinį “taikos” 
kongresą, kurį bolševikai 
sukvietė lapkričio 13 d. į 
Sheffield, Anglijoj. Tarpe 
negavusiųjų vizą yra Sovie
tų rašytojas ir propagandis
tas Uja Erenburg.

Indija Pavojuje

Indijos ministerių pirmi
ninko pavaduotojas, Sardar 
V. Pate!, vienoje kalboje 
įspėjo indų tautą suprasti 
kraštui gresiantį pavojų iš 
Tibeto, kurį kinų komunis
tų armijos baigia užkariau
ti. Bet ir S. V. Patel ne
kvietė indų tautą ginti Ti- 

‘beto laisvę.

KAS MUMS RAŠOMA
Lainės dėl Laikraščių

Gerb. Redakcija:
Lapkričio trečią dieną aš at

sikrausčiau į Pittsburgh, Pa..

gho laikraštininkai ant streikų, 
mes tik gaunam laikraščių iš 
kitų miestų, bet iš kitų mies
tų importuoja neužtektinai, jei-

Nugarkaulio Stoka ar Kas?
Pasitaiko visokių žmonių. 

Yra tokių, kurie yra, rodos, ge
ri Amerikos ir Lietuvos patrio
tai, bet kada juos pakviečia pa
sisvečiuoti pas kokį nors bolše
viką ar bolševčkuojantį, tai ne
atsisako. Štai pas mumis buvo 
toks atsitikimas: surengė pažį
stami žmonės dviem “Laisvės” 
patriotam vedybinio gyvenimo 
25 metų sukaktuvių banketą. 
Pranas ir Onytė, kaip ir bet ko
kie kiti žmonės, gali sau švęsti 
savo jubilėjų ir turėti svečių 
net iš Brightono, Bostono, So- 
mervillės, Portlando, Rumfor- 
do. Peru, Mexico ir kitų vietų. 
Bet kada svečių tarpe matosi 
ir patriotingieji Eetuviai ir ka
da skaitome “Laisvėj” pasigy
rimą, kad svečiai bolševikų pro
pagandai sudėjo aukų $25, tai 
jau kyla klausimas į ką tai pa
našu?

Argi taip jau yra sunku at
skirti pelus nuo grudų, Mask
vos pakakkus nuo Amerikos ir 
Lietuvos patriotų? O jei at
skirti nesunku, tai kam eiti ir 
remti antiamerikoniškos pro
pagandos reikalą? Norėčiau aš 
suprasti, kaip tą reikalą galima 
išsiaiškinti.

—K. T.
Rumford, Me.V i gu pavėluosi, paliksi be laikraš- žinoma, ne yakacijas turėt, bet sako. Jjomjs

d'rbt,. Lapkričio 3 ,r 4 dtenaa diCTmmj, žin;os'labai svarMos. 
nesvretiskai lijo, niekur nebu-;
vo galima išeit, šiandien jau j Pamaniau, eisiu pavalgysiu 
nusojo lietus, oras šaltesnis,1 pusryčių, paskui gausiu nedėli- 
bet saulė šviečia. Po aštuntos į nį laikraštį kur nors, bile kokį. 
valandos ryte išėjau pusryčių Bet apsirikau, išvaikščiojau vi- 
ieškoti. . są miesto centrą tr laikraščio

negavau. Kaip kur matyti turi 
New Yorko “Times“ arba

... . . 'Clevelando popierius, bet nepar-
te žmonių rtovt. Manau sau.'duwja js ankst0 ažaaky.
kas c,a tokio Įstabaus. etstu .p. ir |ikau diepos
as pažiūrėt. Priėjus artyn uz |aikraWio Dabar sleidžia .>The 
kampo namo dar daugiau zmo- p.tebtl h Reporter-
n,u. Klausiu vieno žmogaus,! dejinltiK, puslapiu. viena
■“.«V ko<icl t"k zmonl.M ir ai gavau nusipirkti, 
stovi eilej. Jisai man paacski-.
no, kad žmonės stovi gaut ne-J Tas laikraščių trukumas ir 
dėlinį laikraštį • sako, Pittsbur- žmonių lainės priminė man de-

Paėjau kokį bloką nuo savo 
viešbučio, žiuriu, kad didelė ei-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia .Lietuvių
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2^00,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudy 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$6,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamai Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia moMti. Daktarui nž egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraiyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pea vietinę kuopą arba 1 Centrą adre-

$1.000 Bažnyčios Langui, o 
Tėvynės Vadavimo 
Reikalams Tik $50

“Draugas“ Nr. 299 skelbia, 
kad Clevelando tremtinių drau
gija paskyrė 50 dolerių tėvynės 
vadavimo reikalams, o Cleve
lando bažnyčios lango vitražui 
1.000 dolerių.

štai kaip rupi tėvynės vada
vimo reikalai Clevelando trem
tiniams. Kažin, ar Clevelando 
lietuviai pamatys laisvą tėvynę 
per tą bažnyčios langą.

Dera, kad bažnyčia butų su 
langais. Bet tremtiniams ne
reikia pamiršti, kad pavergta 
tėvynė iš jų reikalauja ir lau
kia daug daugiau. Juk ir šiuo 
atveju, butų buvę labai gražu, 
kad šios pinigų sumos butų su
keistos. Ir man atrodo, kad 
tremtiniams reikia nepamiršti, 
jog reikės ir Lietuvoje esan
čioms bažnyčioms langus su
dėti.

Tap ir norisi paklausti trem
tinių, kas gi prisidės daugiau 
prie tėvynės vadavimo reikalų 
didesnėmis piniginėmis sumo
mis jei ne mes tremtiniai.

—A. I.
I^wrence, Mass.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
M7 W. St, Nnr York 1, N. T.

J

teris nuėjo pas prabašcių ir,** l-ns Angeles, Caiif., J. 
pasakė' * ĮStradomski iš Delbi, Ont., Ka-

-Kam, prabaštėli, davei "sd<>įe- ir„M Veraa..»k« tt
šliubą tam Voratinskui. Jis Slps "į1?’ onn'. p p ..

i Po $1 atsiuntė: P. Rameika
juk tun prigyvenęs su mar- i§ Mass A Gaidn.
čia sūnų ir jo namuose daug kas iš Mt. pieasant, Mich„ ir 
velnių prisilaiko. 'Mrs. Strazdas iš Detroit, Mich.

Tada prabaščus pagriebė J. Tatoris iš Chicagos pri- 
moteriškę UŽ pečių, Šaukda- siuntė 65c. Po 50c prisiuntė: 
mas: !J- Sinauskas iš Lowell. Mass.,

—Kur tavo, padla, buvo A- Vitkauskas iš Maynard, 
liežuvis pirmiau, ko tu ty- Mass * A- Deb“'a ,s Provi- 
lėjai ir man nepranešei? ’r “

Prabaščius apipurtęs tą auk,,tojanw už wk.
moteriškę išmetė laukan. :raščjp rėmimą tariame širdinga

O žmonės Šilėnų kaime ačįu. 
vis ginčijosi, kaip gi dabar 
tas sūnūs bus, kam brolis, 
kam sūnūs.

Senis Voratinskas mirė

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Elzbietos Rugienienės,

a kuri pernai atvyko iš tremties ir
laikraščiuose buvo rašoma, kad at- 

VėliaU vyko seniausia moteris. Aš rašiau 
, • jai nurodytu adresu į West Branch,

parvyko iš Amerikos JO SU- Mich., bet laiškas sugrįžo. Ji pati 
ar kas apie jį žino, malonės atsi-

sulaukęs 90 metų.

liepti šiuo adresu:
Andrew Rugienius, 

8125 Rathbone, 
Detroit 9, Mich.

147)

keliavusieji tas progas turi ir vo. Voratinskienė pietus 
kaip kas čia pasidaro gyveni- iš kalno paruošė. Kol ku
rną, tas pareina nuo mokėjimo nigas su poteriais užtruko 
prisitaikinti ir išnaudoti esą- pas Mičiulį, kaimyną, tai 
mas progas. Minėti praeities jau tje kalėdininkai pas
ponystes nėra jokio pagrindo ir.Voratingkus čia, kaip čia.
pirmena tas ukinmko tas,,, ko- p Voratinskas iš kalno 
nos gyrėsi, kad ju kokie tai .... . .
bočiai išgelbėjo Roma. ;Pnpyle visiems po gerą ka-

Reikia pastebėtu kad kaip j ^^4; vieną šėpelį akselio 
tarpe senųjų, taip ir tarpe nau-, kunigui, po kitą Šėpelį mie- 
jųjų ateivių yra visokių žmo-‘žinių pelų dėl vargamistros 
nių. Bet jei kas iš naujųjų ir zakristijono, 
kartais perdaug pasigiria, tai 1 O kaip atėjo jaunukas 
senųjų tarpe kyla tuoj įtari-! kunigas į stubą, tai tuoj 
mas, kad čia pasigyrimas. Pa- į gaspadinė ir gaspadorius 
tarčiau musų naujiesiems bro-; pasigveikinę užkvietė pietų 
b» kiek daugiu pažint: sies trfe;

nūs su keliais vaikais.
Frank Lavinskas.

Maikio ir Tėvo Kraičiui Ieškau Vytauto Vanago, buvusio
Musu skaitytęjai, užsisaky- radio mėgėjo bei skauto, gyvenusio 

j • i -i • ..v i • • »♦ i Kaune. Žinanėiųjų uĮ<ie ji prašaudarni laikrastj ir “Keleivio ka- pranešti šiuo adresu: (47)
lendorių 1951 metams, prisimi
nė seną Tėvą ir jo sūnų Maikį
ir prisiuntė laikraščio reika-, Paieškau vlado Garfvos ir Liud. 
lams aukų. j vikos, Stasės ir Kazės Garšvaičių,

Po $2 atsiuntė- Mrs P Len-,kilusių iš Kaseini»» apskr., Girkalnio ro ąz atsiuntė, mrs. r. |valsčiaus Licinavos kaimo. Aš esu
gvinas iŠ Danvill, Ilk, Mrs. Do- Vlado Sadausko duktė iš Paupsalio
lon<r iš Chicago III ir Mrs E <kaimo« Čekiškės vals., Kauno ap- įong 1S cnicago, m., ir mrs. C-iskri4io> Prašau atsiliepti šiuo ad-

Kazys Tamošaitis,
7 Brewster St.,

So. Boston 27, Mass.

Glass iš Kenosha, Wis.
Po $1.50 atsiuntė: N. Dum-

NEBŪK ŽILAS

resu:

šalies istoriją, tada jie pama 
tys, kad šį kraštą sukurė viso
kie ateiviai, nesiskirstydam: 
ponus ir neponus.

—B. J. B
No. Andover. Mass.

nininką, zakristijoną 
j padinė sako: 

j —Viriau, gaminau, per 
-tris kartus lašinius viriau,
noriu priimti jau senai lau
kiamus svečius. Imkite, im- 

Dėl Vieno Laiško kitę, sveteliai, valgykite! Ir 
Iš lietuvio. tarnaujančio jau' pavaišino pervirintais ir 

penkti metai prancūzų svetim- ! vandenyje mirkytais lasi- 
šalių legione šiaurinėj Afrikoj,; niais. ...
gavau laišką, kuriame jis atsi-j Voratinskai paskui juo- 
liepia į mano “Keleivyje” 32 kėši, kad gerai pavaišino 
Nr. paskelbtą “pasikalbėjimą kalėdininkus. Nuo to laiko 
su bolševiku. ’ Tas legionier.us. pas juog niefcac| kunigas 
rt dagiau "ebekatedojo Po
de’Čonyi!«yence Nemoįk' Al- «*>. J“"“®“ a"t k°'
gene.. North Africa), rašo: .zonicios Voratinskas isgar-

“Gavau ‘Keleivį’ iš Anglijos, O jo.
ir radau jūsų atvirą laišką. La-[ Klebonijos mergos paša- 
bai įdomu buvo skaityti ir tik- kojo, kad senis prabaščius 
rai tą raudoną Andrulį reikėtų labai juokėsi iš jauno ku- 
išsiųsti į jo rojų. Aš pats 1940 nigėlio, kaip jį Voratinskie- 
metais buvau bolševikų suim- ng vaišino.
tas ir sėdėjau kalėjime 6 mė-' __ .___

žįstu, o jie ten Amerikoje sktei-!?un* TeVa?. 9U ?u.num, ,ir 
džria melą. Aš galiu pasakyti, busma marčia visi sykiu 
kad komunizmas tai baisiausias nuvyko pas prabašcių. Se- 
dalykas dvidešimtame amžiuje nis Voratinskas pirmiausia 
ir kas jį gerbia ir giria, tai to- padėjo 5 rublius prabaščiui 
kį ten ir išsiųsti į tą rojų. . . .'ant stalo. Jauniesiems nei 
žmogus bolševizmo tvarkoje poterių, nei užsakų, nei 
statomas žemiau gyvuEo. tą “gpaviednės” atlikti nerei- 
mes ir tūkstančiai kitų paty- kėj() Vigkas praėj0, kaįp 
rem ant savo kailio, todėl tokie ; -v A •* • »Andruliai ir Bimbos yra ^er- ant ?re,ta! !>“V“
silpni su savo senom plokrte- y^“ves ,r. P?b prabascius 
lėm atsispirti prieš tikrenybę, šliubą davė UZ naujus 5 ru- 
jie gyvena smurtu ir melu. blius. Tuo syk rubliai buvo

“šiaip nieko Įdomaus, jau ir auksiniai, labai brangus, 
čia ruduo, šalti vėjai pučia. Vieną kartą Voratinskas 
Laukiu dar 10 mėnesių ir bu- išleido vieną savo sūnų į 
siu civilis, esu vienas ir neži- Ameriką. Ir tas prapuolė, 
nau, kur vyksiu .r kaip prade- nįeko nerašė, dingo. Tuo
siu gyventi, t nenusimenu, k apženijo vyresni su- 
sveikas neprapulsiu. . . . jUs - < - t/, v * *gerbiąs Kutkevičins Valis.” ?«■ Ponelių metų

Legionierius savo laiške pa- 1 Ameriką, pa
žymi, kad jo laišką galiu siųsti likęs žmoną pas tėvą. Vo-
ir į lačkraštį, todėl ir prisiunčiu ratinskienė mirė, liko senis
“Keleiviui,” kad skaitytojai Voratinskas gyventi su
matytų, jog žmonės ragavę: marčia. Piemuo, bernas, 
bolševizmo “rojaus,” j j tik savo merga negali ilgai pabūti

Gas-

Stebaklinic<M gyduolės karius pu-

Aleksandra Sadauskaitė,
2419 W. 07th St.,

Chicago 29, III.

APSIVEDIMAI
Vaikinas 33 metų, gero budo, tu

riu gerą darbą, pasiturintis. Pane
lės ar našlės, atsiliepkite. Atsaky
siu visoms.

J. L. Antani Lithuveni,
85-35—16th St..

Jackson Heights, N. Y.

ŽALIOJI MĖTA
žalioji Mėta (Varlia- 
metė) yra ir buvo 
vartojama per šimt
mečius kaipo naminė 
gyduolė. Žalioji Mė
ta yra gera nuo Sla
pumo susilaikymo ir 
nuo karščiavimo šla
pumo kanale. Gerai 
Žaliąją Mėtą gerti 
TiuO įkali Ticrii vė

mimų. Yra taipgi sakoma/ kad ji 
gera nuo akmeninės ir vandeninės 
ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo 
kenksmingų gazų viduriuose, nuo 
traukimų, sukimų ir visokių nesma-aaikina žilumą, plauką slinkimą ir Į ""••“■‘■■■■v. ■■plaiskanaa. . šias gyduoles pridėt, 

turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus kokie buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau. Kama 12.00. 
Jeigu nebusite pilnai patenkintas, 
jums pinigai bus sugrąžinti.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
pinikus, kitaip vaistų nesiunčiam.

(49)
FLOR A L HERB CO.

Box 305, Dept. 5, Clinton, Ind.

tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik 
nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja 
$2.00, o pusė svaro—$1.00. Prisiun- 
ėiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

DYKAI IŠBANDYMAS

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
Dai-----be mokesčio. įleiskite atsiųsti

jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į: (49)
Rosse Products Co„ Dept. x-9 
2798 Farwell Ave^ Chicago 45, UI.

NUO U4SISENfcIUSlŲ. ATVIRŲ

'Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Ha, kurie kenčia nuc SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Ra 
negali ramiai sėdėti ir naktimia 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spauaėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėj!* 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimą ligoa 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir suskilasioa 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. I>egulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse, 
arba atsiųskite monevj 
orderį j: (11-li

LEGULO. Dept. t,
4847 W. 14th Street, 

CICERO 69. ILL,

Užmirškim Ponystes
Karts nuo karto tenka man 

susitikti su lietuviais tremti
niais. Jų tarpe pasitaiko tokių, 
kurie išsireiškia, kad “Lietuvo
je mes buvome ponais.”

Tur būt, taip ir buvo. Tarpe 
naujai atvykusių yra vnaokių, 
yra buvusių ir tokių, kuriuos 
mes vadintume ponais. Bet at
vykus čia | naują, demokratii-

priešams telinki ragauti.
A. Vaisnis. 

East Coulee, Altą.

pas Voratinską, vis jie pa
meta ir bėga nuo jo. Se
nas bernas Banionis ilgi pa- 

IESKAU PIRKTI KARVIŲ metė Voratinską. Liko. se- 
Kas turi melžiamų karvių I nis Voratinskas gyventi tik 

parduoti, prašau pranešti su marčia. Begyvendami 
man lar.šku. Užmokėsiu ge- drauge prisigyveno sūnų. 
ra kainą, (ąg) j^jek iajko palaukęs, senis

P. J. Akunerlch, 
Cor. Elm and Pond Sta,, 

Halifajc, Mass., P. o. 
Hnson, Mass.

Voratinskas vėl užsimanė 
vesti. Jis gavo senyvą mo
terį iš Dobilios kaimo.

Po vestuvių kokia tai mo-

IKI NAUJŲ METŲ DIDŽIOJI

ŠL1UPTARNIŲ
KNYGA TIK UŽ 3 DOLERIUS

Geriausia Žiemos švenčių (Kalėdų) dovana jums pa
tiems, jūsų giminėms ir draugams.

Skaitydami ŠLIUPTARNIŲ knygą, matysite Amerikos 
lietuvių nuveiktus darbus dėl lietuvybės, kultūros ir ge
resnio, šviesesnio gyvenimo; taipgi labai karštas kovas 
“šliuptamių” su “kryžiokais.”

Tai w tikrųjų yra pirmutinė lietuvių literatūroje kny
ga, kurioje atsimuša Amerikos lietuvių. gyvenimas, tarsi 
veidrodyje arba teatro fihnoje.

652 dideli puslapiai; kieti drobės viršeliai; Dr. šliupo, 
“dėdės” šerno ir kun. Dembskio atvaizdai; o kaina dabar 
tik $3.00! Bet po Naujų Metų ir vėl bus $5.00.

Reikalaukite šiuo adresu (reikalaukite tuoj, kad ne
pritruktų) : (52)

DR. AL. MARGER1S
3325 Se. Hahted St., Chicago 8, III.

r r
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G L'B. PAUL A. DEVER Baltiečių Koncertas
Sutraukė Didelę Minią

Massachusetts gyventojai 
praeitą antradienį didele 
baką dauguma perrinko 
valstijos gubernatorių Paul 
A- Dever.

Balsavimų Rezultatai

l Pirmas baltiečių koncer
tas praeitą šeštadieni John 
Hancock svetainėje sutrau
kė apie tūkstanti klausyto
jų. Publikoje ir scenoje vy
ravo lietuviai. Lietuviai 
pasirodė su dviem chorais, 
p. A. Tataronytės ir J. Ka
činsko, baieto šokėjais, T. 
Babuškinaite ir A. Liepinu. 
ir su p. Ivaškienės tautinių 
šokių grupe.

Latviai pasirodė su okte
tu “Tėvija,” kuriame daina-

BOSTONO MAJORAS 
HYNES

Musų miesto majoras, John 
B. Hynes. praeitą ketvirta
dieni lankėsi Lietuvių Pi
liečių Draugijos naujame 
name. Majoras kartu su 
klubo pirmininku, adv. Jo
nu Grigalių, apžiurėjo nau
jąjį lietuvių namą ir sakėsi 
norėjęs pamatyti, kaip So.vo dešimtis puikių daini

ninkų, ir su gausia tautinių į Bostono lietuviai sutvarkė 
šokių grupe, vedama Lidi-j savo gražų namą.
jos Graudina. ---------------------------

Estų atstovybė buvo ma- Iš Sandariečių Suvažiavimo 
žiausia, puikus smuikinin-

Lapkričio 7 d. Massachu
setts balsuotojai padavė 
už kandidatus. Į guberna
toriaus vietą:

Gub. Dever ..........1.071,937
Coolidge ............. 829.491
Gub. Padėjėjo vietai: •
Sullivan .................. 970.329
Curtis ....................854.583
Valstijos sekretorio vie

tai:
Cronin .................. 993.372
Wood .................... 806,788
Valstijos iždininko vie

tai:
Hurley ...............1.086,058
Burrei ................. 703,411
Valstijos auditorio vie

tai:
Buckley ................ 1,023,802
Andrew ............. 734.433
Gen. Prokuroro vietai:

Kelly ........................941,181
Ayer ...................... 860.940

Adv. Grigalius Dėkoja
Vardu Amerikos lietuvių 

komiteto gubernatoriui 
Paul A. Dever perrinkti aš 
dėkoju visiems lietuviams, 
pareiškusiems pasitikėjimą 
musų geram draugui, gu
bernatoriui Paul A. Dever, 
perrenkant ji gubernato
riaus pareigoms. Jis buvo 
didis gubernatorius ir bus 
dar geresnis.

Aš taipgi dėkoju visiems 
musų komiteto nariams, lie
tuvių organizacijoms, in- 
dorsavusioms gub. Dever’io 
kandidatūrą ir visiems ma
no draugams dirbusiems 
nenuilstamai, kad nuošir
džiu bendradarbiavimu pa
darius rinkiminę kampani
ją visišku pasisekimu.

Aš esu tikras, kad lietu
viai vieningai balsavo už 
gubernatorių Dever’į ir tik 
taip vieningai pasireikšda- 
mi mes galime sulaukti ati
tinkamo pripažinimo.

John J. Grigalus.

BALPO METINIS
SUSIRINKIMAS

kas Ulf Wijla, dainininkė 
Rita Keskula ir vargonų 
meisteris Leo Virkhaus.

A. L. T. Sandaros pirmo- 
ios apskrities atstovų suva

žiavimas Įvyko lapkričio 5
Klausytojai gana Įvairiai l d. So. Bostone. Dalyvavo 

veltino tą koncertą. Kai ku- 45 delegatai. Iš Sandaros 
rie sakė. kad salė perdidelė, i centro dalyvavo vice-pirm. 
o programa kiek išblyškusi |A. Devenienė iš Waterburio 
ir nepadarė tokio Įspūdžio.1 ir iždo globėja Bernotaitė iš 
koki galėjo padalyti i klau-
sovus, jei butų parinktos ki
tokios dainos, arba jei sve
tainė butų kiek mažesnė.
(Beje, svetainė nebuvo vi
siškai pripildyta.)

Koncerto protarpiais Mrs.
Bemice Cleveland davė pa- 

iaiškinimų apie artistus.

“TAKSŲ PATARĖJAS” 
JVĖLĖ ŽMONES Į BĖDĄ

Vienas Bostono “taksu 
ekspertas” Beacon gatvėje 
padėdavo žmonėms pildyti 
mokesčių deklaracijų blan
kas ir mokėjo “sutaupyti” 
savo klientams daug pini
gų. Dabar prie jo klientų 
prisikabino iždo valdinin
kai ir jau daugelis žmonių 
turėjo sumokėti neužmokė
tus taksus ir dideles pabau
das. Federalinis iždas ma
no traukti tą “taksų patarė
ją” i teismą už neteisingus 
patarimus duotus klien
tams, o valstijos iždas per
žiūrinėja jo klientų padaly
tas deklaracijas ir bandys 
iš jų išieškoti nuslėptus mo
kesčius.

Beacon gatvės “taksų 
konsultantas” girdavosi sa
vo klientams, kad jis turis 
didelę Įtaką’’ Washingto- 

ne ir galįs sumažinti žmo
nėms taksus.

TEISMAS SPRęS
PENSIJŲ KLAUSIMĄ

Lapkričio (November) 
17 d., penktadienį, 7:30 
vai. vakare, senojoj Lietu
vių Piliečių Klubo salėj šau
kiamas metinis Bostono 
BALF’o narių susirinkimas.

Visos lietuvių draugijos 
prašomos atsiųsti susirinki- 
man savo atstovus ir visi 
geros valios tautiečiai pra
šomi savo dalyvavimu 
BALPe paremti šią vienin
telę visų lietuvių bendrą 
šalpos organizaciją.

Darbotvarkėje bus valdy-

ŠI SEKMADIENI ,ŠĮ ŠEŠTADIENI LDD
S. L. A. VAKARIENĖ CENTRO POSĖDIS

Lapkričio 19 d. Lietuvių šį šeštadieni, lapkričio 18 
Piliečių Draugijos svetainėj d., 8 vai. vakare, “Kelei- 
įvyksta SLA antro apskri- vio’’ patalpose posėdžiauja 
čio suvažiavimas, o vakare, naujai suvažiavimo išrink- 
kaip šešios valandos, toje tasis LDD centro komitetas, 
pat svetainėje Įvyks keturių Visi nariai prašomi daly- 
SLA kuopų rengiamas ban- vauti.
ketas suvažiavimo daly
viams pagerbti.

Vakarienėj bus Įdomi 
meniška programa, bus ge
ra muzika, o šeimininkės
susitelkė pagaminti gardžių ...
valgiu. Tad kviečiame vi-, Musl» valstlJa senajame 
sus lietuvius atsilankyti ir k'-ngiese atstovų rūmuose
linksmai su mumis vakarų !uleJ° 14 at;st,ovų’.ls k-arl'J, 8 
praleisti. Iki malonaus pa- |U™ 'epublikona. ir 6 de- 
simatymo naujame klubo J!0*51?“?.1’ . an,tra‘
name, 372 W. Broadway, ™klmal._nl_«J® ne^,e!- 
South Bostone.

Sekretorių.

Massachusetts Atstovybė
Kongrese Nepasikeitė

tė toje atstovybėje, rinki
kai vėl pasiuntė Į atstovų 
rumus 8 republikonus ir 6 

i demokratus.
Republikonai kongresmo-

Visiems jautrios širdies ™1 >la: tMure- “iį Nourse 
tautiečiams, kurie praėju-l®0^. John W. Heselton, 
siais BALF’o veiklos metais ^'jeJ- ®atcs’,JA"gler 
uoliai su mumis bendradar- ln» Donald W. Nį-
biavo ir rėmė daromas pa

Rengėjai.

BALF’O PADĖKA

cholson, Christian A. Her
ter, Richard Wigglesworth 
ir Joseph W. Martin.

MUSŲ PADĖKA

Mirus mylimai žmonai, 
motinai ir seseriai Anelei 
Stanilionienei, likę didelia
me nuliudime šeimos nariai 
reiškiame gilios padėkos vi
siems pareiškusiems mums 
užuojautos liūdesio valan
doje, dalyvavusiems šerme
nyse, prisiuntusiems gėlių 
ir atidavusiems velionei pa
skutinį patarnavimą bažny
čioje ir kapinėse. Dėkoja
me visiems, kurie vienu ar 
kitu budu mums padėjo ne
laimės valandoje. Nuliūdę
Vyra* Joną* Stanilionis, 
Dukterys Marijona ir Ona ir 
Broli* Feliksas Zaleskas.

RADIO PROGRAMa

. WH1ST PARTY
Dorchesterio Lietuvių Pilie

čių Klubas rengia Whist Party 
šį šeštadienį, 18 lapkričio vaka
rą, nuosavame name, 1810 
Dorchester Avė. Bus dovanų 
ir kitokių dalykų. Visus pra
šome dalyvauti.

Kviečia Komitetas.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!«
Mes pranešam, kad turima mu

sų krautuvėj visokių mašinų 14- 
randavojimui, kaip tai Floor 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turima vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitša

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

*28 E. Broadvay, So.
Tel. SO 8-4148

Chicagos. Iš antros apskri
ties dalyvavo svečiai A. 
Orentas su žmona, jų sūnus 
Vedeikis ir Žemaitaitis.

Iš suvažiavimo tarimų 
pažymėtina pasisakymas už 
neatlaidžią kovą prieš Lie
tuvos okupantus bolševi
kus: už Vilniaus galutiną ir 
neginčijamą Įjungimą Į Lie
tuvos teritoriją ir už Mažo
sios Lietuvos prijungimą 
prie Lietuvos.

Vilniaus ir Mažosios Lie
tuvos klausimais tarimai 
priimti sąryšyje su dabar 
lenkų ii- vokiečių keliamo
mis pretenzijomis Į tas Lie
tuvos žemes. Suvažiavimas 
išnešė reikalavimą, kad 
Mažosios Lietuvos atstovas 
butų priimtas Į VLIK'ą.

Suvažiavimui vadovavo: 
apskrities valdyba: pirm.— 
J. Arlauskas, sekr.—J. Au
dėnas. vice-pirm.—P. Jan
kus ir ižd.—J. Lekys.

Tūkstančiai Protestuoja
Dėl Nuomų Kėlimo

Massachusetts balsuoto
jai praeitą antradienį 200,- 
000 balsų dauguma priėmė 
referendumo keliu pasiūly
mą, kad senatvės pensijos 
musų valstijoj butų moka
mos nuo 63 metų ir po $75 
per mėnesį. Tie patys bal
suotojai, ta pat maždaug 
dauguma, atmetė pasiūly
mą įvesti valstijos loteriją 
senatvės pensijų mokėji
mui finansuoti.

Prieš senatvės 
mokėjimą dabar
byla valstijos teismuose 
Pensijų mokėjimo prieši
ninkai sako, kad referendu
mas buvo neteisėtas, nes 
nutarė daryti dideles išlai
das ir nenumatė iš kur imti 
pinigų (54,000,000 dolerių)

stangas sumažinti musų 
brolių vargą tremtyje, šiuo
reiškiame gilią padėką. Demokratų kongresmonai

Ypatingai esame daingi^J“^1“??1?’ Phili» 
pirmavusiems BALF’o veik-phįhm, Harold D. Dono- 
loję, rengiant išvažiavimą,iįuį Thomas J. Lane, Jo n 
įvairumų vakarą ir kitas!*? k™nedy ir John W. Me- 
pramogas, būtent: pp. šim-!^ormack'
kienei, Svilienei, Kropienei, 
Pulkauninkienei, Bakienei, 
Barmienei. Valatkienei, 
Burdulytei, Matuzaitei, Pet- 
rašytei, Kazlauskaitei, Ve
niui, Andriui, Montvilai, 
Merkelieniui, Kapočiui, Pa
plauskui, Griganavičiui, 
Jurkšai, Jakučiui, Vakau- 
zai, Vilučiui, Eidimtui, 
Venckui, Aleksandravičiui. 
Minkaičiui, Bajerčiui, Pra- 
kapui, Nikolskiui ir kitiems, 
aukojusiems daug laiko ir 
jėgų lietuvių šalpos organi
zavimo reikalams.

Bostono BALF Valdyba.

PADUOKIT SENĄJĮ 
ADRESĄ

“GARNYS’

Musų skaitytojai pra
šomi :

Keičiant adresą neuž
mirškite tuojau pranešti 
naująjį adresą ir pažymė
ti buvusį, senąjį.

Didesniųjų miestų gyven
tojai visokiuose susiraši
nėjimuose būtinai turi sa
vo adresuose žymėti zo
nos numerį.

Pabodami tų dalykų 
palengvinsite mums dar
bą ir greičiau gausite

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry-j 
te bus sekantis:

1— Muzika.
2— Dainininkai Aleksan

dras Griauzdė ir Stasys At- 
kočaitis iš Nashua, N. H.

3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika.- 
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponą* Minkus

KAMBARYS
Gražus, atskiras ir apšildo

mas kambarys vyrui, antram 
aukšte. Kreiptis šiuo adresu: 
235 W. 3rd St., So. Boston.

(47)

Pardavimui Geras Kaučius
Ir Skalbiamoji Mašina

Studio kaučius. atidaromas, 
gali būt lova ar sofa. naujai ap
muštas; skalbiamoji mašina, 
mažai vartota, kaip nauja. Ad
resą sužinoti “Keleivio” ofise.

(47)

“Keleivio” ofise galima gauti 
Brazilijos lietuvių leidžiamą laikraštį, 
juoku laikraštį “Garnį.” Kai-! 
na jo centų. “Keleivio” Administracija.

Per paskutinius tris mė
nesius Bostono nuomų kon
trolės įstaiga leido pakelti 
nuomas tūkstančiams namų 
savininkų. Nuomų pakėli
mai dažnai siekia 25%. 
Tūkstančiai nuomininkų 
protestuoja dėl nepateisina
mo nuomų kėlimo ir dabar 
nuomų kontrolės įstaigos 
patarėjų taryba (600 Wa- 
shington St.) turi tūkstan
čius neišspręstų bylų.

Pernai metais Bostono 
mieste 21,000 butų išnuo- 
motojų prašė ir gavo leidi
mus pakelti nuomas. Šiais 
metais dar daugiau namų 
savininkų prašo tokio leidi
mo.

Policininkai Dirbs 5

pensijų
keliama

DR. D. PILKA
.. Ofiao Valandos: ame S Iki * 

ir bm7 UI
546 BR0ADWAY 

80. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUth

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

šuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAD 
arti Upham’s Cornor

DORCHESTER, MA**.

V ASARĄ-M0LIS, 21EMĄ-BR0L1S?
Tai sena lietuvių mįslė, reiškianti PEČIŲ.
Iš tikrųjų, žiemai artėiant visi pasigendame to ma

lonaus “brolio”—PEČIAUS!
Lietuvių Baldą Krautuvė ką tik gavo iš dirbtuvių naujų, 

moderrrškų. įvairaus didžio pečių kambariams apšildyti: taipgi 
baltų, su laikrodžiu, virimui ir kepimui. Ateikite tų moderniškų, 
jau nebe molinių, bet geležinių “brolių” pažiūrėti. Jei patiks 
nuveš:me jums į namus.

Tinime taipgi labai gražiu “parlor sets.” “bedroom sets,’ 
įvairiausių lempų ir garsių vinyl plastic “Sandran” linoleumu. 
Žiemai papuoškite savo kambarius naujais, gražiais baldais iš

LITHUANIAN FURNITURE CO.
326-328 Broadvray, So. Boston, Mas*.

Tel.:SO 8-4618
(46)

SOUTH BOSTON SAVINGS BANKi
460 Broadvay, South Boston

Bostono balsuotojai refe
rendume pasisakė už pripa
žinimą policijos tarnauto
jams penkių darbo dienų 
savaitėje. Bet penkios dar
bo dienos nereiškia 40 va
landų darbo savaitę. Poli
cininkai dirbs apie 47 va
landas savaitėje.

Šį antradienį lytiniame 
Bostone, Condor - gatvėj; 

rinkimai ir naujos veiklos šalininkai rengiasi tą bai- Duff šeimos virtuvėj sprogo 
planavimas. suotojų priimtą tarimą gin- aliejinis pečius ir sukėlė

Bostono BALF Valdyba, ti. gaisrą.

bos veiklos apyskaita, nau
jos valdybos ir kitų organų' pensijoms mokėti”. Pensijų

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 

Turtas j>er $35,000,000 Sutaupos per $31,000,000

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS. BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomon Safe Deposit Boxą, Tik $6 ir Taksai 
*

Me* niekada nemokėjome mažiau, 
kaip Hlf/e už indėliu*

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

FOURTH ST. JUNK SHOP 
Dabar Atidarą Bizniui

Perkame Visokį Džionką ir 
Vartotus Daiktus 

Mokam Aukštas Kainas 
Už 100 sv. geležies 75c. 

Baltas vatos matracas $1. 
Plaukų matracas $2—$3. 

Popieros 100 s v. 75c.
KLAUSKIT: MYER 

171 W. 4th St„ kampas B St. 
Tel. SO 8-9117

(49)

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE A IN8URANCB|

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948

87 ORIOLE 8TRKR 
Weot Razbary. M—

Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijofl 

X RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniu*

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

SO. BOSTON, MASS.

BEKERIS
Reikalingas darbininkas prie 

duonos kepyklos. Darbo gali ir 
nemokėti—aš išmokysiu. Ad
resas: 763 Cambridge Street. 
Cambridge, Mass. - (46)

REIKALINGAS KAMBARYS
Ieškau kambario South Bostone ar 

Watertowne. Prašau pranešti šiuo

DR. G. L. KILLORY
18 Tremom t SL, Kimhal Boildiag 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraojo Patikrinimų 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.

adresu:
J. Valentas,

42 Worcester St., 
Boston, Mass.

(46)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boetoa 
Pristato toniką, vyną ir vis* 

kios rūšies alų baliam*, vesto 
vėms į namus ir aalea. (.]

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1650 Columbii 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8 
2414.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SQUTH BOSTON 

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

LITHUANIA 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Tusurod
Movan)

Perkraustom 
čia pat ir j to-

Sadfi priežiūra,
828 BROADWAT.

SO. BOSTON, MASS. 
Tat SOoth Basto* S-4*18

!




