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Amerikos Kariuomenė Pasiekė 
Mandžurijos Pasienį
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legacija Atvyksta j Nevv Yorką; laukiama
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AMERIKIEČIAI ARTINASI prie MANDžURUOS
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Šį antradienį Amerikos 
7-to ji pėstininkų divizija 
Korėjoj pasiekė Mandžuri- 
jos sieną ties Hyesanjin 
miestu, užėmė tą miestą ii- „ Sage Foundation prane 
valo jo apielinkės nuo šiau- sa’ ^ad Amerikos žmonės 
rinės Korėjos ir kiniečių ka- dabar labdarybės reika- 
įeivių. Jau iš antro karto lams Per metus sudeda 4 
Jungtinių Tautų jėgos pa- bilionus dolerių, tuo tarpu 
siekia Mandžurijos sieną, kai 1929 mętais tam reika- 
praeitą mėnesį pietinių ko- sudėjo $1,200,000,
rejiečių kariuomenė buvo Maždaug 60%. labda-
pasiekusi Mandžurijos pa- jybės pinigų sudeda ma- 
sienyje Chosan miestą, bet'žiaV pasiturintieji žmonės, 
kiniečių komunistų inter-*kVrie V11"1 $3,000 meti-
vencija korėjiečius vėl nu--JVV Pajamų. labdary-
varė toli nuo sienos.

Pranešimai iš fronto sako, 
kad šiaurinės Korėjos armi
jos likučiai ir kiniečių ko
munistų kariuomenė kau
jasi nenoriai ir kai susidu
ria su stipresnėmis JT jė
gomis- traukiasi. Vienok 
okupacija visos šiaurinės 
Korėjos dar užims ilgesnį 
laiką, ypač jei kinų komu
nistai mes daugiau jėgų iš 
Mandžurijos į Korėją.

Visame Korėjos fronte 
JT jėgos eina pirmyn, bet 
dėl užsnigtų kelių ir tarpu
kalnių ir vietomis dėl prie
šo atkaklaus gynimosi, JT 
jėgos žygiuoja atsargiai ir 
iš palengva. Vėliausieji 
pranešimai sako, kad prie
šas atkakliau pradeda gin
tis ir, manoma, kad ameri
kiečių, korėjiečių ir anglų 
kariuomenė greit pasieks 
bolševikų paskutinę gyni
mosi liniją prie Mandžuri
jos sienos.

Šį penktadienį j New 
Yorką atvyksta 9 komunis
tinės Kinijos atstovai iš ku
lių laukiama, kad jie pa
aiškins, ko Kinija nori. Ko
rėjoj. Jei kinų reikalavimai 
bus priimtini, bus bando
ma juos patenkinti. Bet 
kinai turės ištraukti savo 
kariuomenę iš šiaurinės Ko
rėjos ir palikti visą Korėją 
tvarkytis laisvai.

Labdarybei Keturi 
Bilionai Dolerių

bes pinigų sudėjo gyvi žmo
nės, o apie 10% gauta iš 
palikimų. Labdarybės pi
nigai buvo duodami mo
kyk 1 o m s, bendruomenių 
(community) fondams, baž
nyčioms, ligoninėms ir įvai
riausioms labdaros organi-
za ei joms, n tinus tui'i teisę 
priimti aukas, o aukų davė
jai turi teisę aukas nurašyti 
nuo savo pajamų mokesčius 
mokant.

Acheson Smerkia 
‘Reegzaminatorius’

KALIFORNIJĄ IŠTIKO 
DIDELI POTVINIAI

Dėl liūčių Kalifornijoj, 
Centraliniame Slėnyje pa
kilo upių vanduo, išsiliejo 
iš krantų ir pridarė pakraš
čių gyventojams didelių 
nuostolių. Du žmonės žuvo 
potvinyje, o 8,500 žmonių 
turėjo apleisti savo užlietus 
ar gresiamus namus. Nuo
stolių laukams ir namams 
padaryta ne mažiau, kaip 
10,000,000 dolerių.

New Yorke Eina Šnipų Byla

Nep Yorke teismas svars
to rusiškų šnipų, Abraham 
Brothman ir Miriam Mos- 
kowitz, bylą. Tiedu šnipai 
kaltinami davę Rusijai įvai
rių karo ir
slapčių.

V a 1 s t y b ės sekretorius 
Dean Acheson praeitą sa
vaitę sakė, kad kai kurie 
republikonai, nors ir baido
si izoliacininkų vardo, bet 
nori iš pagrindų peregzami- 
nuoti Amerikos užsienių 
politiką, o tai butų tas pats, 
jei ūkininkas norėtų išrauti 
augalą, kad pamačius, kaip 
jis auga. D. Acheson ne
įvardijo šen. R. A. Tafto, 
bet jo kritika buvo taikoma 
tam senatoriui, kuris reika
lavo iš pagrindų patikrinti 
Amerikos pasižadėjimus ir 
kėlė klausimą, ar galima ir 
ar yra prasmės “ginti Euro
pą.”

Prezidentas Trumanas 
šiuo tarpu atmetė kai kurių 
republikonų keliamą reika
lavimą atstatyti iš vietos 
valstybės sekretorių Dean 
Achesoną, jis lieka savo 
pareigose.

ATVYKO LIETUVIAI
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Visą praeitą savaitę amerikiečiai, korejieči ti ir anglai kovėsi šiaurinėj Korėjoj netoli 
Mandžurijos sienos. Kiną komunistą jėgo i vengė smarkesnią mūšių ir tik vietomis 
atkakliau laikėsi. Amerikiečių karo aviaci ja visą savaitę daužė kiną komunistą susi
siekimo kelius ir tiltus per Yalu upę, bet Mandžurijos miestą ir karišką bazių nelietė.

Telefonų Streikas 
Krašte Baigtas

Visame krašte telefono ir 
telegrafo kompanijų strei- 
jkas pasibaigė po ilgų dery
bų ir po pasirašymo naujos 
darbo sutarties, kuri pake
lia darbininkams uždarbius 
nuo $3 iki $5 per savaitę. 
Nauja sutartis pasirašyta 15 
mėnesių. Telefono tarnau
tojų streikas tęsėsi 11 die
nų. Streike dalyvavo 33,- 
000 darbininkų, bet algų 
pakėlimas palietė daugiau 
darbininkų, nes ir n,estrei- 
kavusiųjų darbininkų uni
jos išsiderėjo uždarbių pa
kėlimą.

Streikas televizijos stoty
se, kurs turėjo iškilti šį pir
madienį, atšauktas po kom
panijų susitarimo su televi
zijos aktoriais ir stočių tar
nautojais.

Mainieriu Vokietijoj Sustiprėjo
Streikas ‘Liaudies I Socialistų Partija 

Demokratijose9
Tik dabar ateina žinių 

apie angliakasų streiką 
v engri joj, CeCmslovaki joj 
ir Rumunijoj. Tų kraštų 
kasyklų darbininkai jau 
nuo rugsėjo mėnesio sulėti
no darbą kasyklose ir kai 
kur mainų prodiKtingumas 
nukrito 45%.

Lapkričio 2 7 Kongresas Renkas 
Trumpam Posėdžiui

Prezidentas Siūlys, kad Kongresas Pratęstų Nuomų Kon- 
trolęės įstatymą; Kongresas Posėdžiaus Trumpai, 

Bandys Įvesti Mokesčius nuo Pelnų Perviršių;
Prezidentas Pasisako Už Visą “Fair Deal” 

Programą

L Rogge Varšuvoj 
Kaltina Rusiją

Ateinančios savaitės pra
džioje 81sis kongresas susi
renka į paskutinius posė
džius. Prezidentas jau na- 

Iš Sheffield, Anglijoj, į sįuiė, kad kongresas priim- 
Varsuvą perkeltas ‘antras keletą skubių įstatymų, 
įasaulio taikos kongresas kurjų tarpe yra pratęsimas 
x)sėdžiauja. Varšuvos bol- nuomų kontrolės trims mė- 
stvikai giriasi, kad kongre- nesjams> iki 1951 metų ko
še dalyvauja 3,500 delega-;vo 31 d Dabartinis nuomų 
tų ir stebėtojų. Amerikos kontrolės įstatymas baigiasi 
progresyvių partijos veikė-'su naujais metais Kai kur
as, buvęs generalinio P1’0-,miestai ir valstijos jį pratę- 
euroro padėjėjas John Rog- įgg dar pUseį metų, bet dan
ge, kongrese pasakė pra- geiyje vietų nuomų kontro-

Praeitą sekmadienį Vo
kietijoj, Hessen ir Wuer- 
temberg - Baden valstijose 
buvo renkami seimeliai. 
Abejose provincijose rinki
mus laimėjo socialdemokra
tų partija, o krikščionių de
mokratų partija neteko 
daug balsų.. Iš abejų sei
melių komunistų partija vi
sai iššluota ir nebeturės nė 
vieno atstovo

Socialistų laimėjimas aiš-
Darbininkai pradėjo strei

ką protestuodami prieš
nuol a t i n e s “socialistines kįnamas tuo, kad jie griež-

Lapkričio 14 d. į New Yorką 
atvyko 23 lietuvių šeimos iš 
Vokietijos. Atvyko: Alfredas 
Abromaitis, Antanas "Balčytis. 
Valentinas Bradzys, Marija 
Dravinskienė, Juozas Dūda, Jo
nas Griškauskas. Jūratė Jesai- 
tis, Paulius Jurkus, Povilas 
Karosas. Anelė Kuodis. Bronius 
Lukoševičius. Jurgis Mejeris, 
Vladas Miceviččus, Vladas Ple
pys, Irena Protosevičius. Petras ( 
šernas. Robertas šipkus, Bronė 
Šmidtke. Juozas Tautkus. Vla
das Tiškevičius. Jurgis Vilkai
tis. Aldona Vizbaraitė ir Jonas 
Zakelis.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’

Latvijoj Valomos
Bolševikų Viršūnės
Pagal Maskvos patvarky

mą sovietiškos Latvijos pre
zidentas, profesorius Dr. 
Kirchenšteinas, pavarytas iš 
savo vietos ir pašalintas iš 
visokių pareigų valdžioje ir 
mokslo įstaigose. Kartu su 
Kirchenšteinu pavaryti ke
turi Latvijos ministeriai, 
kurie nusidėjo Maskvai. 
Užsienių reikalų, žemės 
ūkio ir švietimo ministeriai 
ir vienas aukščiausiojo teis
mo narys buvo pavaryti 
anksčiau. Kartu su viršū
nių valymu eina ir žemes
niųjų činauninkų valymai,

lenktynes” ir prieš “stacha- 
novietišką” darbininkų iš
naudojimą. Cechoslovaki- 
joj streikas prasidėjo po 
to, kai komunistų valdžia 
išmokėjo bonusus “pasižy
mėjusiems darbo didvy
riams,” kurie skubėdami 
padarė kiek daugiau darbo 
ir už tai gavo iš valdžios 
dovanų. Darbininkų masė 
protestuoja prieš nuolatinį; 
skatinimą skubėti ir prieš 
mažus uždarbius kasyklose.

tai pasisakė prieš Vokieti
jos ginklavimąsi, kaip tai 
siūlo vakarinės Vokietijos 
kancleris K. Adenauer.

FILIPINŲ VADAS 
KORĖJOJ SKUNDŽIASI

calbą, kurioje kaltino Rusi 
ą ir “kominformą” dėl ka

ro kėlimo, ypač Korėjoj, ir 
dėl grasinimų karą sukelti 
Europoj. J. Rogge sakė, 
tad Amerika karo nenori, 
bet pridėjo, jog Amerika 
negali leisti, kad bolševikiš- 
ci kraštai puldinėtų savo 
caimynus.

J. Rogge kalba buvo bol
ševikų nubaubta, bet dau
gelis delegatų po kalbos jį 
sveikino “už drąsą ir tei
singus žodžius.”

Dirvinis Gazolinas 
Gaminamas Masiniai

VYSKUPAI SMERKIA 
LYTINI AUKLĖJIMĄ’401

Amerikos katalikų vys
kupai paskelbė griežtą pro
testą prieš įvedimą mokyk
lose pamokų apie lytinius 
dalykus. Vyskupai sako, 
kad tėvų pareiga yra vai
kus pamokyti apie lytinius 
dalykus, o mokyklos turi į 
tuos reikalus nesikišti. II-

kalendorių 1951 me- gas vyskupų protestas pa- 
pramonės pa-tams. Daug informacijų iri skelbtas 150 vyskupų var- 

' Įskaitymų. Kaina 50 centų. du.

Dabar visose, streiko pa
liestose šalyse bolševikai 
daug rėkauja apie sabotažą 
ir liaudies priešus, bet kol 
kas nesurado būdų priversti 
darbininkus grįžti į norma- 
lišką gamybą.

1,200 filipinų kareivių 
kaujasi Korėjos fronte. Tų 
kareivių vadas, pulk. Ma- 
riano Azurin, viešai skun
dėsi, kad jo kareiviai netu
rį šiltų drapanų ir reikala
vo, kad jis ir jo kareiviai 
butų grąžinti namo. Dėl ši
to skundo pulk. M. Azurin 
buvo atleistas iš savo parei
gų ir važiuos namo.

Tarptautinis Teismas
Haagoj “Išsprendė1

KINIETIS IŠGELBĖJO
DU AMERIKIEČIUS

Tarptautinis Teismas Ha 
agos mieste, Olandijoj, šią 
savaitę pasisakė dėl Kolum 
bijos ir Peru vieno ginčo 
Peru respublikoje prieš virš 
metų laiko kilo maištas ir 
vienas maištininkų vadas 
Haya de la Torres, pasislė 
pė Kolumbijos ambasadoje 
Teismas turėjo išspręsti 
klausimą, ar Kolumbija tu
ri teisę duoti prieglaudą sa
vo ambasadoje Pėru politi 
niams “prasikaltėliams.

Teismo sprendimas išėjo 
toks, kad nei Kolumbija 
nei Peru nesupranta, ką

Amerikos B u r e a u of 
Minės praneša, kad dirbti
nio gazolino gaminimas iš 
anglies Amerikoje jau duo
da “praktiškus kiekius” ga
zolino. Jei kiltų karas ir 
Amerika nebegalėt atsiga
benti aliejaus iš Vidurinių
jų Rytų, dirbtinis gazolinas 
galėtų patenkinti krašto pa 
reikalavimą.

Bandomoji dirbtinio ga
zolino dirbtuvė veikia Loui- 
siana, Mo., mieste. Toji 
dirbtuvė jau pagamino 
225,000 galionų gazolino ir 
kasdien gamina po 9,000 
galionų. Dirbtuvė gali ga
minti ne tik gazoliną iš an 
glies, bet ir kurą varykli- 
niams ir dizelio motorams, 
o taip pat įvairius kitokius 
produktus iš akmeninės an
glies.

$85,000,000 Jugoslavijai

lė visai atpultų, jei įstaty
mas nebūtų pratęstas. Jei 
įstatymas bus pratęstas 3 
mėnesiams, tai naujasis, 
82-sis kongresas, susirinkęs 
po Naujų Metų turės progos 
nuomų kontrolės klausimą 
persvarstyti iš naujo.

Kitas svarbus reikalas, 
pagai vyriausybės praneši
mą, yra davimas greitos pa
galbos Jugoslavijai, kuriai 
gresia badas dėl praeitos 
vasaros nepaprastų sausrų.

Kongresas svarstys ir 
naujų mokesčių įvedimą 
nuo pelnų perviršių.. Bet 
abejojama, kad kongresas 
galėtų tą klausimą išspręsti, 
nes nuomonių skirtumai 
tarp administracijos ir kon
greso grupių yra dideli. 
Greičiausia tas klausimas 
paliks naujam kongresui 
spręsti.

Prezidentas Trumanas 
praeitą savaitę sakė, kad jis 
ir naujam kongresui pasiū
lys visą savo “fair deal” 
programą ir siūlys priimti 
ligonių kasų ir kitus svar
bius įstatymus. Atrodo, bet
gi, kad tie klausmai bus 
sprendžiami ne naujame 
kongrese, bet 1952 metų 
rinkimuose.

Vita Amerika
Švenčia Padėkos Dieną

Praeitą šeštadienį į ame
rikiečių linijas Korėjoj atė
jo vienas kinų kareivis ir at
sivedė du sužeistus ameri
kiečius. Pasirodo, kad ki
nų kareivis rankine grana
ta sužeidė amerikiečius, 
paskui juos paslėpė viena
me urve, juos maitino, gy
dė ir> pasitaikius progai, at
vedė juos į amerikiečių da
linį. Kinas vardu “Car” 
paaiškino, kad jis nenori
kariauti ir nenorėjo pasi-i teismas pasakė ir ką jos tu- 
duoti vienas, kad amerikie- ri daryti su Haya de la Tor- 
čiai jam nenupiautų galvos, ves—ar jam duoti laisvę, ar 
Už du amerikiečius jis pra- leisti jį išvykti į užsienius, 
šė palikti jo galvą ant pe- ar išduoti jj Peru policijai, 
čių. Tas ir buvo padalyta. Kolumbija prašo, kad teis- 
o magaryčioms jam ir do- mas savo sprendimą pats iš- 
vanų nepasigailėta. aiškintų.

Šį ketvirtadienį visame 
krašte iškilmingai minima 
Padėkos Diena, tradicinė 
Amerikos žmonių šventė, 
įvesta prisiminimui pirmųjų 
imigrantų vargų ir pirmųjų 
laimėjimų Naujojoj Žemėj. 
Šventės proga jau yra įsi
gyvenęs paprotys vaišintis 
amerikoniškos kilmės mais
tu, ypač kalakutiena.

-— ■ ■ ■ *
JT Svarsto Tibeto Skundą

EI Salvador respublikos 
atstovas JT seime pasiūlė, 
kad JT pasmerktų Kinijos 
komunistų režimą už gink
luotą užpuolimą Tibeto. JT 
nieko negalės Tibetui padė
ti, bet daugelis atstovų ma
no, kad reikia pasisakyti 

siūlo gelbėti Jugosaviją po-į dėl aiškios kinų komunistų 
litiniais sumetimais, kad' agresijos. Vėliausiomis ži- 
Maskvai nepavyktų badau- niomis kinų komunistai dar 
jančiame krašte sukelti neužėmė Tibeto sostinės 

| maištą. ‘Lhassa.

Prezidentas Trumanas pa 
siūlė kongresui priimti bilių 
apie davimą pagalbos Ju
goslavijai, kuri skaudžiai 
nukentėjo nuo sausrų praei 
tą vasarą. Pirma pagalba 
maistu Jugoslavijai jau 
siunčiama iš Italijos ir Vo
kietijos. Ta pagalba kai 
nuos apie 11 milionų dol. 
ir bus apmokėta iš Marshal
lo plano lėšų. Prezidentas
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KOL SAULĖ PATEKĖS, las” ir pajuoka atsiduoda
RASA AKIS ĮSĖS! tvirtinimas, kad ‘“valdžia

"Draugo” Nr. 258 tilpo4.? kailio neriasL; ,Tejs-vbė’ 
to laikraščio korespondento ”et 1.asl ls kaik°. ka4 Į””1’
Ispanijoj, K. PatalavičiausJ laik-vtl sa™.a0??e. ,r kad, 
rašinys “Ispanijos Darbi- asam«J« Pa<!et! la,-|
nin Būvis,” kuriame auto- am” nut^”tk
rius duoda įdomių duome-; -
nų apie Ispanijos darbmin- .TO1I*
kų dabartinę būseną. Pa
vyzdžiui, susitikęs Bilbao 
miesto darbininką, penkių 
asmenų šeimos tėvą, kores
pondentas paklausė jo: 

“—Kaip sekasi išlaikyti savo

ATVIRAS ŽODIS
Lapkričio 7 d. proga, kai 

bolševikai šventė sovietinio 
režimo 33 metų sukakti. 
Sovietų delegacijos prie 
JTO pirmininkas A. Višins- 

šeimą? įkiš gavo iš dabar gyvenan-
“—šiemet pasidariau arti 8 į čių Amerikoje naujųjų rusų 

tūkstančių pėzečių skolos. Na imigrantų atvirą laišką su 
ir pagalvokite: šeimos išlaikv-'538 parašais. Buvusieji 
mas atsiėjo apie aštuonis tuks- Stalino auklėtiniai štai kaip 
stančius pėzečių. drabužiai ir prabilo i savo krašto aukštu 
apsiavimas daugiau dviejų tūk
stančių, kambarys pusantro 
tūkstančio metams, gydytojas 
ir kiti mažmožiai apie tūkstan
tį, o mano metinis uždarbis tai 
tik prilipo šešis tūkstančius pė- 
zetų. Palyginus savo išlaidas 
su prieškariniais laikais, jos 
padidėjo net 5-6 kartus, o -už
darbiai pakilo tik du kartu, ar 
dar mažiau, užtat darbininko 
padėtis nepavydėtina. Tūkstan
čiai, ar net gal milionai ispanų 
šeimų negali savo uždarbiu iš
misti, bet kad suvedus galą su 
galu, turime atsisakyti dauge
lio būtinų kasdieniniame gyve
nime dalykėlių.“

Taigi tūkstančiai ar net 
milionai ispanų šeimų ne
gali savo uždarbiu išmisti, 
tokia yra Ispanijos darbi
ninkų šių dienų padėtis.

MUSŲ KARIAI SUŽEISTI KORĖJOS MŪSUOSE

šiaurinėj Korėjoj vis dar eina kruvini mūšiai ir musų kareiviai ten žųsta kovoje 
prieš totalitarinę bolševizmo diktatūrų. Paveiksle matyti kaip Anju fronto ruože su
žeistieji kariai išgabenami į užfrontės ligonines.

Kas Savaite

Bimba Aiškina
Antanas Bimba, lietuvi^ 

kų bolševikų galva, nutarė 
painformuoti Amerikos

Patikrinęs minėtas žinias 
pas jauną laiškanešį, korė: 
pondentas gauna tuos pa
čius nusiskundimus. Laiš
kanešys uždirba 800 peze- 
čių, tačiau to šeimai išlai
kyti neužtenka, nors laiška
nešys nesenai vedęs ir šei
mos dar neturi. Tas pats mams 
laiškanešys sako, kad iki 
šių metų uždirbdavęs tik 
500 pezečių Į mėnesi, “o su 
tokia suma tuojau reikėtų 
badu nusprogti”—tokia bu
vo to laiškanešio nuomonė.
Bet korespondentas nerims
ta ir klausia toliau:

“—Kaip manote išsiristi at
eityje ?

“Pirmiausiai, tikiu Katalikų 
Bažnyčios pastangomis Įgyven
dinti popiežių mokslą mūsoje 
Ispanijoje, gal net geriau ir 
greičiau negu kur kitur. n*»s 
musų žmonės visuomet noriai 
klauso Bažnyčios mokymo, kuri 
rūpinasi geresne musų darbo 
žmonių ateitimi. Prie to, val
džia irgi iš kailio neriasi, kad 
kaip nors atčtaisius musų kraš
to medžiaginę padėti.“

Visur ir visuose kraštuo
se darbininkai patys savo 
jėgomis išsikovojo geresnes 
gyvenimo sąlygas, bet tam 
darbininkai privalėjo turėti 
laisvę organizuotis, reikšti 
savo nuomonę ir laisvę 
streikuoti, bet Ispanijoj tų 
laisvių nėra ir nebus tol, kol 
tenai viešpataus Franko 
diktatūra, atsirėmusi į kata
likų bažnyčią. Ispanijos 
darbininkai ir kitų politinių 
laisvių neturi, užtai tomis 
laisvėmis naudojasi dvari
ninkai, kapitalistai ir visų 
laipsnių dvasininkai. Ko
respondentas neužsimena, 
kiek milionų dykaduonių 
maitinasi iš to, ką Ispanijos 
darbo žmogus pagamina. 
Jei jis juos suskaičiuotų, jis 
pamatytų kokia aibė tranų 
bastosi po Ispanijos darbo 
avilį. Todėl falšyvai skam
ba pasakymas, kad Ispani
joj busiąs įgyvendintas 
koks tai

pareigu poną:
“. . . dar nesenai mes savo tė
vynėje buvome komunistinės 
diktatūros vergai ir negalėjome 
laisvai reikšti savo nuomonės.
“. . . savo tautos vardu mes no
rime pasakyti teisybę apie jūsų 
skleidžiamą melą JTO posė
džiuose.

“Jus siūlote dalini tautų nu
siginklavimą. tuo siūlymu jus 
norite apgauti taiką mylinčias 
tautas, kad paskui jas užpulti 
ir pavergti, kaip pavergėte Ru
sijos. Latvijos. Lietuvos, Esti
jos, Lenkijos, čechoslovakijos, 
Vengrijos. Rumunijos. Bulgari
jos. Albanijos ir Kinijos tau
tas.

“Jūsų avantiūrą Korėjoje jus 
vadinate ‘pilietiniu karu.’ tas 
karas sukurtas jūsų rankomis. 
Jus. Včšinski. esate vienas 
avantiūristų, mes tą sakome vi
so pasaulio akivaizdoje ir smer- 
kiame jus, kaipo nusidėjėlį ir 
karo kurstytoją.

“Mums žinoma jūsų proku- 
ratoriškoji veikla, bet ir jus 
pats neužmiršote savo piktų 
darbų; jus kaltinote tūkstan
čius nekaltų, sčuntėte šaudy- 

ir kankinimams, milio- 
nus trėmėte i Sibiro stovyklas 
vergų darbams. Tų vergų ran
komis jus statote milžiniškas 
Įmones, tiesiate kelius tam. 
kad pasiruošti karui ir tautų 
pavergimui.

“Mes liudijame ir tvirtiname, 
kad Sovietų Rusijos koncentra
cijos stovyklose yra dešimtis mi
lionų nekaltai pasmerktų, šis 
skaičius nuolat didėja ir didė
ja.

Rusijos tautos ne sAi jumis, 
tą sako karo faktai. Jus. ly
giai ir mes. žinome, kad arti 
diena, kuomet grius jūsų bol
ševikinė diktatūra, tuomet teks 
jums stoti prieš laisvos tautos 
teismą.

Kai tai Įvyks, tuomet Jung
tinių Tautų organizacijoj Rusi
jos tautoms atstovaus teisėtas 
tų tautų atstovas, bet ne ko
munistų partijos Centro Komi
teto valdininkas. . .

lietuvių bolševikinių teismų žiuoti. V. Andrulis atsistojo. vimus Korėjoj, susitarimas 
savo akimis nemato. Be nuo s*™ kėdės ir drebančiomis' su Amerika ir visomis kito- 
liudininku ir be advokatų !upo“į vos. Bta,'ė: f1 bo™; mis Jungtinėmis Tautomis 
čekistų trijulė už akių smer-Lithuarca thats where Ijiems vįsįškai galimas, 
kia tik itartus mirčiai ir trė- ,k® to T°‘ ^į.gimia“ ie ' Galimas, jei kinų komuni-
mimo badui. O čia ilgose Po kelių minučių teisėjas pa- dauSiau ma^U^'
viešos kalbos, liudijimai ir reiškė: ‘Kaltinamasis, V. An-įvaran^ 11 nera ak» /Įa* 
teismo nepaklausimai atsi- drulis, priklauso Amerikos ko- skvos diktatūros Įrankiai, 
sėsti i kaltinamųjų suolą, munčstų partijai ir nėra šios Komunistinė Kinija ne
štai kaip atrodo paskutinis' šalies pilietis. Šito teismo gali vesti karo prieš Ameri- 
teismo žodis: sprendimas—galutinis.’ žiūrė-;ką ir kitas Jungtines Tau-

damas į advokatę, teisėjas dar ^as_ jos režimas tebėra per- 
pridurė: ‘Galite apeliuoti į imi- silpnas, jos visa sunkioji 

, pramonė Mandžurijoj yra 
lengvai, pasiekiama bombo
mis, jos apsiginklavimas 
yra visiškai priklausomas 
nuo Sovietų Rusijos. Jei ki
nų komunistai statys nepri
imtinus Amerikai reikala
vimus, tai bus Įrodymas, 
kad už jų nugaros stovi Ma
skva, kuri Korėjos karą no
ri išplėsti i pasaulinį karą 
ir kinus siunčia Į ugnį, kad 
jie trauktų iš ugnies kašta
nus Maskvos imperialis
tams. Tokiame atsitikime

“. . . Tada teisėjas paklausė V
Andruli, Į kurią šalį nori va-'gracijos direktorių tarybą.

Kiniečiai Korėjoje
Kinų komunistų kariuo

menė Koreioie vra dabarti- 
.- nio momento didysis galvo

sūkis Amerikai. Jei Kinijos 
komunistai būt norėję “gel
bėti’’ šiaurinės Korėjos bol
ševikų režimą, jie butų ga
lėję prieš kelis mėnesius pa
siųsti keletą divizijų kariuo
menės Į Korėją ir šiaurės 
Korėjos rėžimas butų lai
mėjęs. bent jau amerikie
čių kariuomenė butų tikrai 
pasitraukusi iš Korėjos.

Vėlyvas kinų komunistų

kol Formozoje yra kinų na
cionalistų rėžimas, su savo 
kariuomene ir darantis pas
tangas “reformuotis”, atsi
kratyti korupcijos ir siaurų 
klikų ponavimo, tol kinų 
komunistų rėžimas nesijau
čia saugus Kinijos platybė
se, kuriose siaučia badas ir

žmones “teisingai, ne taip, 
kaip “komercinė spauda.” 
Jis sako:

“Kinijos valdžia prieš metus 
1 laiko pasiūlė Tibeto vyriausy
bei gražiuoju susitaikinto. Tik 
kai kantrybė išsisėmė belau
kiant, Kinijos armija paleista 
darban kraštą išlaisvinti iš ku
nigų ir dvarininkų.

“Amerikos žmonėms nebuvo 
išaiškinta, kad kai Amerikos 
armija prižygiavo prie 38-tos 
paralelės Korėjoje, Kinijos 
premjeras pasakė Indijos am
basadoriui, kad toliau ta armi
ja nebeturi eiti, kad užpuoli
mas ant šiaurinės Korėjos bus 
skaitomas pasikėsinimu ir ant 
Kinijos laisvės.“

sukilimai ir kur naujasis rė-j Korėjoj turime trečiojo pa 
žimas tebestovi ant molio saulinio karo pradžią. To 
kojų. Kartu su tuo kinų ko
munistai garsiai reikalauja 
sau teisės atsisėsti Jungti
nių Tautų Organizacijoj, su 
veto teise ir stipriu balsu viĮsikišimas Į karą rodo, kad 

jie turi kitokius, “kiniškus” įsuose pasaulio politikos 
ar maskvinius išskaičiavi- klausimuose.
mus tą daiyti. Kokie tie iš-j Kinų komunistų delega- 
skaičiavimai? i cija, kuri šią savaitę atvyk-

Manoma, kad kinų ko- sta j New Yorką, sakosi at-
munistai nori užtikrinti sau 
ir toliau pigią elektrą iš Ya- 
!u upės elektrainių, kurias 
pastatė japonai 1937 me
tais ir kurios aptarnauja ir 
Korėjos ir Mandžurijos pra
monę. šalia to, kinų komu
nistai nori “išspręsti” For
mozos klausimą. Formozos 
užkariauti jie neįstengė, o

Šito rašto originalas su 
pasirašiusiųjų parašais via 
padėtas pas Norman Thom
as. Pasirašiusiųjų pavardės 
neskelbiamos, kad apsau
goti likusius Rusijoj pasi
rašiusiųjų gimines.

Lietuviškiems bolševi
kams dar vienas Įrodymas, 
kad “rojuje” ne viskas tvar
koje.

V. ANDRULIO BYLA
“Naujienos” (Nr. 269, 

lapkričio 15 d.) trumpai 
aprašė V. Andrulio pasku
tinį pasimatymą su Ameri
kos teismu. Visą valandą 
kaltinamojo advokatas kai
šiojo teismui visokių “pra
keiktų” buržujų liudijimus, 
kad Andrulis padorus vy
ras ir nekaltas. Net kalti
namojo suolo Andrulis ne-

teismas patvirti 
no bausmę John Margaron’tri, 
buvusiam Baltojo Namo daž

nam lankytojui. J. Margaron

vykstanti ne teisintis dėl ki
šimosi Į Korėjos karą, bet 
“kaltinti” Ameriką dėl jos 
“agresijos” Korėjoj, For- 
mozoj, Indokinijoj ir kitur. 
Kinai žada reikalauti, kad 
“svetima kariuomenė” butų 
ištraukta iš Korėjos, kad 
Formozos sala butų pripa
žinta komunistinei Kinijai 
ir kad “teisėtas” Kinijos at
stovas atsisėstų Į JT saugu
mo tarybą.

Amerikos vyriausybė ne
nori karo su komunistine 
Kinija. Toks karas butų be
prasmis kraujo liejimas, 
nes Amerika neturi jokių 
imperialistinių siekimų Azi
joje. Todėl Amerikos vy
riausybė jau skelbė, kad ji 
mielu noru ištrauks savo

; kariuomenę iš Korėjos, ka
da ten bus atstatyta tvarka 
ir Susidarys viso krašto vy
riausybė. Amerika dės pas
tanga, kad Kinijos pramo
nė gautų elektrą iš Yalu 
upės elektrainių. Ir dėl For
mozos Amerika yra pareiš
kusi, kad, baigus Korėjos 
karą. Amerikos laivynas ne
begins tos salos, o dėl Kini
jos Įsileidimo į JT organi
zaciją Amerika nežada to
kį tarimą vetuoti, jei dau-

karo nebus galima .išvengti, 
jei toks yra Maskvos spren
dimas. Vakarai gali tik di
dinti savo jėgas pavojui pa
sitikti.

Jei trečiasis karas kiltų 
iš Korėjos, svarbiausias to 
karo frontas butų ne Azija, 
bet Europa. Korėja, Kinija 
ir visa Azija butų tik an
traeiliai karo frontai.

Derybos su komunistine 
Kinija, manoma, parodys, 
ko nori naujasis Kinijos rė
žimas—taikos ar karo? Jei 
kinų komunistai pasisakys 
už karą. tai jie pasisakys ne 
Kinijos interesuose ir ne už 
kinų reikalus, bet Maskvos 
interesuose ir už Maskvos 
imperializmo reikalus.

“Komercinėj” spaudoje 
mes senai skaitėme Kinijos 
bolševikų režimo “įspėji
mą” amerikiečiams neiti 
per 38-ją paralelę. Taigi, 
ta žinia nebuvo nuslėpta, 
kaip Bimba sąmoningai me
luoja. Bet Bimba nepaaiš
kino, kokią teisę Kinijos 
bolševikai turi imti savo 
“globon” šiaurinės Korėjos 
agresorius, kurie pradėjo 
karą?

0 dėl Tibeto, tai Bimba 
visai nusibimbavo, kai kal
ba apie “išsisėmusią kant
rybę.” Jei “išsisėmusios 
kantryės” užtenka tautoms 
pavergti, tai kodėl Kinija 
negalėtų ir Indiją “i§isfe= 
vinti’’ iš kunigų ir Nehru?

x
Ko Kinai Nori?

Prezidentas Trumanas 
praeitą ketvirtadienį nedvi
prasmiai pasakė komunisti
nės Kinijos vadams, kad 
Amerika neturi mažiausio 
noro kėsintis į Mandžuriją. 
Taip yra pasisakiusios ir 
visos Jungtinės Tautos.

Iti, kad ponas daktaras rašo, 
kas ant seilės užeina, ir už 
savo žodžius neatsako.

Mes ir “Socialističeskij 
Viestnik” ir “The New 
Leader” sekame, bet nieka
da nesame juose pastebėję 
“atviro Stalino garbinimo.”

Veisti į vieną krūvą “vi
sus rusus” yra politinis 
kvailumas, kurio neišperka 
nė tariamas lietuviškas pat
riotizmas.

M
Trockio Žudytojai

Buvęs Amerikos komu
nistų vadas, Louis Budenz, 
praeitą savaitę paskelbė, 
kad jis padėjęs Sovietų Ru
sijos Raudonojo Kryžiaus 
atstovui Rabinovičiui Ame
rikoje, 1937-1939 metais, 
šnipinėti Trockį ir paruošti 
Trockio nužudymą. Gydy
tojas Rabinovičius, vadina-
mas “Mr. Roberts,” po 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vo priedanga, organizavo 
Trockio nugalabijimą ir 
dingo, o jo paliktas žmog
žudys, Stalino agentas 
Frank Jacson, per Trockio 
sekretorės seserį įsipiršo i 
trockistų eiles ir nugalabijo
Trockį 1949 metais.

x
“Džiugus |vykis”

Julius Smetona vertina 
šen. R. A. Tafto perrinkimą 
Ohio valstijoj ir sako, jog 
tai

“yra džiugus įvykis visiems 
geros valios žmonėms . . . 
įrodymas, kad teisingumas ir 
padorumas net ir politikoje 
dar nėra nustoję savo svo- 
no.

Kodėl išrinkimas demo
krato Fergusono butų bu
vęs liūdnas įvykis “geros 
valios žmonėms,” Julius 
Smetona nemokėtų paaiš
kinti, o kas dėl “teisingumo 
ir padorumo” politikoje, tai

užėmė. Dešimtimis tuks- 
popiežių moks- tančių tremiamų iš Lietuvos

PABĖGO

buvo įsipainiojęs į “penkis . .
procentini,” biznierių byl, Ir igumas JT narių taip nutar- 
buvo pagautas sakant netie- tų.
są. Jis nuteistas nuo 8 nt Jei kinų komunistai turi 
nešiu iki dvej, metą kalėti, tiktai “kiniškus” išskaičia-

Amerikietis kareivis, Richard 
Brussov iš Fort Worth, Tex^ 
12 valandų buvo atkirstas 
nuo saviški, šiaurinėj Korė
joj už kin, komunistą linij, 
ir tik nakties tamsumoj su
gebėjo grįžti pas savuosius.

Amerika darys viską, kad kodėl tik R. A. Tafto lage 
ryje šitokios prekės šinkuo- 
jamos, o unijose ir demo
kratuose jų nėra?

Juliaus Smetonos tikro
sios politinės plunksnos iš
lenda viešumon, kai jis sa
ko, jog

“Viską draugėn sudėjus, 
šiuos rinkimus galima vertin
ti kaip posūkį į dešinę, kaįp 
įspėjimą, kad tolesnis slinki
mas į Anglijos pobūdžio so- 
ciaFzmą tuo tarpu dar yra 
per ankstyvas.“
Posūkis Į korporacijų iš

pustus pelnus, Į mažiau so
cialinės įstatymdavystės Ju
liui Smetonai yra “džiugus 
įvykis.” Atrodo, kad tas 
Vyras jau spėjo šėrų įsigyti 
ir dabar baukštosi, kad kas 
nors jo neapipešiotų.

Visai klaikiai skamba Ju
liaus Smetonos aiškinimas, 
kad

“Kenčiančiai lietuvių tau
tai ir kitoms bolševikų nai
kinamoms tautoms tie rinki
mai yra lyg tolimas malonus 
vėjelio pūstelėjimas, silpnutė 
prošvaistė tamsybių miglo
se.“

Atrodo, kad Julius Sme
tona ir “kenčiančios lietu
vių tautos” reikalus prade
da matyti per republikoniš- 
kus akinius, o, tai reiškia, 
kad jis jų visai nebemato. 
Visoj Europoj į izoliaciją 
linkusiųjų republikonų lai
mėjimas sukėlė susirūpini
mo/ bet Julius Smetona 
džiaugiasi ir tiek. Jam 
“pūstelėjo” iš dešinės “ma
lonus vėjelis.”

—J. D.

priėjus garbingos taikos su 
Kinijos bolševistiniu reži
mu.

Lieka klausimas, ko sie
kia Kinijos komunistai, ku
rių bosai sėdi Maskvoje. 
Ar jie nori karo su Ameri
ka?

Visai galima, kad Mas
kva norėtų kinų komunistų 
armijas užsiundyt/ prieš 
Ameriką, bet ar Kinijos nu
alintas, badaujantis kraštas 
gali kariauti? Viskas rodo, 
kad kinų komunistai tiktai 
rodo dantis, bet Į atvirą ka
rą vengs įsivelti. Jie, kaip 
ir jų pagarsėjęs judošystė- 
mis bosas Maskvoje, ban
dys iš šiaurės korėjiečių 
kraujo pasipelnyti ir išsi
derėti SAU vieną kitą rie
besni kąsnį.

x
“Atvirai Garbina Staliną”

Dr. Albertas Tarulis 
“Drauge” lapkričio 7 d. ra
šo:

“Patyrimas parodė, kad rusų 
pažiūros į jų pavergtas tautas 
yra visiškai vienodos, štai, fti- 
su socialistą.; Amerikoj, susi
spietę apie ‘Socialističeskij 
Viesnik’ ir ‘The New Leader’ 
(Weinbaum, Abramovich, Dal- 
linn) atvirai garbina Staliną, 
kad jis, girdi, neišbarstąs ‘ru
siškų’ žemių, ir dergia ukrai
niečių pogrindžio veiklą.”

Daktaras Tarulis gerai 
padarytų, jei nurodytų, kur, 
kada ir kokiais žodžiais 
“Socialističeskij Viestnik” 
ir “The New Leader” “atvi
rai garbino Staliną.” Be 
tokio nurodymo teks many-1

į
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Kas Girdėt Chicagoje
Kaip ir Kodėl 
Laimėjo Brenza

j Dėl tokio kai kūnų lietu- 
jvių pasielgimo tik retas ne-

Chicagos lietuviai, o kar- “P?, b'°^ ?‘k
to lietuviai visur, gali pasi- ^Syti^ta^L ne^Ji 
<feuu«ti ir pasididžiuoti remtjs ne- dem0Jkratai “nei 
rtamb.u laimėjimu. .Kai b)ikonai viena a’r k-_
•• o__ .... . ita partija, skirdama lietuvi
Jimas nesitikėtas, o gal ir kandidatu tikisi kad lietnnepageidautas. Pasaulio lie-' — - tlklS1’,kad h^tu‘
t ‘T® , vlai uz J° pravedimą stos.
finJLn ^1P-— V*”’’’ dabar pasirodo, kad dali
finansų ministerių įsnnktas lietuvi galima suol ani;t

T*“ “Zf; 2uoti Prieš saviški. Dalykų'
. v r> Rinktas iz- sušvelnina tik tas, kad Jo- 

mn u oo County, ku- nas grenza visgi laimėjo. i 
noj yra Chicagos miestas.! _. , , . !
Jo žinyboj bus apie pusę1 Chlcašos lenkU spaudoje 
biliono doleriu. Kad jis Jonui Brenzai buvo rodo-, 
tam darbui kvalifikuotas, imas Palankumas- Jis buvo 
tai aišku iš to, kad jo veda-;valzdu°janias. kalP° “/oda-j 
mas bankas depresijos me- kas- . Bet Įsižiūrint Į len
tų atlaikė tokia finansinę distriktų balsus, tai ne-
audrą, kurios ‘ neatlaikė'išrodo> kad lenkai s*™ bal< 
daugelis labai didelių ir sais ypatingai butų Joną 
garsių Amerikos bankų. įBienzą lėmę. Tai kaip ir

.kodėl Jonas Brenza visgi 
Bankininko Jono Brenzos laimėjo?

kandidatūros rėmimo reika-. Kaip anuo metu adv. Jo
te Chicagos lietuvių tarpe nas Zuiis pateko i teisėjus 
įvyko tikras Babylonas. su demokratų ant) laikų 
Lietuvių tarpe buvo tokių, banga, tai panašiai dabar 
kūne ji uoliai ir širdingai Jonas Brenza pateko Į ap- 
rėmė. Buvo demokratų, ku- skrities iždininkus su re- 
rie jį rėmė, kaipo lietuvį, publikonų šių metų banga. 
Buvo demokratų, kurie lai-,
kėši savo linijos ir rėmė tik! Dabar Chicagoje yra trys 
demokratų sąrašą. Bet at- lietuviai patekusieji Į aukš- 
sirado tokių, kurie elgėsi
lyg blaivo proto būt nete
kę.

Kai iš žymių Chicagos 
lietuvių susidarė komitetas 
remti Jono Brenzos kandi
datūrą, tai šmakšt atsirado 
lietuvių komitetas remti jo 
oponentą. Ar toks komite- vynis renkamus pareigūnus, 
tas atsirado tam, kad su-!B° šių rinkimų 6 yra repub- 
teikti talką demokratų par- likonai, o 3 demokratai, 
tijai? Aišku, kad ne. Jei'Adv. Olis turi geriausius 
jiems butų rūpėjęs demo-,'ansus likti jų pirmininku, 
kratų laimėjimas, tai jie būt Ant nelaimės, jo sveikata 
išėję už senatorių Lucas,' susvyravo. Apie porą sa- 
kurio pralaimėjimas sukrė- va’čių gulėjo ligoninėj. Da- 
tė visą dabartinę adminis- bar namie sveiksta iš pa- 
traciją ir nuaidėjo po visą lengva.
pasaulį. Aišku kad jiems'p.^k, Attiaai 
rūpėjo ne demokratų parti
jos laimėjimas, o pakenki-' Būtinai reikia pasirūpinti, 
mas Jonui Brenzai. kad ateity rinkiminei kam-

TELEFONŲ STREIKAS

Visoj Amerikoj ėjo užmiesčiu telefonų susisiekimo strei
kas, kuriame dalyvavo virė 33,900 tarnautoją. Streikas 
ėjo dėl algą pakėlimo. Virš* j matosi piketą linija prie 
telefoną ir telegrafo kompanijos Nev Yorko didmiestyje, 
e apačioje piketą linija prie Chesapeake and Potomac 
telefono kompanijos Washingten*e, D. C.

proga pasiliuosuoti nuo savo 
didžiųjų griekų kuprinių. 
Tokiems žmonėms išmesti 
vienas kitas tūkstantis do
lerių visai nieko nereiškia, 
o būti laisvam nuo tų bai
siųjų nuodėmių, tai tikrai 
didelė palaima.

Tačiau ar tie didieji 
“griešninkai” naudosis ar 
ne šventųjų metų proga, tai 
to aš nežinau.

Iš aiškinimo apie šventų
jų metų reikšmę teko suži
noti, kad kitą syk “visuoti
nas nuodėmių atleidimas” 

•buvo daug brangesnis ir 
daug sunkiau gaunamas, 
negu šiomis dienomi?. Ki
tą syk buk tik buvo galima 
gauti visuotiną nuodėmių 
atleidimą einant į kryžiaus 
karus kariauti su turkais už 
atvadavimą šventosios že
mės. Tik kažin kodėl tas

_________ , J
Wor c esterio Naujienos

Lietuvai Remti Draugijos tendentas i tautos vadus 
centro valdybos posėdis tiek buvo patenkintas tais 
įvyks lapkriččio 26 d., 12:30 skriduliais, kad, jų prival- 
val. po pietų, Lietuvių Pi- gęs, prašėsi priimamas i 
liečiu Klubo salėje, 12 Ver- garbės narius. Tas ir buvo 
non PI. i padaryta.

Visi, kurie esate išrinkti, —:—
į valdybą, nuoširdžiai kvie-1 Anądien išėjau į miestą 
čiami dalyvauti viršminėtą žinių paieškoti. Nutariau 
dieną Worcestery. aplankyti lietuvių ratelį.

Lapkričio 26 d., 5 vai. Paklausiau žmogaus kelio, 
vakare, Lietuvių Piliečių Pasakė eiti už gazolino stei- 
Klubo svetainėj, 12 Vernon šino, žydų name virš grai- 
Pl., įvyks L. R. Draugijos kų karčiamos. Nuėjau, 
1 skyriaus koncertas. Pro- šiaip taip suradau duris ir 
gramą išpildys Vilniaus pamačiau didžiąją ratelio 
Operos solistai Juzė Krišto- dalį pas graikus. Interview 
laitytė, sopranas, ir Stasys j nebeprašiau, nes benorėjau
Liepas, baritonas. Akom
panuos muzikas Jeronimas 
Kačinskas. Koncerto vedė-

, . jas bus Kauno Valstybinio 
pranciškonas nepasake sa- Teatro aktolius Vitalis Žu
vo radio klausytojams,. kad-kauskas iš Brooklyn, N. Y. 
tie dievobaimingi kryžiokai
pelnydami visuotiną nuodė- šeštadienį, lapkričio 25
mių atleidimą žudė ir lietu-d > 7;30 va, vakare įvyks 
vius ir plėšė Lietuvos tortą, ^okjaį. Gros Jono Dirvelio 
visną naikindami karau ^t^kestra. Pelnas skiriamas 
ugnimi? Kryžiaus karai

į buvo juk skelbiami ir prieš 
; lietuvius.

Radio Klausytojas.

PHILADELPHIA, PA.

tas vietas. Adv. Jonas Zu 
ris trečiu terminu tarnaująs 
kaip teisėjas, adv. Antanas 
Olis, tarnaująs kaipo Sani
tary District Trustee, ir da
bar Jonas Brenza, kaipo 
Cook County iždininkas. 

Sanitary District turi de-

Worcesteriečių Kliubo Pirmininkas
Vytautas Skrinska yra rimtas ir veiklus vietos 

lietuvių veikėjas ir 
geriausis Worceste- 
rio Lietuvių Ukėsų 
Kliubo pirmininkas, 
kokį tik Kliubas yra 
kada turėjęs. Jis yra 
vertas išrinkti ir ant 
kitų metų Kliubui 
pirmininkauti, nes 
jis visada dirba tei
singai ir nuoširdžiai 
Kliubiečių gerovei.

Taigi, Groudžio 
mėnesio balsavi- 

Vy tautas Skrinska muose visi balsuo
kite už VYTAUTĄ SKRINSKĄ

Vytautą Skrinską nuoširdžiai remia į Kliubo 
pirmininkus ir Senų Kliubiečių Komitetas, 20 
Crescent St., Worcester, Mass. (29)

I f

LAIKAS UŽSISAKYTI

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

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
East Broadvray South Boston 27, Mass.

panijai einant ir turint kan-j PITTSBURGH, PA.
didatą saviškį, toks Baby-į ---------
lonas, koks įvyko dėl Bren- Visuotinas Nuodėmių At- 
zos praėjusiuose rinkimuo- leidimas už Kelionę į Ro
že, daugiau neatžikartotų įr nu ir Šventųjų Metų Is 
kad nieko panašaus neįvyk
tų kitur. Todėl butų ge
rai, kad Amerikos lietuvių 
tarpe spaudoje ir gyvu žo
džiu tas dalykas butų ap
svarstytas ir išdiskusuotas.
Klausimas yra: Ar lietuviai 
—demokratai ir republiko- 
nai—privalo blokuotis, kai 
yra proga pravesti saviškį, 
nepaisant ar jis eitų vienos 
ar kitos partijos sąrašu? Iki 
šiol išrodė, kad musų tarpe 
yra toks nusistatymas.
Brenzos reikale toks nusi
statymas susvyravo.
Minių Minios Žmonių 
“Naujienų” Koncerte

“Naujienų” metinis kon
certas Įvyko lapkričio 12 d., 
kaip ir kitais metais, Soko- 
ų salėj. Nors tai viena is 

didesniųjų salių, bet ji 
Naujienų” koncertams per- 

maža. Šių metų publikai 
reikėjo dvigubai didesnės 
salės. Programa buvo pir
mos rūšies. Pradžioje bu
vo vaidinta komedija “Lai
svė Moterims.” Geras vei
kalas, šaunus vaidinimas 
publiką sužavėjo. Vaidini
mas ėjo artisto Stasio Pil
kos vadovybėje. Antroji 
programos dalis susidėjo iš I 
rinktinių dainų, rinktinių 
artistų išpildytų. Keletas 
ištraukų buvo sudainuota iš 
populiariškų itališkų operų.
Buvo tokių, kurie tą kriti
kavo, sakydami, kad norint 
svetimtautiškų dainų, gali
ma vvkti i vidurmiesčio te
atrus, o čia turėtų būti iš
imtinai lietuviškai. Bet iš 
jaunųjų teko girdėti pasi
tenkinimo, kad tarptautinio 
populiarumo solo dainos, 
duetai ir sekstetai jiems te
ko išgirsti “Naujienų” kon 
čerte.

Laisvamanis.

SLA Aštunto* Apskrities 
Susirinkimas

Spalių 25 d., Liberty Fe- 
deral Savings and Loan As
sociation oanko patalpose, 
Įvyko SLA aštuntosios ap
skrities atstovų susirinki
mas. Susirinkime dalyva- 

radio valandėlę ir kas nc-jvo pirmininkas adv. C. S. 
dėldienį leidžia oro bango-į Cheledenas, sekretorius inž. 
mis savo programas, o tam j Vladas Norkus, kuopų at- 
tikrą dalį programos pa-'stovai Jonas Grinius, Zig

tori ja

Pittsburghe lietuviai pran 
ciškonai turi taip vadinamą

švenčia religijai ir religiškų 
reikalų aiškinimui. Kai ka
da, turint laiko, klausantis 
kitų lietuviškų radio pro-

mas Jankauskas, Antanas 
Tvaranavičius, Antanas 
Griganavičius, Jonas Vai
vada ir K. Krivickas. Adv.’

sergančių tremtinių Euro
poj šalpai.

Lapkričio 1 d. LRD 1-sis 
skyrius išsiuntė 19 paketė
lių Į Vakarų Vokietiją; tarp 
tų du buvo vegetariški, fi
losofui rašytojui Vydūnui ir 
Elzei Jankutei.

Kainavo tie paketėliai 
$110. Norima prieš Kalė
das pasiųsti dar ir daugiau. 
Prie paketų siuntimo dirba: 
J. Dvareckai, P. Aukštuolis, 
Juzė Krištolaitytė, Tonku- 
naitė, inž- A. Vagelis, J. 
Lendraitienė, A. Palubec- 
kas, N. Vaikšnorienė ir kiti.

Vietoje randasi neišma
nėlių, kurie boikotuoja tą 
gražų darbą.

drumsti pakilios nuotaikos.

Lapkričio 5 d. LPK sve
tainėje buvo Lietuvių Mo
terų Klubo choro koncertas, 
vadovaujant muzikei M. 
Meškienei. Gaila, buvo 
permažai garsintas, tai pub
likos nedaug atsilankė.

Moterų chorui ir jo vado
vei reikia atiduoti kreditą 
už jų darbštumą ir už gy
vą dalyvavimą musų lietu
viškoje veikloje.

Rep.

BROOKLYN, N. Y.

gramų—Povilo Dargio, Jau- C. S. Cheledenas painfor- 
nųjų Lietuvių—paklausau mavo atstovus apie SLA sei
ir pranciškonų. Visos Pitts- 
burgho lietuviškos radio 
programos yra leidžiamos

mą, Įvykusį birželio mėnesį 
Baltimorėje. Išklausius pra
nešimą, padarvta visa eilė

iš skirtingų stočių ir skir-Įtarimų, 
tingomis valandomis. Tikį Pirmiausia nutarta su- 
pranciškonai ir vyčiai iš tos ruošti parengimą, kuriame 
pačios stoties leidžia savo naujai atvykusieji lietuviai 
programas vieni paskui ki- butų supažindinti su SLA 
tus. veikla ir su fraternaline ap-

Vietos klube eina karšta 
rinkiminė kova. Į svarbes
nes valdybos vietas išstaty
ta po du kandidatu, nariai 
diskusuoja, svarsto, kuriuos 
geriau išrinkti.

Musų mieste ir “cepeli

Siuvėjų Dėmesiui

Lapkričio (Nov.) 29 d. 
vyksta svarbus mėnesinis 
lietuvių siuvėjų 54 skyriaus 
narių extra susirinkimas.

Susirinkime bus statomi 
kandidatai į musų skyriaus 
valdybos rinkimus, kurie 
įvyks slaptu balsavimu 
gruodžio mėnesį.

Susirinkimas Įvyks uni
jos namuose, 11-27 Arion 
PI., Brooklyne.

Skyriaus nariai turi su 
savim atsinešti sočiai secu- 
rity ir unijos korteles.

Raginame skyriaus na
rius kuo skaitlingiausiai da- 
lybauti.

Lietuvių siuvėjų 54 sk.
Pildomoji Taryba.

Tautieti, nepamiršk, kad- _ 1 _ T ~ — X—_

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį”. Kama metams $3.

Lapkričio 12 d. pranciš
konai aiškino apie reikšmę 
šventųjų metų ir kelionę Į 
Romą; ragino savo klausy
tojus keliauti i Romą ir 
gauti visuotiną nuodėmių 
atleidimą. Reiškia, nors ir 
būtumei didžiausiose nuo
dėmėse paskendęs, bet jei 
šventųjų metų proga nuke
liausi į Romą, tai busi pa- 
liuosuotas nuo visokių pra
sižengimų. Žinoma, kelio
nė į Romą, tai ne iš Pitts- 
burgho Į McKees Rocks, 
pėstute nenueisi, reikia lėk
ti orlaiviu arba važiuoti 
gelžkeliu ir plaukti laivu. 
Žinoma, tokiai kelionei rei
kia turėti gal daugiau kaip 
tūkstantį dolerių. Reiškia, 
visuotinas nuodėmių atlei
dimas gerokai kainuoja ir 
paprastiems žmonėms var
giai ir apsimokėtų dėl pa
prastų ir kasdieninių nuo
dėmių.

Bet tokie “griešninkai." 
kaip Chicagos Kaponis ir 
kitokie visokie didieji gem- 
bleriai ir raketieriai, kūne

drauda. Parengimas įvyks 
gruodžio 10 d., Lietuvių
Muzikalėje Salėje.

Kuopos paragintos, kad 
dėtų pastangų surasti nau
jų narių tiek iš vietinio jau
nimo, tiek iš naujai atvy
kusiųjų lietuvių tarpo.

Nutarta imtis žygių, kad 
kitų kolonijų apskritys ir 
kuopos sudarytų komitetą, 
kuris rūpintųsi perorgani
zuoti Susivienijimą, kad jo 
finansiniai, apdraudos, šal
pos ir kiti reikalai butų 
tvarkomi pagal šių dienų 
reikalavimus ir kad ligšio
linė sistema butų pataisyta.

nai” yra valgomi. Lapkri- į Tavo tėvų kraštas
čio 11 d. Maironio Parke Ya %r;_
, » x v i j ir žiaunai naikinamas, rn-buvo Meno Ratelio skndu- gid-k darbu ir auka 
lių (cepelinų) vakaras. Da- o išiaįsvinimo. Aukas
lyvavusieji patyrė, kad ce- Amerikos Lietuvių
pelinai yra ne, kas kitas Tarybai, 1739 So. Halsted 
kaip maltos mėsos su tar- gt., Chicago, UI., ar vietos 
kalniais valgis. Vietos pre- ALT skyriui.

SOUTHERN CROSS HOTEL
PAUL USANIS, Savininkas

Atvykę į Miami, Florida, paskambinkite, o mes tuojau 
nusiusime 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

1

Philadelphijos 8-sios ap
skrities valdyboje įvyko 
vienas pasikeitimas: kasi
ninkė p. Dambrauskienė 
pasitraukė iš einamųjų par
eigų ir tos pareigos laikinai 
pavestos eiti inž. Vladui 
Norkui.

Inž. V. Norkus.

Juo didesnė bus Tavo 
• i.. u- - Lietuvai gelbėti auka, juo

visokių suktybių priemone- Tėvynė bus Tau labiau dė
mia yra susikrovę milionus ^inga. Aukas priima Ame- 
dolerių, tai šiems “grieš- rikos Lietuvių Taryba ir jo*' 
ninkams” tikrai bus auksinė skyriai.

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
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuo® galima prisiųsti pašto
ženkleliais.

KELEIVIS
636 Eaat Broadvray So. Boston 27, Masa.
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Teheranas

Maikio su Tėvu
1943 metais, lapkričio 

mėnesio gale Persijos (Ira
no) sostinėj susirinko “tri
jų didžiųjų” konferencija. 
Dalyvavo prezidentas F. D. 
Rooseveltas. Winston Chur
chill ir sovietų maršalas J. 
Stalinas.

Teherane galutinai buvo 
'sutarta karo planas, kuris 
1944 metais vasarą ir buvo 
vykinamas, iškeliant ka-

mis “išvaduoti” ir 1
savo kišenę.

Jei Amerika ir Anglija 
butų sutarusios pulti vokie
čius per Balkanus, šiandien 
Rumunija, Albanija, Bul
garija, Vengrija. Jugoslavi
ja ir, gal būt. čechoslovaki- 
ja ir Lenkija butų laisvos 
šalys. Stalinas žinojo, kad 
jei kur amerikiečiai įkels 
koją, ten bolševizmas neįsi- 

riuomenę i Prancūziją “per galės. šiandien Europa
kanalą” ir i pietinę Prancū
ziją iš Afrikos ir Italijos.

Teherane buvo padėtas 
pamatas “Įtakų sferų” poli-

taip ir yra padalyta, kaip 
karo ginklai lėmė—kur ru
sai užėmė/'len rusiški dur
tuvai Įvedė bolševikišką

. c, o ~ . tvarką, o kur amerikiečiai
uka. ir Europos Rytų tautų ir . un de_
audavimui i rusišką vergi- mokratiška /varka. 
ją. Vėliau Jalta ir Pot^-Į . . , . , ,
drmas tiktai papildė ir pa-L $an.d,e? iston-
tikslino Teherano planus. ikal kaa buvo pa-

daryta didele klaida per 
W. Churchill, anglų vy- karą, kąi rusams buvo leis- 

riausybės galva, siūlė iškel- ta “iš\* duoti” Balkanų ša- 
ti kariuomenę Balkanuose lis ir pavergti 100 milionų 
ir per Rumuniją susijungti. Europos žmonių. Pagrindą 
su Rusijos kariuomene. W.lrusų Įsigalėjimui Europoje 
Churchill užsispyrusiai savo'padėjo Teheranas ir ten

ren uostą Mandžurijoj. 
Harry Hopkins sako:

“Roseveltaš’ paminėjo gali
mybę, kad Rusija gali gauti 
Dairen uostą Mandžurijoj ir tą 
jis pasakė pirmą kartą Tehe
rane. o ne Jaltoje. . . . Stalinas 
tuoj pareiškė nuomonę, kad ki
niečiai bus tam priešingi, bet 
Rooseveltas sakė, kad jis ma
nąs. jog kiniečiai sutiks pada
ryti Dairen laisvu uostu su in
ternacionaline garantija.”

Teherane buvo susitarta 
ir dėl Jungtinių Tautų or
ganizacijos kūrimo, bet 
smulkesni planai tai* orga
nizacijai sudaryti ten nebu
vo priimti.

Teherane “per klaidą” 
buvo iškilęs ir Baltijos šalių 
likimas ir Stalinas ten aro
gantiškai pareiškė, kad Bal
tijos šalys “apsisprendė“ 
Įsijungti Į Rusiją ir nesą ko 
tą klausimą svarstyti, o dėl 
Amerikos visuomenėje gir
dimų balsų už grąžinimą 
laisvės Baltijos šalims, Sta
linas pasiūlė “pavaryti pro
pagandą’’ už Baltijos kraš
tų priklausomybę Rusijai.

Nr. 47, Lapkričio 22, 1950

VADOVAUS ATLANTO SALIŲ ARMIJOMS

Generolas D. D. Eisenhower sveikinasi su laikraštininkais 
po pasimatymo su prezidentu Trumanu Baltajame Name. 
Kalbama, kad generolas greit bus skiriamas Atlanto Pak
to šalių armijų vyriausiuoju vadu. kaip tik bus baigta tar
tis dėl vokiečių armijos vietos Europos gynime.

planą gynė. bet Amerikos 
karo vadas, generolas Geo. 
C. Marshall’as, buvo prie
šingas tam planui ir siūlė 

—Sveikas gyvas, tėve! Valdžia dabar uždarė Į la- puolimą per Anglijos kana-
Kas girdėti? ;kupą komunistų daktarą, lą j Prancūziją ir iš ten tai-

—Negeros navynos. Mai- taigi dabar nebus kam juos kvti Į Vokietijos širdį.
ke.

—O kas atsitiko, tėve? 
-Jau tu. Maike, turbut

gydyti. Gali ir pats Bimba’ Rusijos diktatorius Stali- 
susirgti, o kas gi jam ope- nas Teherane puikiai pasi- 
reišiną padarys? Juk kokį naudojo gen. Marshallo

skaitei apie tą gazietose. buržujų daktarą nešauks !jplanu ir. pagal Harry Hop- 
Baisu ir pamislyti . . . Galėtų dar ispiauti kas ne- kins užrašus fkain naduodaGalėtų piauti kins užrašus (kaip paduoda

—Aš vis dar nežinau,1 reikia ar ir visai paplauti, 
apie ką tėvas kalbi. Taigi aišku, kad bus reika-

—Aš. vaike, kalbu apie Jingos geros liekarstvos, stė tokį karo planą Vakarų 
tuos Kenedos katalikus, ką kurios išvaro ligą be peilio. Europoje: 
buvo replenu nuskridę i Ry- Tai kaip tu mislini, vaike, 
mą pamatyti šventą tėvą ir;ar nevertėtų jiems pasiuly- 
gauti jubilėjušavų atlaidų.įti gyvatinės?
Gavo jie atlaidų ir dar ma- —Nepraktiškas sumany- 
garyčiom buvo pabagaslo-Į mas, tėve. Dabar ateina žie- 
vyti, ale vistiek šėtonas pa-ima. gyvatės jau lenda Į sa- 
kišo koją.. Grįžtant namo manas.
per aukštus kalnus, raple-’ —Jeigu ne gyvatinė, vai
rias užsikabino ir visi užsi-jke. tai aš turiu dar iš Lie- 
mušė. Išviso penkiasdešimt tuvos atsivežęs džiovinto

R. Sherwood knygoj “Roo- 
sevelt and Hopkins”) išdė-

astuoni žmonės! Ar tai ne 
baisus eksidentas!

—Taip, tėve, gaila žmo
nių. Bet tai ne pirmas ir ne

devindrekio.
—Tėvas kalbi nesąmones.
—Kodėl tu, Maike, sa

kai, kad čia nesąmonės?

“Stalinas tada pareiškė nuo
monę. kad butų neišmintinga 
išbarstyti jėgas Įvairiose ope
racijose rytinėj Viduržemių ju
ros dalyje. Jis sakė. kad 
OVERLORD (planas pulti per 
Pracuziją iš Anglijos) turėtų 
būti bazė visoms karo operaci
joms 1944 metais ir kad po 
paėmimo Romos jėgos iš Ita
lijos turėtu būti pasiųstos Į 
pietinę Prancūziją, kad diver
sine akcija parėmus OVER
LORD operaciją. Jis dargi 
manė. kad geriau butų atidėti

paskutinis toks Įvykis. Ne-!A.r^ neteisybė, kad komu- į Romos paėmimą, paliekant 10
laimės įvvksta kasdien.

—Tu, Maike. nenori su
prasti, kad šita nelaimė bu
vo visai kitokia, negu kitos. 
Juk šitie žmonės buvo nus
kridę pasveikinti popierių 
su šventaais metais. Jie te
nai suklaupę prieš ji mel
dėsi, o jis juos laimino. Tai
gi jie turėjo būt laimingi 
per visą gyvenimą. Ir vis
tiek juos ištiko tokia baisi 
smertis! Na. tai pasakyk, 
kodėl aniolas sargas jų ne
apsaugojo?

—Todėl, tėve, kad tokio 
sargo visai nėra.

—Kaip sau nori, Maike, 
tas tai jau ne prieš gerą. 
Jeigu jau butų supleškėję 
kokie protestonai ar kitokie 
šiaudadušiai, tai nebūtų 
taip markatna ant širdies, 
o dabar tokie geri žmonės!

—Žmonės, tėve. visi geri, 
iki nepadaro nieko bloga.

—Kaip išrodo, Maike, tai 
mudu šiandien nesusikalbė
sime.

—Ne, tėve, šituo klausi
mu nesusitaikysim.

—Olrait, Maike, o kaip 
butų, jeigu aš tau pasaky
čiau sekretą, kaip pasida
lyti pinigų? Ar tada tu su 
manim sutiktum?

—Į jokius “sekretus“, tė
ve, aš netikiu. Bet jeigu da
lykas rimtas, galiu pasi
klausyti.

—Well, aš tau pasakysiu

•ristų daktaras Kaškiaučius 
papuolė už grotų?

—Tas teisybė, tėve.
—Na tai kas dabar jiems 

iopereišinus darvs?
—Tai jau jų reikalas, tė

ve. Ne musų reikalas rūpin
tis kitų žmonių bėdomis. 
Pasaulyje yra daug įdomes
nių dalykų.

—Na. tai pasakyk gi, kas 
jau čia gali būt taip įdo-

priimti karo planai.
Amerikos karo planuoto

jai, ypač gen. Marshall, sie
kė greito karo galo ir todėl 
buvo padėję Į šalį visus po
litinius samprotavimus. Jie 
sakė, kad norint sumušti 
vokiečius, reikia per Pran
cūziją prasimušti iki vaka
rinės Vokietijos pramonės 
ir ten padaryti hitlerinei 
imperijai galą. Bet politi
nius Europos tvarkymo 
klausimus Amerikos karo 
planuotojai visai išleido iš 
akių ir. nežiūrint pakarto
tinų Churchillo raginimų, 
jie laikėsi savo plano ir su 
Stalino karštu pritarimu tą 
planą nutarė vykinti ir “tri
jų didžiųjų” konferencija 
Teherane.

Amerikos karo vadai ir 
Amerikos vyriausybė ir po 
karo nesistengė Rytų Euro
pos kraštams grąžinti lais
vę. Galimybių buvo, bet 
noro nebuvo ir nebuvo su
pratimo, ką reiškia Ameri
kos saugumui 100 milionų 
žmonių pajungtų bolševiz
mo diktatūros ir Įkinkytų į 
rusišką karo mašiną! Tik 
dabar amerikiečiai pradeda 
suprasti, kad Europoje yra 
100 milionų “šiaurinių ko-

Mes dar atsimename, kad 
per karą čia tikrai nebuvo 
gailimasi “propagandos“ 
už Baltijos kraštų padova
nojimą Rusijai.

Teherano konferencijos 
tarimai buvo Rusijos di
džiausias laimėjimas. Vė
liau Jalta tik patvirtino tą, 
ką Teheranas rusams fak
tiškai pažadėjo. Po Tehe
rano bolševikai visame pa
saulyje buvo gavę įsakymą 
išpažinti naują “vieros arti
kulą,” kuriam vardas bu
vo “Teheranas,“ o Ameri
kos bolševikų vadas Brow- 
der buvo net pagimdęs 
pamfletą “Teherano“ vardu 
ir aiškino bolševikams, kad 
nuo Teherano prasidėjo 
nauja era. —H» P.

MARGUMYNAI
į Mothe Cadillac buvo pran
cūzų armijos karininkas,

, , , ... gimęs Gaskonijoj 1660 me-
lajų kalnuose, mmisterių uis Nuo 1712 iki 1717

S palu o tos Televizijos 
Byla Chicagoje

Jau rašėme, kad federa
linė komunikacijų komisija 
davė leidimą Columbia 
Broadcasting System kom 
panijai pradėti siųsti tele
vizijos mėgėjams spalvotas 
televizijos programas. Ra
šėme ir apie tuos protestus, 
kurie kilo dėl to valdžios 
patvarkymo. Kitos radio ir 
televizijos kompanijos pro
testavo, kad valdžia jiems 
nedavė užtenkamai laiko

Trijų Metų Vedę*!

Nepalo karalystėj, Hima-

maus? I
—Įdomus yra klausimas, 

tėve, kuo gali pasibaigti 
Korėjos karas. Įdomu, ar 
bus šitame kare pavartotos 
atominės bombos. Kitas la- 
bai Įdomus dalykas yra da
bar mokslininkų daromos 
pastangos sužinoti, ar visa
ta turi kokias ribas, ar ne.

—O man, vaike, rupi ar
timesni reikalai. Iš vienos 
pusės man labai markatna, 
kad užsimušė daug katali
kų su popiežiaus palaimini
mu. o iš kitos pusės aš no
rėčiau dabar parduoti ko
munistams savo liekarstvų, 
kada jų daktaras sėdi už 
grotų.

Moderniška Duktė

Valydama nuo durų pirš
tų ženklus, motina sako:Į 
“Onut, tavo piratai nešva
rus, žiūrėk, kaip išdirbtos 
duiys

divizijų Italijoj laikyti ten da
bartinį frontą ir panaudoti li
kusias jėgas puolimui pietinėj 
Prancūzijoj. Jis sakė. kad rau
donosios armijos patyrimas ro
do, jog geriausia' daryti ofen-. ...... . ... ,
svvą dviem i vieną tašką tai- ‘ rejiecių, kūne, kilus ka- 
kančiomis kryptimis, priver- iui, kainuos Amerikai daug 
čiant priešą mesti savo rezer- kraujo. Bet tUOS “Šiaurinius
vus iš vienos vietos i kita. To- korėjiečius“ Europoje pa-|‘ , a. . . , .
dėl jis remia planą pulti kartu gamino Amerikos politikai15..0 V.1 ve eV,.* 
-•-'etinę ir šiaurinę Prancūziją. ]ajke karo ir JOS nuolaidu- ^lek’ kad .iŠ??'
o ne ‘barstyti* jėgas rytinėj Vi- ma§ įr nesiskaitvmas SU
duržemių juros srity." silpnesnių tautų laisve po

Toks buvo gen. Marshal- karo! 
lo planas ir Stalinas šitą Teherane Stalinas pasi- 
planą ne tik parėmė, bet žadėjo padėti sumušti Ja- 
karštai rekomendavo, vis poniją, o prezidentas Roo- 
siulydamas “neišbarstyti“ seveltas, visai Stalino ne- 
iėgu Balkanuose, kuriuos prašomas, pasiūlė Rusijai is 
Stalinas norėjo savo jėgo- Kinijos kūno išpjauti Dai-

pirmininkas Rama (pavel- 
dėtinas vyriausybės vadas) 
nuvertė karalių ir i jo vie
tą pasodino nuverstojo ka-Į 
raliaus anūką, trijų metų 
amžiaus. Tas jaunutis ka
raliukas jau yra vedęs mo
terį. . . .

Jaunų vedybos Sndijoj ir 
kituose Azijos kraštuose 
nėra retenybė. Indijoj 1929 
metais buvo išleistas Įstaty
mas, kure draudžia nepilna
mečių vedybas. Prieš išlei- 
siant tą Įstatymą, pagal 
1921 metų gyventojų su
rašinėjimą, Indijoj buvo 
218,463 ištekėjusios mer
gaitės mažiau 5 metų am- 

/fžiaus. Tarp 5 ir 10 metų 
amžiaus ištekėjusių mer
gaičių buvo 2,016,687; tarp 
10 ir 15 metų amžiaus ište
kėjusių mergaičių buvo 6,- 
330,207.

Indijoj ir jauni berniukai 
galėjo vesti moteris. Pagal 
dabar veikiantį Įstatymą 
mergaitės iki 15 metų am
žiaus negali tekėti, o jauni 
vyrai, tik sulaukę 18 metų 
amžiaus, gali vesti. Nepa
lo karalystėj tebėra seno
viška tvarka, ten ir trijų 
metų vaikai gali vesti.

metų Cadillac buvo plačios 
prancūzų kolonijos Louisia- 
na gubernatorius. Detroito 
kūrėjas mirė Prancūzijoj 
1720 metais.

Detroito kūrėjo garbei 
Michigan valstijoj yra pa
vadintas miestas Cadillac. 
Detroito vardas yra prancū
ziškas, lietuvių kalboje reiš
kia “Sąsiauris.“

Detroito įkurtuvių minė
jimas vyks Gražiojoj Saloj, 
Belle Isle, kur yra Detroito 
miesto parkas ir poilsio 
vieta, o minėjimo proga 
bus visokiausių parodų, 
ypač bus pabrėžiama Det
roito galinga pramonė.

O. tai ne mano piratai,“ 
savo skymą, o tu galėsi pa- ’ atsiliepė duktė. “Aš nie- 
daryti savo išvedimą. Mano kad rankomis dui-ų neda- 
sekretas yra toks, vaike. rau. Aš koja spiriu į duris.“ t

GALINGASIS “MO” DALYVAUJA MŪŠIUOSE

Amerikos karo didlaivb “Mfasoiiri.” apginkluotas 16-kos 
colių kanuolėmis. dalyvavo apšaudyme šiaurinės Korėjos 
uostų netoli Rusijos pasienio.

ma ir su seniau pirktais 
aparatais priimti.

Protestuojančios kompa
nijos kreipėsi Į teismą, kad 
jis federalinės komisijos 
patvarkymą panaikintu. 
Kompanijos sakė, kad rei
kalas eina apie labai stam
bų biznį, gal virš pusantro 
iliono dolerių ir sakė ga- 

’inčios įrodyti teismui, kad 
jos pajėgs ištobulinti spal
votą televiziją tiek, kad 
spalvotas programas gali
ma bus priimti ir su dabar
tiniais juodai-baltos televi
zijos aparatais.
Praeitą savaitę federalinis 
teismas Chicagoje svarstė 
tą bylą ir pradžiai patvar
kė, kad Columbia Broad
casting System atidėtų savo 
spalvotų televizijos progra
mų perdavimą vienam mė
nesiui, iki teismas turės 
progos nuodugniai susipa
žinti su visu tuo reikalu 
Todėl pradžia spalvotos te
levizijos programų perdavi
mo šiuo tarpu nukeliama iš 
lapkričio 20 d. į gruodžio 
20 d.

Kaip teismas galutinai iš-

Detroitui 253 Metu

Detroito didmiestis 'atei
nančią vasarą rengiasi mi
nėti 250 metų savo įkurtu
vių sukaktuves. Minėjimas 
vyks 1951 metais nuo lie
pos 23 d. iki rugpiučio mė
nesio galo.

Detroito 
prancūzai, 
dabartinio

Medvilnės Trūksta
Pernai metais Amerikoje 

medvilnės derlius buvo la
bai geras ir vyriausybė bu
vo pradėjusi baukštytis, kur 
reikės padėti perteklius. 
Medvilnės derlius 1949 me
tais siekė 16,000,000 bun- 
dulių. po 500 svarų bunau- 
lyje. Kad išvengus “per-, 
teklių” farmeriams buvo 
patariama sumažinti med
vilnės auginimą.

Fanneriai paklausė. Med
vilnės apsodintos žemės 
plotas buvo sumažintas. 
Prie to prisidėjo blogas 
oras ir visokie kenkėjai ir 
šiais metais medvilnės der
lius vargu bepasieks 10,- 
000,000 bundulių ir bus 
daug mažesnis, negu kraš
tui būtinai reikalinga turėti. 
Tiesa, iš senesnių metų at
sargų yra likę apie 6,000,- 
000 bundulių, todėl pramo
nei žaliavų nepritruks, bet

miestą įkūrė 
1701 metais į 
Detroito vietą 

atvyko iš Kanados prancū
zo Antoine de la Mothe Ca- medvilnės atsargos bus iš- 
dillac vedama kariška eks- scmtos. Ateinantiems me-
pedicija ir įkūrė Fort Pont- 
chartrain. Iš tos kariškos 
tvirtovės ir išaugo Detroito 
miestas. Pradžioje dabar
tiniame Detroite buvo ap
gyvendinta 50 prancūzų ka
reivių ir 50 civilių žmonių. 

Detroito kūrėjas A. de la

Teismas nori išklausyti 
daug liudininkų ir norės 
persitikrinti, kiek kitos ( 
kompanijos yra pajėgios ■ 
savo seną pažadą tesėti iri 
duoti žmonėms spalvotos

tams vyriausybė ragins far- 
merius daugiau žemės apsė
ti medvilne.

Prie medvilnės trukumo 
prisidėjo ir Korėjos karas 
ir ginklavimasis. Medvilnė, 
po plieno, yra viena iš svar
biausių karo medžiagų. Iš 
jos daroma 11,000 įvairių’ 
pavadinimų daiktų. Beje, 
iš medvilnės gaminama ir 
sprogstamoji medžiaga.

Laikas užsisakyti “Kelei-

televizijos programas, ku-į™’’ kalendorių 1951 me- 
rias galima butų priimti ir p, b
su seniau pirktais juodos- M

spręs, dar nėra žinoma, baltos televizijos aparatais, skaitymų. Kaina 50 centų.
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Dzūkiškos Vestuvės
Manchester, Conn., lap- toriaus, kur ponas Dievas 

kričio 4 d., šv. Brigytos baž- gyvena ir jam po pat nosia 
nyčioj susituokė p-lė Alytė netupsiu, kai ko dar gali 
Bočkutė su Bernardu Lar- užsiiustyt, o ligšiol mes 
kinu. Graži porikė, pačiam taip gražiai sutinkam, aš jo 
savo jaunystės žydėjime su- visai nebaderiuoju, jis man 

nieko blogo nedaro, tai 
kam čia be reikalo lyst į

kūrė šeimynini gyvenimą.
Linkėtina jaunavedžiams
sklandaus ir sėkmingo gy- akį,—ir jau apsisukęs einu 
venimo. * ~

Gavau kvietimą nuo savo
atgal. Bet žmona pačiupo 
už rankovės, įstūmė tarp

pusbrolio, Kazio Bočkaus, sėdinčių ir pati šalia tupte- 
dalyvauti jo dukros vestu- Įėjo. Sėdim ir laukiam kas 
vėse. Oficialiam kvietime čia bus.
Kazys dar pridūrė: “Bran-I Lygiai 10 valandą varpu- 
gus broli’ Malonėk atvykti tis suskambėjo, vargonai 
į šias vestuves, nes, man suužė, užgrojo, durys atsi- 
rodos, kad jau iš musų gi- darė ir pasirodė pulkas 
minių bus paskutinės, ir jaunuolių. Vaikinai visi fra- 
mųs gyvenimas jau trum- kuoti ir įsisegę po gėlę į at
pus.” (lapą. Mergaitės ilgom suk-

Dirstelėjęs į savo gyveni- nelėm, it lėlės pasipuošu-

PAGAUTOS JURŲ MINOS

T ūks t ančiai tokių minų buvo paleista Korėjos pakraš
čiuose. Jau penki Amerikos karo laivai nuskendo ar bu
vo sugadinti tų minų sprogimu. Kareivis R. L Sherman 
žiuri į kelias iš juros išplautas minas Korėjos pakraštyje.

mo nueitą kelią, iš tikrųjų, 
pastebėjau, kad jau ne vi
durdienis, bet visai arti sau
lėlydžio—nusprendžiau da
lyvauti.

Diena pasitaikė lietinga, 
atvykę prie bažnyčios ra
dom būrį žmonių su liet
sargiais. Kurie be lietsar
gių, tie greit smunka baž
nyčion. Mudu su žmona ir
gi spaudžiamės, kad grei
čiau patekus vidun.

—Kad jį biesas tą lietų, 
nebus galima gerai pamatyt 
nei nuotakos,—nigojo se
nyva moteriškė.

—Gal ta Bočkutė puodus 
grandė, kad taip lyja,—ant
ra pratarė lyg spėliodama.

—Gerai tu, sesute, sakai, 
juk jinai pati pagranduke, 
tai todėl taip ir lyja,—užak
centavo pirmoji.

Viskas aišku, kaip ant 
delno, vos tik prie bažny
čios durų ir jau žinom dėl- 
ko šiandien taip lyja.

Įžengėm vidun. Prie pat 
durų pasitiko jaunas, fra
kuotas, lyg “streitdžiakete” 
įvilktas jaunuolis ir klau
sia:

—Ar tamstos giminės?
—Taip, giminės,—žmona 

atsakė.
—Iš ženiko ar nuotakos 

pusės?
—Jaunosios,—vėl žmona 

atsakė.
Jis eina pirma, mudu pa

skui ir jau veik vidury baž
nyčios. Po dešinei sėdi tik 
keturios ypatos, o po kairei 
kone visos sėdynės užimtos. 
Truktelėjau žmonai už ran
kovės, kryptelėjau su galva 
į dešinę ir pakuždom sa
kau sėskim čia, va daug tuš
čių vietų—ir jau taikaus 
tūpt. O ji, kad griebs ma
ne už rankos ir sako—čia 
jaunojo giminėms, mes tu
rim būt po kairei ir pačiam 
prieky, kur jaunosios visi 
giminės sėdi,—atskaitė eg- 
zortą mano prisiega. O aš 
mislinu savo dūke. iš kur 
čia tiek tų giminių?

sios, kiekviena skirtinga 
spalva, pagal suknelės spal
vą nešasi po pluoštelį gėlių 
ir visi sutartinai bet labai 
lėtai žingsniuoja prie alto
riaus. Pats paskutinis eina 
mano pusbrolis, Charles, su 
dukra Alyte įsikibusia tė
vui į ranką; jinai pasipuo
šusi baltais rūbais, valionas 
gal būt 10 pėdų velkasi di- 
vonu per visą bažnyčią, tiek 
jaunutė, tiek skaisti gelton
kasė ir taip jai viskas tinka, 
kad net malonu žiūrėti. Vi
si negal atsistebėti, kad la
bai graži jaunoji nuotaka

Bažnyčios įrengimas la
bai gražus, o altorius dar 
gražesnis. Visur žvakės de
ga, mirksi, auksas tik žvil
ga, tik šviečia. Atėjo sto
ras kunigas, atlaikė mišias, 
viešai išsigėrė vyno ir davė 
jauniesiems po sakramentą. 
Visos šitos ceremonijos ėmė 
čielą valandą laiko. Man 
prisiminė, kai aš su savo 
prisiega ženijausi, prieš 38 
metus, tai Lawrence kun. 
Jusaitis tada gėrė ne vyną, 
ale šnapsą ir ne akyvaizdoj 
visų bažnyčioj, bet jo sek
lyčioj abu po vieną išver 
tėm ir jokių sakramentu 
nei ilgų ceremonijų nerei
kėjo, visas biznis ėmė ne 
daugiau 10 minučių. Sakau, 
kad tie laikai dabar ir kei
čias, pagal naujausius lai
kus kai kurie turi, vis su 
tom ceremonijom, po ant 
rą ir net po trečią pačią, o 
aš vis tą pačią.

Klausiau pusbrolio, kodėl 
;'is nebuvo pasipuošęs fra
ku. kaip visas pulkas per 
bažnyčią maršuojančių? 
Atsakė, kad, esą, kai vyres
nioji dukra, Onutė, tekėjo, 
tai tuomet irgi buvęs be 
frako. Bet jo geras kaimy- 
mynas, mano senas pažįsta
mas, drg. Petronis, paaiški
no visai ką kitą: Penkta
dienį vakare, kai ėjo visas 
pulkas ir kartu Charles į 
bažnyčią praktikuoti eise-

kęs fraku. Jų smielnas šu-. (naujakurė), Brazauskienė, 
niukas, kai pamatė savo M. Kvietkas, A. Bujavičiu- 
šeimininką įvilktą “streit-'kė, Kasiliauskienė ir Buja- 
džiakete,” tai tiek išsigan-Įvičienė; prie gėrimų—B. 
do, kad, lyg žaibo trenktas, Lemžis, A. Wash, Albinas
staugdamas išlėkė iš namų 
ir iki šiai dienai dar nesusi
rinko. Charles jam sakęs: 
Jeigu jau šuniukas išsi

gando, tai kaip gali būt su 
žmonėm, dar ir tie gali iš
bėgioti iš bažnyččios.” Pa
sidėjo ir daugiau nesivilko.

Nuo bažnyčios visi sugu
žėjo lietuvių puikion svetai
nėn. Iš viso svečių galėjo 
būt apie 400. Viršutinėj 
erdvingoj salėj šoko, o apa
tinėj, vienoj pusėj ilgiausi 
stalai apkrauti įvairiausiais

Ambrozas ir Vladas Bač- 
kus.

Čia buvo ne paprasta šei
mos sueiga, kaip sutuoktu
vėse būna, bet visos apie
linkės lietuvių banketas. 
Svečių buvo iš New Yorko, 
Torringtono, Hartfordo, 
Bostono, Manchesterio ir iš 
visos apielinkės.

Palyginus su senais lai
kais, reik rimui stebėtis. 
Senais laikais tosiose suei
gose, kur būdavo daug gė
rimų, užsibaigdavo mušty-

skanumynais, valgiais ir gė-(nėmis ir policijos įsimaišy- 
rimais; kitoj pusėj baras— mu. Gi va, dabar, įvairiau- 
gerk, valgyk, kiek ir ką tik’siais gėrimais sulai lūžta, 
nori. Užkandžiai ir gėrimai i svečiai pavieniai' ir bure- 
nuo stalų nebuvo nuimti nė;liais girkšnoja, bot gilto ne
vienai minutei, o vis dau-fra nė vieno. Jaunimas čia
giau buvo apkrauti. Vieni 
prisisotinę pasitraukdavo, 
kiti prisėdo ir taip ėjo iki 
vidurnakčio. Valgiai ga
minti ir prie stalų patarna
vimas buvo bendra kaimv- 
nų talka.

Gaspadinės buvo M. Kat- 
kauskienė, H. Brazauskienė 
ir M. Bujavičienė; prie sta
lų—A n t a n i n a Kaunaitė:

visai mažai vartoja svaiga
lus. Visi pavyzdingai užsi
laiko, vieni šoka. linksmi
nas, kiti prie stalų šneku
čiuojas, o dar kiti gana su
tartinai niūniuoja liaudies, 
ypač dzūkiškas dainas. Vi
sur nuotaika kuo puikiau
sia. Tai tokia čia buvo 
dzūkiška veselija.

A. Jenkins.

Floridoje Pasižvalgius

Tik jau ten prie pat ai- nos, tai ir jis buvo apsivil-

Jeigu kalbėti apie orą, tai vaizdas: jis liūdnas ir niu- 
Floridoje dabar labai gra- rus.
žu: vasaros karščiai praėjo,1 Šioks toks veikimas pasi- 
uraganai taip pat praėjo, reiškia tik Miamio mieste, 
prasideda pats įdomiausias bet ir čia jis apverktinoj 
metų laikas. Gamta puo- padėty. Bolševikuojantieji 
šiaši šviežia žaluma, nau- gaivalai savo įžulumu truk- 
jais žiedais, o maloni saulė (do ir slopina bet kokį lie- 
visus viliote vilioja. Netru- tuvišką darbą, o nemažai 
kus į šį įdomų kraštą kelių
keliais leisis šimtai tūkstan
čių turistų, kurių tarpe bus 
daug ir lietuvių svečių.

Kaulakis, C. K. Braze, Šu
kys ir visa eilė kitų.

Klubo “politiką” ir jo vei 
dą tegul pavaizduoja toks 
visai šviežus faktas. Spa
lių 13 d. buvo klubo susi
rinkimas. Čia paaiškėjo, 
kad klubas ateinančio sezo
no metu yra numatęs reng
ti du šokių vakarus, kurių 
vienas turėtų įvykti vasario 
14 d. Kadangi ALT sky
rius, susitaręs su BALF ir 
SLA skyriais, yra pasiiyžęs 
rengti Vasario šešioliktos 
minėjimą ir tai dienai jau 
senai yra užsakęs salę, tai 
klubui buvo pasiūlyta, kad 
nepakenkus minėjimui, šo
kių vakaro datą pakeisti 
arba kad ir klubas prisidė
tų prie to minėjimo. Mat, 
klubui ir anksčiau buvo pa
siūlyta prie minėjimo prisi
dėti, bet tada tas pasiūly
mas buvo triukšmingai at
mestas, su “argumentu,” 
kad tai butų . . . kišimasis 
į svetimos valstybės reika
lus.

Po aštrių ginčų dabar 
klubas savo ankstyvesnį nu
sistatymą “sutiko pakeisti” 
ir “nutarė,” kad jis prie Va
sario Šešioliktos minėjimo 
prisidės, jeigu visas gautas 
pelnas eis klubui, o ne Lie 
tuvos vadavimo reikalams, 
motyvuojant, kad klubas 
nieko nenori žinoti apie 
Lietuvos vadavihią ir neno 
ri kištis'į “politiką.”

Su tuo, žinoma, ALT sky
riaus nariai ir jiems prijau
čiantieji nesutiko ir griež
tai protestavo, bet, nežiū
rint to, visas reikalas atsi
dūrė gana sunkioj padėty, 
nes jeigu klubui nepasiseks 
Vasario 16-tos minėjimo 
pobūdį pakeisti paprastu 
savo šokių vakaru, ir iš to 
negalės pasipelnyti, tai jis 
yra nusistatęs minėjimui 
sąmoningai kenkti.

Pažymėtina, kad prie Mi- 
amio lietuvių klubo pri
klauso tikrų lietuvių ir gerų 
patriotų, gyvenančių kito
se Amerikos vietose, kurie i 
Floridą atvyksta tik pasi
svečiuoti. Jie čia užsimoka 
mokesčius ir remia klubą 
atsilankydami į rengiamus 
šokius arba piknikus, bet 
gal tik retas kuris pagalvo
ja, o koks gi, iš tikrųjų, yra 
tas klubas, prie kurio jie 
priklauso. Šie garbingi lie
tuviai svečiai taip pat turė
tų jausti pareigą, kad Mi- 
amio lietuvių klubas butų 

j tikra lietuviška organizaci 
ja, kuri lietuviams nedary
tų gėdos. To pasiekti tik
rai galima, tik reikia vie
ningo ryžtumo.

Žvalgas.

Naujienos is Kanados
Kami rok iečiai Tęsia 
Saviauklos Darbą

dienotvarkės punktas sukė
lė didelį visų dalyvavusių

, susidomėjimą ir buvo reikš- 
Po ilgesnes pertraukos su- pageidavimlJ ka3

sijusios su praėjusios vasa- kiekvieną diskusini susirin- 
ros metu, socialistų kamin- ki Um tikra dalte ,aiko 
skiečių organizacija Oak
villėj vėl ėmėsi naudingo ir
įdomaus saviauklos darbo,

butų skiriama panašioms 
pramonėms, skatinančioms

ruošdama savo diskusinius 
susirinkimus. Pirmutinis ru
dens sezono diskusinis su
sirinkimas įvyko draugų 
Frenzelių faunoj spalių 21 
d. Šis susirinkimas buvo 
įdomus ir turiningas, kaip 
ir anksčiau ruošti diskusi
niai susirinkimai. Pirmuti
niu punktu buvo drg. Vin
co Žemecko referatas apie 
didįjį Indijos laisvės kovo
toją Mahatma Gandhi. Re- 
ferantas savo labai kruopš
čiai paruoštame referate su
pažindino susirinkimą su 
socialine, politine ir kultū
rine Indijos struktūra dar 
tais laikais, kai jinai buvo 
britų kolonija, ir labai vaiz
džiai nušvietė tas visas ap
linkybes, kuriose gimė, au
go ir brendo Gandhi, kaip 
busimasis tos didžiulės tau
tos laisvės kovotojas. Visa

visus norinčius aktingai įsi
traukti į saviauklos darbą.

Baigiant diskusinį susi
rinkimą kaminskiečių vado
vybė susirinkusius painfor
mavo, kad keletas kamins
kiečių paskutiniu laiku per
sikėlė gyventi iš Oakvillės 
į Hamiltoną ir kad ten su
ėję į glaudesnį kontaktą su 
idėjos draugais bendromis 
jėgomis įkūrė stiprią lietu
vių socialdemokratų orga
nizaciją. Tuo budu Kana
dos lietuvių socialistų šeima 
padidėjo ir dabar vien tik 
Ontario provincijoj yra jau 
trys lietuvių socialistų orga
nizacijos autonomiškai vei
kiančios Kanados socialistų 
partijos ribose.

Pasibaigus susirinkimui, 
jo dalyviai buvo drg. Elz
bietos Frenzelienės svečiai, 
kuriems šeimininkė suruošė

. „ . , 'labai jaukų ir vaišingą pri-
tai užėmė pirmąją referato'ami Laike vaja„ ka_
dalk k,u.ri ir buv? ™inėtaT- minskiečių organizacijai ta-
susirinkime nagrinėjama ir 
sukėlė didelį susidomėjimą. 
Antroji referato dalis bus 
skaitoma sekančiam disku
siniam kaminskiečių susi
rinkime ir joje referantas 
pasižadėjo susirinkimą su
pažindinti su Gandhi vado
vaujamomis indų tautos ko
vomis dėl savo laisvės, ku
rios, kaip žinia, ir privedė 
prie Indijos nepriklausomy
bės ir kartu prie tragiškos 
Gandhi mirties.

Tolimesnė susirinkimo 
dienotvarkė numatė susirin
kusiųjų pratinimą ir lavini
mą viešai kalbėti visiškai 
nepasiruošus. Tas dieno
tvarkės punktas buvo visiš
ka naujovė, bet jisai davė 
gan gerų rezultatų ir, iš tik
rųjų, buvo gera pamoka 
pratinanti nepatyrusius as
menis formuluoti savo min
tis. Susirinkimo vadovybė 
surašė visus norinčius daly
vauti kalbėjimo konkurse ir 
speciali jury komisija kiek
vienam iš užsirašiusių davė 
teisę kalbėti penkias minu
tes kalbėtojo laisvai pasi
rinkta tema. Iš devynių as
menų dalyvavusių tame sa- 
votiškame gražbylystės 
konkurse, laimėtojais išėjo 
Jurgis Strazdas iš Guelpro 
ir Vladas Strazdas iš To

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”

636 Eaat Broadway, South Boston 27, Maas.

Paviršutiniškai pažvelgus 
į vietinius lietuvius, įspūdis 
taip pat gaunasi neblogas. 
Nors jie čia plačiai pasi- 
sklaidę po visą kraštą, bet 
beveik visi gražiai įsikūrę 
ir pasiturinčiai gyvena. 
Daugiausia lietuvių yra su- 
siburusių Miamyje. čia jie 
ir savo medžiaginiu įsikūri
mu pralenkę daugelį kitų. 
Jų tarpe nemažai yra stam
bių biznierių ir šiaip turtin
gų žmonių. Neskaitlingi 
naujakuriai taip pat gražiai 
kuriasi ir sumaniai prisitai
ko prie gyvenimo.

Bet pasižiurėjus į kitą

o
patriotiškų lietuvių ramiai 
sau snaudžia ir iš to snau
dulio nenori atsibusti, kad 
vėliau “dėl šventos ramy
bės” nereikėtų “gadinti sau 
nervų.” . . . Dėl šios prie
žasties čia merdi BALF’o ir 
SLA skyriai, jaunas ALT 
skyrius turi vesti labai sun
kią ir atkaklią kovą, o lietu
vių klube šeimininkauja 
keisti lietuviai. Kai kurie 
jų priklauso komunistinei 
ALDLD organizacijai, kuri 
jau plačiai visiems žinoma 
savo priešvalstybine veikla.

Atėjo pats aukščiausias 
laikas tikriesiems lietu
viams ir patriotams sukru?- 
ti, sutelkti jėgas ir pradėti 
aktingai veikti. Tokių čia 
yra žymi dauguma ir jie tu
ri stiprius šulus bei nepa-

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu:

Mr. A. žamžiekas. 
R.N.O.H. Stanmore, 
Mr.ddlesex, England.

Pas jj galima ir naujiems 
užsisakyti “Keleivį.” Angli
joj “Keleivis” kainuoja me
tams tris ir pusę dolerio.
“Keleivio” Administracija.

rė žodį susirinkime dalyva
vęs Mr. Anderson, Kanados 
socialistų partijos (CCF) 
atstovas Oakvillėj.

Ta proga “Keleivio” skai
tytojus noriu painformuoti, 
kad pastaruoju laiku gan 
sunkiai buvo apsirgęs drg. 
Augustas Frenzelis, kurs 
dėl ligos net tris savaites 
buvo priverstas nutraukti 
darbą. Bet dabar drg. 
Frenzelis jau yra pagijęs, 
jaučiasi visai gerai ir vėl 
pradėjo dirbti.

Kitas musų draugas, kurį 
liga paguldė į lovą, tai drg. 
Gintas Stanėnas, buvęs 
veiklus kaminskietis ir, per
sikėlus jam gyventi į Ha
miltoną, išrinktas ten susi
organizavusios lietuvių so
cialdemokratų organizaci
jos iždininkų. Drg. Stanė
nas paguldytas į General 
Hospital Toronte, kur jam 
padarytos net dvi operaci
jos, galvos ir gerklės. Abi 
operacijos pavyko sėkmin
gai ir ligonis jau lapkričio 
7 d. turėjo iš ligoninės grįž
ti namo.. Bet ilgesnį laiką 
jis dar negalės dirbti. Drg. 
Stanėną labai atsidavusiai 
slaugo jo jauna žmona Mil
da su kuria jis apsivedė vos 
prieš porą mėnesių. Tiki
masi, kad ir drg. Stanėnas 

ronto. Pirmutinis kalbėjo' greit pasveiks ir vėl giįš 
apie Korėjos karą, antrasis,kaip prie savo tiesioginio 
apie lietuvių jaunimą trem- taip ir visuomeniško darbo, 
tyje. Abiems kalbėtojams j ^oc*
kaminskiečių organizacija ’ '
įteikė Liudo Dovydėno* “Keleivyje” naudinga y?* 
“Žmonės Ant Vieškelio” po daryti visokiu* bizni® jkal 
vieną egzempliorių. Tas

medalio pusę, į tų lietuvių liaujančius kovotojus dėl 
veikimą, gaunasi kitoks lietuviškumo, kaip tai: A.

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 

546 East Broadway 
So. Boston 27, Mi

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

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. Grinids iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mae*.



belapis $e&a&2_ Nr. 47, Lapmčio 22, 19*0

F

Moterų Skyrius
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BALF Veikla Euroi 'I
Antrajam pasauliniam ka- nojo Kryžiaus vardu. Trem- 

rai pasibaigus, gavęs BALF tiniai daugumoje nė nema- 
organizacijos direktorių nė, kad visos gerybės ar 
pritarimą, vykau i Europą bent 90% viso to, ką jie 
susipažinti su lietuvių trem- gauna iš Raudonojo Kry- 
tinių būkle. 1945 metų pa- žiaus, iš tikro yra suaukota 
baigoje atvykau į Londoną Amerikos lietuvių, 
gauti iš aliantų karo centro ... , . _
atitinkamus leidimus lan-' šiemet, nuvykęs į Euro- 
kyti Vokietijos ir Austrijos n. .aP^n^s įstai-
okupacines zonas. Londo- įtikinau, kad Lietuvos 
ne teko užtrukti apie mė- ^audonasls> Kryžius yra į 
nesį laiko, nes Sovietų Ru- uzurPa'0s net. ?ALF įstai-, 
sija Washingtonui, Londo- ^a> ir ^u-bantieji tose jstai- 
nui ir Paryžiui pasiuntė ?.ose zm®nės net nežino ar. 
protesto notas prieš mano ™ ^ĄLF ar Raudono-
lankymą okupacinių zonų,! į? Kiyziaus tarnautojai,
tačiau dėka užtarimo pažis- ^au&uma tremtinių n net 
tarnų senatorių ir kongres-
monų, pavyko šią kliūtį nu
galėti, bet su sąlyga, kad 
nieko neigiamo nekalbėsiu 
apie Sovietų. Rusiją, šią 
sąlygą išlaikyti man buvo 
gana sunku ir- nemalonu.
Visose kelionėse teko “ko
operuoti” su UNRRA, ku
rioje buvo pilna Maskvos 
šalininkų, ir ši aplinkybė la
bai sunkino mano misijos 
sėkmingumą, tačiau, iš ki
tos pusės, savo misijai ra
dau gyvą ir nuoširdų bend
radarbiavimą lietuvių trem
tinių organizacijų. Neradęs 
galimybių susitarti su
UVDD A HCIUVIU 4- ¥i» i *■»
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šalpos darbe, susitariau su 
tremtinių organizacijomis: 
Lietuvos Raudonuoju Kry
žium, Bendruomenių komi
tetais, profesūros ir studen
tų atstovais ir parašiau tai
sykles šalpos reikalams 
tvarkyti. Pagal mano pat
varkymą (1946 metų pra 
džioje) Paryžiuje karo ir 
civilinė valdžia sutiko pra
leisti per Prancūziją siun
čiamas tremtiniams šelpti 
gerybes į prancūzų zoną 
Tuebingene. Iš čia BALF 
gautas siuntas toliau ekspe- 
dijavo sunkvežimiais be jo
kios UNRRA pagalbos į vi
sas kitas zonas Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui ir 
bendruomenėms išdalinti 
tremtiniams. Buvo nustaty-

studentų organizacijų at
stovai nežinojo kas teikia 
jiem stipendijas ir pašal
pas.

Nuo to laiko kai BALF 
1948 metais liepos mėnesį 
sudarė su IRO sutartį, turė
jo būti pertvarkytas ir su
aukotų Amerikos lietuvių 
gerybių paskirstymas, nes 
IRO ir Amerikos valdžia, 
einant sutartimi, reikalavo, 
kad gėrybių išdalinimas tu
ri būti daromas BALF, o 
ne tremtinių organizacijų 
vardu. Lietuvos Raudona
sis Kryžius savo laiku atli
ko didelį darbą, bet admi
nistracijos. pertvarkymas, 
kurį šiemet padariau lan
kydamas Europą, buvo bū
tinas ir labai gaila, kad 
BALF įgaliotinis nepadarė 
to anksčiau.

Visi} BALF siunčiamų į 
Europą gėrybių, kaip antai 
maisto, drabužių ir pan., 
persiuntimo ir draudimo iš
laidas apmoka J. V. iždas. 
IRO priima prekes į san
dėlius, parūpina sunkveži
mius, duoda tarnautojams 
susisiekimo priemones su 
kuru, apmoka jų remontą. 
Visiems BALF tarnauto
jams, išskyrus vyriausi Įga
liotini, algas moka IRO, ap
moka patalpų nuomą, raš
tinės ir telefono išlaidas ir 
per karišką vyriausybę iš
rūpino nemokamą susisie-

K3LET7IS, SO. BOTTOR

SUKNELĖ JAUNOMS MERGAITĖMS

Nesenai pasirodė šitokia suknelė jaunoms mergaitėm 
moterims ir labai greit paplito po visą kraštą.

dalinta gėrvbių 
$140,000=

Nemanau smerkti nei Lie-

UZ virs: Blogi Papročiai

sukti aphnk pirštą arba 
gniaužyti saujoj nosinę ske
petaitę. Tas parodo žmo
gaus nervotumą arba sto
ką lygsvaros. Tuojau ma
tai, kad žmogus jaučiasi ne
ramus, nežino ką daryti.

Peiktina mada ir dantis 
prie žmonių krapštyti, o

j dar blogiau vaikščioti įsi- ženklo, kad čia palaidotas —A-u!

Bedievis

kandus “tutpiką.” Jeigu 
'reikia dantis iškrapštyti, 
į reikia tai padaryti niekam 
nematant. Dr. Yla.

(Parašė žvagulis)

Dvaro palaukėje, prie vo nerado. Jis nujautė, kad 
miško, guli gražia tvorele tėvas nuklimi>o ir prigėrė 
aptvertas kapas. Nei kry- pelkėse.
žiaus, nei kito kurio nors Liūdna ir neramu.

Tėveli!—smar-
zmogus, nėra, bet visi apy- kiai sušuko miške Juozas, 
linkės gyventojai žino, o se- gal pirmą sykį savo gyveni- 
nesnieji dar prisimena, kai me, ir pats išsigando .savo 
čia palaidojo jauną bedie- balso.

SEPTYNIOS MOTERYS 
IŠRINKTOS į KONGRESĄ

Lapkričio 7 d. rinkimuo
se į kongresą buvo išrinktos 

[7 moterys. Edith Rogers, 
69 metų amžiaus republiko- 
jnė iš Lowell, Mass., išrink
ta jau 14-tam terminui.

Iš Illinojaus išrinkta Mar- 
guerita S. Church, irgi re- 
publikonė. Pirma jos vy- 

iras buvo kongrese, nesenai 
'jam mirus, jo vieton buvo 
išrinkta jo žmona.

Iš New Yorko į kongre
są išrinktos dvi moterys, re- 

1 publikonė Katherine St. 
George ir demokratė Edna 
F. Kelly.

Iš Indianos valstijos iš
rinkta republikonė Cecilija 
Harden.

Iš Ohio išrinkta jau 17 
terminui republikonė Fran- 
ces Bolton.

Utah valstijoj kandidata
vo dvi moterys, viena prieš j 
kitą. Laimėjo demokratė 
Reve Bosone, kuri vieną 
terminą buvo jau ištarna
vusi.

vį. Nors bedievio žodis 
apylinkės gyventojams ne
maloniai skamba, bet visi 
gerbia šį kapą—eidami pro 
šalį visi nusilenkia, o vasa
rą tas kapas skęsta gėlių 
vainikuose.

Jei užklydęs iš kitur žmo
gus paklausia vietos gyven
tojų, kodėl prie kelio miške 
aptverta tvorelė, jie visi, 
lyg susitarę, atsako, kad 
čia palaidotas “žmogus” ir 
daugiau iš jų žinių neišgau
si. Nors yra daug žmonių 
buvusių bedievio laidotuvė
se, bet jie atkakliai ginasi 
nieko nežiną apie tą žmo
gų ir bedievio vardo visai 
nemini.

tuvos Raudonojo KryžiausV? >“rtkarti«is
nei kitų tremtiniu oreaniza- Pa’Ialbe" aPle b PaP‘

• • , - rocius, kurių galima paste-cijų bei joms kenkti: pne- ,^ti dažnai aatvėie ir susi 
šingai. 1946 metais Gene- i- g .T :
voje dariau žvgiu, kad Lie-i nnk/™os\ /ienas labai
tuvos. Raudoji Kryžių U PT°<:1U
pripažintų Tarptautini/ R; Amerikoje yra gumos taroi 
Kryžius, bet. deja, tokio!

nėra gavęs.
tymas. Čia yra net fabri
kai. kurie tokią gumą ga-pi i pažinimo jib Jina atives« • u*ir oficialiai Lietuvos ' Rau-!™"3' -A truPut* Pasa'd,n 

- v ’• ta, gražiai suvyniota ir dau-faTinda^ '■ •"**?* ,U0‘ gausia išperka vaikai,
ja, todėl jo nepripažįsta ka-,B kramto ia ir suaue-e 

kompanijos, kurios šitą gu- 
Administracijos pertvar- mą gamina, reklamuoja ją 

kymas, kuri man teko pa-kaiP iabai sveiką mankštą 
daiyti kaip ir 1946 m. bu- zandams- Kartais nueina- 
vo būtinas, bet tai nereiš-!ma net toIi» kad siulo- 
kia, kad norėčiau, kad Lie- ma tą gromulą vartoti kaip 
tuvos Raudonasis Kryžius priemonę gražiam veidui iš- 
užsidarytų ir su mumis ne- vystyti. Aną dien teko gir- 
bekooperuotų, kaip tuo ma- dėti Per radiją skelbiant, 

šeimininkėtos ir taisyklės gerybėms Vokietijos gele- - . iv j vla •
skirstyti pirmininkaujant inkeliais. IRO apmokamų ne mėgina kai kas neteisiu- kad kiekviena 

* t č! tarnautom tik britu zonoip erai kaltinti. Faktai vra .turėtų visada tltarnautojų tik britų zonoje 
yra 20 asmenų. Jei per pas- 

Lietuvos Raudonojo Kry-' kutiniuosius du metu butų 
žiaus pirmininkas, Dr. D.! reikėję visas šias išlaidas 
Jasaitis, 1948 metais visą padengti, tai vien Vokieti- 
atsiunčiamą šalpai reikme- joje tas butų kainavę apie 
nų skirstymą paėmė į savo $60,000. Italijoje ir Aus- 
rankas ir viską darė Raudo- trijoje per tuos du metu iš-

BALF įgaliotiniui. gai kaltinti. Faktas yra. į turėtų visada turėti ciujm- 
kad daugumai tremtinių iš-į gurnonamie, taip kad bu-

Senate vra iš VišO tik Vie
na moteris, republikonė 
Margareta Smith iš Maine 
valstijos; jos terminas dar 
nepasibaigęs.

Be to dar 6 moterys šie
met statė savo kandidatūrą 
į kongresą, bet pralaimėjo. 
Jos visos buvo demokratės.

RUDENIOP
Kas bešildys man krutinę? 
Kas bežadys man jausmus? 
Nes jau gėlė paskutinė 
Nugramzdėjo į kapus. . . .

Jei bent tu, miela mergyte. 
Mane geistum atgaivint.
It pavasario paukštytė 
Sugebėtum nuramint!

—xx.

TIPIŠKI POLITIKIE-
RIAUS PRIŽADAI

DAILI VAKARINĖ SUKNELĖ

Madų kartja Madame Sonia patiekia tokį vakarinės suk* 
Sako, labai tinka ir Šauniai papuošta.

vykus iš Vokietijos, neliko 
Pajėgių žmonių, galinčių 
talkininkauti taip kaip 
anais laikais, kuomet jų bu
vo daugiau 50,000, nes pa
silieka tik seneliai, invali
dai, ligonvs ir našlės su ma
žais vaikais. Daugelyje vie
tų pats mačiau didelę ne
tvarką gerybių paskirstyme. 
Taip situacijai pasikeitus, 
aišku, kad tik BALF orga
nizacija, kuri turi apmoka
mų, prityrusių 20 tarnau
tojų, apmokamas patalpas, 
susisiekimo priemones ir 
pan., gali tinkamai ir sėk
mingiau negu Lietuvos R. 
K. ar likučiai buvusių trem
tinių organizacijų tvarkyti 
šalpos reikalus, tačiau jų 
pagalba bus mielai priimta.

Taip kaip čia Ameriko
je, taip ir tenai mes sten
giamės suburti visas jėgas 
tremtiniams šelpti ir musų 
tėvynę Lietuvą vaduoti. 

Kan. Prof. J. B. Končius.

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei- 

'▼j”. Kaina metams $3.

tų kuo netikėtus svečius pa 
vaišinti.

Iš tikrųjų gi gromulioti 
gumą yra labai prastas pa
protys. Kuomet ją gromu- 
ioja maži vaikai, niekas ne
kreipia į juos dėmesio; bet 
kuomet suaugusi moteris 
arba vyras pradeda malti 
žandais ir vartyti liežuvį, 
gaunasi labai prastas įspū
dis. Tuojau matai, kad 
žmogus nekultūringas, pats 
sau daro sarmatą.

Jeigu jau kas būtinai no
ri-pamėgdžioti ožką ar ožį, 
tai tegul pagromuloja tos 
gumos namie, kur niekas 
nemato, bet niekad nedary
ti to viešai.

Kitas blogas paprotys yra 
kalbant su žmonėmis čiupi 
nėti savo veidą arba taisy
tis drapanas. Man teko 
matyti per vieną koncertą 
moterį aiškinant programą; 
kada tik ji išeidavo prieš 
publiką, visada čiupdavo 
sau už šlėbės ir patraukda
vo ja nuo kūno, tartum ji 
butų jai prilipus prie sėdy
nės. Tai labai blogas pa
protys.

| Taip pat negražu yra

Wyomingo valstijoj buvo 
išrinktas Laramie apskri
ties komisionierius Dan 
Rees, kuris prieš rinkimus 
daug visko rinkikams žadė
jo. Bet po rinkimų jisai 
paskelbė šitokį paaiškini
mą: “Visi prižadai, kurie 
buvo padaiyli įkaitusioj 
rinkimų kampanijoj, šiuo 
pranešimu yra atšaukiami. 
Visi jie yra tušti ir ateičiai 
neturi jokios reikšmės.”

Nors vienas po rinkimų 
pasakė teisybę.

Paseno ir visas savo jė
gas padėjo uoliai besaugo- 
damas pono mišką eigulis 
Matas Kerpė. Visas die
nas jis praleisdavo beslan- 
kiodamas po tankų, pelkė
tą, jam pavestą saugoti miš- 

s ko plotą. Tik retkarčiais 
jis eidavo dvaran pranešti 
ponui, kad nieko neatsitiko 
miške ir gauti .maisto. Du 
kartu per metus jis eidavo 
miestan parsinešti druskos. 
Šiaip nieko jam nereikėda
vo—tabako užsiaugindavo 
darže, drabužį ponas duo
davo. . »

Kerpė ištikimai tarnavo 
savo ponui ir buvo visiškai 
atsidėjęs savo pareigoms 
žmogus. Neleido jis vogti 
pono miško, nors, tiesą sa
kant, niekas nė nemėgino, 
nes kiekvienas žinojo, kad 
Kerpė būtinai suras ir po
nui praneš.

Nemėgo žmonių draugy
stės Kerpė ir, jei neskaityti 
apsilankymų dvare, gyveno 
visai nesusitikdamas su 
žmonėmis—vienas su 18 
metų sunumi Juozu. Abu 
nuolat vaikščiodavo po miš
ką ir, jei ponas įsakydavo, 
kirsdavo medžius. Jo žmo
na ir kiti vaikai buvo jau 
senai išmirę.

Buvo šaltas liepos vaka
ras. Jau saulei nusileidus, 
sugrįžęs iš dvaro Juozas 
dar nerado tėvo namie, nors 
jis visuomet saulei leidžian
tis grįždavo iš miško, šutin
davo bulves ir pavakarie
niavęs guldavo.

Sutemo.
Nesulaukdamas tėvo par

einant, Juozas išėjo ieškoti, 
manydamas, kad jis kur 
nors nusilpo ir nebegali pa

Tik skardus aidas į jo 
šūksnį atsiliepė.

Išaušo.
Ir dieną vėl Juozas iš

vaikščiojo mišką ieškoda
mas tėvo, bet veltui.

Liūdesio ir skausmo kan
kinamas iis pagaliau turė
jo apsiprasti su mintimi, 
kad jo tėvas žuvo pelkėse.

Ir niekas nežinojo, kur 
žuvo senas eigulis. Dar iki 
rudens visi manė, kad jis 
tebesaugo pono mišką. Net 
ir ponas apie eigulio žuvi
mą nieko nežinojo. Visas 
tėvo pareigas perėmė jo sū
nūs. Ir jis, kaip ir tėvas, su 
žmonėmis vengdavo susi
tikti, o visą laiką praleis
davo saugodamas mišką ir 
kirsdamas medžius. Pauk
ščių čiulbėjimas ir medžių 
šnarėjimas jam atstojo kal
bą, o žvėreliai buvo arti
miausi ir geriausi jo kaimy
nai.

Dažnai miške kildavo au
dros—juodą dangų raižy
davo ilgi ugnie? liežuviai, 
miško tylą drumsdavo per
kūno trenksmas ir retesnė
se vietose vėtros laužiamų 
medžių braškėjimas. Juo
zas ramiai praleisdavo aud
ras : jis buvo susigyvenęs 
su jomis ir jas pamilęs. 
Audros metu jis gėrėdavosi 
žaibais ir griausmu, o aud
rai praėjus, apžiūrėdavo, 
kiek nulaužtų medžių, pra
nešdavo ponui ir paskui 
juos suvalydavo.

Kiti žmonės klegėdami 
vieškeliu per mišką važiuo
davo miestelin, o Juozas 
linksmai iš 'tolo žiūrėdavo 
ir gal džiaugdavos, kad 
jam nereikia kartu važiuo
ti. Jis per visą savo gyve
nimą dar nebuvo aplankęs 
bažnyčios, o miestely tik 
kartą buvo su tėvu draskos 
parsivežti. Bet ta kelionė 
jam buvo tokia nemaloni, 
tokia nuobodi ir nerami: 
juk jis beveik visai dienai 
buvo atitrauktas nuo miš
ko! Bet kas supras miški
nio žmogaus sielą? Jam tik 
miškas, miškas! Jis šalin
davosi nuo žmonių; jis jų ir 
jie jo nesuprasdavo.

Kai kartą rudeniop po
nas liepė Juozui pakviesti 
tėvą dvaran ir norėjo jam 
už gerą miško saugojimą 
duoti dovaną, Juozas buvo 
priverstas pasakyti, kad tė
vas dar vasarą nuklimpęs

“7? n p<*- lkėge kurios ka?met
eiti arba įklimpo pelkejejr, ke)etą žmonj(j

Ponas labai supyko, kad

Senatvės Pensija
Divorsuotoms Motinoms

Moterims, kurios yra per- 
siskyrusios su savo vayrais, 
svarbu žinoti, kad naujas 
Sočiai Security įstatymas ir 
joms numato senatvės pen
siją, kuomet divorsuotas 
vyras numiršta.

Kad gauti tokią pensiją, 
divorsuota moteris tačiau 
turi būt mirusio vyro vaikų 
ar vaiko motina, ir prieš jo 
mirtį turėjo iš jo gauti kiek 
nors užlaikymo vaikams.

kuri šiais metais, dėl lietin
go pavasario, buvo itin 
klampi.

Tyliai ir skubiai slankio
jo jis pažįstamomis vieto
mis. Sukauti jis buvo ne
pratęs. Ir tėvas, būdavo, 
tik dideliam reikalui esant 
tardavo žodį. Per visą sa
vo gyvenimą jis ištarė ne 
daugiau žodžių, kaip plepi 
kaimo moterėlė priplepa 
per dieną.
, Tylu. Tik retkarčiais 

miško gilumoje pasigirsta 
naktinių paukščių rėkimas 
ir tik kartais, papūtus di
desniam vėjeliui, pasigirs-

Juozas jam iki šiol nepra
nešė apie tėvo žuvimą.

Ponas ir apylinkės gy- 
ventojai netikėjo, kad Ker
pė, gudrus miško sargas, 
butų nuklimpęs pelkėse 
tarp kurių užaugo, kurių 
kiekvieną kelmelį žinojo ir 
tarp kurių praleido visą sa
vo gyvenimą. Visi manė, 
kad Kerpei mirus, sūnūs, 
nenorėdamas rūpesčio, pa
skandino jį pelkėse. Nors 
visi atvirai apie tai Juozui 
sakydavo, bet jis, pratęs tik 
esant didžiausiam reikalui 
tarti žodį, susikaupęs sa vy

geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

davo Juozui priprastas me 
džių šlamėjimas. Apėjo jis'je tylėjo, 
visas žinomas vietas, bet tė-' (Bus daugiau)
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Ils Plataus Pasaulio
Anglijos Kasyklos

Anglijos nacionalizuotos 
anglių kasyklos skelbia pla
čią kasyklų gerinimo pro
gramą, kuriai Įvykdyti rei
kės išleisti $1,679,000,000. 
Įgyvendinus pagerinimus 
Anglija su 80,000 angliaka
sių mažiau iškas 40,000,000 
tonų anglių per metus dau
giau.

Tito ir Popiežius

Jugoslavijos diktatorius 
Tito pasiuntė du savo atsto
vu, kroatų kunigus F. Ober- 
sky ir F. Maric, Į Romą pas 
popiežių susitarti dėl palei- balta, 
dimo iš kalėjimo Kroatijos 
arkivyskupo Stepinac. Ju
goslavija reikalauja, kad 
paleistas iš kalėjimo arki
vyskupas nebeitų arkivys
kupo pareigų Jugoslavijoj.

i kad geltona spalva yra aplais- 
įtyta Lietuvos nepriklausomy- 
|bės karių krauju. šė spalva 
puošė ir ženklino musų nepri
klausomybės karių uniformą ir 
jos ženklus. Taigi ar dar ta 
spalva yra nereikšminga?

O jei bažnytinės vėliavos 
spalva yra balta, tai dar ne
reiškia. kad ir Lietuvos tautiš
kos vėliavos spalva turi būti

Lavvrence, Mass.
—A. J.

Amerikos Farmerių 
Kooperatyvai

Pagalba Ispanijai

Washingtonas skelbia, 
kad Ispanija gali gauti iš 
Amerikos pagalbą $62,500,- 
000, kaip kongreso nutarta, 
jei Franko vyriausybė Is
panijoj sutiks pravesti kai 
kurias ekonomines refor
mas. Be reformų, Ispanijai 
pagalba bus duodama tik 
“trupiniais.”

Bulgarijos Vadas

Bulgarijos komunistų par
tija išrinko premjerą Vulko 
Červenkov’ą partijos gene-

“Taikos Kongresas”

Bolševikų šauktas i Ang
liją, Sheffield miestą “tai
kos kongresas” persikėlė 
posėdžiauti Į Varšuvą. Kon
greso organizatoriai sako, 
kad Anglija atsisakė duoti 
vizas 200 delegatų. Visi 
žymesnieji bolševikų pro
pagandistai negavo vizų i 
Angliją, todėl jie susirenka 
i Varšuvą.

Jugoslavijos Nelaimė

94 žmonės nuskendo Ju-
raliniu sekretorių. Parti- goslavijoj lapkričio 16 d. 
jos pranešime sakoma, kad Sava upėje, kada žmonių 

perpildytas plaustas apsi
vertė upėje. Patvinusi upė 
plaustą nutraukė ir nunešė 
jį i vidurį upės. Nelaimė

V. červenkov yra “didžiojo 
Stalino ištikimas mokinys.” 
Neištikimuosius Stalino mo
kinius komunistai išvalė iš 
pagrindų.

Anglija ir Egyptas

Egypto vyriausybė lap
kričio 16 d. pareikalavo, 
kad Anglija ištrauktų savo 
kariuomenę iš Suezo kana
lo zonos. Anglija tik šią 
savaitę duos atsakymą Į tą 
reikalavimą, bet jau dabar 
yra žinoma, kad Anglija 
atsisakys patenkinti Egypto 
reikalavimą, nes Egyptas 
nepajėgtų apginti Suezo 
kanalą, jei kiltų naujas ka
las.

įvyko netoli Orasje mieste
lio, Kroatijos ir Slovakijos 
pasienyje.

Ką Jie Prasimano

Prancūzų komunistų spau
da šaukia, kad “Amerikos 
imperialistai” norėję nužu
dyti prancūzų komunistų 
vadą, M. Thorez, kuris rusų 
orlaiviu buvo gabenamas Į 
Maskvą gydyti. Tikreny
bėje, Amerikos orlaiviai pa
sitiko rusų orlaivi ore virš 
Vokietijos ir patikrino, 
kur jis lekia.

KAS MUMS RAŠOMA
Del Musų Trispalvės Išime Lietuvon jau skelbdami 

naują erą. Parsivešime naują
Draugo Nr. 269 Dr. Zeno- vėliavą su visokiais kryžiais :r 

nas Ašoklis kažin kokiais sume- kitkuo. Net musų, iš miškų 
tintais siulo jau net ir Lietuvos grįžę, partizanai nepažins. Na. 
tautišką vėliavą pakeisti. žinoma, partizanų iškeltą tri-

Ilgame savo straipsnyje jis spalvę vėliavą nuplėšime ir iš- 
išrodinėja, kad dabartinės mu- kabinsime savo naują, moder- 
sų vėliavos spalvos nesuderin-j nišką. Juk čia. mes dabar ga- 
tos ir jos geltona spalva vra lifne viską padaryti, mat turi- 

krašto valdžianereikšminga. Jis siulo, kad 
vėliava butų kaip Italijos, t. y., 
su balta spalva, vietoje gelto
nos.

Taip pat “Drauge” jau buvo 
rašyta, kad ant musų tautiškos

me vyriausią 
VLIK’ą.

Aš negalvoju kad VLIK’as 
pasinaudos tamstos pasiulymu. 
Aš manau, kad VLIK’as turi 
rimtesniu darbu atlikti. Be to.

Pagal agrikultūros depar
tamento pranešimą virš pu
sės Amerikos farmerių 
(60' , ) priklauso prie vieno 
ar daugiau žemės ūkio ko
operatyvų. Viso Ameriko
je yra virš 10,000 Įvairiau
sių žemės ūkio kooperaty
vų, kurie turi 6,400,000 na
rių. Kooperatyvai daro per 
metus apie 10 bilionų dole
rių apyvartą.

Farmerių kooperatyvai 
atlieka ūkininkams įvai
riausius patarnavimus: per
ka trąšas, parduoda farme
rių produktus, skolina far- 
meriams pinigus, priima jų 
indėlius ir tt. Kai kur ko
operatyvai nesitenkina pir- 
kimu-pardavimu farmerių 
produktų, bet pereina ir į 
gamybą, turi nuosavas trą
šų dirbtuves, perdirba far
merių produktus ir išeina į 
rinką be tarpininkų pagal
bos.

Farmeriai. naudojasi ko? 
operatyvų patarnavimais ir 
ne tiesioginiams santykiams 
su rinka. Pavyzdžiui, drau
dimo srityje Amerikos far
meriai išsiverčia be tarpi
ninkų. 1,850 farmerių sa
vitarpinio draudimo drau
gijų su 3,500,000 narių turi 
apdraudusios apie 18 bilio
nų dolerių farmerių turto. 
Farmerių telefono koopera
tyvai padėjo išplėsti telefo
nų tinklą i tolimiausias far
sas. Kaimų elektrifikaci- 
jjos (valdiška) įstaiga ap
tarnauja virš pustrečio mi
liono farmerių, pristatyda
ma, jiems elektrą, bet elek
tros paskirstymas daugu
moje yra farmerių elektros 
kooperatyvų žinioje.

Kooperatyvų yra viso
kiausios rūšies: maišto šal
dymo, dirbtinio gyvulių ap
vaisinimo, gyvulių veislės 
pagerinimo, ligoninių sta
tymo ir tt.

LAWRENCE, MASS.

VAIZDAS Iš PUERTORIKOS Sojos pupų auginimas 
Amerikoje yra “didelis biz
nis.” Platus laukai užsėja- 
mi tomis pupomis ir darbas

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŽOLIŲ, ARBATŲ IR

TREJŲ DEVYNER1Ų
PRIE1NAM1AUS1A KAINA 

laukuose dirbamas mašmo-l šaknys Galgonas nuo kolen*.
. * 2? . • krūvinės, pilvavimo, dispepsijos;

mis. Mažose fanuose retai stiprina ir gaivina visas žmogaus
kur snios nunu auginimas pažadina širdį ir visas kraujoKUI -OJOS pupų auginimas ęirtuliacijas, genant sumaltus mil- 
yra pelningas. Kai farmo- telius. Traukti į nosį nuo kataro. 
. . - nervuotumo ir galvos skaudėjimo,
je keli Šimtai akrų žemes Dėžės kaina 75c su prisiuntimu.

oneėti nnnfimis tada Trejos Devynerios ....kaina $1.00yia apsėti pupomis, Trokžoiės .................................. soc
farmeriui apsimoka naudoti Kvepiančios ramunėlės ............... 50c
moderniškas masinas, trak-; Naktiny*©* ....................... 75c* , — -

vėk’avos butu uždėtas dar ir.dar didelis klausimas ar yra
kryžius. Girdi, šiuos pakeiti
mus gali atlikti ir pats VLIK.

Taip. mielas Ašokli, būdami

VLIK’o kompetencrjoje to
kioms išdaigoms daryti.

Aš dar sugrįšiu ir dėl musų
mes čia tremtyje, galime pri- vėliavos tos “nemėgiamos ir 
dirbti visokių nesąmonių. Pa-,bereikšmės” (Ašoklio žodžiai) 
sikeisime vėliavą, dar ko gera geltonos spalvos.
ir valstybės ženklą Vytį ir grj- Turbut Dr. Ašoklis nežino.

SUSIVIENIJIMAS U ETŲ VIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,506,000.06.
Savo nariams ligoie pašalpų it pomirtinių apdraudų 
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 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo neteikia mokčtL Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307W.30&S«^ !Ww York 1, N. Y.

U

Iš ALT Susirinkimo
Lapkričio 12 d. Ameri

kos Lietuvių Tarybos sky
rius laikė savo posėdį. Po 
vasaros sezono tai buvo pir
mas susirinkimas.

Buvo plačiai kalbėta apie 
kokį nors parengimą, ypač 
koncertą, bet tas dalykas 
dar atidėtas po Naujų Me
tų. Prisiminta apie rengi
mą Lietuvos šventės minė
jimo, nutarta pradėti reng
tis. Kaip praeityje tai ir 
1951 metų minėjimą rengs 
Lietuvių Piliečių Klubas ir 
Amerikos Lietuvių Taryba 
bendrai. Diena jau paskir
ta, vasario 18 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėj, 41 Berke- 
ley St. Komitetai pradės 
darba ir kitais prisirengimo 
reikalais.

Lietuvių Pinigai Pamirš ti 
Lawrence Bankuose

Dar turite laiko pinigus 
pasimti per 30 dienų. Kas
tantas Peredue, Regis An 
nie, Tweraga Stanley, Vai- 
lanis Annie, Balnis Lena,

Puplaiškiai ............................... 50c
. j Valerijono šaknys .......... dėžė 50c

kombainus derliui suimti. puikai, herb co., Dept. .»
*• 11 i v Box 305 (linton, Ind.Su mašinų pagalba keli <4g>

žmonės gali apsėti šimtus
akrų laukų ir ją derlių su
imti. Kaip kviečių ir kor-
nų auginime, taip ir sojos į Paieškau savo krikštatėvio, Čalio
DUPU kultūra sėkmingesnė ar Kazimiero Yaro, kitąsyk gyvenu- 
r 1 \ , . i • šio Watertowne, Mass., ir paieškau
yra stambiuose ūkiuose. savo tėvo, Stanislovo Viesulo. Jie 

y p patys ar kas apie juos žino, malonės 
** pranešti man apie juos šiuo adre- 
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Marv Elena Viesul,

tonus, sėjamas masinas ir

PAIEŠKOJIMAI

Puertor ik iečių nacionalistų maištas pareikalavo nemažai 
aukų. Civiliai žmonės padėjo nacionalinės gvardijos na
riams ir policijai gaudyti maištininkus ir vaizdelyje ma

tome, kaip civiliai ir nacionalinės gvardijos kareivis pasi- 
tvėrė vieną maištininką, kurs šaudė į policiją iš už kampo.

Paskutinė Taikos Peticija
Skiriu tėvui, mokytojui, saulei, išminčiai, geriausiam 
pasaulyje žučikui: Juozapui Visarionovičiui Stalinui.

Taikos peticiją rašau. . . . Kam? Gerai žinau: 
Kraugeriui! Valdovui kalėjimo tautų!
Nusijuokt piktai juk galiu ... tai rašau.
Parašų, it komunistinės davatkos, neprašau.
Prašymą žodžiais prastais išreiškiu.
Suprasti tai gali kiekvienas:
Kraugerys, tėvas, ar mukintojas tautų!

Žinau, be kraujo, slibine baisusis tautų,
Pasaulyje gyventi negali ir negalėsi. . . .
Ak, duosim mes kraujo, po litrą, po du nuo žmo

gaus.
Laisvai mes sunešim, tik laisvę mums duok!
Iš Sibiro, Kazakstano, Bemaulo. . . .
Iš koncentracijos lagerių, kalėjimų, nužmoninimo

namų.
Į kartuves vedamus, žudomus, kankinamus paleisk!

Prakeiksmo uždangas nuplėšk, leisk broliui pas brolį, 
Leisk tėvui, motinai pas sūnūs ar dukras keliaut.
Leisk šimtams milionų darbo žmonių pamatyti,
Koki skurdo ir prakeiksmo vertą pasaulį sukūrei 
Laisvės, lygybės, brolybės vardan. ,
O daugiau nereikė? taikos peticijų iš Stockholmo kvailių

maldaut 1
Jas tau vienam, kraugeriui amžinam rašyti, kaip belze

bubui peklą paliks!
Viena* iš DP.

su:

Nuo
Azijoj

Sojos Pupos

KAMBARYS VIENAM VYRUI
Vienas vyras gali gauti gerą kam

barį, su šilima ir karštu vandeniu. 
Pamatyti galima bile laiku šiuo ad

356 South lst Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

resu:
A. Sabalis, 

101-56—115th St., 
Richmond Hill, N. Y.

<43,- Paieškau Monikos Baniulytės-S:- 
mutienės ir Jono Simučio, kilusiu iš 

i Viekšnių miestelio. Prašau atsiiiepii 
šiuo adresu: (48)

Liudas Baniulis,
217 Blake St., Lewiston, Me.

PHILADELPHUOJ 2 BUTAI
Du apartmentai po 3 kambarius Paieškau Elzbietos Rugienienės, 

su visais įrengimais, elektra, gazas, pernai atvyko iš tremties ir
vanduo ir gaziniai pečiai, pečiam buvo rašoma, kad at-
yįdurmiesty, prie pat vandens, ap- senįaUsia moteris. Aš rašiau
linkui fabrikai. Kama $o.50 į *a- jaj nurodytu adresu į West Branch 
vaity už apartmentą.

neatmenamų laikų j aliejaus, 
žemdirbiai augina Į Apie 13 milionų akerių 

sojos pupas, apie kurias I sojos pupų laukus Ameri- 
kalba seni kiniečių raštai-koje išaugo 600 milionų do- 
jau prieš 4,800 metų. Kaipilerių vertės perdirbamoji 
ryžiai taip ir sojos pupos pramonė, kuri sojos pupas 
per amžius buvo Azijos gy- perdirba į aliejų, į pašarus, 
ventojų pagrindinis javas Į žmonių maistą, į margari- 
maistui ir pašarui. Iną ir kitokius išdirbinius.

Europoje ir Amerikoje!Vien gyvulių pašarams ga- 
sojes pupos tik visai nese- minti sojos pupos duoda 

proteinų.

Sojos pupų pramonė te-

nai “prigijo.” Amerikoje 
vos praėjo 50 metų kaip so
jos pupos pradėtos sėti. Bet , _ , . ... ...
dabar sojos pupos čia už-!bera dar kūdikystėje, nes 

kariavo sau labai garbingą
vietą farmose. Šiais metais

20'<

iš tos nepaprastos pupos ga
lima dirbti labai įvairius

visose Jungtinėse Amerikos idaiktu?', alieJUS «ali > 
Valstybėse 13 milinnn nke-111 naU(loJamas margarino, 
rių, buvo aX !r-kitWe.pra-

pupomis; tų pupų derlius
siekia 281,000,000 bušelių 
ir farmeriai turės iš sojos

monėse, bet iki šiolei Ame
rikoje apie 90' < sojos pupų 
aliejaus ir išspaudų eina

pupų dideles pajamas. Pa- zmon,ų m.a,stu!. " P353™' 
rro covA c • 'o pramones reikalams einagal savo svarbą farmenams ‘ ... ... , . , 1Ar.
sojos pupos dabar užima 
trečią vietą po komų ir 
kviečių.

Sojos pupa tinka maistui 
ir pašarui. Iš sojos pupos 
galima spausti aliejų, tinka
mą žmonių vartojimui ir 
galima daryti aliejų pramo
nės reikalams. Amerikoje 
jau virš pusės viso valgomo 
aliejaus yra gaminama iš 
sojos pupų. Žemės riešu
tų, alyvų, medvilnės sėklų, 
sėmenų ir kanapių aliejus 
toli atsiliko nuo sojos pupų

Kamila Niek, Matulis Da- 
mininkas, Remeika Mike, 
Slauta Peter, Mikai Stelmo
kas. Kaip girdėt, šis pas
tarasis gyvena Newark, N. 
J. M. Stakionis.

tik šiek tiek daugiau 10% 
aliejaus.

Sojos pupų yra įvairiau
sių rūšių ir jų rūšys vis dar 
gerinamos. Pavyzdžiui, Il
linois laukuose prieš 25 me
tus užderėdavo vidutiniškai 
11 su puse bušelių pupų 
viename akre žemės, o da
bar uždera 21 bušelis ir tų 
pupų “riebumas” dabar yra 
didesnis, iš jų išspaudžiama 
daugiau aliejaus, negu se
niau.

Amerikoje visa eilė mok
slo įstaigų ir “bandomųjų 
stočių” daro bandymus so
jos pupas pagerinti. Tai da
roma sukryžiuojant įvairias 
pupų rūšis, kol gaunama ge
resnė, riebesnė, greičiau au
ganti rūšis.

Varias Joniką,
22 Christian St., 

Philadelphia 47, Pa.

bet laiškas sugrįžo- J> P3** 
1 ar kas apie ją žino, malonės atsi-

NEBŪK 2ILAS
liepti šiuo adresu:

Andrew Rugienius, 
8125 Rathbone, 
Detroit 9, Mich.

(47,

Ieškau Vytauto Vanago, buvusio 
radio mėgėjo bei skauto, gyvenusio 
Kaune. Žinančiųjų ajlie jį prašau 
pranešti šiuo adresu: (47)

Kazys Tamošaitis,
7 Brewster St.,

So. Boston 27, Mass.

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

mimų. Yra taipgi sakomu kad ji 
gera nuo akmeninės ir vandenines 
ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo 
kenksmingų gazų viduriuose, nuo

karim M- traukimą, sukimų ir visokių nesma- Stebuklingos gyduoles kartos pa viduriuose. Pasidaryk arba-
naikina žilumą, plauką I tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų, Svaras šitos Mėtos kainuoja
turėti kiekvienas, kūnam žyla, slen- 8varo~$1.00. Prisiun-
ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jos * • ’ - p
atitaiso žilus plaukus kokie buvo, betatitaiso žilus plaukus 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau. _ Kaina Į2.00. 
Jeigu nebusite pilnai patenkintas, 
jums pinigai bus sugrąžinti.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
ninicus. kitaip vaistų nesiunčiam.

(49)
FI.ORAL HERB CO.

Bos 305, Dept 5, CHnton, Ind.

DYKAI IŠBANDYMAS

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOJAMS iIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiam* jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, pažin
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 
2708 Farvvell Are., Cbieago 45, III.

čiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 W. Broadway 
South Boston 27. -Mass.

NUO UŽSISEKMUSIŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jfe 
negali ramiai sėdėti ir naktiiuU 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
Ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir suskilusios 
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. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., 31.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse, 
arba atsiųskite moneyi 
orderį j: < 11-1 i

LEGULO, Dept. $,
4847 W. I4th Street, 

CICERO SO. ILL.

IKI NAUJŲ METŲ DIDŽIOJI

ŠL1UPTARN1Ų
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 iš tikrųjų yra pirmutinė lietuvių literatūroje kny
ga, kurioje atsimuša Amerikos lietuvių gyvenimas, tarsi 
veidrodyje arba teatro filmoje.

652 dideli puslapiai; kieti drobės viršeliai; Dr. šliupo, 
“dėdės” Šerno ir kun. Dembskio atvaizdai; o kaina dabar 
tik $.3.06! Bet po Naujų Metų ir vėl bus $5.00.

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

DR. AL. MARGERIS 
33ŽS So. Ralsted St„ Chkago 8, III.
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MIRĖ JONAS SIDARAS
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IŠ BALF SKYRIAUS L. D. D. Centras
SUSIRINKIMO) Pasiskirstė Pareigomis

Pereito penktadienio va
kare buvo sušauktas BALF 
skyriaus susirinkimas South 
Bostone. Pirmininkavo p. 
Namaksienė.

Iš iždininko ir revizijos 
komisijos pranešimų paaiš
kėjo, kad pas iždininką yra 
$340 pinigų. Michelsonie- 
nė kritikavo skyriaus vado
vybę už apsileidimą. Sako, 
pereitą žiemą buvo nutarta 
sukelti bent $1,000 tremti
nių daugvaikių šeimų trans- 
portacijai iš New Yorko j 
Michiganą, bet musų ižde lr. 
šiandien tiek pat pinigų, 
kiek buvo pernai—trans- 
portacijai nesukelta beveik 
nieko! O aš, sako, beveik 
viena Floridoj sukėliau 
daugiau kaip $1,000.

Nutarta surengti Bostone 
viešą rinkliavą, bet jos vyk
dymas atidėtas iki pavasa
rio, nes dabar, prieš Kalė
das, nepatogus laikas, o žie
mą bus jau peršalta stovėti 
gatvėse su dėžutėmis..

Kun. Mažutis pranešė, 
kad tremtyje yra džiovinin
kų ir kitokių ligonių, ku
riuos Kalėdų proga reikėtų 
sušelpti tiesioginiu keliu, 
aplenkiant BALKo centrą. 
Michelsonas aiškin.o, kad li-

Praeitą šeštadieni posė
džiavo naujai išrinktasis 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos centras. Pareigomis 
pasiskirstyta šitaip: pirmi- 
mininkas—-J. V. Stilsonas, 
sekretorius—N. Jonuška. iž
dininkas—V. Anesta. Ap- Ki

W. Roxbury, Library 
Hali patalpose lapkričio 8 
d. buvo prakalbos, kurias 
surengė West Roxbury Mo
terų Klubo Tarptautinis 
Komitetas. Kalbėjo septy
nių Europos Rytų tautų at
stovai. jų tarpe Dr. B. Kal
vaitis trumpai nušvietė Lie
tuvos istoriją ir pirmąją 
bolševikų okupaciją Lietu
voje. Klausytojų buvo ga
na daug.

Dvi lietuvaitės, pp. Pul- 
kauninkaitė ir Paulauskai
tė. buvo pasipuošusios lie- 

drabu-
svarstytas LDD Įstatų pa 
keitimo reikalas ir paskirta įtuviskais tautiniai 
komisija Įstatus peržiūrėti, Jžiais. Lietuviai minėtose 

Sekamas LDD centro po- , prakalbose dalyvavo p.
sėdis Įvyks ši šeštadieni. 8 
vai. vakaro, “Keleivio” pa
talpose.

Ii SLA Antrojo
Apskričio Suvažiavimo

Praeitą sekmadieni L. P 
Draugijos svetainėj posė
džiavo SLA antro apskričio

Lietuvai Remti Draugijos j 
antro skyriaus bendras na-j Po 11 savaičių streiko 
rių susirinkimas Įvyks penk-, Bird and Son kompanijos 
tadienį, lapkričio 24 d.,1 dirbtuvėse Norwoode irlapki
7:30 vai. vakare. Sandaros 
name, 124 F St., So. Bosto
ne.

Visos ir visi yra kviečia
mi dalyvauti susirinkime.

Valdyba.

SUSIRINKIMAS

Walpole prieita susitarimo. 
Darbininkai išsikovojo 10c 
priedo valandai ir išsiderė
jo pensijas senatvėje. Strei
ke dalyvavo 2,300 darbi
ninkų, jų tarpe nemažai lie
tuvių.

KAČIŲ KONCERTAS
KLUBO MITINGELietuvių Kultūros Rėmė

jų ir lituanistikos mokyklos
mokinių tėvų susirinkimas Praeitą ketvirtadienį nu- 
Įvyks šeštadieni, lapkričio;ėjau Į musų klubo mėnesinį 
25 d., 6 vai. vakare, para- mitingą. Truputį pavėla-

Lapkriččio 14 d. Florido
je mirė Jonas Sidaras, kilęs 
iš Pumpėnų valsčiaus, Rin
kimų kaimo. Paliko žmo
ną Antaniną, brolį Adolfą 
So. Bostone, dukterį Aldo
ną ir sūnų Edmundą. Ve
lionis buvo žinomas Bosto
no apielinkėje, kaip biznie
rius. Mirusis buvo “Kelei
vio” skaitytojas per eilę 
metų.

RADIO PROGRAMa

I 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)

pijos salėje, W 
South Bostone.

Fifth St.,

Kathryn Namaksy tarpinin
kavimu. kuri yra minėtojo 
klubo narė ir Peace Service 
Committee pirmininkė.

P-lė A. Tataronytė Ištekėjo

Mums yra pranešta, kad 
p-lė Amelija Tataronytė, 
žinoma Bostono muzikos

kuopų atstovu suvažiavi-' mokytoja. Šiomis dienomis 
mas. Iš 29 SLA kuopų mu-|New Yorke sukurė šeimos 
sų valstijoj dalyvavo 45 de-į didini su \ incu F. Jankaus- 
legatai. * įku. kuris ilgus metus yra

Po sveikinimų ir valdy- tarnavęs New Yorko imi- 
bos pranešimų suvažiavi- g1 arijos stoties (“kaslegar- 
mas svarstė kaip pagyvinti n^s 1 inspektorium, o da- 
SLA kuopų veikimą ir kaip kar via išėjęs i pensiją.
Įtraukti Į organizaciją dau
giau narių. Į naująją atei
nantiems metams valdybą 
išrinkti: pirmininku—Alek
sandras Chaplik, vice-pirm. 
—S. Budvitis, sekr.—Lion- 

ižd.—J.gonių šelpimas turi eiti per J ginas Kapeckas, 
centrą, kitaip nebus kontfo-' 
lės, pasidarys betvarkė.
Lembertas sakosi centrali
zuotam darbui nepritariąs, 
ir tuojau padėjo dolerinę 
ant stalo, kad pašalpa bu
tų siunčiama aplenkiant 
BALF’o centrą.

Buvo reikalaujama aiš
kumo : kiek tokių ligonių 
yra, kur jie randasi, ar ži
nomos jų pavardės? Daug 
aiškinta, kalbėta, bet nie
kas nepaaiškėjo. Vis dėlto 
šitokiai pašalpai sudėta 
$15. Kokiu budu-jie bus 
suvartoti, susirinkimui ne
buvo aišku.

Galų gale buvo renkama 
skyriaus valdyba 1951 me
tams. Ponia K. Namaksie
nė išrinkta pirmininke, o J.
Jankauskas, S. Lūšys ir M.
Venys—jos padėjėjais. Iž
dininku išrinktas A. Brič- 
kus: finansų raštininku, A.
Lapšys: sekretorium, A.
Juknevičius.

Direktoriais išrinkti: J.
Romanas, A. Lembertas, 
kun. Mažytis, Veronika 
Kulbokienė, V. Stelmokas,
F. Kirša ir M. Michelsonie-

Dvareckas, iždo globėjai?—= 
J. Keslerienė ir B. Jarusevi-

Gyvendama Bostone, p-lė 
Tataronytė turėjo isikurusi 
gražią muzikos studiją. Ta
čiau muzikos dirvos Ameli
ja neketina apleisti. Ji ke
tina panašią studiją Įsi
steigti New Yorke. (Ji gy
vens Hoboken, N. J., kur p. 
Jankauskas turi nuosavus

vau, todėl pradžios mitingo 
neteko girdėti, o kai aš iė-

Tą pačią dieną. 7 vai. to- jau, mitingas buvo tiek 
je pačioje salėje Įvyks Lie- Įkaitęs, kad tariausi pate- 
tuvių Kultūros Rėmėjų me-kęs i kačių ir baublių kon- 
tinis susirinkimas. Bus ren-įcertą—visi šaukia, rėkia, 
karna nauja valdyba ir rankomis mosikoja ir ką tai 
svarstomi kiti svarbus rei- nori pasakyti, bet kadangi 
kalai. Kviečiami nariai ir
visi lietuviai, kuriems rupi 
lietuviškos kultūros palai-
kvTTIflS
Valdyba ir Mokyklos Ved.

čienė. Organizacijos kom:-'namusri 
sijon Įėjo: A. Kriaučialis, J. Bostone p-lė Tataronytė 
Tumavičienė, J. Jarusevi-vadovavo merginų chorui 
čius ir L. Končius. Pa- “Dainai” ir visada gražiai 
skirtos ir Įvairios komi-i pasirodydavo kultūrinėse 
sijos. Suvažiavimas plato-j lietuvių pramogose. Pas- 
kai aptarė reikalą Įsigyti j kurinis jos pasirodymas bu- 
vietą vasariniams parengi-Į vo Baltijos tautų festivaly- 
mams ir, reikia manyti, kadi.ie. kur ji labai patiko pub- 
piknikų daržą greitu laiku Į likai.
Įsigys. Suvažiavimui vado- Linkime naujavedžiams 
vavo pirm. A. Chaplik ir ki- laimingos ateities, 
ri valdybos nariai.

Po suvažiavimo

ne.
Revizijos komisijon: A. 

Keturakis, B. Bajerčius ir 
K. Šidlauskas.

Ant pat pabaigos buvo 
renkami delegatai Į BALF 
seimą, kuris Įvyks 8 Ir 9 
sausio, po Naujų Metų. Nu
tarta pinigų delegatų ke
lionei neduoti—jie važiuo
ja savo lėšomis. Apsiėmė 
važiuoti pp. Namaksienė, 
Šimkuvienė, S. Lūšys, A. 
Juknevičius ir kun. Mažu
tis. Be to, kaip centro di
rektoriai važiuoja M. Mi- 
chelsonienė ir J. Jankaus
kas. Koresp.

WHIST PARTY
Dorchesterio Moterų Klu

bas rengia whist party šį 
šeštadienį. 25 lapkričio, 
7:30 vai. vakare, klubo pa-

toj pat
svetainėj buvo banketas de
legatams pagerbti. Dėl švie
sos užgesimo svečiai vaka
rienę valgė prie atsarginių 
šviesų, kurios klubo svetai
nėj visai užtenkamai švietė.

Po vakarienės buvo trum
pa programa, kurią vedė A. 
Chaplik. Kalbėjo S. Moc
kus, L. Kapeckas. Dr. D. 
Pilka, J. Tumavičienė, A. 
Kriaučialis, Dr. J. Mikalo
nis, J. Kesleris, J. Dvarec
kas, A. J. Namaksy ir kiti.

Mrs. Margareta Butvitie
nė svečiams padainavo iš 
poros kartų kelias daineles, 
už ką susilaukė širdingų 
plojimų. Akompanavo Mis. 
A. Januškevičienė.

Rep.

Valanda Be Šviesos

Mirė Jonas Adomavičius

Praeitą savaitę, trečiadie
ni. So. Bostone mirė vienas 
seniausių ateivių musų mie
ste. Jonas Adomavičius 

i (Adams), kuris Į šią šalį at
vyko 1889 metais. Velionis

Kokios reikšmės musų 
gyvenime turi elektros švie
sa patyrėme praeitą sekma
dienį, kada užgeso visos 
šviesos ir veik ištisą valan
dą teko sėdėti patamsyje 
arba užsidegti žvakutę. 
Šviesa buvo užtemusi dėl 
kokios tai klaidos Sterling 
elektros stotyje, kur aukšto 
Įtempimo elektra perjun
giama i vartojamąją elek
trą. “Sutemos” tęsėsi nuo 
6:22 iki 7:17 vakare.

Raudonosios Plunksnos
Vajus Jau Baigiasi

Prieš Padėkos Dieną bai
giasi Red Feather vajus, 
kuris siekia musų mieste su
rinkti $7,000,000 labdary-. 
bės reikalams. Dar yra iš-1 
tisą diena laiko prie to va
jaus prisidėti. Savo Įnašą 
Į labdaros fondą galima 
pranešti vajaus organizato
riams ir telefonu — Rlch- 
mond 2-2000, pasižadant 
padaryti įmokėsiu. \ ajau§ 
vadovybė randasi Mason 
Memorial pastate, Bostone.

visi ar bent geroka dalis 
darė panašiai, tai niekas 
nieko negirdėjo ir viskas 
susimaišė.

Pasiklausiau to koncerto 
ir išėjau namo. Vėliau man 
aiškino žinantieji, kad buvo 
kilęs klausimas apie namo 
taisymo kontraktą, neaiš
kias atskaitas ir dėl to kilo 
visas ermideris. Gaila.

—J. A. P.

Ginčas dėl Karų Draudimo

PO REKORDINIO
LIETAUS—ŠALTIS

Šią savaitę Naująją Ang
liją aplankė nepaprasta au
dra, paskui didelis lietus, o 
po lietaus oro biuras prana
šauja stiprų šaltį. Lietus 
pylė visą naktį iš pirmadie
nio į antradienį. Pirmadie
nį vėjas putė 72 mylias per 
valandą greitumu.

Musų valstijos balsuoto
jai referendume atmetė pa
siūlymą, kad visoj valstijoj 
automobilių draudimas kai
nuotų tiek pat. Paliks ir 
toliau skirtingos draudimo 
kainos Įvairiuose miestuose. 
Ateinančiais metais draudi
mas kainuos daugiau, o jei 
kas laikys karą per pirmus 
3 mėnesius garažiuje, tai 
jam draudimo iškaščiai bus 
sumažinti tik 6S<, o ne 
25'<, kaip buvo iki šiolei. 
Dėl tokios numatomos tvar
kos karų savininkai jau ke
lia protestus.

Pakalbinkite kaimynas ir 
draugus užsisakyti “Kelei* 
vį.” Kaina metams $3.

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

1— Muzika.
2— Buvęs Vilniaus Ope

ros artistas Stasys Liepas.
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. Broadvvay, So. Bos-! 
ton 27, Mass.

Steponą* Minkus 
- I

PARDUODAMI NAMAI
1— So. Bostone parduodamas; 

6 šeimų namas po 5 kambarius, 
su patogumais, kaina $8.000, | 
Įmokėti tik $1.000. o rendų duo-]. 
da per mėnesį $114.

2— Laisvas 4 kambarių bu
tas, jeigu pirksi 3 šeimų, 3-44 
kambarių namą prie pajūrio, 
So. Bostone, už $3,200.

3— Turėsi gražy 6 kambariu i 
jutą name (dabar laisvas), ka= 
ris parsiduoda prie Andrew Sq., 
už $9,000, Įmokėti tik $2.000.1 
Likusieji 3 butai duoda $80 
rendų apmokėjimui skolos.

4— Namas dviejų šeimų. 6-6. 
So. Bostone, su krautuve, kuri 
turi visus Įrengimus ir leidimą 
veikti, už $6.500.

Taip pat daug kitų įvairiau
sių namų ir biznių parduodama 
minimalinėmis kainomis. Kreip-1 
tis pas:

Vyt. Stelmokas*
545 East Broadway 
So. Boston. Mass.. 

arba telefonu: SO 8-0605.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mea pranešam, kad tarime mu

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

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

628 E. Broadvvay. Se.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
. Ofiso Valeadoe: eee S Iki d 

Ir aae 7 iki •

546 BROADWAY
■O. BOSTON. MA8S. 

Telefonas: 8OUth

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

7. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
*53 “V

arti Upham's Corner 
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « INSURANCE|

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MAS* 
Office Tel. SOboston 8-0948

87 ORIOLE STREET 
West Rozbury, Masu.

Tel. PArkway 7-0402-M.

JŪSŲ VAIKAS - ARCHITEKTAS
Taip, Jūsų Vaika* Gali Būti Architektą*, Statytoja*, Jei 

Jų* Jam Nupirksite Naujo* Rūšie* Žaislų Dėžutę
Su jais jis galės pastatyti moderniškus dangoraižius, 

buvo vienas iš kurėju Lietu- senoviška? pilis, mokyklas, bei ištisas sodybas. Su jais auklesis
vių Piliečių Draugijos So.
Bostone ir per daug metų 
buvo aktingas klubo narys.
L. P. Draugija davė velio
niui karsto nešėjus, pasiun
tė gėlių ir davė svetainę po 
laidotuvių susirinkti paly
dovams i liūdnas apeigas.
J. Adomavičius mirė sulau
kęs 78 metų amžiaus. Jis 
paliko nubudime žmoną, 
penkis sūnūs, dvi dukteris 
ir nemažai anūkų. Didelis 
būrys žmonių praeitą šešta
dieni velionį palydėjo į šv.
Mykolo kapines.

vaiko, statybininko, planuotojo, kūrėjo talentas. Tar žaislas 
ne vien vaikams, bet ir suaugusiems. Virš 120 kombinacijų 
galima padaryti iš vienos dėžutės.

Lietuviu Baldų Krautuvė priėmė tuos žaislus parduoti, to
dėl. kad jie yra Įdomus, saugus ir pačių lietuvių kūryba ir ga 
myba. Dėžutė tk $1.95. Turime aprubežiuotą kiekį. Tai ideali 
dovana vaikams. Kreipkitės tuojau Į

LITHUANIAN FURNITURE CO.
328 Broadway, So. Boston, Ma**.

Tek: SO 8-4618

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

460 Broadvvay, South Boston

372 Nauji Policininkai

Bostono miestas pradeda 
samdyti 372 naujus polici
ninkus, kurie yra reikalingi 
Įvedant penkių dienų darbo 
savaitę policijos tarnauto
jams. Bostono balsuotojai 
pritarė 5 dienų darbo sa
vaitei policijai.

VIENINTELIS SUTAUPŲ 

Turtas per $35,000,000

BANKAS SOUTH BOSTONE 

Sutaupos per $31,000,000

‘GARNYS*

APSAIGOKIT SAVO DOKUMENTUS, BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

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

Me* niekada nemokėjome mažiau, 
kaip 2l/t% už indėliu*

KAMBARYS
Gražus, atskiras ir apšildo

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

(47)

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)

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Rimbai Baildiag 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA t3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraujo Patikrinimų 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.

“Keleivio” ofise galima gauti 
• • * • i-i • i a. Brazilijos lietuvių leidžiamą

______ . . . i™* 'St<f,«0S ,tlknn.f- kalp!>*» laikraštį -Garnį.” Kai-
talpose, 1810 Dorchester,“sutemų metu veikia at- na—io centu
Avė. Visi yra kviečiami sarginės šviesos, kurios vi- _________ ___________ _
dalyvauti. Bus dovanų ir sose viešosiose įstaigose tu- Kreipkite* mi tuo*. L ~fa 
užkandžių. tri būti Įtaisytos. skelbiau “Keleivyje?

Dabar ligoninės ir

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

U.

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 Boston 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšie* alų baliams, 
vėms j namus ir sales. (-|

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

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

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI
(Inaurad
Movan)

Perkrauatom 
čia pat ir j to-

8augi priežiūra,
326 BROADWAT.

• SO. BOSTON, MASS. 
TaL SOath Beatoa 8-4816

K .. ae « »




