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Kerėjos Fronte Eina Kruvini 
Našiai su Kiniečiais

Jungtinių Tautų Jėgų Ofensyvą po Pirmųjų Laimėjimų 
Sulaikyta; 60,000 Kiny Komunistų Kareivių 

Dalyvauja Kautynėse; Turkai ir Fili
pinai Jau Yra Korėjos Fronte

Praeitos savaitės vidury
je JT jėgų vyriausias vadas 
Korėjoj, gen. MacArthur, 
davė jsakymą pradėti “ga
lutiną ofensyvą” prieš kinų Jungtinių Tautų organi- 
komunistus ir šiaurinių ko- zaciJ°? įgaliota komisija ai
re jiečių likučius Korėjoj. Į i Seoulą, Korėjos res- 
Generolas sakė, jei ofensy- publikos sostinę paimti sa
va pasiseks, tai musų karei-ivo žinion šiaurinės Korėjos 
viai Kalėdoms galės vykti laikymą. Bet Korėjos 

respublikos vyriausybė 
griežtai protestuoja prieš 
JT tarimą šiaurinę Korėją 
valdyti skyrium nuo liku
sios Korėjos. Korėjos vy
riausybė sako, kad ji nori 
prijungti šiaurinę Korėją 
prie Korėjos respublikos, 
pravesti ten papildomus 
rinkimus ir be Jungtinių 
Tautų tarpininkavimo su 
daryti vyriausybę visai Ko
rėjai.

Šiuo tarpu pasitaiko 
griežtų nesutikimų šiauri
nėj* Korėjoj tarp Korėjos 
respublikos pareigūnų ir 
tarp JT skirtų viršininkų, 
kurie jaučiasi priklausą tik
tai nuo JT organizacijos.

namo.
Pradžioje ofensyvą sekė

si ir JT jėgos pasistūmėjo 
virš 15 mylių pirmyn. Bet 
šios savaitės pradžioje su
koncentruotos kinų komu
nistų divizijos pradėjo kon- 
trpuolimą vakarinėj fronto 
dalyje prieš Korėjos res
publikos kariuomenę ir nu
varė korėjiečius nuo 4 iki 
20 mylių atgal. Dėl to ir 
amerikiečių kai kurios divi
zijos turėjo trauktis atgal. 
Laikinai didžioji ofensyvą 
yra sulaikyta, bet kruvini 
mūšiai eina visu frontu ir 
tik vėliau pasirodys, ar ki
nų komunistų pajėgos galės 
ofensyvą visai sulaikyti ir 
užtęsti karą. Iš priešo pu
sės kautynėse dalyvauja 5 
šiaurinių korėjiečių ir 11 
kinų komunistų divizijų. 
JT pusėje kaujasi turkų, fi- 
lipinų, amerikiečių, anglų 
ir korėjiečių kariuomenė.

Šią savaitę kruvini mū
šiai eina ties Taechon ir 
Chongju miestais, kurie abu 
buvo patekę i JT jėgas, bet 
vėl buvo užleisti priešui.

GINČAS TARP 
KORĖJOS IR JT

Gelžkelio Nelaimė 
Prie New Yorko

IŠMATŲ RINKĖJAI
UŽDIRBO $7,220

Dayton, Ohio, mieste 
jienki miesto išmatų ran
kiotojai rado išmatose 7,- 
220 dolerių. Tai buvo šių 
metų vasario mėnesi. Pi
nigus jie rado Louis Pero
no išmatose, bet L. Pero
nas sakė, kad tie pinigai 
esą ne jo. Išmatų rankio
tojai pinigus perdavė po
licijai saugoti, o dabar 
teismas tuos pinigus pripa
žino jiems. Prie pinigų 
norėjo prisikabinti mies
tas, bet teisėjas sakė, kad 
pinigai priklauso radė
jams, nes savininkas neat
sišaukė.

Praeitą trečiadienj vaka
re, Padėkos Dienos išvaka
rėse, prie New Yorko, Kėw 
Gardens, įvyko baisi gelž
kelio nelaimė, kurioje žuvo 
77 žmonės ir 153 buvo su
žeisti. Vienas traukinys įva
žiavo visu smarkumu į kitą 
stovintį traukinį. Susidūri
mas buvo toks smarkus, 
kad keli vagonai įsigręžė 
vienas į kitą ir labai sunku 
buvo prieiti gelbėti sužeis
tuosius ir išnešti užmuštuo
sius keleivius.

Tuoj po nelaimės New 
Yorko gubernatorius įsakė 
padaryti nuodugnų tyrinėji
mą, kodėl ta nelaimė įvyko. 
Sakoma, kad nelaimė įvyko 
todėl, kad traukinio inži
nierius nepastebėjo signalo 
sustoti, o gelžkelio kompa
nija neįtaiso saugesnių per
spėjimų traukinio vado
vams. Kaltojo traukinio 
inžinierius žuvo nelaimėje.

KOMUNISTŲ BYLA 
AUKŠČIAUSIAM TEISME

Socialistai Stipriausia
Partija Bavarijoje

Bavarijos seimelio rinki
muose praeitą sekmadienj 
socialdemokratų partija ga
vo daugiau už kitas partijas 
balsų. Socialdemokratai su
rinko 2,586,689 balsus, 
krikščionys demokratai— 
2,526,780, bavarų partija— 
1,656,512, pabėgėlių blokas 
—1,135,759, “laisvieji de
mokratai—650,000 ir ko
munistai—178,693.

Aukščiausias Amerikos 
teismas gruodžio 4 d. klau
sys 11 komunistų partijos 
vadų bylą. Teismas suti
ko, kad komunistus gali 
ginti anglų advokatas D. N. 
Pritt, bet tas advokatas ne
suspės atvykti iki to laiko į 
Ameriką. Teismas pripaži
no teisę trims nuteistųjų ko
munistų advokatams per 2 
valandas ginti komvadų by
lą, tiek pat laiko turės gen. 
prokuroro atstovas juos kal
tinti.
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Korėjoj 'Visai Naujas Karas’ 
Sako MacArthur

200,000 Kinų Komunistų Kareivių Korėjoj; Jungtinas 
Tautos Turi Išspręsti Ką Daryti; Komunistai 

Meluoja Apie “Savanorius”; Jungti
nės Tautos Posėdžiauja

Buvę Ambasadoriai 
Neaiškiame Biznyje

Šį pirmadienį kinų komu
nistų atstovas Wu-Hsiu- 
chuan buvo pakviestas da-

VT ... , x.. lyvauti JT saugumo tarybo-New Yorko valstijos ge- je> kuri svareto ki komu. 
neralmis prokuroras N. K|nisty skundą del Amerikos 
Goldstein, skelbia, kad Jis “agresijos” Formozoje ir
Vja^TeJ° P3)1 y*. “užpuolimą ant Korėjos
McNutt ir J. Marvel, abu reSpublikos ” 
buvusius ambasadorius ir. Rusai pasistengė, kad 
aukštus pai eigunus, dėl JU saugumo tarybos posėdžiai 
dalyvavimo Amencan-Can- virstų propagandos malunu. 
adian Uramum Co., Ltd.; Rusijog atstovas A vgns_ 
Prokuroras sako, kad tos|kis JT seimo politiniame 
kompanijos viršūnėje esą komitete išėjo su kaltini
mu biznienai, kūnų vienai, maįs> ka(j Amerika užpuo- 

Young, buvo kalina-jygj “kinų liaudies respub- 
m?s,. Kanadoje uz įvainus }įką” jos saloje, Formozoje 
sukčiavimus su serais, o ki

“Šlubųjų Ančių” \ Audros Rytuose, Siūlė A-Bombomis
Kongresas Tariasi

Šį pirmadienį pradėjo po
sėdžiauti 81-asis kongresas, 
kurio daugelis narių nebėra 
išrinkti į naująjį, 82-ąji 
kongresą, kuris susirinks po 
Naujųjų Metų. Amerikie
čių politiniame žargone se
nasis kongresas, kurs posė
džiauja išrinkus naująjį 
kongresą, vadinamas “šlu
buojančių ančių” kongresu.

Kongreso sesija yra su
šaukta apsvarstyti keliems 
naujiems įstatymams. Pre
zidentas siūlo kongresui

Pūgos Vakaruose Daužyti Bolševikus
Praeita šeštadieni ir nak-Į UP žinių agentūra prane- 

čia į sekmadieni šiaurinėse ša, kad Korėjos karo pra
rytų valstijose siautė stip- džioje armijos ir karo avia- 
rios audros, kuri s pridarė cijos pareigūnai siūlė iš- 
daugiau negu už Oo milio- daužyti sukoncentruotas 
nų dolerių nuostolių. New šiaurinės Korėjos jėgas ato- 
Yorko valstijoj ir Naujosios minėmis bombomis netoli 
Anglijos valstijose vėjas Suwon miesto. Bet jungti- 
putė apie mylių į va- nių štabų viršininkai tą pa- 
landą greitumu ir nutraukė siūlymą atmetė, matomai, 
daug telefonų laidų, suga- moraliniais ir diplomati 
dino elektros laidus, išvertė

Amerikos delegatas John
du kartu baustas Kanadoje P“11“
už sulaužymą Kanados įsta- kad Sovlet« Rus,Ja Pakal'-

tas, J. H. Hilshhom, buvęs

;ymo apie svetimos valiutos 
controlę. Kadangi abu bu
vę ambasadoriai yra aukšti 
tos kompanijos pareigūnai, 
tai prokuroras nori išaiškin
ti jų rolę tos kompanijos 
veikloje.

Chicagoj Pasibaigė 
C. I. O. Konvencija

galybę medžių ir sugadino 
daug namų. šimtai tūks
tančių žmonių po audros

pratęsti nuomų kontrolę, paliko be elektros šviesos, 
duoti skubią pagalbą Jugo-Įbe telefono susisiekimo ir
slavijai gintis nuo bado ir 
apsvarstyti įvedimą mokes
čių nuo išpustų korporacijų 
pelnų. Betgi abejojama, 
ar kongresas norės ir galės 
susitarti dėl siūlomųjų įsta
tymų priėmimo.

Sovietų Rusija Yra 
Fašistinė Diktatūra

Jugoslavijos spaudoje ko- 
munistų propagandistas 
Džilas įrodinėja, kad Sovie
tų Rusija nebėra socialisti
nė, bet fašistinė valstybė, 
kurios ūkis yra valstybinis 
kapitalizmas. Kadangi Ru
sija dabar nevengia gink
luotos agresijos savo įtakai 
plėsti, tai Jugoslavija turin
ti peržiūrėti savo “neutra
lumo politiką” ir jei kiltų 
Europos karas, tai ji nega
lėtų stovėti nuošaliai, bet 
turėtų įsijungti į karą prieš 
Maskvos fašistinę diktatū
rą.

Sovietų Šnipai Rasti Kalti

Prisiekusiųjų teismas New 
Yorke atrado kaltus du so
vietų šnipus, A b r a h a m 
Brothman ir jo bendradar
bę Miriam Moskovitz. Jie 
buvo kaltinami davę mela
gingus parodymus “grand 
džiurei” 1947 metais, kada 
buvo tyrinėjamas sovietų 
šnipų veikimas. Tada

daugelis neturėjo namuose 
šilumos. 131 žmoeųs žuvo 
rytinėse valstijose audros 
pasėkoje. Visame krašte žu
vusiųjų priskaitoma apie 
256.

Viduriniuose vakaiuose 
tuo pat metu siautė didelės 
sniego pūgos. Tokie did
miesčiai, kaip Clevelandas. 
Pittsburghas ir kiti stipriai 
nukentėjo nuo priversto 
sniego. Kelios dešimtys 
žmonių žuvo audroje ke
liuose ir visokiose nelaimė
se.

Kai kuriose vietose plėši
kai ir vagys pasinaudojo 
audra ir išrabavojo nema
žai namų. Clevelande ir 
Youngstowne buvo sukelta 
nacionalinė gvardija saugo
ti miestą nuo plėšikų ir va
gių. Kareiviams duotas 
įsakymas šaudyti plėšikus.

SUĖMĖ DAR DU
PUERTORIKIEČIU

niais sumetimais. Prie Su- 
won miesto nedideliame 
plote buvo sukoncentruotos 
kelios šiaurinių korėjiečių 
divizijos, kurias atominėmis 
bombomis butų buvę leng
va išdaužyti.

Prezidentui Trumanui tas 
pasiūlymas nebuvo visai 
patiektas, nes jungtinių 
štabų viršininkai pasiūly
mui nepritarė. Be preziden
to įsakymo atominiai gink 
lai iš viso negalima naudo
ti.

totinai yra puolusi Kiniją 
ir dabar deda visas pastan
gas. kad sunaikins ilgą 
draugystę tarp Amerikos ir 
kinų tautos. Dėl agresijos 
Formozoje Amerikos dele
gatas priminė, kad ameri
kiečiai Formozos saloje tu
ri tik 44 žmones, kurie pri
klauso prie karo pajėgų, ta
me skaičiuje yra 19 kari
ninkų priskirtų prie Ame
rikos ambasados, o kiti yra 
kareiviai priskirti prie tų 
diplomatų. Bet Maskvos 
atstovas kalba, kad Ameri-

Chicagoje posėdžiavo C.
I. O. unijų metinė konven
cija, kurioje dalyvavo virš 
500 delegatų. Konvencija |ka yra “užpuolusi’’ Formo 

,<ro,_.zog Toks aiškus me-

Sąryšyje su pasikėsinimu 
nužudyti prezidentą Truma- 
ną lapkričio 1 d. policija 
suėmė dar du puertorikie- 
čių nacionalistus, kurie kai 
tinami pasikėsinimą organi
zavę. Suimti Julio Pinto 
Gandija ir Juan Bernardo 
Lebron, abu iš New Yorko.

Vyskupas Smerkia 
Biblijos Melus

Anglikonų bažnyčios vys
kupas, Emest W. Barnes 
Birminghame, sako, kac 
biblija skelbia daug “fan 
tastiškų neteisybių,” kurias 
reikia atmesti. Vyskupas 
kalbėdamas į savo diocezi- 
;os kunigus, sakė, kad yra 
neginčijamų įrodymų, jog 
Europos civilizacija prasi 
dėjo prieš 20,000 metų, be 
biblija pasakoja apie pa 
šaulio sutvėrimą prieš kelis 
tūkstančius metų. Tokiai 
biblijos “fantazijų” yra 
daugiau ir jei kunigai skel 
bia jaunimui tokį mokslą 
tai aišku, kad paaugę žmo
nės pradeda žiūrėti į kuni 
gus, kaip pasakų meiste 
rius, o ne tiesos skelbėjus.

Tas pats vyskupas 1947 
motais pasisakė prieš nekal
to prasidėjimo dogmą.

vienas dabartinis, o kita'i prieš Kristaus į dangų žen 
buvęs puertorikiečių nacio-Laimą su kunu ir panašias 
nalistų partijos pirmininkai Į dogmas, kaipo atgyvenu- 
New Yorke. Įsius prietarus.

priėmė 60 rezoliucijų įvai
riausiais klausimais, nuo 
atominės energijos pagrei
tinto pritaikymo ūkiškame 
gyvenime iki* nuomų kon
trolės, butų statybos ir kitų 
klausimų.

C. I. O. konvencija pasi
sakė už “sveikatos draudi
mą” (ligonių kasas), fede- 
ralinę pagalbą švietimui, 
už vyrų šaukimą kariuome
nėn, už mokesčių įvedimą 
nuo pelnų perviršių, už pla
čią namų statymo progra
mą, už teisingesnį mokes
čių naštos paskirstymą ir tt.

Unijų suvienijimo klau 
simu konvencija nubalsavo 
tęsti pastangas prieiti prie 
vieno unijų centro, kuris 
jungtų visas laisvąsias ša 
lies unijas.

Baigiant konvenciją buvo 
perrinkti C. I. O. unijų są 
jungos viršininkai. Pirmi
ninku perrinktas Philip 
Murray, sekretorių—James 
B. Carey, vice-pirmininkais 
išrinkti J. A. Beime, L. S. 
Buckmaster, Joseph Cur- 
ran, Michael Quill, A. S 
Haywood, O. A. Knight, 
Walter P. Reuther, Emil 
Rieve ir Frank Rosenblum 
Tai vis didžiųjų unijų pir 
mininkai.

Philip Murray išrinktas 
pirmininku 11-tam termi
nui. Konvencija jam šukė

las skelbiamas su vienu tik
slu, kad supiudžius kinus su 
Amerika ir sukėlus pasau
linę tragediją.

Gen. MacArthuras šį ant
radienį paskelbė, kad Korė
joj yra 200,000 kinų karei
vių, kurie jau dalyvauja 
mūšiuose, o už jų stovi di
delės armijos Mandžurijoj. 
Tas sudaro Korėjoj visai 
naują situaciją, nes ten tu
rime reikalą su visai nauju 
karu ir Jungtinių Tautų or
ganizacija turi išspręsti, ką 
daryti. Ar JT duos įgalio
jimą karo jėgoms daužyti 
Mandžurijos karo bazes, ar 
bandys surasti kokį nors 
“taikų” sprendimą?

MATO RUSUS— 
BALSUOJA PRIEŠ JUOS

Rusų okupuotoj Austri
jos dalyje, Burgenlando 
provincijoj, sekmadienį bu
vo savivaldybių rinkimai. 
Rinkimuose dalyvavo 90'č 
balsuotojų ir milžiniška jų 
dauguma pasisakė už krikš
čionius demokratus, social
demokratus ir kitas parti
jas, o už komunistus balsa
vo tik 2,312 žmonių iš 170,- 
000 turinčių teisę balsuoti. 
Austrijoj nors ir yra rusu 
kariuomenė, bet rinkimai 
vyksta įprasta demokratiš
ka tvarka, balsuotojai gali 

lė ilgas ovacijas. Jis iš-'laisvai pasirinkti, už ką jie 
rinktas be opozicijos. nori balsuoti.
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TIKRAI, KĄ TAS RODO? buvo. labai dau^ Lapijos

______  prezidentas Kirchenšteinas
“Laisvės” (No 220) pa- 'į^*. Į^kė is savo vietos su 

rašyta, kad Justas Paleckis' bH?^a ’..° radl° pa
tariamasis Lietuvos “prezi-- ’ , .d Jls nepaklausęs ge-
dentas”, bet tikrenybėje .!’’ tod^ JI reikė-1
Maskvos pastumdėlis, esąs ^.Pa:?a \ntl, \s vl^tos* Dahnr 
parašęs knygą “Sovietskaja at^° Paleckio eilė .
Litva”, kad supažindinus Mat-Vt’ Paleckis savo kny 
rusus skaitytojus su lietuvių £°-> Tatv*” k,
tautos praeitimi ir dabarti-

Sovietskaja Litva” ko 
tai “nedasakė” ir ką tai 
“persakė”, atsieit pasakė 
tai, kas Maskvai nepatiko 
ar prie ko rūstusis Maskvos 
galavariezas gavo progos 
prisikabinti ir apsidirbti. 
Laisvė“ galėtų juk Palec

kio nuodėmes Įvardyti, tada 
visi lietuviški bolševikėliai 
tikriau galėtų suprasti, ko
ki yra ta jų garbinama bol
ševizmo tvarka ir ką ten 
reiškia “kritika ir savikri
tika.” O Paleckio dienos, 
rodos, jau suskaitytos.

Dabar palauksime Palec
kio atgailos, nusižeminimo, 
o paskui matysime tą “pre
zidentą” išvalytą šunims 
šėko piauti.

mi. Tačiau šio “kilmingojo” 
vyro knyga esanti susilau
kusi kritikos, būtent:

“štai, V. Niunka, išstojo su 
kritika. Jis suranda, jog knygo
je tas ir kitas nedasakvta, o šis 
ir tas persakyta.”

“Ką tai rodo?”—klausia 
tos pastabos autorius R. Mi
zara ir čia pat atsako, jog 
tai rodo, kad Taiybų Lie
tuvoje visu baru vedama 
kritika ir savikritika ir, kad 
paradytos klaidos čia pat 
ištaisomos ir iškeliamos 
aikštėn.

Kadangi R. Mizara netu 
ri jokios nuovokos apie bol 
ševikinius valdymo budus, 
tad ir šitame atsitikime ten
ka pasakyti, kaip yra su ta 
tariamąja kritika ir savikri
tika. Bolševikinė kritika ir 
savikritika yra priemonė 
apgauti, parodyti, kad bol
ševikų diktatūroj neva tai 
yra koki tai kritikos laisvė.
Laisvo žodžio ir laisvos kri
tikos Rusijoj nėra nė kvapo 
ir, žinoma, nėra jokios kri
tikos laisvės.

Bolševikų tvarkoje “sa- s M Budenij. Tai 
vikntika ir kitų kritika yra 
tikriausia priemonė išjoti 
ką nors iš jo užimamos 
vietos ir pašalinti iš eina
mųjų pareigų. Kitaip tarus, 
jei sovietų valdžiai dėl ku
rių nors sumetimų reikia 
kas nors išvyti, tuomet ji 
suranda asmenį, kuriam pa

ŽODŽIAI IR DARBAI
Prieš tris savaites, lapkri

čio 7 d., bolševikai minėjo 
savojo perversmo sukakti. 
Kaip paprastai, Maskva vi
sur giriasi kariuomene ir tą 
savo karišką galybę rodo 
saviems ir svetimiems. Tos 
sukakties proga kariuome
nės paradą Maskvoje priė
mė valdžios ir komunistų 
partijos Įgaliotas maršalas

veda nužiūrėtąjį žmogų kri
tikuoti spaudoje ar susirin
kime. Iškritikuotasis priva
lo tuojau pat save apkaltin 
ti, gailėtis savo prasikalti
mo ir reikšti didžiausią nu
sižeminimą ir “ištikimybę 
didžiajam “genijui”, Kau
kazo Juozapui. Jei nusiže
minimas nėra užtenkamai 
šlykštus, arba jei nuožiūra 
yra rimtesnė, tai po atgai
los seka nauja kritika ir pa
skui ateina “kaput.” Kriti
ka pasitarnauja valdžiai, 
nes duoda jai progos nužiū
rėtą žmogų suėsti su “visuo
menės pritarimu”, arba rei
kalaujant “spaudai”, kuri 
yra tos pačios valdžios Įran
kis.

J. Paleckis gali kai kam 
Maskvoje ir netikti. Jis yra 
“atėjūnas”, pirktas už ra
gaišį škuminkas su nacio
nalisto praeitimi. “Tikrieji” 
bolševikai, tokie Niunkos 
ir panašus bliudlaižiai su 
mielu noru raportuoja Ma
skvai apie Paleckio praei
ties ir dabarties nusidėji
mus ir jei Maskva nutarė 
jam duoti “per kepurę,” tai 
Niunkai buvo pasakyta “pa
kritikuoti” prezidentą.

Aukštųjų pareigūnų kri
tika Rusijoj reiškia Įspėji
mą, kad greit gali galva nu
lėkti arba, kad reiks iš vie
tos išlėkti ir paskui kalėji
mo paragauti. Latvijos toks 
pat “prezidentas” dabar 
nusirito nuo sosto. Jis irgi 
prieš galą buvo latviškų 
Niunkų kritikuojamas . 
Prieš didįjį Estijos “valy
mą”, kada buvo šluojami 
estų komunistų vadai, kri-

KORĖJOS FRONTE NAI J A OFENSYVĄ

Jungtinių Tautų jėgos Korėjoj praeitų 
je tarp Mandžurijoo ir JT jėgų, sako, e 
kuriuo* norima išmesti į Mandžurijų.

savaitę pradėjo naujų ofensyvą. Keturkampy 
ų apie 100,000 korėjiečių ir kiniečių bolševikų. 
Pirmomis dienomis ofensyvą gerai sekėsi.

Kas Savaite
New Yorke ir Korėjoj

dinta 800 priešo tankų. Visi 
tie tankai yra rusų gamybos. 
Karo pradžioje šiaurinės Ko
rėjos pajėgos gavo iš Rusijos 
tūkstanti tankų. Korėjos ko
munistai ir dabar gauna iš 
Maskvos ginklus ir kitokią 
karo medžiagą.”

Tik pagalvokite! Jei ne 
Maskvos karo kurstytojai, 
iš kur nususinta, ubagiška 
ir ūkiškai atsilikusi Korėja 
galėjo Įsigyti toki milžiniš
ką tankų kieki už kurį rei

tai savo darbo žmonėms. 
Juk vargiai kur berasi di
desni ir biauresni darbinin
kų išnaudojimą, koks yra 
Sovietuose.

salas Budenij Sovietų vai- mokykloj pasimokyti ir lie- 
džios ir komunistų partijos tuviškai. 
vardu pasakė antrą šlykštų! Kun. Vilkutaitis sakė, 
melą. Taip per akis me-'kad yra “nenuoramų,” ku- 
luoja kilmingieji komunis- rie norį gauti mokytojų vie

tas ir algas mokykloje. Ir 
tas yra netiesa. Šv. Jurgio 
parapijos mokyklai lietuvių 
kalbos pamokų Įvedimas Į 

(mokyklą nekainuos nieko. 
Kun. Vilkutaitis per pa-

,PRALENKĖ RUSUS 'mokslą sakė, kad nė viena
nų Laimų meni tu. nuU ie*- Bolševikų kontroliuoja-'kita tautybė Amerikoje ma
ketų mokėti šimtus milionų mos Berlyno dalies spauda jvo parapijinėse mokyklose 
dolerių? 0 kur dar viso-!lapkričio 19 d. pranešė se-;netun, savo tautinių kalbų 
kie kitokie ginklai ir amu- kančią dėmesio vertą žinu- Pam°lią- ..J3’ le?a'
nieiia : iuk ir in natvs kore-itę: 17™ . *nklsk’»1 mok.vklų, kur

Ilenkiškai mokoma; vra vo- 
“ Laisvasis b>m u n it i nės Vo kiškų mokyklų, kur vokiš- 

kietijos jaunimas nutarė šie- kaj mokorna- got nesvar- 
met Kaieoų nesvęst!. Tas
jaunimas Kalėdų vietoje švęs

nicija: juk ir jų patys kore-įtę: 
jiečiai nepasigamino. Yra 
tikriausia teisybė, kad šiau
rinės Korėjos
rankomis ir jų

Korėjiečių 
vardu ka

riauja Maskva ir tik Mas-Į gruodžio 21 dieną. Stalino 
kva. . gimtadienį.”

Darbininkų išnaudojimo Paėmė ir nušluostė ru- 
ir priespaudos reikalu mar- sams komunistams nosį!

maršalas, kuris 1941 metais 
buvo vyriausiuoju Rusijos 
pietų fronto vadu ir kada 
Hitleris smogė i Rusijos 
pietus. Budenij paliko Hit
lerio malonei pusės miliono. 
vyrų armiją, o pats spruko!
už Dono upės, kur buvo ir Melą* Clevelando Bažnyčioj; Kuraičiai Prie Bažnyčios;

Lietuviu Kalba Mokykloj

bu, kaip kitos tautyoėš tvar
ko savo parapijines mokyk
las. Svarbu, kad šimtai lie
tuvių prašo, kad šv. Jurgio 
parapijos mokykloj butų 
Įvestos ‘ lietuvių kalbos pa
mokos, bet kunigas tam yra 
griežtai priešingas.

Įvedimas lietuvių kalbos 
Į pamokų Į mokyklą ir dėsty-

Į Nevv Yorką praeitos sa
vaitės gale atvyko 9 Kinijos 
komunistų delegatai “skųs
tis” Jungtinėms Tautoms 
dėl Amerikos “agresijos” 
Formozoj ir Korėjoj

Tuo pat metu Korėjoj 
amerikiečiai, korėjiečiai, 
anglai ir turkai pradėjo sa
vo didžiąją ofensyvą, kad 
išmetus kinų komunistus iš 
šiaurinės Korėjos į Man- 
džuriją.

New Yorke derybos ir 
“skundai,” Korėjoj ginklai. 
Jei Korėjoj seksis kinus iš
mesti lauk, lengviau seksis 
ir New Yorke su jais susi
kalbėti. Bet jei Korėjoj 
kovos užsitęs, tas paskatins 
kiniečius daugiau šiauštis ir 
daugiau reikalauti.

Visi žmonės, o bolševikai 
labiausiai iš visų, “gerbia” 
jėgą. Su jėga susidūrę dar
gi dideli, bolševikų pleperiai 
darosi sukalbami. Bet duok 
bolševikui ar naciui ragus, 
jie tuoj bandys visą svietą 
išbadyti.

x
Ar Ginti Europą

Senatoriaus R. A. Taft’o 
pakeltas klausimas vis dar 
jaudina Ameriką. Ar ginti 
Europą, ar ją palikti rusams 
sudoroti?

Kadaise “Vakarai” nuta
rė neginti Rytų Europos 
tautų ir davė rusams 100 
milionų vergų, darbininkų 
ir kareivių. Tie patys “Va
karai” per pirštus žiurėjo į 
rusų plėtimąsai Azijoj ir 
padovanojo ten rusams 450 
milionų vergų, darbininkų 
ir kareivių. w

Lieka dar padovanoti Eu
ropą, su 300 milionų žmo
nių ir su 60 milionų tonų

Itų dėstoma lietuvių kalba 
norintiems jos mokytis? 
Kiek yra “lietuviškų” mo
kyklų, kur tikyba norin
tiems butų dėstoma lietuviš
kai? Kur dėstoma Lietuvos 
istorija? Ir kiek Vilkutai- 

lietuviškų kunigųcių yra 
tarpe?

x

ramu ir saugu. Karo žino
vai tvirtina, kad šis marša
lo Budenij pralaimėjimas 
neturi karų istorijoj sau pa
vyzdžio: tai toks vadas bu
vo maršalas Budenij. Bet 
tokiais maišalais remiasi 
Stalino režimas, todėl šis 
ponas dabar ne kalėjime sė
di, bet priiminėja kariuo- 
me paradus ir šneka vyriau
sybės ir bolševikų partijos 
vardu. Tarp kitko, tas mar
šalas, anot “Pravdos,” štai 
ką pasakė:

“Kapitalistiniuose kraštuo
se didėja darbininkų prie
spauda ir išnaudojimas, didė
ja karo reikalams išlaidos. 
Anglo-amerikoniškieji impe
rialistai nuo pasiruošimo ag
resijai perėjo į pačią agresi
ją. tai patvirtinti žmogžudiš
ka Amerikos intervencija Ko
rėjoje.”

Maršalas užmiršo pasa
kyti, kad Sovietai išleidžia 
virš 40% savo valstybinių 
pajamų karo reikalams ir 
apsiginklavimui. Jis pame
lavo nišų tautai ir marinavu
siai kariuomenei sakyda
mas, kad intervenciją Ko
rėjoje paruošė Amerika, 
nes iš tikrųjų ją paruošė pa
tys rusai ir tam reikalui jie 
išleido bilionus Rusijos dar
bininkų ir valstiečių uždirb
tų gerybių. Mums emeri- 
kiečiams visai aišku, kad 
taip buvo, nes mes turime 
laisvą spauda ir iš jos žino
me, kad taip buvo.

Štai, pavyzdžiui, Jungti
nių Tautų kariuomenės va
do Korėjoje, MacArthuro, 
štabas šio mėnesio 15 dieną 
praneša:

Korėjos karo metu iki šiol

Sumuštas S. Barzdukas; Ko Prašo Lietuvių Tė
vų Komitetas; Klausimas Svarbus Vi

siems Lietuviams

Jau eilė metų Clevelande, angliškuose pamoksluose 
šv. Jurgio parapijoje, kle- parapijiečiai, lietuvių tėvų 
bonauja kun. Vilkutaitis. Jo komitetas išspausdino pa- 
vadovaujama parapijos mo- reiškimą anglų kalba ir jį 
kykla yra griežtai atskirta1 lapkričio 19 d., sekmadienį, 
nuo visa, kas tik lietuviška, viešoje miesto judėjimo

tikos ir savęs spjaudymo sunaikinta visai arba suga-

Nors mokyklą lanko gau 
sus lietuvių tremtinių vaikų 
skaičius ir tėvai visaip, kuo 
gražiausiai ir mandagiau
siai prašo kun. Vilkutaitį 
pamokyti vaikučius lietu
viškai, kun. Vilkutaitis vi
sus to prašančius veja lauk 
iš klebonijos.

Ir buvo liūdna, kada šį 
pavasari masė tremtinių 
vaikučių prie pirmosios ko
munijos buvo privesti anglų 
kalba.

Vaikučiai, parėję iš “lie
tuviškos” parapijinės mo
kyklos, skundžiasi tėvams, 
jog jie ten užgauliojami dėl 
lietuviškumo.

Tada susiorganizavo lie
tuvių tėvų komitetas, viešo 
susirinkimo išrinktas. Da
ryti žygiai pas Clevelando 
vyskupą, kuriam įteiktas 
plačiai motyvuotas, kelių 
šimtų lietuvių pasirašytas 
prašymas. Vyskupas suti
ko, kad į šv. Jurgio para
pijos mokyklą gali būti 
įvesta lietuvių kalba.

Tačiau kun. Vilkutaitis 
kietai nesutinka ir yra būk
lė tokia, kad nėra jokių vil
čių, kad toj mokykloj kada 
nors suskambės lietuviškas 
žodis. Gi klebonas Vilku
taitis angliškuose pamoks
luose pradėjo naują lietu
viškumo niekinimo akciją.

Kad nebūtų klaidinami

mas tikybos lietuvių kalbo
je tiems vaikams, kurie to metinės plieno gamybos, su 

anglių kasyklomis, aukšta

gatvėje dalino einantiems į 
bažnyčią.

Tačiau iš kur tai, kai kas 
sako iš bažnyčios, atėjo 
degtine dvokiančių ir su 
šlykščiais žodžiais lupose 
mušeikų rinktinė. Jie vi
saip puolė einančius melstis 
lietuvius. Pradėjo ir mušti. 
Buvo sumuštas į veidą ir 
vienas “Lietuvių Kalbos 
Vadovo” autorių, Stasys 
Barzdukas.

Žmonės ėjo iš bažnyčios 
su pasipiktinimu ir kalbėjo: 
“Iš jų darbų pažinsite• ttjuos.

Clevelando tėvų komite
to paaiškinimas anglų , kal
boje atremia kun. Vilkutai- 
čioe neteisingus tvirtinimus 
ir paaiškina savo reikalavi
mus. Pagal tą paaiškinimą 
yra taip:

Kun. Vilkutaitis per pa
mokslą sakė, kad tėvų ko
mitetas reikalauja įvesti lie
tuvių kalbos pamokas VI
SIEMS VAIKAMS. Tas yra 
netiesa. Tėvai prašė įvesti 
lietuvių kalbos pamokas

non, nėra priešinga nei 
Amerikos Įstatymams, nei 
dargi katalikų bažnyčios 
nusistatymui. Vyskupas su
tiko, bet kun. Vilkutaitis 
nesutinka.

Tėvų komitetas reikalau
ja nedaug. Jis tik nori, kad 
lietuvių kalbos pamokos bu
tų įvestos mokykloje darbo 
dienomis, bet, jei negalima 
kitaip, tai nors po kitų pa
mokų.

Tėvų komitetas prašo, 
kad šv. Jurgio mokykloje 
šeštadieniais butų duodama 
vieta aukštųjų mokyklų vai
kams, norintiems susirinkti 
pasimokykti lietuvių kal
bos, istorijos ir tikybos..

Tėvų komitetas prašo, 
kad prašančiųjų tėvų vai
kams tikybos pamokos butų 
duodamos lietuvių kalboje.

Tokie yra kuklus lietuvių 
prašymai. Kun. Vilkutaitis 
tų prašymų nesutinka pa
tenkinti ir nevengia bažny
čioje per pamokslą sakyti 
netiesą, kad savo atsisaky
mą pateisinus.

Andrius Grinkus.

BROWDERIS IR RENKI 
KITI APKALTINTI

Teismas apkaltino šešius 
bolševikus ir bolševikuojan- 
čius asmenis už “kongreso 
paniekinimą.” Apkaltintas 
buvęs kompartijos sekreto
rius Earl Browder, Frede- 

tiktai tiems vaikams, kuriųjrick Vanderbilt Field, Phi
tėvai to nori.

Kun. Vilkutaitis sakė,
kad “du ar trys vadai” su
kurstę tėvus pasirašyti pra
šymą. Tai yra netiesa. Vi-

lip J. Jaffe, Edward A. 
Rūmely, Joseph P. Kamp 
ir William L. Paterson. Jie 
visi kaltinami, kad į kon
greso tyrinėjimo komisijos

pramone ir techniškai išla
vintais gyventojais. Gavę 
Vakarų Europos išteklius ir 
gabumus, rusai galėtų ly- 

1 gintis su Amerika savo jė
gomis ir tada atsakymas į 
Europos gynimo klausimą 
butų aiškus ir paskučiau
siam izoliacininkui. Butų 
aiškus, bet galutinai išsprę
stas. Tada ir Tafto vadi
nami “idiotai” žinotų, kad 
su tautų laisve ir su sąjun- 
giniškais pasižadėjimais, 
dargi vidaus politikos 3ą- 
sąskaitas suvedant, kvaila 
yra žaisti.

x
Kun. Vilkutaitis

Cleveland, Ohio, šv. Jur
gio parapijoj klebonauja 
kunigas Vilkutaitis, kurio 
savotiška veikla aprašoma 
šios savaitės “Keleivyje.” 
Kun. Vilkutaitis, nuo jo pri
klausomoj parapijos “lietu
viškoj” mokykloj, net tė
vams prašant ir reikalau
jant, nesutinka įleisti lietu
vių kalbos pamokų, nors 
parapijai nieko tas nekai
nuotų. Vyskupas nėra prie
šingas, bet Vilkutaitis prie
šinasi. Keista, ne tiesa?

Bet jei Vilkutaičio para
pijoj nebūtų kilęs skanda
las, jei kunigas nebūtų drį
sęs per pamokslą sakyti aiš
kią neteisybę apie tėvų ko
miteto reikalavimus, tai 
kun. Vilkutaičio vardas ne
būtų į spaudą patekęs. Ne
būtų todėl, kad Vilkutaičio 
parapija nesiskiria nuo kitų 
lietuviškų parapijų.

Sovietų Įrankis
Generalinis prokuroras, J. 

Howard McGrath, paskelbė 
kaltinimą prieš Amerikos 
komunistų partiją, kaipo 
Sovietų Rusijos politinį 
įrankį Amerikoj. Kaltini
mas įteiktas “Subversive 
Activities Control Board,” 
komisijai įkurtai vykdyti 
kongreso nesenai išleistam 
vidaus saugumo įstatymui.

Kaltinimo dokumentas la
bai įdomus. Jame suran
kioti visi komunistų parti
jos politiniai vingiai, zigza
gai, posūkiai, kryptelėjimai 
ir “užimtos pozicijos” įvai
riais klausimais ir neginči
jamai įrodoma, kad komu
nistų partija visuose savo 
pasisakymuose ir dažnuose 
kūliavirsčio nusistatymuose 
laikėsi Sovietų Rusijos inte
resų ir juos atstovavo, nors 
oficiališkai komunistų par
tija nėra Rusijos diplomati
nė atstovybė.

Tas rodo, kad komunistų 
partija yra Rusijos penktoji 
kolona, šnipų, diversantų ir 
pripaganuistų lizdas, kurio 
veiklą naujasis įstatymas 
siekia apvaldyti.

Politiniai nusimanantiems 
žmonėms generalio proku
roro kaltinimas nėra joki 
naujiena. Dargi kada ko
munistai čia buvo apsiputo
ję “Amerikos patriotai” ir 
siundydavo policiją prieš 
“nepatriotiškus” žmones, 
jie tą tartiufišką rolę lošė 
“musų geriausiojo sąjungi
ninko”—Rusijos interesuo
se.

x
Audros ir Liūtys

Praeito savaitgalio audra 
rytinėse valstijose ir sniego 
pūgos viduriniųjų vakaro 
valstijose praūžė su nepap
rastu smarkumu, su tvanu 
vandens ir sniego kalnais. 
Audrai praūžus žmonės 
skaito nuostolius, skaito au
kas ir imasi darbo vėjo, 
vandens ir sniego padary
tus nuostolius išlyginti.

Vienas gamtos pasibaiko- 
jimas per trumpą laiką su- 
paraližavo visų musų civi
lizaciją. Elektros laidai 
pertraukti, telefonas nevei
kia, gražus parkai išdrasky
ti, tūkstančiai žmonių turė
jo apleisti savo namus, o 
grįžę dantimis kalena be 
šviesos ir šilimos! Visa tai 
padaryta per vieną parą.

Tokie įvykiai primena 
žmogui, kad jis nors ir de
dasi gamtos karaliumi, bet 
dar yra bejėgis prieš įtūžu
sį vėją ir lietų. Po praeito 
savaitgalio musų nebeturė
tų baidyti aprašymai Flori
dos uraganų, kurie siausda
mi iškelia viešumon suktų

si pasirašiusieji tėvai nori,'klausimus atsisakė duoti 
kad jų vaikai gautų progos (atsakymus

statybininkų juodus darbe
lius. Vėjas ir pas mus pa
sistengė parodyti, kas ne
užtenkamai drūčiai prie že
mės prilipyta.

Sako, praėjusi audra ki
lo susitikus šaltam Kanados 
orui su šilto oro srove *iš 
pietų. Bet kodėl jie “susi
tikę” turėjo piautis ir šokti 

Kiek yra “lietuviškų” pa- pašėlusį kazoką, to niekas 
rapijinių mokyklų, kur bu- neišaiškina. . . . —J. o.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Bronės Spudienės 
Gimtadienis

1Lapkričio 3 d., Spūdžių 
namuose, posėdžiavo LSS 
Centro Komitetas. Bronė 
Spudienė yra LSS Centro 
Komiteto narė. Posėdžiui j 
beeinant sužinota, kad šian
dien Bronės Spudienės gim-1 
tadienis. Visi posėdininkai 
išreiškė jai kuo geriausių ir 
ilgiausių metų, taip pat ne-, 
pailsti veikti darbininkiška-j 
me judėjime.

Lapkričio 4, kaip užsi
baigė LSS Centro Komiteto 
posėdžiai, pas Spūdžius, 
Marijona Akelienė, B. Spu
dienės sesutė, ir Izabelė 
Ramanauskienė, B. Spudie
nės brolienė, suruošė gim
tadienio proga pažmonį. 
Pažmonyje dalyvavo: A. 
Swingle, J. Rimavičius, V. 
Kalvelis, A. Buivydienė ir 
J. Buivydas, Gervickienė ir 
Gervickas, A. Ramanaus
kas (B. Spudienės brolis) ir į 
Uršulė Krausse. Visi lin
kėjo kuo geriausio ir ilgiau-; 
šio gyvenimo musu Bronei. 
To linkiu ir aš.
LDD 7 Kuopos Banketas 
Puikiai Pavyko

Lapkričio 11 buvo LDD 
7 kuopos metinis banketas 
ALP Klubo name. šiemet 
LDD 7 kuopos banketas kur 
kas buvo didesnis, skaitlin- 
gesnis ir puikesnis, negu 
bet kada.

Dalyvavo Cliffsidės, Un
ion, Newarko, Long Island 
draugai ir draugės; jis visi 
savo kalbose reiškė kuo ge
riausius linkėjimus LDD or
ganizacijai.

Vakarienės šeimininkės 
buvo: Bronė Spudienė, Ur
šulė Krausse, A. Buivydie
nė, M. Akelienė, Izabele 
Ramanauskienė ir Uršulė 
Ballas. Jos pagamino pui
kią vakarienę, puikiai ap
tarnavo stalus. Vakarą ve
dė J. Buivydas. Svečius

aptarnavo: P. Kriaučiukas, 
F. Spudys, J. Rimavičius, 
A. Swingle, A. Ramanaus
kas. Kaip publika reiškė 
padėką gaspadinėms ir pa
tarnautojams, taip gaspadi- 
nės ir patarnautojai reiškia 
padėką atsilankiusiems vie
šnioms ir svečiams.
Lietuvių Atletų Klubo 
Banketas

Lapkričio 18 buvo Lietu
vių Atletų Klubo metinis 
banketas. Publikos buvo la
bai daug ir visi puikiai bu
vo pavaišinti. Musų klubas 
turi daug draugų ir priete- 
lių, į jo parengtus vakarus 
gana daug atsilanko musų 
lietuviškos publikos.

Jonas.

Iš LSS 19 k. Susirinkimo
Penktadienį, lapkričio 11 

d. vakare Brooklyno Lietu
vių Atletų klube vėl susi
rinko brooklyniečiai social
demokratai savo reikalų ap
tarti. Susirinkime pirminin
kavo drg. Antanas Žilins
kas, kuris susirinkimą pra
vedė gražiai ir tvarkingai. 
Kadangi šis susirinkimas 
paskutinis prieš kuopos ren
giamą vakarienę, Įvykstan
čią šeštadieni, gruodžio 2 
d. 8 valandą vakare, tai ap
tarti vakarienės reikalai. 
Rengimo komisijos nariui, 
drg. L. Gabei, išvykus gy
venti Į Detroitą, i komisiją 
darinkta drg. Aldona Va
laitytė, daugeliui kam pa
žįstama iš savo darbuotės 
Tarptautinės Pagalbos Ko
mitete (IRC).

Banketo šeimininke pak
viesta drg. Agnė Kupčin
skienė. Ypatingai malonu 
pranešti, kad drg. Kupčin
skienė sutiko ir šiais metais 
šeimininkauti, nes kiekvie
nam buvusiam vakarienės 
dalyviui prisimena jos ska
niai paruošti valgiai ir sko
ningai papuošti stalai.

Drg. St. Briedis, susirin-

NAUJAS ORLAIVIŲ NEŠIOTOJAS IŠBANDOMAS

Didžiulis orlaiviu nešiotojas, pritaikintas gabenti sunkiuosius orlaivius, nešančius ato
mines bombas. išbandomas prie Norfolk, Va. Naujas orlaivių nešiotojas vadinasi “Co- 
ral Sea.” jo gabenami orlaiviai sveria virš 17 tonu ir skrenda 350 mylių per valandų.

kimo prašomas, padarė du 
išsamius pranešimus iš ALT 
New Yorko skyriaus ir iš 
BALF’o veiklos. Tų organi-

BR1DGEPORT, CONN. Kojes, H. Richarus

Aukos Ligoniams

Vokietijoje esantiems lie-zacijų vykdomuose orga- tuviams Vgonian^ ; paitiene, J^ Pilipavičius I 
nuošė jam tenka dalyvauti. 95 ku.!^arton ir S Tamošiūniene

STTS riuos nupirkta įvairių mais-! Alf. Tamošaiti*.
y -°\ rtT produktų ir sudaryta 11 į wpW YORK N Y

nuje būdavo d^m atsitiki-'siu^w Siuntiniai pa- NEW YORK N. Y.
raaĮ’ . 19 k- at?°\ai siųsti pagal gautą iš Lietu- v R ... M ..
ar tai tyčia ar per apsileidi- V(J RaPuXnojo Kryžiaus sa- £ 
mą negaudavo kvietimų j - . p ' 2*na (R^j Klubo Koncertą.
• i . i» . * * t j * . i — • • . tenmunster bei Rottweil) j Prof. Vytauto Bacevi- 
advokatui S. Briedžiui eĮ-, DP sanatoriją. •čiaus Muzikos Klubo Nevv
nant ten sekretoriaus parei-Į «5 aukojo G. Grigalių-! Yorke 25-tas iš eilės kon- 
gas,; tokių netaktų nebepa-,nas; pQ $3 aukojo F. Ya-jcertas įvyks Barbizon-Plaza 

iinčiuš ir J. Balkus; po $2;Saion de Musiųue, 101 W.eiKXIZ\U.

Worcesteriecių 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 
K Kubiečių gerovei.

Taigi, Groudžio 
mėnesio balsavi-

V y 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)

LAIKAS UŽSISAKYTI
MKeleivio" Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka
lendorinė dtf*rs 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”
636 East Broadvray South Boston 27, Mes*.

Kalbant apie kuopos rei
kalus nusistatyta ir toliau 
iki atskiro nutarimo susirin
kimus daryti kiekvieno mė
nesio antrą penktadienį, 8 
vai. vakare. Sąjungos rei
kaluose perskaityta raštai 
iš LSS centro komiteto pas
kutinio posėdžio. Susirinki
mas pavedė valdybai nuta
rimus apsvarstyti ir sekan
čiam susirinkimui patiekti 
apsvarstyti tuos klausimus, 
kurie liečia musų kpopą.

Išvyko j Detroitą
Du veiklus Brooklyno so

cialdemokratai, draugai Le
onas Gabė ir Pranas Bron- 
skis, daugiau negu metus 
po atvykimo iš tremties gy
venę Brooklyne, išvyko ap
sigyventi į Detroitą. LSS 19 
kuopa ir Socialdemokrati
nio Jaunimo Grupė gailisi 
išlydėjusi gerus draugus, 
tačiau išlydėjo juos su ge
riausiais linkėjimais Detroi
te geriau įsikurti ir kartu ti
kisi, kad ir ten abu įsitrauks 
i socialdemokratinę veiklą. 
Gero pasisekimo Jums, mie
li draugai, Leonai ir Pra
nai !

Socialistų Banketas 
Jau Čia Pat

šeštadienį, gruodžio 2 d. 
8 valandą vakare Lietuvių 
Piliečių Klubo svetainėje 
Brooklyne bus socialistų 
metinis banketas. 19 kuopa 
visus širdingai kviečia atsi
lankyti. Jau viskas ruošia
ma ir svečiai mielai laukia
mi. Nedaug laiko beliko, o 
tikietai eina, todėl paskubė
kime pas draugus ar. Atletų 
Klube jų įsigyti. Jau ir ka
lakutai su balionėmis ruo
šiami kepti ir alaus bačkutė 
rūsyje jau laukia. Tad, “iki 
pasimatymo” socialistų va
karienėje, Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubo svetainė
je, kur skaniai pavalgysim, 
išgersim, padainuosim ir 
pašoksim.

I J. Vi.

Kas Girdėt Chicagoje
Tebesidžiaugia Laimėjimu savo vajaus pasekomie ne-

Daugelis Chicagos lietu- ?jn!a,ir nesvarbu. O svarbu 
viu tebedžiūgauja dėl ban- ®taI1. kass. Kodėl šitokie sil
kininko Jono Brenzos lai- • Judintai, kaip marijonų va- 
mėjimo aukštos valdiškos'-”’?- nėrasuruosiami BALr 
vįetos arba ALT naudai? Ar ma-

Naujai išrinktų miesto milioninis centras
ir apskrities pareigūnų įves- dabar yra svarbesnis lietu- 
dinimas įvyks gruodžio 7 d.1)”* tautal- kaip šelpimas al- 
Ta dienų ir Jonas Brenza Pabėgėlių ir dau-
bus pasodintas i Cook Coun- “>”>«. yba kaip
ty iždininko krėslų. Tai vyks įėjimas lietuvių tautos 
su tam tikromis ceremoni- ,s J9?naikinancių nevidonų 
jomis. Tose ceremonijose na^-
dalyvaus didelis būrys Chi- S. Vardo D-jos Parengimas 
cagos lietuvių veikėjų. į Aukštesnės dvasiškijos 

Antras Chicagos lietu- parėdymu Chicagos arkidi- 
viams žymėtinas daiktas ecezijoj visos parapijos pri- 
yra tas, kad tą dieną Chi- valo turėti Šv. Vardo drau- 
cagos Sanitary District’o gtiS- To neužtenka. Jos tu- 
pareigunai, užėmę savo vie- būti didelės, turi nuolat

___  tas, rinks savo pirmininką, didinti savo narių skaičių.
M ‘Iš devynių pareigūnų šeši Kas toms draugijoms įlipi? 

i. - _ ' . nicnarus. ma- reSpublikonai, trys jų Tas aišku iš JŲ daromų pa- 
,nauJai išrinkti. Todėl pir- rengimų. Štai koks prane-

TkJirvf Ry sna’imininku bus respublikonas Šimas buvo įdėtas lietuvių 
.Luzeckv, J. Kairys, R. Sna-,.r manoma kad j pirminin_ MarQuette Parko parapijos 

ko vietą pateks lietuvis, lapelyje “Nativity News”: 
adv. Antanas Olis, kuris da-’ “šv. Vardo draugija ket- 
bar sveiksta po ligos. virtadienio vakare rengia
Lietuvių Kunigai Atsiliko Vakari* arba “ST°-

Jker , L y. vien vyrams vaka- 
Matani, kad lietuvių pa-Į ras. Visi nariai kas tik “smo- 

saulieč-iai prasimuša į auk- kiną” kviečiami dalyvauti, 
štas vietas, natūralu pažiu- .Nepypkoriai taip pat bus

aukojo Feliksas Mockaitis,į^8th St. (corner 6th Avė.),
New Yorke, trečiadienį, 
gruodžio 6 d., 8:30 vai. v.

Programoj dalyvauja se
kantieji artistai: Jean

P. Rastas, O. Einorienė, E.
Lembergienė, A. Tamošai
tis, J. Karys, O. Ramanaus
kas, B. Petkevičius, P. Lu- _ _____
žiekienė, A. Masilevičiu>,.Hoerner, pianistė; Florence 
S. Juškevičius, A. Radzvi- Korsak lietui.ių ^pran^; 
las, P. Kalpokas, A. .uitke-
vičius; po $1:50 aukojo J.
Masaitis, Šumila ir P. Zella- 
donis; po $1 aukojo P. Ba
ranauskas, S. Markevičius,
V. Balsys, T. Karoius.
Snook, M. Bakunas. Y.
Bambarė, J. Blažys, A. Sta- 
nišauskas, J. Blazas. A.
Lazdauskas, J. Janiūnas, D-nemokama.
Kutartė, J Stanislauskas, Malonu konstatuoti 
O. alys, J. Mileris, P. : kad f y. Basevičiaus 
skis, P. Nekiunas, O. Lu-^ p‘rad-jo gaugiai lan

Ryti lietuviai, kurių žymi 
dalis užsirašė į klubą.

rėti į lietuvių kunigus ir pa
lyginti juos su pasauliečiais. 
Chicagos lietuviai kunigai 
turi du monsinjorus, arba 
pralotus. Bet jie Chicagos 
arkidiecezijos administraci
joj jokios rolės nelošia. Tad 
matome, kad kopime į auk
štesnes vietas kunigai yra 
atsilikę. Ąr pasauliečiams 
lengviau kopti aukštyn, ne
gu kunigams?

Edward Ravell, tenoras, ir 
Norma Auzin, latvių smui
kininkė.

Metinę klubo narių duok- 
,lę siųsti klubo prezidentui 
Vytautui Bacevičiui, Fran- 
klin To\vers, 333 W. 86th 
St., Apt. 1014, New York 

(24, N. Y. Nariams įžanga 
a.

fak-

čauskienė, M. Bazevičien 
A. Skirka, O. Maeiukaitie- 
nė, P. Radzvilas, E. Bagdo
nienė, P. Armonas, P. Žila- Paskutiniam klubo kon- 
caitis, A. Usevičius, A. Ge- certe, lapkričio 4 d., puoš- 
čas, S. Markūnas, M. Lu- ni salė buvo užpildyta, ne- 
koševičius, V. Liškevičius. paisant pasitaikiusio lie- 
A. Vogelis, J. Petraitis. E. taus. Ypač musų tremtiniai 
Tatarunas, K. Barolis, S. pamėgo šį malonų klubą.

VVorcesterio Liet. Ukėsų Klubo Rinkimai
įvyks 1950 m. Gruodžio 10—nuo 2 iki 6 vai. ir Gruodžio 

11——nuo 6 iki 8 vai. vak.
Draugai:

Komitetas gerų, senų klubiečių numatęs, kad jau 
laikas turėt permainų į musų klubo valdybą, dėl visuo-i 
menės gerovės ir geresnės pinigų priežiūros patarė, kad: 
jus už sekančius kandidatus balsuotut šiais metais:

Pirmininkas—Vytautas Skrinska.
Vice-pirm.—Jack Kasper.
Sekr.—Kazim. Jakimaitis (žurnalistas iš Lietuvos).
Kasierius—Andrew Kovai (Kavaliauskas).
Fin. sekretorius—Vincas Dailida.
Maršalka—Alex Žilinskas.
Gaspadorius (Steward)—Alphonse Buckunas.

DĖL BOARD OE DIRECTORS
1— Gerą Atstovą. 5—Jonas Černius.
2— Mathew Cinsky.
3— Jack Shilale.
4— Juozas Zaparaskas.

6— Petras Jurkenas.

7— Antanas Gaidis.

Marijonų Vajaus Užbaiga
Jau nuo praėjusio pava

sario Chicagos lietuvių ma
rijonai varė vajų savo su
planuotai kelių milionų sta
tybai. Vajus baigėsi bazaru, 
laikytu lapkričio 18 d. Ash
land Boulevard Auditorijoj. 
O ta auditorija yra viena 
iš didžiausių tos rūšies pa
statų. Ta proga primintina, 
kad sekančiais metais Va
sario šešioloktos minėjimas 
įvyks toje pat didžiulėj au
ditorijoj.

Marijonų bazaras buvo 
plačiai garsintas ne tik lie
tuvių, bet ik kitataučių tar
pe. To bazaro garsinimai 
matėsi ir miesto gatvėka 
riuose. Bet nebuvo garsini
me minima, kad tai lietuviu 
bazaras

Buvo skelbiama, kad ne
bus įžangos, bet prie durų 
stovėjo merginos ir parda
vinėjo “tegius.” Be “tegio” 
spraustis nei šis nei tas, o 
jei kas ir prasispraudė, tai
tokį viduje merginos api
puolusios siūlė nusipirkti tą 
ženkliuką. Publikos buvo 
nemažai. Matėsi ir negrų, 
bet didžiumą sudarė lietu
viai. Didžiąsiais dovanas 
irgi lietuviai laimėjo.

Ar marijonai patenkinti

maloniai vaišinami. Ketver
ge vakare visi nariai į pa
rapijos svetainėj.”

Iš jų darbų pažįsite juos. 
Musų Radio Programos 
Chicagoje yra pustuzinis 

lietuviškų radio programų. 
Trys yra kasdieninės. Kai 
kurios jų lietuviškos kalbos 
bos žvilgsniu pusėtinos, o 
kai kurių nesipiktinęs ne
gali klausyti. B. Barkauskas 
“Drauge” (spalių 30 d.) il
game straipsnyje aštriai ba
rė kai kurių radio pranešė
jų netaisyklingą kalbą. Pa
grasė, kad skelbiantiesiems 
busią pranešta ir paaiškin
ta, jog jiems neapsimoka 
skelbtis per tuos, kurie juos 
skelbia baisiai darkyta lie
tuviška kalba.

Barimas visai vietoje, ro
dos. Bet kas, kada ir kur 
panašiai pakritikuos kai ku
riuos lietuvių pamokslinin
kus, kurie kalbos žvilgsniu 
nemažiau kalti, kaip tie ra
dio blogiausieji kalbėtojai! 
Senieji, Lietuvoje gimę,kar
tais angliškai ne kaip kal
ba, o jaunieji, čia augę,ne
žmoniškai darko lietuvių 
kalbą. Ne visi, žinoma,bet 
yra tokių, kurie nesisarma- 
tija kalbėti kokiu tai žar
gonu. Kas pagrūmos to
kiems kalbos darkytojams?

Kas lietuviams privalo 
daugiau rūpėti, ar biznie
rių prekės, ar lietuvių pa
statytose bažnyčiose girdė
ti gražią lietuvišką kalbą 
nesudarkytą?

Laisvamanis

"Keleivyje” naudinga yra 
daryti visolriua biznio skel-

ir pajiežkojimna.

DĖL KASOS GLOBĖJŲ (Auditors)
1—Antanas Yakutis. 2—Antanas Krauchalis.

SENŲ KLUBIEČIŲ KOMITETAS. 
Rinkimą Skelbimo Komitetą*: Antanas Yakutis ir

Alez Žilinskis, 20 Crescent St., Worcester, Mass.

ii•i ♦

SOUTHERN CROSS HOTEL
PAUL USANIS. Savininkas

Atvykę i 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



Pmlapb Ketvirtu KELEIVIS. SO. BOSTON
J. LAZDAVSKAS-TOLIUŠIS:

'asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, ir juokėsi sakydami asilui: 
Maike. (“Kodėl tu neispyrei jam,

—O kodėl tėvas ne persi- kai jis buvo gyvas?” 
žegnoji, jeigu nori garbin- —Maike, ką tu čia dabar
ti? norėjai man pasakyti

nėra jau taip lengva išlysti, 
gyvenant neplaningoje, ne
tvarkingoje ir žalingoje ka
pitalistinės ekonomijos san
tvarkoje.

(Laiškas iš Urugvajaus}
Kai Turtai Monopolizuoti

Politiškai Urugvajus Yra 'geros akies ant bažnyčios,] Urugvajiečiai turi suor- 

va. J1 S1taip inteipietuoja ganĮzaVę politiškai laisvą
Kristaus mokslą. (valstybę su demokratinėmis

Dvarų darbininkai nėra instituc«ijomis< liaudis?
laisvi pasinaudoti, nors da-|didžiojj liaudies dalis tepa.
mai, gyvenimo patogumais, pasinaudoja 
kūnais naudojasi dvarmin- laisvės dalimi> nes jinai dar 

— ai» dvarų kapelionai n vi- tebegyvena be platesnio ap- 
lika Lotvnų Amerikoje. pnvilegijuotoji jų klase. sįgVietimo ir skurdžiu atly-

- - Jle,..t’era *»vi. Panaudoti ginimu už darbą Tam.
n kitais kultūriniais pašte- gjoms masėms politika būna 
n.uguus». t svetima, nesuprantama, ne-

Siose sąlygose Urugva- jdomj Už tas mases poli- 
jaus žemės ūkio centrų dar- tjku0-a kiti, bet ne darbo 
bminkai negali būti laisvi n magįt^ 0 savo klasės nau- 
laimingi: kišenė neleidžia. daį jf tos, palyginamai 
Taip pat negali jaustis dar tamsios žemės ūkio 
daug ką geriau prekybos, darbininkų masės nematys 
piamonės ir valstybinių ekonominės ir socialinės 
įstaigų eiliniai tarnautojai
—ras tinių darbininkai— 
nors jie, gyvendami mies
tuose, yra artimesniame 
kontakte su kultūra, negu 
dvarų darbininkai. Jie taip 
pat nėra pakankamai lais
vi, laisvi nors tiek, kad gau
namu atlyginimu už darbą 
pajėgtų išsinuomoti erdves-

Politinės Laisvės Negana

Laisva Valstybė
Urugvajaus valstybė, po 

pergyventų gausių viduji
nių kovų bei revoliucijų, 
dažnai kruvinų, šiandieną 
skaitoma pati laisviausia ir 
progresyviškiausia respub-

Komunistų tvirtinimai, 
buk Urugvajus yra tik 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių sala, tai tik priešameri- 
kietiška propaganda. Tik
rovėje, jei Sovietų Rusijos 
įtakoje bei okupacijoje 
esančios valstybės galėtų 
bent tūkstantine dalimi kri
tikuoti Sovietų Rusiją, kiek 
Urugvajaus spauda kriti
kuoja JAV, tai niekas 
šiandieną nekalbėtų apie 
Europos Rylų tautų paver
gimą ir naikinimą.

Tautiniai kulturiniu ir po
litiniu požiūriais Urugvajus 
yra laisva šalis, daugelio ly
ginama su pačiomis lais
viausiomis valstybėmis, to
kiomis kaip JAV, Šveicari
ja, Švedija ir net Didžioji 
Britanija, kurią valdo dar
biečiai socialistai, ir kuri 
vis daugiau atkreipia i save

laisvės tol, kol gamybos 
priemonės, kaip žemė (di
džiumoje dirvonuojanti), 
mašinos, žaliavos, fabrikai, 
bankai, kreditai ir kiti tur
tai randasi nedidelio gyven
tojų skaičiaus bei jų suda
lytų monopolių rankose.

.. .. , . pasaulio dėmėsi.
—As norėjau, kad tėvas—Nedalyk juokų, Maike,

ba šiandien aš "oriu p^i- ,v ,ai.
kalbėt su tavim apie dusios ėj uždedamas savo lete- 
išganymą.

—Tėvas jau ne 
apie tai kalbėjai.

—Bet šiandien aš noriu kad tu čia tą asilą norėjai 
paimti ant kritikos jūsų be-'prilyginti prie kunigo, ku- 
eievišką mokslą. ' 'ris mirštančiam laisvama- 

—Tokio mokslo, tėve, nė-'niui davė paskutini patepi- 
ra. mą.

—Kaip gi tai nėra! Ar- —Jeigu tėvui taip išrodo, 
gi jus nesakot, kad žmogus tai gali pagalvoti, kokią 
išsivystė iš monkės, o ne naudą tuo patepimu kuni- 
pono Dievo sutvertas? ;gas padarė tam laisvama-

_ . A_ „ niui arba savo bažnvčiai.
—Taip, teve, žmogaus

evoliucija išveda ji iš že- Maine, aš ir negalvo- 
nesnių gyvūnų. Bet tame (^amas galiu tau pasakyti, 
juk nėra nieko bedieviško, .kad ant svieto yra daug to

kių daiktų, kurių žmogaus 
. ~Ar tu tą mokslą vadin- razumas negali suprasti, 

si javuliucija, ar kitaip, vis- paimkim kad ir tokį 
tiek, Maike, jis klaidingas. biznj; jeigu žmogus nori 
As kalbu ne tuščia burna, per radijušą padainuoti, tai 
Maike, ale su davadais. Tu ^urj jmti lekcijas, miklinti 
pal ir pats žinai, kad Mon-.Eavo liežuvi ir balsą, ir vis- 
tellos mieste, netoli nuo| tjek kai uždainuoja, tai ro-

’-mėjo,
karkjną ant negyvo liūto.

-Man išrodo. AT o

Urugvaj&us Darbininkija ir 
Vidurinioji Klasė Dar Ne

pasiekė Ekonominės ir 
Socialinės Laisvės

Gyvenimas rodo, kad po
nius butus, gyventi su savo litinės laisvės yra permažai, 
šeimomis higieniškai, nusi-'bet tai dar nereiškia, kad 
pirkti šviežius ir sveikus!jos nereikia. Kaip sykis 
maisto produktus, galėtų
prižiūrėti savo sveikatą, 
duoti savo vaikams sąlygas 
baigti mokyklas.

Jei pamėgintumėm pla
čiau nagrinėti pačius aktua
liausius musų gyvenimui 
klausimus*, tai pamatytu-

. TT , ,. . ss viduriniojiA. U rugyajaus darbinu,-' jau? visuomenės

Nr. 48, Lapkričio 29, 1950

KINUOS KOMUNISTAI VISUR LENDA

Žemėlapis rodo komunistinių kiny gresia mus kraštus: iš 
Mandžurijos i Korėją, iš Tibeto j Indiją, iš pietinės Kini* 
jos į Indokiniją ir į Formozos salą. Kiny komunistai, 
kaip ir rusai, neina nieko užkariauti, bet tiktai “išvaduo
ti.” Korėją jiems nelabai sekasi “vaduoti.” bet Tibetą 
jie jau susidėjo j kišenę, o Į Indokiniją jy išlavinti karei
viai pradeda veržtis plačiu frontu.

mėta šia kryptimi, ir dar'kooperatyvus ir profesines 
daugiau teks padirbėti. (sąjungas, streikuoti gyvam 

Socialistai siekia radika- reikalui esant, susiorgani- 
laus laisvės problemos išri- zuoti i klasinę socialistinę 
Šimo. Kiek leidžia indus- musų pačių partiją, tai kaip 
trijos technika ir pilietinė gi dirbančioji visuomenė 
kultūra, — du pirmaeiliai galėtume prieiti prie sąvo- 
faktoriai, — tai visais plen- kos, kad kraštui žalingą ka- 
tais ir pakenčiamais keliais pitalistinę santvarką reika- 
einame prie to, kad kaip linga pakeisti planinga so- 
nors greičiau išėjus iš ne- cialistine santvarka’
tvarkingos kapitalistinio re
žimo ekonomikos ir Įėjus Įyra priešingai: jei turi vie

ną batą, tai būtinai tau rei-, jaj j-planuojamą so-
kia kito, kad nebūtumei ba-,cialinės ekoįomikos 
sas. Kada tunme perma-1
žai laisvės, tai reikalinga, j Butų didžiausia nesąmo- 
kad ji butų papildyta, pa-! nė, kad žygiuotoje i naujas 
dvigubinant arba patrigubi- laisves panaikintume jau iš- 
nant ją, bet jokiu budu ne- kovotas. Tai butų krimi- 
panaikinant jos. Jei panai- nalinis nusikaltimas. Dar

Kad ta didžiulė istorinė 
užduotis mums tikrai pa
vyktų Įgyvendinti, mes čia 
išvien su urugvajiečių liau
dimi turime Įsikalę tvirtai 
sau i galvą tą istorinę tikro
vę bei tą minti, kad politi
nė laisvė jei ir neduoda 
mums duonos ir pyrago 
šiandien pat, tai jinai tik
rai duos mums rytoj ir Su 
kaupu, tik reikalinga, kad 
politinė laisvė butų ne nai
kinama, o visų ginama ir 
naudojama ekonominės ir

idp ir . *^*^*<»*VJ* -
kinsi, tai, aišku, be nieko daugiau: be jau veikiančių- 

kas ir vidurinioji klasė nau’|kl^2 *taip pat pergyvena liksi. laisvių (politinės}, nepa-
dojasi tąja, kad ir nepilnai gistematiškus šukrė- O likti be nieko yra dar siektume naujų laisvių—
dar Įgyvendinta ekonominei.. . rvtn;aus netikru- blociau, negu turėti šiek ekonominių ir socialinių.
bei socialine laisve, kuri Pa-'mug, kurie aprežia jos lais-'tiek, tegu ir mažai. I Be politinės laisvės, arba _ _
siekta jau Didžiojoje Bnta-jvę k klupdo tą «laisvą ini_. Paskutinių laiku, dėka be teisės laisvai daryti susi-!socia,fnės laisvės ^vendi*- 

to, kai darbiečiai:ciatyvą„ dažnai suvaryda- socialistų planui “Už Naują rinkimus, pareikšti ir knti-įnimui Tik šitaip jsisąmo.
mi ją Į ožio ragą, iš kurio Urugvajų,” daug kas lai- kuoti mintis, organizuoti ( ninę Urugvajaus dirbantie-

Bostono, gyveno senas be
dievis. Jaunas būdamas jis 
buvo didelis veikėjas ir jo 
\ arfas yra net Į knygas Įra
šytas. O žinai, kas su juo 
atsitiko dabar?

—Na, o kas?
—Ogi paseno, apsirgo ir 

jau nebegalėjo nei savo 
b įaugu pažinti. Tada atėjo 
kunigas, pašventino ji ir 
c’avė šliubą, ba jis buvo ap- 
siženijęs ant korto ir vi
są gyvenimą gyveno be 
šventų moterystės sakra
mentų. Negana to, Maike, 
kunigas davė jam dar pas- 
1 utinį patepimą, o kai da
bar tas bedievis mirė, tai 
surišo jam rankas rožan
čium.

—Tėvas norėjai kritikuo
ti “bedievius,” o tuo tarpu 
kunigą pastatei Į prastą vie
tą.

—O kaip tu tą išfigeria- 
vai?

—Tas labai aišku, tėve. 
Sveikam laisvamaniui kuni
gas negalėjo rožančiaus už
kabinti, tai užkabino miru
siam. Man čia, tėve, pri
simena pasaka apie asilą ir 
l utą. Asilas labai pykda
vo ant liūto, kad šis jam 
nr nusilenkia, bet bijojo sto
ti su juo Į atvirą kovą. Ta
čiau kai liūtas pastipo, asi
las atėjo ir tris kartus jam

n* rp -c* r* 1

dosi, kad apsirgusi farme- 
rio karvė dejuoja. O gai
džiui, žiūrėk, nereikia nei 
lekcijų imti, nei notų, nei 
piano—nieko. Jis atsistoja 
ant šiukšlyno, ir kai užtrau
kia, tai net miela klausytis. 
Na. ar tu gali pasakyt. ko
dėl taip vra? Ne, Maike, 
nepasakysi. Nei tu nežinai, 
nei aš, ba musų razumas ne
gali visko žinoti. Todėl, 
Maike, aš negaliu tau išvi- 
rozyt ir to paskutinio pate
pimo, kuri laisvamanis mir
damas gavo. Aš nežinau, 
ar jam buvo iš to koks pa- 
žitkas, ar ne, ba tai ne ma
no biznis.

—Aš taip ir maniau, kad 
tėvas pasisiūlei laisvama
nius kritikuoti nieko neži
nodamas.

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, 
Middlesex, England.

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

“Keleivio” Administracija.

nijoje, po 
pravedė didžiules socialines 
reformas?

Į šį klausimą verta pa
žiūrėti iš arčiau.

Dvaro darbininkas—-q to
kių dvaro darbininkų yra 
daugelis tūkstančių—teuž
dirbdamas per mėnesĮ vos 
20-25, o daugiausiai 40 pe
sų (vienas amerikoniškas 
doleris yra lygus 3 Urugva
jaus pesams), negali skai
tyti save laisvu žmogumi. 
Jo uždarbis neleidžia jam 
užsisakyti dienraštį, žurna
lą, nusipirkti knygą, duoti 
savo vaikams aukštesni 
mokslą. Jis nėra laisvas, 
būdamas priverstas vege
tuoti kultūriniame atsiliki
me ir ekonominiame skur
de. Veltui čia ieškotumei 
patriotiškumo bei humaniz
mo santykiuose tarp jo ir j 
jo darbdavio, kupino geros 
nuotaikos ir prabangos. į

Biznieriams aeriausia via* 
Kiti žvėrys žiurėjo u pasiskelbti “Keleivy}**”

Dvaro darbininkas nėra lai 
svas nors tiek, kad savo 
gaunama alga už darbą pa-Į 
jėgtų sukurti šeimą. Nega
lėdamas sukurti savo šei-Į 
mos dvaro darbininkas daž-, 
nai degraduojamas iki ho
moseksualizmo, kas labai 
paplitęs visuose Lotynų 
Amerikos dvaruose, kuriuo
se dažnai pamatysi baltai 
dažytą, aukštą, didžiulį vi
dury lauko knyžių, koplyčią; 
ir kapelioną, bet retai ka-! 
da žmoniškesnį dvarų dar-! 
bininkų užlaikymą. Čia 
reiktų protesto, bet viešpa
tauja tyla, paklusnumas, 
malda Dievui ir baisi netei
sybė, griebianti žmogui 
žmoniškam už širdies. Re
ligingumas čia tik palaiko, 
tą neteisybę, čia socialisti-; 
nė spauda, nežiūrint jost 
puikiųjų humanistinių min-, 
čių, dvarų administracijos; 
neįleidžiama. štai kodėl į 
mes darbininkai neturime

ii

•u. S. Oept. y L*bor 
BttreoM if Stotistics

daugumas gerybių 
stovi aukštai

BET NE TELEFONO PATARNAVIMAS’.

Ar kūdikis stengiasi pasiekti pyra
gaičius ... ar jūsų piniginė stengiasi 
pasiekti aukštas pragyvenimo kainas, 
daugumas gtrybių stovi aukštai!

Per 10 metų kumpis pakilo 240'< *
—ir vistiek svaras turi tik 16 uncijų; 
pienas pakilo 75'<—ir vistiek kvortoj 
tėra tik 4 stiklai.

Telefonas tačiau pakilo mažiau ne
gu Kumpis, pienas ir daugumas kitų 
šeimynos reikmenų, kurias jus perkat 
Ir tuo pačiu laiku patarnavimas yra 
geresnis. Taip, telefono patarnavi
mas paima mažiau iš jūsų šeimynos 
biudžeto negu imdavo 10 metų 
atgal.

j ji sluoksniai daug jau ką 
yra pasiekę šiandieną, o 
dar daugiau pasieks rytoj. 
Rytoj pasieksime ir tą pla
tų išsilaisvinimą, kurio 
.trokštame sau ir kitiems, 
ypatingai Lietuvos liau
džiai, kuri būdama bolševi
kų okupacijoje apie tokias 
laisves tik sapnuoti tegali.

Šiandieną, ryt ir visuo
met socialistai turime pa
grindo ginti politines lais
ves, nors jos butų ir bur
žuazinės. Bolševikai nė to
kios neduoda.

MARGUMYNAI
Kanados Geležies Ruda
Prieš porą metų Kanadoj, 

|Quebec provincijoj buvo at
rasta žemėje geležies rudu. 
Tyrinėjimai parodė, kad 
geležies rudų atsargos Que- 
bec’e yra didelės. Susida
rė Iron Ore Company of 
Canada tas rudas eksploa
tuoti. Kompanija jau dir
ba su 200 milionų dolerių 
kapitalu.

Tyrinėjimai parodė, kad 
Quebec o-Labradoro žemė
je galima bus iškasti 400,- 
000,000 tonų gerų geležies 
rudų atvirose kasyklose, o 
vėliau manoma užtikti ir 
daugiau iudų. Dabar tie
siamas gelžkelis Į kasyklų 
sritį ir nuo 1955 metų nau
jos geležies kasyklos galės 
duoti ne mažiau, kaip 10 - 
000,000 tonų aukštos rūšies 
rudų.

Kanados geležies rudos 
bus gabenamos į Youngs- 
tovną, Pittsburghą, Balti- 
morę ir Philadelphiją. Sa
ko, Kanados rudos savo ge
rumu gali lygintis su pir
mos įušies Minnesotos Mc- 
sahi srities kasyklų ’mdo- 
mis.
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Del Senųjų ir 
Naujųjų Ateivių

Alekas Andriunas, iš

pasveikinti musų pirmųjų su
tiktų, taip vadinamų senųjų lie
tuvių. Jce suieškojo ir rado 
kelių pas mus ir atvežė tiek 
daug šilimos ir lietuviško šir-

Aukštaičių krašto, mažaže- dinSumo! Ir jau niekada jie 
musų nepamiršo, mes ir am- 
sterdamiečiais likome — didele 

jdafcm tik jų pagalbos dėka. 

Iškėlė Opiausį Klausimą
“Na, bet jums rupi, kaip Am

sterdame? Čia viskas panašiai 
darosi, kaip ir visam kitam 
‘griešnam sviete.’ Va, kad ir 
tokių kalbelių, apkartinančių 
tarpusavį gyvenimą tarp senų
jų ir naujųjų ateivių netrūksta 
ir čia.

mio ūkininko sūnūs, vargo 
vystykluose augintas, iš ma
žens piemenuko pareigas 
ėjo ir duonutę pelnė sveti
mųjų globoj, sunkiomis są
lygomis pasiekė aukštesnį 
mokslą žemės ūkio mokyk
loj, Kirsnoj. Mokslo metu 
atostogas leido Dzūkijos 
krašte, Guronių kaime, Bal
tosios Ančios paupyje. Ve
dė Lietuvoj Skirmontę Dau- 
giniutę, sugyveno keturis 
kūdikius, kurie gražiai au
ga : Silva—10, Laisvutis— 
8, Ginutė—6 ir Jovarėlis— 
4 metų amžiaus. Atvyko 
Amerikon ant ūkės, dabar 
gyvena Amsterdam, N. Y. 
Kaip jam čia atrodo, leis
kim kalbėt jam pačiam. 
Laiškas iš Amsterdamo

“Mielas Drauge! Klausiate, 
kaip mums einas ir kas gero 
Amsterdame? Duoti atsakymą 
į tuodu klausimus, tai neleng
vas man reikalas, o ypatingai 
laišku. Va, kad taip gyvu žo
džiu ir dargi kuo nors pavilgi- 
nus liežuvį, tai butų kas kita. 
Tačiau bandau jums rašyti, nes 
žinau, kad kitaip tą padaryti 
nėra progos.

Aplankė Amsterdam iečiai
“Kai dar gyvenom užkampy

je. vieni tarp mums nepažįsta
mų. svetimų žmonių, jau tada 
turėjom progos pasidžiaugti 
staigmena: amsterdamiečiai.
senieji išeiviai Jurgis Gaška ir 
Jonas Dudžis su savo žmone
lėm, nebodami vargo nei purvo, 
vieną vėlaus rudenio sekmadie
nį peržengė musų skurdžios pa
stogės slenkstį ir mus pasveiki
no miela musų gimta kalba.

“Kiek dėl to mes turėjom 
džiaugsmo! Gali suprasti tik 
tie. kuriems teko trumpiau ar 
ilgiau pagyventi tokiais atsi
skyrėliais. kokiais mes buvome. 
Gi svarbiausia tai tas. kad tuos 
musų svečius atvijo į tą musų 
‘skylę’ niekas kitas, o tik bro
liškumas ir lietuvybės meilė. 

Kalba Jonas Gudžis
“Štai kaip Gudžis tada man 

kalbėjo: ‘Brolau, mes čionai at
vykome ne pasižiūrėti jūsų, 
kaip kokių mums nematytų 
žvėriukų, ba tok'u Amsterdame 
mes turim daug. ale matai, kai 
sužinojom iš amerikoniškų po
pierių. kad apsigyvenot čionai 
kur arti lietuvių nėra. tai sa
kom nuvažiuosim, pasikalbėsim 
ir pasakysim, kaip čionai Ame
rikoj yra. kad greičiau galėtai 
apsiprasti. Tu brolau nenusi
mink kad ir bus pradžioj sun
ku. Kad darbo nebijai, ta,: ir

Labai jau ryškiai pastebima 
atšalimas tarp vienų ir kitų, o 
priežastį to tai jokiu budu ne- 
išrokuosi. Bene ryškiausiai pa
stebima tai tas, kad musų nau
jokai perdaug jau pradėjo savo 
‘diplomuotu išmokslinimu brau
kyti per nosį,’ kažp čia sakoma, 
seniesiems ateiviams lietu
viams, tuo duodami suprasti 
kokie jie (senieji) yra tamsus, 
nieko neišmaną, dolerio garbin
tojai, na. tiesiok dvasios uba
gai ir kaip tokie už juos (nau
jokus) gerokai žemiau stovį. 
Patys Atsidarė Proletarų Eilėse

“Na, o kaip priedą dar išgirs
tama tie sunkus ir graudus du 
savimai apie turėtą ponišką gy
venimą Lietuvoj ir tą negailes
tingą likimą, kuris juos iš ten 
nubloškė į Amerikos proletarų 
eiles, į tarpą tų. jų vadinamų, 
‘tamsių žmonių.’

‘Kad čia viskas perdėm yra 
žemiau kritikos, tai aišku, bet 
skaudu kad taip yra. Supran 
tama, kad tą negalima primesti 
visiems musų naujokams, ta
čiau tokie dalykai atrodo ir ki 
tose lietuvių kolonijose. 
Užvažiuoja per Nosį ir Seniems

“žinoma, ne šventieji yra ir 
iš senųjų. Vienok daug ko 
jiems primesti negalima. Jei
gu tik tai, kad perdažnai pas 
juos išlenda pavydo ragai be
žiūrint kaip veržliai naujokai 
kurias: ir jiems sekasi daug 
geriau, negu jiems ėjosi jų pir
muose žingsniuose atvykus į šį 
kraštą.

“Mano supratimu, tokie reiš
kiniai galima ir būtina apval
dyti—pašalinti visų musų, kaip 
lietuvių, bendru reikalų labui 
ir šio uždavinio vykdyme geros 
valios ir iniciatyvos daugiai/ tu
ri parodyti naujokai, nes jų at
vežtas išsiprusinimas didesnę 
dalį tos pareigos jiems ir užde
da. Tačiau vieno neturėtų pa
miršti—daug yra senųjų lietu
vių, nors ir neturinčių oficialių 
diplomų, bet užtai turi gana ge
rus diplomus ir stažą gyveni
mo mokyklos. Bet užteks apie 
tai.

šunskio Kirpykloj
“Šiaip jau amsterdamiečių

LAlšKAI 16 NAMŲ KORĖJOJ

Musų kareiviai Korėjos fronte nekantriai lankia laiškų iš 
namų. Vaizdelyje matosi, kaip keli kareiviai skaito su 
pasitenkinimu gautus laiškus iš namiškių.

pirmininkas; Jurgis Kiau
nė, vice-pirm.; Kazys Do
bilas, sekretorius; Silva 
Grusnvs, iždininkas; Adol
fas Eigelis, valdybos narys.

Nutarta: Atkurti Lietu
vos Nepriklausomybės Karo 
Invalidų Draugijos veiklą; 
Dėti dar likusias jėgas,dva
sines, fizines ir medžiagi
nes kovai dėl Lietuvos lai 
svės atgavimo; rūpintis čia 
ir kitur esančiais draugijos 
nariais, padedant jiems įsi 
gyti nors
protezus.

Draugijos adresas: 454 
N. Marshall str. Philadel- 
phia 23, Pa.

V. Saurimas

NORTH GRAFTON, Mass.

▼
Šventenybių Verslas Pelningas

Jeruzalis, miestas kelių žius stovėjo. Už tą “patar- 
tikybų, vadinamas “šventuo- navimą” reikia užmokėt, 
ju miestu,”—nešventas. Pelningiausia prekyba eina

New Yorke išeinąs “Com-
mon Sense” laikraštis pa- kus.
duoda ištrauką iš Anglijoj 
einančio laikraščio “Reyn- 
old’s News” apie pelningą 
prekybą Jeruzalio krikščio
nių maldykloj, kurią išver- 

“Keleivio”reikalingiausius. patiekiu 
skaitytojam.

parduodant erškėčių vaini-

dejuoja ir laukia pagalbos 
iš savo vaikų, ypač esančių 
Amerikoje. Deja, mes čia 
tik kvailas fanaberijas vari-

vis tik va ir ‘Keleivis,’ ‘Naujie
nos,’ ‘Vienybė’ ir kiti laikraš
čiai čia kelią yra prasiskvnę ir 
skaitytojų turi.

Kad dr anądien, užeinu į
lietuvio Juozapo šunskio kir- , .
pyklą. Man ten bebūnant užei-’ Andnunui,
na vienas iš senesnės kartos įskėlė ir davė sveikos 
lietuvis ir prašo, kad jam par- kritikos tuo opiu klausimu, 
duotų ‘Keleivį.’ (Mat šunskio*Linkėtina, kad jis ir dau- 
kirpykloj gali gaut visokių lie-j giau pasisakytų musų spau- 
tuviškų laikraščių.) Aš neiš-<doje.
kentęs paklausiau: kodėl ‘Ke- Neveltui amsterdamiečiai
leivį,’ o ne kitą kurį laikraštį? 
Atsakymą gavau trumpa ir 
drūtą: ‘Todėl, kad “Keleivis“ 
teisingiausiai apie viską para
šo.’ O iš atsakymo tono galima 
buvo suprasti, kad jis tikriau
siai apie mane pagalvojo esant 
kokiu nors katalikų ar tautinin
kų patriotėliu. Tačiau užteks 
man rašyti. Gal būt jum tokie 
dalykai neįdomus.

“Šiaip jau esame sveiki ir lai
komės taip. kad nei skųstis nei 
girtis neturime kuo. O kaip su 
jūsų vermontiškiais ‘Dievo 
Paukšteliais’? Girdėjau, kad 
jau baigia išskristi. Jeigu drg. 
Macutkevičius dar tebesilaiko 
vietoj, perduokit musų linkė
jimus.—Alekas Andriunas.“
Garbe Jum,
Drauge Andriunai

Niekas ligšiol taip ryškiai 
neiškėlė, taip sklandžiai r.e- 
apibudino ir sveikos, kon- 
struktyvėės kritikos nepa
tiekė. kaip drg. Andriunas 
šiame savy Jaiškelyj d ė 1 
santykių tarp senųjų ir nau
jakurių lietuvių. Iš visur 
girdime, dažnai matome, 
kad musų mintvs nesideri
na, darbas nesiklijuoja ir 
brangus laikas bevilčiai žū
sta. O musų motina Lietuva 
rauda vergijos pančiais su
rakinta, su užčiaupta burna

Gaška su Gudžiu prisikal
bino šitą lietuvį ir nusiga
beno į savo koloniją. Jie 
gavo darbininkišką inteli
gentą savo kolonijai ir dėl
to gali didžiuotis.

A- Jenkins

v_______ J__ •• o
aorespvnBčiiCiįfij

NEW BRITAIN, CONN.

gerai bus. čia žmogus darbi-1 kultūrines bei visuomeninis gy- 
ninkas gerbiamas, tai netaip veniipas negalima sakyt, kad 
kaip krajuj. Dabartės einam butų gyvas. Ir gal kaip tik dėl- 
prie automobiliaus ir išvilksim to, kad viskas yra katalikų mo- 
maišą ruginr.ų miltų. Atvežėm. nopolyje. Vargas tiems, kurie 
sakom, gal norėsite išsikepti nenori prisitaikinti prie mono- 
lietuviškos duonos.’ polizuoto gyvenimo. Tokius ‘ko-

“Taigi va. kaip mes buvome roja’ ik» pirštais badymo. Bet

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 viskąI
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

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

•tnumi

GAVOVNAS LIUDIJO

Washington'o. D. C- taksiu
ko šoferis. John Gavoanas, 
išeina iš teismo, kur jis liu
dijo. kaip jis vežė du puerto- 
rikiečius nacionalistus prie 
Blair namo. kur gyvena pre
zidentas Trumanas. Nacio
nalistai puertorikiečiai bandė 
nužudyti prezidentą ir teis
inas vienam jų. sužeistajam 
Oscar'ui t'ollazo. kelia bylą 
dėl pasikėsinimo.

Mirė Kostanta* Markia
Trečiadienį, lapkričio 14 

d. čia mirė Kostantas Mar- 
kis, senas “Keleivio” skai
tytojas. Velionis buvo kilęs 
iš Lietuvos, iš Palaukėlių. 
Jis buvo gimęs 1885 metais, 
gruodžio 26 d., į Ameriką 
atvyko 22 metų. Čia velio
nis vertėsi fanuos darbu, 
turėjo gražią, vad. Kimbell 
farmą per 25 metus.

Velionis paliko nuliudi 
me žmoną Oną, du sunu, 
Antaną farmoje ir Joną 
Putnam, Conn., ir vieną 
dukterį, Mrs. C. Hakanson, 
Holdene, o taip pat vieną 
netikrą brolį, Martyną Ži 
linską, Millbury, Mass.

Palaidotas velionis Pine 
G rovė kapinėse. Tebūnie 
jam lengva šios šalies žeme 
lė.

Korsp.

NASHUA, ri. n.

Girtavimo vaisiai
Pereitos savaitės pra

džioje policija čia suėmė 
jauną kareivį, Donold'ą Ba
liuką, lietuvi©*Juozo Baliu
ko sūnų, dar tik 19 metų 
amžiaus. Jaunas kareivis 
parvažiavo iš pakraščių sar
gybos namo atostogų ir iš
sigėręs susibarė nakčia su 
tulu DeMers iš Berlyno. Ki
lo muštynės ir DeMers buvo 
sužeistas peiliu. Dalyką ap
sunkina tas, kad DeMers 
senyvas žmoguss, 61 metų. 
Kareivis buvo padėtas Į ka
lėjimą ir teisiamas už žmo
gaus perdurimą, o saliuni- 
ninkar Joseph Perl one ir jo 
bartenderis Jonas Valin
skas traukiami į teismą už 
pardavimą svaiginimų gėri
mų nepilnamečiui kareiviui. 
Saliunininkas ir jo barten
deris paleisti į laisvę po 
$l,000.oo bėla.

Visi vietos lietuviai pažį
sta jaunojo kareivio tėvą ir 
žino jį, kaipo labai gerą ir 
tvarkingą žmogų. Visi gai
lisi, kad jį ištiko toks nema
lonumas.

-o-

Šventybių prekyba tęsėsi 
ir Getsamanes darže. Jau
nas kunigas rodė “tikrąjį” 
akmenį, kur Kristus sėdė
jęs jį išduodant. Siūlė lan- 
kovams pirkt atmintukus, 
plonyčius medžio kryželius, 
skaitant knygoj pažymėt, 
kas skaitytina. . Aiškino, 
kad “kryželiai dirbti iš se
no alyvos medžio, augusio 
darže laike Kristaus išdavi
mo.”

Nuo čia keleivius vedė į 
Alyvų Kalną iš kur Kristus 
dangun žengęs. Čia arabas 
vadas už sidabrinį pinigą 
parodė gatvę, kur Kristus 
ėjo ir žymės likę.

Kelias į Betlejų trumpas, 
tačiau sulig imamo mokes
čio už nuvežimą, vežėjai 
gali greit pralobt.

Apie Gimimo maldyklą 
išaugo didžiausia prekyba 
maldaknygėmis, kurios pa-

kiančiose landynėse švento- dabintos Galilėjos jurų 
jo karsto šešėly, daugelį ^mengats kaina 3 švara, 
lankovų pertikrino, kad jM|V,e"šaje^J>)miestas;

Lordas Amwell lordų rū
muose Londone pareiškė 
abejonių dėl šventų lieka
nų (holy relies) esančių Je- 
ruzaly. Karo laike karei
viai, vyrai ir moterys, iš Pa
lestinos ir Egypto dažnai 
nuvykdavo į Jeruzalį “šven
tojo miesto” aplankyt. Iš 
jo grįžę “šventajam mies
tui” duodavo naują vardą, 
Nešvari Suktybė,” ir saky

davo: “Jei nori būti tikin
tis, šalinkis Jeruzalio.”

Įžengus į seną miestą 
dievotą žmogų nukrečia 
šiurpulys; didžiausias pa
sauly purvas, mėšlas, var
gingiausi žmonės, neapsa
komas susikimšimas dvo-

“pasiaukojimas” veltui. Ar
tėjant prie maldyklos, ap
spinta lankovus kaulijančių 
išmaldas elgetų gauja.

kokį
kareiviai matė, milžiniška, 
neribota prekyba, pelningas 
sukčiavimas “šventenybė
mis.”

Dainuos S. Liepas ir 
J. Kriitolaitytė

Gruodžio 2 d., šeštadienį, 
į Nashua atvažiuoja Vil
niaus Operos dainininkai 
Juzė Krištolaitytė ir Stasys 
Liepas. Jie dainuos ALTS 
parengime, kuris bus Nash
ua Junior High School au
ditorijoj, Spring St. Jie iš
pildys turtingą liaudies dai 
nų ir arijų programą. Dai
nininkams akompanuoti pa 
kviestas kompozitorius Je
ronimas Kačinskas iš Bos
tono. Be to, programos iš
pildyme dalyvaus Nashua 
lietuvių tautinių šokių gru
pė. Vėliau svečiai galės 
linksmai pasišokti prie ge
ro 10 asmenų B. Roberts šo
kių orkestros.

Šiuo koncertu apylinkių 
lietuviams yra sudaryta pir
ma proga išgirsti Nashua 
turtingą dainų programą ir 
kartu savo atsilankymu 
kiekvienam prisidėti prie 
lietuviško kultūros darbo.

Al.

Maldykloje lankovams ro
domas “tikrasis karstas,” 
kuris toli neatitinka bibli
jos aprašymus.

Keleivius veda kančių ke
liu, kuriuo neva Kristus 
ėjęs (kas atrodo abejotina 
dėl daugelio miesto pertai
symų bėgyje 2,000 metų), 
iki Piloto teismo rūmų.

Patarnautojas, vienuolis, 
atrodė švelnabudis tačiau 
gabus tikybinių šventybių 
atmintukų (souvenirs) par
davėjas.

Lankovam aiškinama, 
kaip įpykęs Kristus išvaikė 
iš maldyklos prekiautojus, 
tačiau ten pat patriarchiš
kai atrodąs kunigas, pagar
biai ir truputį pakalbėjęs, 
kaip šventai vietai dera, 
turėjo pluoštą atspausdintų 
lakštų su jo parašu ir pa
aiškino, kad butų geras da
lykas turėti vieną lakštų, 
kaip įrodymą, kad tikrai 
aplankei maldyklą. Karei
viams lakštai parduodama 
nupiginta kaina.

Toliau kunigas parodė 
akmens trupinius vaškan 
Įspaustus, aiškindamas, kad 
tai nuo akmens, kur Kristus 
kryžiuotas. Kaina 1 šilin
gas (25 centai).

Kiekvienai šventybei skir
tingas vadas, kuriam už pa
rodymą reikia užmokėt.

Vienas rodė skylę asloje,

Anis Rūkas.

DAVĖ MILIONĄ

Frank Z. Atran. 1918 metais 
iš Rusijos pabėgęs pramoni
ninkas. šias dienas paaukavo 
vieną milioną dolerių New 
Yorko Mount Sinai ligoninei 
daryti tyrinėjimus ir ligonių 
gydymui.

Darbai musų mieste da
bar eina gerai, kai kurios 
dirbtuvės jau dirba dviem 
pamainom. Stanley dirbtu
vėse 3,000 darbininkų ga-' 
vo uždarbių pakėlimą po 7 
centus nuo dolerio. Darbi
ninkai yra organizuoti į ma
šinistų uniją.

Dzūkeli*

PHILADELPHIA, PA.

K. Invalidai Organizuojasi
Spalių 22 d. 454 N. Mar

shall str. Broniaus Tvarku- 
no bute įvyko Lietuvos Ne
priklausomybės Karo Inva
lidų Draugijos valdybos ku
riamasis posėdis. Dalyvavo 
Bronius Tvarkunas, d-joy

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

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

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

54fi East Broadway 
So. Boston 27, Mi

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siusti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st, Chicago, III., ar vietos 
ALT skyriui.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
dinga. Aukas priima Ąme- 

liepė lankovui įkišt ranką,1 rikos Lietuvių Taryba ir jos 
aiškino, kad toj skylėj kry- skyriai.

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. Grinius 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. Broadvray, So. Boston 27, Mas*.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

Antra Kosenkina
šio skyriaus skaitytojai 

tur būt dar atsimena, kaip 
New Yorke iš Sovietų Kon
sulato iššoko per langą ii 
sunkiai susižeidė Oksana 
Kosenkina, konsulato tar
nautojų vaikų mokytoja, 
kuomet Stalino žvalgyba 
pareikalavo, kad šita mo
teris tuojau grįžtų Rusijon.

Dabar panaši tragedija 
atsitiko Buenos Aires mies
te, Argentinoje. Tenai taip 
pat viena bolševikų pasiun
tinybės tarnautoja ' atsisakė' 
grįžti už “geležinės uždan-J 
gos” ir bolševikų agentai ’ 
norėjo ją išvežti prievarta. 
Ji vadinasi Zora Maria 
Chatova.

Plačiai apie tai rašo L. 
Kančauskas, kurio laišką iš 
Buenos Aires išspausdino 
“Lietuvių Kelias.”

“Pagal komunistų takti
ką viskas turi būt vykdoma 
slaptai ir greitai,” sako 
Kančauskas. “Taip ir Cha
tova staiga gavo iš savo 
krašto vyriausybės įsakymą 
skubiai palikti tarnybą Bu
enos Airese esančioje pa
siuntinybėje ir grįžti už ge
ležinės uždangos. Moteris 
suprato, kad jos ten laukia 
kalėjimas ir vergija.”

Paragavusi Argentinoje 
laisvo gyvenimo, Chatova 
nutarė pasirinkti Kosenki- 
nos kelią ir atsakė savo vir
šininkams: “Ne, aš negrį
šiu.’’

Tuomet raudonieji Krem
liaus tarnai nutarė pavarto
ti smurtą. Jie įsiveržė į jos 
kambarį ir pagrobė ją. Vie
nas užėmė jai burną, kad 
negalėtų rėkti, o kiti paėmę 
už rankų ir kojų vilko ją 
laukan, kur stovėjo auto
mobilis su užvestu motoru.

Vežama ji spardėsi ir 
blaškėsi, norėdama ištruk
ti. “Kartkartėmis atplėš- 
dama nuo burnos vyro ran
ką, šaukė pagalbos. Jos 
riksmą išgirdę žmonės bėgo 
ant namų balkonų, many
dami, kad kur nors įvyko 
plėšikų užpuolimas. Kai 
kas mėgino vytis smarkiai 
lekiantį automobilį, kuris 
turėjo diplomatinį ženklą. 
Bet automobilis lėkė nepa
prastu greitumu, keisdamas

gatves. Moteris žinojo, kad 
kiekvienu akimirksniu gali 
būti užmarinta narkotiku ir 
ramiai nuvežta į aerodro
mą. Ta baimė jai suteikė 
naujų jėgų. Dažni šauks
mai iš automobilio baugino 
grobikus, nes galėjo būti iš
šauktas policijos aliarmas.”

Viename gatvės užsisuki
me šoferis buvo priverstas 
sum a ž i n t i automobiliaus 
greitį. Tuo pasinaudoda
ma, Chatova atmušė auto
mobiliaus duris ir iškrito 
gatvėn. Nors ji labai prisi- 
trenkė, tačiau atsistojus 
pradėjo bėgti. Jos grobikai 
iššokę iš automobiliaus vi
josi. Moteris bėgo ir šau
kėsi pagalbos, pagaliau 
įbėgo į vieną namą ir už
trenkė duris.

Matyt, pabūgę, kad žmo
nės nepašauktų policijos, 
Maskvos agentai sugrįžo 
atgal į automobili ir greitai 
paspruko.

Argentinos vyriausybė 
dabar suteikė jai globą.

Baigdamas savo praneši
mą, Kančauskas rašo:

“Šis įvykis Buenos Aire
se kelia argentiniečių tarpe 
nerimą, nes jie mato, "kad 
Kremlius savo komunistinį 
terorą plečia ir pasiekė to
limąją Argentiną. Spauda 
klausia, ar tai bus paskuti
nis toks įvykis? Į klausi
mą tuoj atsako, kad ne! 
Kol laisvasis pasaulis ne
stos į griežtą kovą prieš tai, 
dar daug žmonių, dirban
čių diplomatinėse įstaigose 
užsieniuose, susilauks už 
savaitės, mėnesio ar metų 
Oksanos Kosenkinos ir Zo- 
ros Marijos Chatovos liki-nmo.

Broliai Gali Tuoktis su 
Seserimis

Lenkijos bolševikų val
džia paskelbė naują santuo
kos įstatymą, kuris sako, 
kad “esant svarbiam reika
lui, gali tuoktis pirmos ei
lės giminės,” reiškia, bro
liai ir seserys. Reikalo 
“svarba” paliekama spręsti 
teismams.

PIRMOJI PATRAKELIO AUKA

Emest Ingelito, 25 metę vyras iš South Jersey, išėjo iš 
proto ir pradėjo šaudyti visus, kas tik pasipainiojo. Pir
ma Jo šūvio auka buvo Jo žmona, kuri dabar guli ligoni
nėj, Vineland. N. J. Patrakęs vyras nušovė penkis savo 
žmonos giminaičius, sužeidė žmoną ir dar tris pašalinius

ATOMINIS “ŠUNS TEGIS“

DorLs J. Apgar ttashingtone rodo “atominį šuns t egi,” 
arba toki mažą aparatą, kurs parodo kenksmingo radio- 
aktingumo pasirodymą. Aparatas turi labai jautru filmą, 
kuriame per minutę laiko pastebimas radioaktingumas ir 
jo stiprumas.

Sullivan’ienė suimta. Jos 
vyras buvo žymus valdžios 
advokatas.

TIKRAS VAISTAS
GRAŽIAI IŠVAIZDAI

Ar norit gražiai išrodyt? 
Jei taip, tai vartokit dau
giau pieno. Pienas yra ge
riausias maistas sveikatai 
palaikyti, o sveikata reiš
kia kartu ir grožį, ir, kas 
svarbiausia, pienas šiandien 
yra bene pigiausias mais
tas. Paimkit kvortą pieno 
ir kelias riekes duonos, tu
rėsite pakankamai maisto 
visai parai. Taip sako Dr. 
Brady, kuris rašinėja straip
snius Amerikos spaudai.

VALGIAI

£ -
Meiles Tragedija 

Floridoj
vidun. Jo žmona su mies
to viršininku buvo jau lo
voj. Abudu buvo nuogi. 

McRea ištiesė šautuvą ir• , ... . uuot Jduiuva ii
rlondos miškuose. an:e : i a - -•

d , i ,luobe 1 lovą. šūvis perejo mylias nuo Palatkos —

Jautiena *u Krienų Padažu
šešiems žmonėms paval

gyt imama šitokia propor
cija:

4 svarai jautienos.
3 kvortos vandens.
1 lapelis.
6 gvazdikėlr'ai.
2 skliautelės česnako.
1 svogūnas.
2 stiebai salierų.
2 šaukštai uksuso.
2 šaukštai cukraus.
2 šaukštai druskos.

Sudėti į vandenį visus 
prieskonius ir pavirinti.

Bedievis
(Parašė žvagulis)

(Pabaiga) relės išdaužė abu trobelės
Dėl eigulio žuvimo visi langelius, 

apylinkės gyventojai neri- Nors ponas ir girdėjo 
mo. Moterėlės, pašnibžda- apie tą įvykį, bet Juozui 
mis viena kitai į ausis pra- nieko nedarė, 
dėjo kalbėti, kad Juozas, —Gerai mišką saugo, ge-
neapkęsdamas tėvo, iį nu- rai medžius kerta, tai kam 
žudęs. J aš jį varysiu? Dėl velnių,

—Juk kas gi yra tėvas tai čia visai jo dalykas ir aš 
nužudyti miškiniam žmo- nesikišu, — pripažindamas 
gui? Jis, gyvendamas su sąžinės laisvę,—atsakydavo 
žvėrimis, pats sužvėrėjo!
Nei Dievo nepripažįsta, nei 
bažnyčion eina. . . . Gal ir 
poterių nemoka,—nuolatos 
kalbėdavosi apylinkės mo
terėlės.

Juozas

ponas, kai kas jam užmin
davo apie reikalą pašalinti 
tą “kenksmingą žmogų.”

Praslinko ruduo ir žiema 
kaip paprastai. Apylinkes 

venge žmonių, įmonės i “bedievi’’ žiurėjo, 
bet ir žmones pradėjo jo kai j vi savo n(daimiu 
vengti. Prasidėjo Įvairios ;ša|tini Pavasariop cidarao;
keistos kalbos—vieni pasa
kojo matę Juozą miške vel
nių draugystėje, kiti sakėsi 
matę, kaip vidurnakčiais

su vaikais pro .tą mišką mo
terys jiems sakydavo:

—Čia gyvena blogas žmo-
Juozo pirkelėn atvykdavo JS^—^^jcvis. Jis jioterių 
puikiomis karietomis ponai
čiai ir paskiau girdėdavosi 
muzika. Ir daug nebūtų ir 
labai keistų dalykų prikal
bėdavo apylinkės žmonės 
apie Juozą.

Savotiškas jo būdas, sa
votiškas pamėgimas miško, 
padėjo įvairiems prietarams 
ir baimei plisti apylinkėje.

miestelio, ivyko šiurpi tra- — Paskui sudėti mėsą, už-
gėdija, kurios priežastimi / nutrauksima^' dengti ir ŠUtinti an UtOS
buvo “uždrausta meilė ” 7 1 D L>g 1 nelės 4 valandas, arba iki
Tragedijos dalyviai buvo iš suva’,mėsa suminkštės. Jeigu
Jacksonvillės miesto, o apv- ~ kaMno“ McRea'Vandu° nuvirtli’ ?aPilU
stovos tokios: i- kkabino-T.McRea daugiau, tik verdančio, ne

TacV-nnr mUct L- • • J- T-313 Ste”1?K0‘ gavo Kai išvirs, mėsą at
mena n~ <Mirr ' ° omi^°‘|511 smūgi. Jo draugai gjęįrti nuo kaulu ir sudėti
vo AvažiX? iZTT bu-nli«ab'?<>,. « . Įnteriachen ant karšt0 pusbjiudžio. E 

art a •! ' 'akarus- ™estell° lĮgomnen, kur jis šono ridėti virint buIvi
nmdnH P'T pas1’ bu™ ntgamnras. ant' mėsof užpiIti krienu
naudoti, j^ai susitarė su Apie šitą įvyki tuomet j žo kuris daromas šito- 
tula Mrs. McRea išvažiuoti buvo pranešta apskrities hudu-

kurs j*s turėjo nuo- šerifui, kuris McRea arešta- 
salioj vietoj kabiną po ii- vo ir nuvežė į Palatkos ka- “ šaukštai sviesto, 
gom ispaniškom samanom, j Įėjimą. Apskrities teisėjas į Smetonos.
kabančiom nuo tropiškų Breen tačiau liepė McCreą . sau s^s mi a™l„ lalėjimo pakiPti ’.l Porukas sunkos

Šitą atsitikimą praneša 4 šaukštai tarkuotų krienų 
Associated Press žinių Truputi muštardosi

Sutirpink sviestą ir su
trink jį su miltais ir muštar- 
da. Maišant supilk po tru-

. ti ... J „ „ „ iPažiurėkit, kokios rožės puti sunką nuo mėsos. Už-
JO meiles lizdą” McRea Maudos upfc zdmėse. 
pasikvietė savo broli ir du
kitu vyru, ir iš pat ryto visi 
nuvažiavo sutarton vieton.
Kabina stovėjo ant kalne
lio, ties Gm House ežeiu, ir 
kelias prie jo ėjo mažai 
vartojamas ir mažai kam 
žinomas. McRea su trim 
minėtais vyrais nuvyko te
nai ir pasislėpė po samano
tom ąžuolų šakom, šitaip 
pasislėpę jie išsėdėjo tenai 
visą dieną.

Atėjo vakaras, pradėjo 
temti.

Per mišką, pro medžius 
pasirodė automobiliaus ži
buriai. Pamažu prie kabi
nos prisiartino automobilis.
Sustojo ir užgesino žibu
rius. Iš automobiliaus išli
po vyras ir moteris. Tai 
buvo Jacksonvillės miesto 
komisionierius Sutton ir 
Mrs. McRea. Abudu įėjo 
kabinon. Viduje pasirodė 
silpna žvakės šviesa. Nors 
šviesa buvo menka, vsi dėl
to iš lauko buvo galima ma
tyt per langą, kaip pora 
žmonių glėbiuojasi ir bu
čiuojasi. Netrukus abudu 
nusirengė. . . .

Sėdėjęs po šakomis John 
McRea, tos moteriškės vy
ras, prądėjo jaudintis. Jis 
paliko savo draugus tarp 
ąžuolų, o pats atsikėlė ir su 
šautuvu prislinko prie už-

ąžuolų šakų.

Bet apie šitą jųdviejų 
“ekskursiją” kažin kaip su
žinojo ponios MacRea vy- agentūra, 
ras. Sužinojęs, kad jo žmo
na ruošiasi vykti su ponui PAS UŽŠALUSĮ LANGĄ 
miesto viršininku i oastaro-

Pažiūrėkit, kokios palmės 
Narsto aukso vilnyse! . . .

Kaip sidabrą viskas žvilga! 
Lyg paauksintoj šviesoj! . . 
Štai, fontanas muša. blizga 
Užžavėtoje varsoj!.................

Štai toHau — toliau i šiaurę- 
Viskas tirpsta gražume! . . . 
Dar toliau! Ten aukso krantas i 
Nyksta dangaus gilume! . . .

Bet ... aš papūčiau. Sutirpo 
Šalčio pirštu mezginiai.
Ir žemyn stiklais nubėgo 
Ašarodami tyl ai. . . .

E. STEPONAITIS.

MOTERIS UŽMUŠĖ 
VYRĄ

nuo išvirios

virink, kad sutirštėtų. Da
bar įplak Smetoną, pasudyk 
kiek reikia, sudėk krienus, 
išmaišyk ir užpilk ant mė
sos.

Gardus ir sveikas valgis.

“KAS LOŠIA KORTOM,
O AŠ ŽMOGŲ UŽMUŠU”

Kanadoj, puošniame Ot- 
tawos viešbuty, įvyko šiurpi 
tragedija. Pasigėrus! Ma- 
riona Sullivan’ienė, 50 me
tų amžiaus turtuolė iš To
ronto, užmušė džindžerelio 
bonka savo vyrą, paskui pa
šaukė graboiių, kad jį pa
laidotų, ir tuo pačiu laiku 
pašaukė daktarą, sakyda
ma, kad jos vyras “serga.” 
Kai daktaras atvyko, Sulli- 
vanas gulėjo nuogas ir vi
sas kruvinas. Jo kūnas bu
vo visas apdraskytas, galva 
perskelta ir ties galva buvo 
sudaužyta bonka. Pilnas 
kambarys buvo stiklų ir 
bonkų su ^rangiais gėri

Gyventojai pradėjo bijoti 
ir koją įkelti miškan, bijojo

nekalba, bažnyčion neina, 
jo reikia bijoti. Jis su vel
niais gyvena.

Vaikučiai klahsydavos tų 
žodžių išpustomis akimis ir 
baimingai žiūrėdavo į miš
ką ir į eigulio trobelę.

Jaunoje ir jautrioje vai
ko sieloje šie žodžiai giliai 
įsmigdavo.

Vasara — linksmiausias 
metų laikas. Sužaliavo vi
sos pievos, sužydėjo visos

vieškeliu eiti per mišką, pa- gėlės, visur knibždėte knib

Taip sako Rudolf Pleil, 
26 metų amžiaus vokietis, 
kuris dabar sėdi Bruns- 
wicko kalėjime. Jis buvo 
nuteistas kalėti 12 metų už 
žmogaus užmušimą> bet da
bar prisipažino užmušęs ne 
vieną, bet dešimtį—9 mo
teris ir 1 vyrą. Kai jį pra
dėjo klausinėti, kokiais su
metimais jis tiek gyvybių 
sunaikino, jis davė tokį pa
aiškinimą:

“Kožnas vyras turi kokį 
nors palinkimą. Vienas 
mėgsta šachmatais lošti, ki
tas kortomis lošti, o aš tu
riu nesuvaldomą norą žmo
gų užmušti.”

Žmogaus užmušimas jam 
duodąs didelio lytinio sma
gumo. Ir psichiatrai pripa
žįsta, kad jis nėra beprotis.

Moterys, kurios pusryčiams 
išgeria tik juodos kavos be cuk
raus, bet nieko nevalgo, bau
džia savo sveikatą. Jos gauna

....... - , . . - , • galvos skaudėjimo, skausmų
pakalinių kabinos durų, ku- mais. vienos jau tuscios, ki- j strėnose rr pasidaro nervingos, 
rios buvo neužrakintos. Jis tos nugertos iki pusės, o ki- Pusryčiams būtinai reikia mai- 
atidarė tas duris ir puolė Jtps dar neatidarytos. J sto; verčiau praleisti pietus.

matę Juozą visi jo išsilenk
davo. Visa apylinkė pra
dėjo raapyti, kad Juozas 
tikrai su velniais gyvena ir 
tada pradėjo Juozą vadinti 
bedieviu.

Iš miško Juozas niekur 
nesišalindavo. Jis net do
rai nežinojo, ką apie jį kal
ba apylinkės gyventojai ir 
nežinojo, kad jį bedieviu 
vadina, nors, tiesą sakant, 
jis nesuprato ir bedievio 
žodžio. Jis beveik nieko 
nežinojo ir apie tikėjimą— 
žinojo tik, kad niekam blo
go negalima daryti. Tuos 
žodžius jam pasakojo moti
na, ir jis juos puikiai atsi
mena.

Kaip tyčia atėjo blogi 
metai — prasidėjo didelės 
liūtys, ir visi javai laukuose 
supuvo. Apylinkės prieta
ringi gyventojai tuoj pradė
jo kaltinti “bedievį’’ ir jo 
“velnius.”

Susirinko kartą apylinkės 
vyrai, prie jų prisidėjo dar 
kelios moterėlės, ir visi, pa
siėmę švęstų žolelių, vande
nio ir kitko, nuėjo į Juozo 
gyvenamąją trobelę.

Juozas dar iš tolo pama
tė, kad ateina pulkas žmo
nių, tai jų vengdamas išėjo 
į mišką. Jis žinojo, kad 
tarp jų nėra pono, nes po
nas, esant reikalui, atva
žiuoja važiuotas. O kadangi 
tarp jų nėra pono, tai jam 
visai nerupi, kokie čia žmo
nės, kur ir ko eina. Jeigu 
ištroškę keleiviai—trobelėj 
ras vandenio, jeigu vagys— 
nieko nepelnys, nes visas 
Juozos turtas — drabužiai 
ant pečių, o bulvių vagys 
juk nevogs! O jeigu čia 
eina šiaip žmonės—tai to
kie Juozo trobelėn niekuo
met neužeidavo.

Juozas, nekreipdamas dė
mesio, nuėjo tolyn.

Atėjusieji išlandžiojo vi
sus kampelius ieškodami 
pasislėpusio Juozo, bet ne
surado. Moterėlės buvo la
bai nepatenkintos, kad ne
užklupo bedievio baliave
jant su velniais. Padarę 
trobelėje apvalymą su švęs
tu vandeniu ir maldomis, 
visi išėjo. Išeidamos mote-

žda įvairus gyviai.
Juozas pastebėjo, kad šią

vasarą žmonės labai nėra-
X iz jciiii 1 vvnui -

čiais pasidarydavo neramu. 
Beveik kas vakaras jis gir
dėdavo nuolatinį' trenksmą 
ir matė gaisro pašvaistes, 
nors audros tik retkarčiais 
užeidavo.

Vieną vakarą Juozas ypač 
daug matė pašvaisčių ir gir
dėjo baisų trenksmą. Ant 
rytojaus atvažiavo pas jį 
ponas ir norėjo išsivežti 
dvaran.

—Baisus karas ateina. 
Tave čia užėję kareiviai 
nužudys. Važiuojam į dva
rą ir tenai šersi gyvulius, o 
karui praėjus vėl galėsi su
grįžti į mišką,—įkalbinėjo 
ponas.

Juozas prisiminė, kaip 
seniau tėvas jam pasakojo 
apie karo baisenybes, ir jis 
išėjo į dvarą.

Dvare Juozas šėrė gyvu
lius. Be to, jis kasdien dar 
eidavo apžiūrėti ir miško.

Vieną rytą ponas iš dva
ro išvažiavo, visus reikalus 
pavesdamas brolėnui Adol
fui—urėdui. Pavakary Juo
zas pamatė didžiausius pul
kus rudai apsivilkusių vyrų, 
kuriuos kiti dvariškiai vadi
no kareiviais. Visi dvariš
kiai buvo neramus ir vaka
rui atėjus sulindo į didelį 
rūsį dvaro sode. Norėjo ir 
Juozas tenai įlysti, bet prie
taringi gyventojai jo neįsi
leido. Bijojo, mat, baisią 
valandą būti su bedieviu. 
Jis jau buvo įlindęs, bet po
no brolėnas, dvaro urėdas, 
sučiupo jį už sprando, su
drožė lazda per nugarą ir 
išstūmė. Jis bailiai, ryda
mas skausmo ašaras, prisi
glaudė prie šaltos murinės 
sienos ir drebėjo.

Sutemo.
Prisiminė Juozas tas die

nas, kada jis laimingas kla
jodavo po mišką ir gėrėda
masis praleisdavo audras. 
Ir štai dabar audra! Ir da
bar pilasi ugnis, ūžia baisus 
trenksmas. Bet dabar jam 
baisu. Gal todėl, kad jis 
ne miške, o gal čia kitokia

(Nukelta į 7 pusi.)

r
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ils Plataus Pasaulio
BERNIUKAS TARP BELAISVIŲ

Kinai “Skundžiasi’* “Ginklų Derlius” Italijoj
Kinų komunistai paskel-' Per praėjusį spalių me

nė kaltinimus prieš prancu- nesį Italijos policija atėmė' 
žus, kad buk tai prancūzai, iš komunistų slaptų sande-į
nuo 1949 metų gruodžio 14 
d. iki dabartinio laiko,
“daugybę kartų” provoka
ciniai . dai ę užpuolimus matiškas šautuvas,
prieš kinų teritoriją. Kinai i rankinės granatos, __
sakosi davę įsakymą savo. kanuolių granatu, 171,042 
armijai “tvirtai” saugoti šoviniai, 1,189,166 svarai 
sieną, o Kinija žada “rei-sprogstamos medžiagos, 13 
kalauti nuostolių atlygini- radio siunčiamųjų stočių ir 
mo iš Prancūzijos. jr daug kitokios pilietinio

lių labai daug ginklų, kurių 
tarpe yra: 3 kanuolės, 125 
kulkosvaidžiai, 131 auto- 

2,477 
1,214

Rusai Vengrijoj

Rusija ir bolševikiška 
Vengrija pasirašė sutartį, 
pagal kurią Vengrijoje, pa
lei Jugoslavijos sieną, bus 
laikoma rusų kariuomenė. 
AP žinių agentūra praneša, 
kad šeši rusų kariuomenės 
pulkai bus laikomi Jugosla
vijos pasienyje, nors kiek | f

karo medžiagos.
Konferencija Londone

Britų Tautų Bendruome
nės ministerių pirmininkai 
susirinks Londone ateinan
čių metų pradžioje. Minis
terių pirmininkai iš visų 
Bendruomenės tautų (Ka
nados, Ceilono, Australijos,
Naujosios Zelandijos, Indi- 

rusai iš viso kariuomenės'j0®’. Pakistano, Pietų Afn- 
laiko Vengrijoj, žinių nėra t^rsis Korėjos,, dėl 
arba jos neskelbiamos. | santykių su Kinija n- kitais 

_____  Į tarptautinės politikos klau
simais.Šigemitsu Laisvas

Mamoru Shigemitsu, bu
vęs per karą Japonijos už
sienių reikalų ministeris, 
nuteistas kalėti 7 metus, 
kaipo karo kriminalistas, 
praeitą savaitę paleistas iš rusiškas imperializmas tik 
kalėjimo. Rusijos atstovas “per musų lavonus” galėtų 
Japonijoj prieš Shigemitsu įsigalėti Jugoslavijoj. Tito 
paleidimą protestavo, bet į Į dar sakė, kad pavojui grę- 
jo protestą nebuvo atsi- siant Jugoslavija piratų 
žvelgta. ■ ginklų vakaruose.

Jugoslavija Ginsis
Jugoslavijos diktatorius 

Tito praeitą ketvirtadienį 
sakė, kad jugoslavų tauta 
yra pasiryžusi gintis ir kad

n n 1 MTUZįflg AQ

Vykdomosios Tarybos suda
rytoji planavimo komisija yra 
išleidusi Lietuvos ūkio atkūri
mo reikalu didelę, 214 puslapių.

tas, 5705 So. Richmond Street, 
Chicago 29, III.; E. Vilutis. 
spaudos kioskas, E. Chicago, III.

Detroite — E. Arbačauskas,
knygą “Išlaisvintos 
Ūkis” (tomas I).

Leidinyje rašo Lietuvos ūkio 
Įvairių sričių specialistai, iškel
dami aktualiausias ūkio politi
kos problemas, su kuriomis St 
teks susidurt: išlaisvintą kraštą 
atstatant. Ten pat išspausdin- j 
tos ir visų ūkio sričių planavi
mo programos.

Lietuvos 9342 Petoskey Avė., Detroit 4, 
Mich.

Clevelande — “Dirva,” 6820 
Superior Avė., Cleveland 3, O.

Kanadoje—V. Skirgaila, 204 
Clarens Avė., Toronto. Ont. 

L.U.A.S. Komisija.

Būrys šiaurinių korėjiečių ir kiniečių, vežami į belaisviu 
stovyklą iš fronto. Kartu su belaisviais vežamas mažas 
berniukas, kurį bolševikai privertė amuniciją nešioti į 
frontą. Ir vaikas pakliuvo kartu su kareiviais į nelaisvę.

norą, gyventojai jį ir palai- Aukos Drg. V. 
dojo pamiškėje. Laidojant 
niekas nebekalbėjo apie be
dievį, bet visi buvo nusimi
nę ir lyg patys savęs gėdi
nosi.

Dabar Juozo kapas pa
miškėje aptvertas gražia 
tvorele—eidami pro šalį vi
si nusilenkia, o vasaromis 
tas kapas skęsta žaliumy- 
nuose ir gėlių vainikuose.

(Pabaiga)

Puslapis
SANDELIS VISOKIŲ ’ 

„ • i • j i- ŽOLIŲ, ARBATŲ IRGervickui Gydyti trejų devy nerių

Per vasaros laikotarpį

BEDIEVIS

NAUJI LIETUVIU 
TRANSPORTAI

Lapkričio 24 d. per New Yor- 
ką atvyko šios lietuvių šeimos 
iš Europos:

Lydija Basas, Vladas Bocaro- 
vas, Bronius Brasiunas, Graži
na Budrytė, Morta Daukšaitė.

PRIEINAMIAUSI.* KAINA
Šaknys GaJgonas nuo Koieros,

fondas gavo auku iš šių as- krūvines,. piivavimo, dispepsijos;® * * stiprina ir gaivina visas žmogausmenų: ’ jėgas; pažadina iiruj ir visas kraujo
Jt,.__ ....__  r,__ i.i._ cirkuliacijas, geriant sumaltus mil-. Rimavimus, Brooklyn, vėlius. i raukti į uosį nuo kataro, 

nervuotumo ir galvos sKaudėjiino. 
Dėžės kaina 75c su prisiuntimu. 

Trejos Devynerius ....kaina $1.00
Trukzolės ................................... ŪOc
Kvepiančios ramunėlės ........... 50c
Liepos žiedai ........................... ūoc
Naktmyėios ............................... 75c
Pup.ankiai ............................... 50c
Valerijono šaknys ........... dėžė 50c

FLOrfAl. HEKIt CO.. l»epi. 5
t'limon, lnd.

(4»)

N. Y., per J. Buivydą, $5.
A. Žilinskas, Brooklyn,

N. Y., $5.
M. Getty, Alconac, Mich.,!

$3.
LSS 116 kuopa, Detroit,

Mich. (aukas sudėjo: kuo- 60* 
Į pa—$7, M. ir L. Balčiūnai 
—$2, A. ir L. Levuliai— 
$3), viso $12.

Kaitų gauta $25.
Šiuo metu ligonis jau at '

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo mamos seserų arba 

mano tetų, Petronės, Marcelės ir Jo-
sigavo nuo širdies priepuo-
lių ir, gydytojų nuomone, i apskrities. Kur jos gyvena, neži-

, .. __ • • j___ ,• i,...: nau, ir taip pat nežinau kaip josantroji operacija daryti jau (vadinasi pagal savo vyrus. Aš esu 
n-ilimu Fnndui dar truks- Marijonos Valaitytės-Yuodiškienės ii Dorothea ir Wanda Dehms An- r onaui aar trUKS-( Jacento yuodišiaus duktė, gimusi

Dorotnea ir wanua uenms, An todėl VISI, kas 1SS1-. Gerulių kaime, Barzdų valsčiuje,
» __• _■ • Sakių apskrity. Busiu labai dėkingali, prašomi prie jo dėtis.

Aukas siųsti: J. Andrews,
144 Herbert Rd., Arlington,
Mass. ,

(Atkelta iš 6 pusi.) ;lyg išsigando. “Energinges- 
audra? Jis negalėjo to su- nieji” pradėjo jį visaip ko- 
prasti. Jis taip pat nesu- lioti, manydami gal, kad ir naėtis 
prato, kodėl tas urėdas jį! gaisras kilo iš bedievio kal- 
išstumė iš rūsio tokią bai- tės.
šią valandą, nors motina j —Dieve, sudegs Adolfas! 
jam seniau pasakojo, kad'—pasigirdo moteriškas bal- 
žmogus negali daryt nie-Jsas prie baigiančio griūti 
kam nieko blogo. 'gyvenamo namo.

Ak, jeigu jis butų dabar; Visi subėgę rėkė ir kly- 
miške, tarp žinomų pelkių, ikė, bet neatsirado žmogaus, 
ten jo niekas nepasiektų, ■ kuris pultų į liepsnoje pa
niekas nemuštų. Į skendusi namą gelbėti urė-

—Bet kodėl gi jis? Po- do. Kiekvienu momentu 
no brolėnas? Kodėl išstu- namas galėjo visai griūti, o 
mė iš rūsio tokią baisią va-.urėdas ne taip jau visų my- 
landą?—įvairiai manė Juo- limas žmogus, 
zas.—Gal urėdas nežino, j Tik staiga visi nustebo
kad negalima žmogui nieko pamatę, kaip kažkeno tvir- 
bloga daryti, o gal motina tos rankos išnešė urėdą iš 

ugnies. Namas griuvo. Urė
dą išgelbėjo, bet jo išgelbė 
toją prislėgė balkis.

Jau gerokai apdegusį 
Juozą ištraukė iš ugnies 
Jis, nežiūrėdamas pavo
jaus, šoko gelbėti žmogaus.
Jis nepamiršo, kad motina

melavo? Bet gi motina nie
kuomet nemeluodavo!

Prisiglaudęs prie šaltos 
muro sienos, galvojo ir nie
ko nesuprato—prieš nepa
tyrusio tikro gyvenimo 
žmogaus protą atsivėrė kito 
gyvenimo paslaptis.

Karas praūžė. Sugrįžęs 
į dvarą ponas patyrė, kad

tanas Gražulis, Silvestras Kon- 
tautas, Jonas Kriaučėliunas, 
Margarete Loebhardt, Jonas 

įMardosas, Jadvyga Maršalko- 
vičius, Voldemaras Puzėnas, 
Juozas Ramanauskas, Antanas 
Barnelis, Vineas Ruseckas, Ro
mualdas Šatas, Juozas Stepo- 

Kalistratas Vaitovas.

K. BIELINIS, Pirm. 
N. JONUŠKA, Sekr.

ga, jeigu kas apie aukščiau minėtus 
mano tetas prisius man kokių nors 
žinių, o jeigu jos pačios skaitys šį 
paieškojimų, tai prašau jų pačių at
siliepti. Mano adresas toks: (49f

Mariona Yuodisius,
444l> So. Washtenaw Avė., 

Chicago 32, II!.

PARDUODU KNYGAS IR 
ŽOLESJadvyga Valaitienė, Antanas 

Valančius, Osvaldas Valkavic-
kas, Valerija _
p-n-. Viriila Vitas ir šaknimis ir augmenimis—Jų vardaiKranas Viršila, Jonas v nas ir Paaškinimai iietUvįškai. Kaina $l.oo: 
Antanas Vytuvis.

25c 
25c 
50c

_ . . . Sveikata ligoaiam*—Gydymas ligų
Sveinbergens, lietuviškai, angliškai ir lotiniškai—

Paieškau savo krikštatėvio, čalio 
ar Kazimiero Yaro, kitusyk gyvenu
sio Watertowne, Mass., ir paieškau 
savo tėvo, Stanislovo Viesulo. Jie 
patys ar kas apie juos žino, malonės 
pranešti man apie juos šiuo adre-

apdaryta $1.25.
Dainos ir Deklamacijos ....

. . ... xT v - Lošimas Kazyrom iš Pinigų
Lapkričio 2o d. per New Yor-,'j-rejos Devynerios stambios 

ka. ntvvkn* 1 Nervų Žolės—$1.25. Trukžolės $1.00
■tą vyao. I Valerijonai $1,00, Ramunėlės 75c.

Mary Elena Viesul, 
356 South lst Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

(51)

Paieškau Monikos Baniulytės-Sl- 
mutienės ir Jono Simučio, kilusių iš

, ..... T -------------- ------- .Viekšnių miestelio. Prašau atsiliepti
Ada Babaitiene. Juozas Bar- Liepų žiedai ..................................75c šiuo adresu: _ (48)

Liudas Baniulis,
217 Blake St., lx-wiston, Me.kauskas, Bronius Bartkus, Jur- N’«<> reumatizmo . ~ ... ▼ r* v v Nuo bronchičio, kosulio, dusulio 7ocgis Rendikas, Jonas Bumbulis, xuo vidurių užkietėjimo ......... 75c

Irena Dapėevičiu, Lilija
girdaitė, Auna Dikmanas, Vy-t paul Mikalauskas, 
tautas Dereškevičius, Viktoras
Dubinakas, Tomas Džiuvė, Bro- Į------------------------—---- ------------
nius Galekas, Kazys Gecevičius, KAMBARYS VIENAM VYRUI 
Liucija Kemežys, Albertas Vienas vvras gali gauti gerų kam- 
Krankalis. Prima Kudirka, Pra- bari, su šilima ir karštu vandeniu.

Kvantas, Antosė Kaupas, Jį™atyti *a,ima bile laiku šiu° -~
A. Sabalis,

Juozas Orentas, Vladas Petrą-1 
šiunas, Viktoras Petrikonis, Į 
Vladas Puskarzevičius, Juzefą 
Savickas, Amilija Selvaitis, Ge-* 
novaitė Spiridavičienė, Pranas' -----------
Starkevičius, Liucija Staškaj Paieškau gyvenimui draugo, doro J w svaro—$1.00.
Agota Tumoiaitia. Romualdas 1“SS 'l

nas (43)

101-50—115th St., 
Richmond HilI, N. Y.

APSIVEDIMAI

jam sakė, jog žmonėms vi
suomet reikia padėti ir ge
ra daryti.

Umulis.
Teofilius Žilinskas 
žmuidzinas.

Bronius Vakukėnas, mynos.
o.____ i Miss Ana Ambruozas,ir Stasys go Campbell Avė.,

Chicago 29, 111-

(49)

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 nereikalingų vė

mimų. Yra taipgi sakofna, kad ji 
gera nuo akmeninės ir vandeninės 
ligų, nuo vidurių išpūtimo ir nuo 
kenksmingų gazų viduriuose, nuo 
traukimų, sukimų ir visokių nesma
gumų viduriuose. Pasidaryk arba
tos iš Žalios Mėtos ir gerk kiek tik 
nori. Svaras šitos Mėtos kainuoja 

Prisiun-

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

NUO UtSISENftJUSIŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuc SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsiser.ėjusios žai«- 
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spauaėjimą seną, 
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 PSORIASISL 
Taipgi pašalina perštėjimą ligo* 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, 
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir suskilusww 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. I.EGU- 

’, LO Ointment suteiks 
Į jums pagelbą nuo nu

vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vr»istinė«e 
Chicagoj, apylinkėse ir 
Milwaukee, arba siųskit i 

j pinigus į

DYKAI IŠBANDYMASLapkričio 27 d. per New Or
leans atvyko šie lietuviai:

Eva Baltrukonis. Otto Barto- 
linskas, Brone Budreika, Vikto
ras Endrijonas, Kazimieras 
Gausas. Petras Ivinskas, Mar
tynas Jankus, Olimpija Ketur- 
akas. Jonas Kriaučėliunas, Ma
rija Kuršienė, Jonas Lietuvi
ninkas. Jonas Maila. Marija Mi- 
siulis, Vytautas Narbutas, Ser
gijus Paulavičius, Alfonsas Pe- 
čiuks, Domas šėmius, Stanis
lovas Strasevičius, Jurgis Tri- 
penfeldas. Romualdas Zigman- 
tavičius ir Vladas Zinkevičius.

Lapkričio 27 d. per New Yor- 
ką atvyko:

Aldona Bajoraitytė, Nijolė 
Bertaskutė, Sofija Grigalaitis, 
Eugenija Jonaitytė, Zigmas Ju
revičius. Viktoras Kamantaus
kas. Galina Klanauskas. Povi
las Kuras, Vladas Kurklietis, 
Feliksas Mackus, Antanas Liu- 
džius. Jonas Rasčius. Augustas 
Pretkeris, Stasys Radžiūnas, 
Antanas Raila, Juozas Stukas, 
Danutė Tumėnaitė ir Vladas 
Zinkevičius.

vos tik aptilo mušis, Juozas; . be galo nustebo ir
paspruko miškan. Ir iš tie
sų ten buvo jam saugiausia

____  ____________ vieta—ten jis jautėsi ap-
kuriam rupi Lietuva, jos išlais-’Jin^a,n’ laikraščio prenumera- (Jaugtas nuo įvairių nelai

mių.
Kai pirmą sykį Juozas

Knyga aktuali kiekvienam

Maikio ir Tėvo Kraičiui
‘Keleivio” skaitytojai, atnau-

tą, prisiuntė pinigų Tėvo nu
dėvėtiems puspadžiam* patai
syti:

Po JI—F. Jodvaikis iš Leech-

vinimas ir atkūrimas. Tai vie
nintelis šios rūšies leidinys.

Kiekvienas lietuvis yra kvie
čiamas su knygoje pa skelbto- ,g Pa jr j Gritz j- Mont. 
mis mintimis susipažr.nti i»«y- real, Canada.

Po 50c—K. Kaminskas iš

visi dabar pasijuto lyg kuo 
nusikaltę, lyg kuo skolingi 
tam žmogui, kurį jie vadin
davo “bedieviu.”

—Gal kunigą reikia par
vežti ?—klausinėjo moterė-

susitiko su ponu, nors ir ne- ^_s’ ^un.as paskuti-

Jos kaina tikjant šia knygą.
SI.50.

Visais knygos platinimo rei
kalais prašoma kreiptis i

Bayside. N. Y., P. Valantiejus 
iš Watertown. Conn., E. Dzau-

prašoma kreiptis į vy-|gis Cedar Ia G
nausiąji Įgaliotini prie Lietu- Yu(Jis Chicajro> nLt j. Symo_ 
vos ūkio atstatymo studijų ko- j. Tor,.ngtont Conn.. j.

Kuzen iš Paterson, N. J., ir 
Mrs. N. Puzen iš Edgewater,

misijos dipl. inž. J. Dačinską. 

Knyga gaunama: Bostone—
J. Dačinskas, 701 E. 5th St.?N. J.
So. Boston, Mass. | S. Bartnikaitis iš Montevi-

New Yorke—J. Valaitis. 1132 deo, Uruguay. prisiuntė 25c. 
Halsey St., Brooklyn. N. Y. | Visiems aukojusiems drau- 

Chicagoje—prof. S. Dirman- giškas ačiū.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiaosta ir Turtinfiamia Lietuvių 
Orfanizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir 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 sąvaitėjc $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokčtt. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopę arba į Centrą adre-

UTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 30tk SU N«w York 1, N. Y.

kalbus buvo, paklausė:
—Pone, argi galima žmo

gui bloga daryti?
—Niekam bloga daryti 

negalima. Tai nuodėmė, — 
atsakė ponas.

Bet kodėl gi 
rėjo Juozas dar ką sakyti, 
bet susilaikė.

Ir vėl slinko panašios 
Juozo dienos—uoliai sau
gojo pono mišką ir kirto 
medžius sudegintai dvaro 
daržinei atstatyti.

Apylinkės gyventojai ma
nė, kad Juozas yra jiems 
siųsta Dievo rykštė. Jie 
manė, kad iš jo priežasties 
kilo karas ir kitos nelaimės. 
Tuo tarpu Juozas ramiai 
dirbo savo darbą, vengda
mas žmonių, kurie, jam ro
dėsi, visi tyko jį mušti, ir 
bijodamas, kad vėl nereik
tų iš miško išsikelti.

Vieną vakarą, grįžęs iš 
miško, išsikepė bulvių ir pa
vakarieniavęs vėl išėjo iš 
savo trobelės. Ir staiga pa
matė, kad dvaras dega. Jis 
iš visų jėgų pasileido ton 
pusėn. Po kelių minučių jis 
jau buvo vietoje. Gyvena
masis namas baigė degti. 
Subėgę visi apylinkės gy
ventojai nepajėgė gaisro 
užgesinti—tik saugojo kitas 
trobas nuo ugnies. Pama
tę Juozą, visi lyg nustebo,

nių jėgų kovojo su mirtimi. 
Dabar visai nesibijo mote
rėlės bedievio, tos pačios 
moterėlės, kurios prieš ke
lias minutes nuo jo bėgo ir 
jį koliojo.

—Ne, nereikia. . . . Palai- 
no_ dokit mane pelkėje, kur tė

vas, arba pamiškėje.

Juozas mirė.
Tenkindami paskutinį jo

Reumatiikų Skausmų 
Arthriti*

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

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, gražin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo verdą ir ad
resą greitai j: (49)
Rome Products Co., Dept. x-9 
2708 Farsrell Ave^ Chicago 45, IU.

TYRINĖJA VftžĮ

Dr. A. C. Ivy, pasižymėjęs 
mokslininkas iš Illinois, už
krėtė vėžio lifl-a žiurkes ir pe
les įkaitintais taukais. Moks
lininkai dabar deda dideles 
pastangas išaiškinti, kas su
kelia vėžio ligą. Galutino at
sakymo į tą klausimą moks
las dar neturi.

paieškojimų kainos
Nemokamai paieškojimu ne- 

talpinam. Iki 25 žodžių paieš
kojimas kainuoja 50 centų, o 
virš 25 žodžių—po 2 centu nuo 
žodžio.

Bet tokia kaina yra tiktai gi
minių bei draugu paieškoji
mams.

Paieškojimas asmenų vedybų 
tikslais kainuoja 75 centus iki 
25 žodžiu, o virš 25 žodžių—po 
3 centus nuo žodžio.

Užmokestį galima prisiųsti 
pašto ženkleliais po 3 ar 5 cen
tus. Bet prašom nesiųsti ori 
pašto ženklelių ir nesiųsti pašto 
ženklelių is Kanados.

Visi paieškojimai apmokami 
4š kalno, kitaip jie negali tilpti.

Laikas užsisakyti “Kelei 
rio’* kalendorių 1951 me* 
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.

(11-1)
LEGULO, l»ept. t, 

4847 W. Hth Street,
CICERO 60. 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 čš 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 $3.00! Bet po Naujų Metų ir vėl bus $5.00.

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

DR. AL. MARGERIS
3325 So. Halsted St., Chicago 8, III.

t



KELEIVIS SO. BOSTON Nr. 48, Lapkričio 29, 1950^

LAWRENCE MIRĖ
ANTANAS ŠVITRA

GABIJA STATYS 
PETRAUSKO “BIRUTĘ’

LSS 60 Kp. Susirinkimas

ši šeštadienį, gruodžio 2 
d.. 6 vai. vakare įvyksta 
Lietuvių Sociaklemokartų 
Sąjungos 60 kuopos narių 
susirinkimas ••Keleivio” pa
talpose. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

Valdyba.

NAUJI LIETUVIŲ jVVORCESTERY SERGA I Policija Ieško
KULTŪROS RĖMĖJAI JONAS MOTIEJAITIS Mokytojos Užmušėjo

Rugsėjo mėnesį įsirašė ir Praeitą penktadienį mu-

Lapkričio 20 d. staigiai 
mirtimi čia mirė daug kam 
gerai žinomas lietuvis An
tanas Švitra.

Velionis gimęs Lietuvoje, 
Alytaus apskrity, gražioje 
Dzūkijoje. Amerikoje iš
gyveno 50 metų.

Velionis atvyko į Ameri
ką pačioje jaunystėje. Kaip 
ir visų imigrantų, pradžia 
buvo sunki. Antanas Švit
ra nepalūžo, savo energin
gumu ir sumanumu sugebė
jo prasimušti į gyvenimą ir 
sukurė sau pakenčiamą gy
venimą. Jis buvo susipra
tęs lietuvis. Visados ir vi
sur sielodavosi ir rūpinda
vosi Lietuvos reikalais. 
Daug yra prisidėjęs prie lie
tuviškos veiklos ir lietuviš
kumo palaikymo Ameriko
je. Nei vienas didesnis lie
tuvių suvažiavimas neapsi
eidavo be Švitros. Daugiau
sia jis pats savo lėšomis 
vykdavo dalyvauti atsto
vaudamas kokią nors orga
nizaciją.

Jis ypatingai yra daug 
rėmęs ir šelpęs lietuvišką 
spaudą. Taip pat daugiau
siai yra išplatinęs Lawren- 
ce įvairių laikraščių ir kny
gų. Taip pat ir “Keleivis” 
jo įstaigoje buvo dideliais 
kiekiais išplatinamas.

Ateinančių metų pra-
Audra Padarė

Milžiniškus Nuostolius
džioje Gabijos Choras per
statys Bostone M. Petraus
ko operetę “Birutę.” Cho
ras mokytojo J. Direvlio va- Praeito šeštadienio ir sek- 
dovybėje dabar uoliai lavi- madienio audra Naujojoj 
naši ir ruošiasi operetės pa- Anglijoj pridarė "didelius 
statymui. nuostolius, kurie apskai-

“Birutės” operetei reikia čiuojami apie 100 milionų 
daug vaidintojų, todėl cho- dolerių dydžio. Nuosto- 
ras kviečia senuosius ir padaryti telefonų ir 
naujuosius lietuvius ateiti elektros kompanijoms, at- 
ir prisirašvti prie choro. Įskiliems namams ir ypatin- 

Gabijos Choras kiekvie- Sai dauS nuostolių padary-

pasižadėjo mokėti po $1 sų Įstaigoj lankėsi drg. Vin 
kas mėnesį šie asmenys: j cas Motiejaitis iš Worceste- 

(1) Strikaitienė. (2) kun. rio. Svečias sakė, kad jo 
E. Petrelevičius, (3) Kazys brolis, Jonas Motiejaitis, 
Aukštikalnis, (4) J. UI pie- dabar sunkiai serga, guli 
nė, (5) Mrs. Martha Goni- Worcesterio ligoninėj, kur 
prow, (6) Marija Blynas, jam lapkričio 22 d. buvo 
(7) Juozas Kurapka, (8) padaryta sunki operacija.
Vincas Vasiliauskas. (8) 
Povilas Nikolskis. (10) A. 
Labuckaitė ir (11) B. Ma- 
kaitis.

MOTINA IR DUKTĖ
NUKENTĖJO GAISRE

Linkime ligoniui greit pa
sveikti.

KINAI PALEIDO
3 MASS. KAREIVIUS

ną menesį ruošia savo na
riams smagius pasilinksmi
nimus su užkandžiais. Toks 
pasilinksminimas bus ir šį 
penktadienį, Sandaros sve
tainėje, 124 F St., So. Bos
tone. Kviečiame ateiti ir 
susipažinti su musų choro 
veikla.

Komisija.

Legionieriai Rūpinasi
Invalidais ir Vargšais jus

ta girioms ir parkams. Ver
monto valstijoj kai kuriose 
vietose vėtra išlaužė iki pu
sės medžių, taip praneša iš 
Brandon, Vt. Žmonių au
kų sąryšyje su audra buvo 
viri dvidešimties.

Po audros kai kurioms 
Naujosios Anglijos vietoms 
gresia potviniai. Dėl lie
taus gausumo upės išsilieja 
ir. jei dar daugiau lys, tai 
yra didelių potvinių pavo-

--------  Į Tokios audros, kaip pra-
Pirmas pasaulinis karas ? eitą šeštadienį, Naujoji An- 

baigėsi paliaubomis jau 32 glija labai senai nebuvo pa
mėtai. Antras pasaulinis tvrusi.
karas baigėsi jau 5 metai. - * _________________
Dabar mes esame ant Audra Padari Nuo,toB,
slenksčio treciojo pasauli- tvaiku Kr.uluvei
mo karo. Bet retas is skai
tytojų žino, kad apie 8,000

Praeitą savaitę kinų ko
munistai Korėjoj ' paleido

Mrs. Uižulė Žukas ir sumetimais
duktė Helen Žukas nuken- =» amerikiečių kareivius, 
tėjo nuo gaisro, kilusio jii!J.£ Juos P^eido Pasakė: 
namuose. 330 Hurley St.,
Cambridge. Gaisras kilo iš 
perkaitinto aliejaus pe-
čiaus. Žukų šeima gyvena 
trečiame aukšte ir gaisras 
juos užklupo netikėtai nak
čia iš sekmadienio į pirma
dienį. šeimos tėvas, .Jonas 
Žukas, nenukentėjo. Moti
na ir duktė nukentėjo nuo 
gaisro durnų. Duktė buvo 
nuvežta į Cambridge City 
Hospital, o motinai buvo 
suteikta pagalba namuose.

Lankėsi Ponia S. Jasaitienė

Eikit ir pasakykit, kad tik 
Amerikos imperialistai no
ri karo.” Paleistųjų karei 
vių tarpe yra 3 iš Massa
chusetts valstijos: Joseph 
F. Dohertv iš Cambridge, 
šeri. Oliver B. Brawley iš 
Harvard ir serž. Jean P. 
Danterre iš Salem.

Šį pirmadienį pieno išve- 
ži o to jas rado Marblehead 
miestelyje nužudytą moky
toją, Miss Beryl Atherton, 
47 metų amžiaus. Moky
toja gulėjo savo virtuvėje 
su perplautu kaklu. Ji nu
žudyta dviem peilio smū
giais, bet peilio policija ne
surado. Kadangi ta moky
toja niekada neturėjusi jo
kių reikalų su vyrais ir jos 
name niekas nepavogta ir 
neišplėšta, tai policija spė
lioja, kad gal koki moteris 
iš keršto mokytoją nužudė. 
Kol kas policija stovi prieš 
didelį galvosūkį, nes jokių 
liudininkų ir jokių žmog
žudžio ar žmogžudės pėd
sakų nėra. Mokytoja gy-

Brightono Rinkimus
Laimėjo Demokratai

Pp. Ivaškų baldų krautu-
|tu kanj veteranų šiandien ve ‘ Lithuanian Furaiture

Antanas Švitra, kaip ke- Massachusetts valstijos
lionės biuro agentas, daug 
kam iš lietuvių padėjo par
vykti į Lietuvą arba iš Lie
tuvos atvykti į Ameriką.

Velionis buvo gero budo, 
visados linksmas ir nuošir
dus. Labai atjausdavo ir 
padėdavo žmogui nelaimė
je. Jis išaugino lietuvišką 
šeimą, sūnų ir dukrą, kurie 
labai gražiai kalba lietuviš
kai ir dalyvauja lietuviško
je veikloje.

Velionis paliko dideliame 
nuliudime žmoną, dukrą su 
žentu, sūnų su marčia ir 
anūkę. —A. J

Dideli Ginčai dėl
Automobilių Draudimo

ligoninėse.
Artinasi Kalėdų šventės, 

kada mes sveikiname sa- 
vuosius su linkėjimais ir
vanomis. Amenkos Legio-dinoj ’ krautuvfc 5t0 sir 
nas yra pasiryžęs kiekvie- j; d-jo veržtjs . 
nam karo veteranui, kuris 1 krautuve

Praeitą penktadienį mu
sų įstaigoje lankėsi ponia S. 
Jasaitienė, daktaro Jasai
čio, buvusio Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus pirminin
ko žmona. Dr. Jasaičio šei
ma dabar gyvena Brookly
ne, o jų sūnūs lanko univer
sitetą Bostone. Visa šeima

Co., 328 W. Broadpay, So.
Bostone, dėl praėjusios au
dros turėjo nemalonumo iri tikisi greitu laiku persikelti

i nuostolių. Nuo gretimo na- gyventi į musų miestą.^

.... ... , . ,-------- y vanduo.guli ligoninėje musų valsu- kai kuric baldai 
joje ir negali praleisti tas
šventes savųjų tarpe. įteikti 
dovanėlę ir priminti jiems, 
kad jie nėra užmiršti.

bėra neišaiškinta,

Sulijo 
Dar te

Suffolk aukštasis teismas 
pritėisė Mrs. Anna Rosen- 
bloom’ienei 51,458 dolerių 
už koją, kurią ji prarado 
automobilio nelaimėje. Tą 
sumą turi sumokėti karo sa
vininkas Mayer Kravets, 
dorchesterietis.

veno vienų viena savo na
melyje.
—
RADIO PROGRAMa

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad tarimą mo 

Jsų krautuvėj visokių mašinų to 
randavojimui, kaip tai Floor San* 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turima vi- 
šokių pentų, vamišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui- Kreipkitės

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

628 E. Broadway, Sa.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

ir
S fU 4 
7 iki B

546 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUtb Boston 1SM

Trys Brightono demokra
tai, išrinkti į valstijos sei
melį praėjusiais rinkimais, 
pasiliks seimelio nariai. Jų 
oponentai republikonai rei
kalavo perskaityti balsus, 
bet kada tas buvo padary
ta, tai pasirodo, kad laimė
jusieji ir lieka laimėtojais. 
Išrinktieji atstovai yra 
Richard C. Caples, Edmund 
V. Lane ir Charles D. Dris- 
coll.

Urugvajaus Rinkimai

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

1— Mickey Haberek or-j 
kestra.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

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

Steponas Minkus

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Čechijoj Teisiami
Katalikų Dvasininkai

Čechoslovakijos bolševi- 
kiek’kų teismas teisia devynius

draudimas ir namų savinin
kai bus atsakomingi už au-

ivairiusj droš padarytus 
Lietuviai legionieriai ma-j nuostolius.

no, kad ir lietuvių visuome- --------------------------
nė norėtų prie šio darbo i ^as Yra Naujas Kraujas?
prisidėti, todėl sekmadienį,! --------
gruodžio 3 d.. 5 vai. vaka-! Per vien3 radio valandą

aukštus katalikų dvasiniu 
kus, kurie visi “prisipažįs
ta” ir net patys kaltina ka
talikų arkivyskupą Beraną, 
kaipo “šnipą” ir popiežiaus 
šnipų tinklo galvą.

Urugvajaus prezidento 
rinkimuose praeitą sekma
dienį pirmą vietą laimi 
“colorado” partijos kandi
datas Andrės Martinez 
Trueba, kurs yra tos pačios 
partijos
Urugvajaus prezidentas Lu- 
is Batlle Berres. Galutinas 
balsų suskaitymas dar užsi
tęs.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
4S5 CCLUMSSA ROAP 

arti Upham’s Comer
DORCHESTER, M AM.

Visoj valstiioj priversti
nas automobilių draudimas 
1951 metais kainuos auto
mobilistams viri pusantro 
miliono dolerių daugiau, 
negu šiais metais. Dėl 
draudimo pabranginimo 
valstijos draudimo skyriuje 
eina liudininkų apklausinė
jimai. Daug miestų atsto
vų protestuoja prieš nelygų 
mokestį “administracijos 
išlaidoms” ir prieš milioni- 
nius privačių draudimo 
kompanijų pelnus. Seime
lis grasina pradėti priversti
no draudimo platesnį tyri
nėjimą.

100,000 Sugedusių Telefonų

ro, South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos auditori
joje jie ruošia kuklų ban
ketą ir nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti. Dalyvau
jantieji bankete aukoja po 
$2.50. Tie kurie bankete 
negalės dalyvauti, kviečia
mi į pasilinksminimą po 
banketo, nuo 8 vai. vai. va
karo; jie aukoja po 50c.

Visas parengimo pelnas 
skiriamas viriminėtam tik
slui. Be to, Stepono Dar
naus postas ruošia musų

girdėjau tokį lyg ir patari 
mą. kad musų klubui “rei
kia naujo kraujo.” Pavyz
džiui, Į klubo pirmininkus 
peršasi labai senas kraujas, 
kurs klubo priešakyje yra 
stovėjęs ir tada niekuo ypa
tingu nepasižymėjo. Ar to
kį “kraują” vadinti nauju?

Gal teisingiau butų saky
ti, kad klubui reikia “gero 
kraujo," o ne naujo. Nau- 

s jumas yra labai neaiškus
pasakymas. Tie žmonės3 
kurie dabar neįeina į klubo 
vadovybę, bet nori įeiti, jie

vaikams prieš Kalėdas eg- sakosi esą “naujas krau

Naujosios Anglijos tele
fonų kompanija praneša, 
kad sekmadienį, po didžio
sios audros, Naujosios Ang
lijos valstijose. išskyrus 
Connecticut valstiją, 100,- 
000 telefonų buvo sugedę 
ir nedirbo, 800 telefonų 
stulpų buvo išversti. Sek
madienį kompanija pradė
jo telefonų susisiekimą at
statinėti ir pirmadienį ryte 
bebuvo tik 77,200 nevei
kiantys telefonai, šią sa-

laitę su pamargini mais. 
Šiais metais girdėti, kad šią 
pramogą musų vaikams 
postas rengia bendrai su So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija.

Musų tarpe randasi tokių 
asmenų ir šeimų, kurie dėl 
ligos ar senatvės yra vargo 
prispausti. Tokiems Stepo
no Dariaus postas pasiun
čia Kalėdų krepšį pripildy
tą valgomųjų daiktų, kad 
ir iie turėtų linksmesnes 
Kalėdas.

Tie kurie negalėsite tą 
dieną būti South Bostone 
galite prisidėti prisiųsdami 
savo auką vardu Stephen

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE A IN8UBANC11

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
B«s. 87 ORIOLE STBMR 

Wmt Roibary, M—
Tel. PArkvray 7-0402-M.

VAISTAS “AZIVA”
1—Vaistas nuo nudegimo ir I 

nušalimo.
1—Vaistas nuo adarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė-
kaip ir dabartinis .1 6—Vaistas nuo kosur.o. Greit

pagelbsti.
7—Vaistas nuo inkstų skau

dėjimo.
Reikalaukite šitų vaistų pa

žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai. čekis ar money orderis :š 
kalno. Adresuokit: (48-1)

Joseph Machinskas 
259 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

JŪSŲ VAIKAS - ARCHITEKTAS
Taip, Jūsų Vaikas Gali Būti Architektas, Statytojas, Jei 

- Jus Jam Nupirksite Naujos Rūšies Žaislų Dėžutę
Su jais jis galės pastatyti moderniškus dangoraižius, 

senoviška' pilis, mokyklas, bei ištisas sodybas. Su jais auklėsis 
vaiko, statybininko, planuotojo, kūrėjo talentas. Tar žaislas 
ne vien vaikams, bet ir suaugusiems. Virš 120 kombinacijų 
galima padaryti iš vienos dėžutės.

Lietuvių 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, Mass.

Tel.: SO 8-4618

jas, nors jų kraujas butų 
ir surūgęs nuo dvasios ir 
kūno senatvės.

Aš esu tikras, kad klubo 
nariai nepasilokamys “nau- 

*ju krauju,” bet pažiūrės ir 
Į to kraujo genimą, į žmo
gaus rimtumą, į jo sugebė
jimą atstovauti lietuvius 
musų miesto ir valstijos po
litikoje ir į mokėjimą vesti 
klubo reikalsu.

Klubo Narys.

Papildomieji Policininkai
Dar Nėra Pasamdyti

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
460 Broadway, South Boston

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 sv. 75c.
KLAUSKIT: MYER 

171 W. 4th Si-, 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 konstrukicųos 

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St, KimbaI Building 
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą Santaekal 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryto.

BORIS BEVERAGE CO.

Penkių dienų darbo sa
vaitę policijos tarnauto
jams, kaip balsuotojai nu- 

Darius Post No. 317 ir už- sprendė, bus įvesta tiktai
adresuoti posto iždininkui , nuo sausio 1 d. Tam reika- 

vaitę telefonai baigiami pa-’Clement Sabet, 117 A St., lui reikės pasamdyti 372 
taisyti, bet kompanija turė-'So. Boston, Mass. naujus policininkus, bet jie
jo žymiai pasikastyti. J —J. J. R. dar nėra pasamdyti.

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 

Turtas per $35,000,000 Sutaupos per $31,000,000
*

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS, BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

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

Mes niekada nemokėjome mažiau, 
kaip 21/2% uz indėlius

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

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

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Doręheater Street 
SOUTH BOSTON 

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

220 E Street, South Boatoo 
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movera)

Perkrauatoa
čia pat ir i to-1 
Hmaa vietas.
Saugi priežiūra, kaina 

826 BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS. 

Tek SOuth Baatoa 8-Mią




