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Attlee Tariasi sn Tnunanu 
Kaip Išvengti Trečio Karo

Anglų Premjeras Aiškina Vakarų Europos Pažiūrą į Ko
rėjos Karą; Nori Palenkti Ameriką Taikintis su Ko

munistine Kinija; Užtikrina, kad Maskva Ne
įvarys Kylio į Amerikos ir Europos Vienybę

Šį pirmadienį į Washing- 
toną atskrido lėktuvu Ang
lijos ministerių pirminin
kas Clement Attlee tartis 
su prezidentu Trumanu dėl 
Korėjos karo ir dėl suben- 
drinimo Amerikos politikos 
su Vakarų Europos kraštų 
politika. Prieš atvykdamas 
į Ameriką C. Attlee turėjo
pasimatymą Londone su................................
Prancūzijos ministerių pir- ^iami®J1. prisipažino buvę 
mininku Renė Pleven ir už- j sn*Pa* sakė, kad popie- 
sienių reikalų ministerių' Ž.1US visų šnipų vyriau-
Robert Schuman. C. Attlee Į sia galva, o Čechoslovakijos 
j Washingtoną atvežė iri ®niPW viršininkas esąs ar- 
Anglijos ir Prancūzijos vy- Kivyskupas Beranas, tas 
riausybių pažiūrą j Korėjos Pa^» kuris davė savo palai- 
karą. įminimą . prezidentui Gott-

Tik atvykęs į šį kraštą t v aldui po bolševikiško per- 
anglų premjeras pareiškė, Įversmo 1948 metais, 
kad Maskvos pastangos nu
eis niekais įvaryti kylį tarp 
Amerikos ir Vakarų Euro
pos. Juo didesnis pavojus 
pasauliui gresia, juo dides
nė vienybė bus tarp Witsh- 
intono, Londono ir Pary
žiaus.

Krizė Korėjoj, galingų 
kiniečių komunistų armijų 
pasirodymas Korėjos fron
te, paskatino anglų prem
jerą atvykti čia pasitarti.
Dėl kinų komunistų kišimo
si į Korėjos karą kyla tre
čio pasaulinio karo pavo
jus, į kurį neišvengiamai 
bus įtrauktas visas pasau
lis. Kadangi Europa nesi
jaučia pasiruošusi, o Euro
pa butų sprendžiamas fron
tas tame kare, tai Anglijos 
ir Prancūzijos vyriausybės 
siūlo ieškoti priemonių Ko
rėjos karui užbaigti be karo 
su Kinija. Apie tas prie
mones premjeras Attlee ir 
tariasi, dabar su prezidentu 
Trumanu.

Amerikos nusistatymas 
yra neapleisti Korėjos.
Amerika siūlo, kad JT sei
mas nutartų, kad kinų ko
munistai turi atitraukti sa
vo kariuomenę iš Korėjos.
Tokį nutarimą JT saugumo 
tai-yboj Sovietų delegatas 
praeitą savaitę vetavo, bet 
seimas gali tą nutarti, o ta
da reikėtų stiprinti karo jė
gas Korėjoj, kad kinus iš 
ten išvijus. Reikėtų pave
lyti JT jėgoms daužyti iš 
oro Mandžurijos bazes ir 
susisiekimo kelius.

Lemiami pasitarimai 
Washingtone parodys, ar 
bus išvengta Korėjoj Miun
cheno, ar bus surastas gar
bingesnis išėjimas.

Čechijoj Nuteisti 
9 Aukšti Dvasiškiai

Čechoslovakijos bolševi 
kiškas teismas nuteisė de
vynius aukštus katalikų 
dvasininkus kalėti ilgus me
tus ir sumokėti dideles pa
baudas už “šnipinėjimą” ir 
krašto išdavimą. Visi tei-

Nuteistųjų tarpe yra vie
nas vyskupas, S. Zela, ku
riam teismas priteisė kalė
ti z5 metus benediktinų 
vienuolyno viršininkas Dr. 
Jan Opasek nuteistas kalė
ti iki gyvos galvos, o kiti 
nuteisti po 20 ir 10 metų 
kalėti. -•

Daug Dezertyrų iš
Rytinės Vokietijos

Nuo šių metų birželio mė
nesio jau virš 500 vokiečių 
“policininkų” iš rytinės Vo
kietijos atbėgo į vakarinę 
Vokietiją. “Policininkai” 
sako, kad jie buvo vilioja
mi stoti į policiją, bet kada 
jie įsirašė, jie buvo padary
ti kareiviai ir driliuojami 
karui, o ne policininkų par
eigoms. Rytinėj Vokietijoj 
taip vadinama “volkspoli- 
zei” yra bolševikiška arini 
ja pavadinta policijos var
du.

Dezertyrai atgabena daug 
žinių apie “liaudies polici 
jos” apginklavimą, moky
mą ir apie bolševikų varo
mą neatlaidžią propagandą 
prieš Amerika ir kitas de
mokratines šalis.

MUSŲ VĖLIAVA BUVO ĮSKELTA PRIE YALU
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Musų kariai buvo pasiekę Yalu upę, kuri yra Korėjos ir Mandžurijos siena, ir buvo 
iškėlę žvaigždėtąją vėliavą pasienyje. Bet vėliau “iškilo visai naujas karas,” Kinijos 
bolševiką armijos Įsikišo į Korėjos karą ir sbusų kariai turėjo trauktis toli nuo Man
džurijos sieną. Paveiksle matoma Amerikos vėliava buvo musu kariams padovanota 
vietiniu gyventoju, kurie su nekantrumu laukė išvadavimo iš bolševiką priespaudos 
ir slaptai buvo nasiuvę tą vėliavą.

JT Jėgos Traukiasi Korėjoj 
Prieš Dideles Kinų Armijas

Amerikiečiai Pasitraukė iž Pyongyang; Gal Ginsis prie
Seoulo; Kinai Metė Milioną Vyrų į Korėjos Karą; 

Dalis Amerikiečių Atkirsti Rytinėj Fronto Da
lyje; Padėtis Labai Rimta

Kiek Našus Yra
Sovietų Ūkis

Visą praeitą savaitę 
Jungtinių Tautų jėgos trau
kėsi Korėjoj prieš dideles 
kiniečių armijas. Virš 100 
mylių amerikiečiai ir są-Jungtinių Tautų organi 

zacijos _ statistikos skyrius jungininkai pasitraukė per 
apskaičiavimus yieną savaitę ir spėjama, 

kad dabar tik prie Seoulo,

Skyrė Paramą 
Palestinos Bėgliams■ t

Jungtinių Tautų seimas

{VEDAMA griežtesnė 
EKSPORTO KONTROLĖ

Atidarytos'Atiejutte Naftai Bėga iš
Dūdos Arabijoj Komunistų Partijos

Gruodžio 2 d. pradėjo Amerikos komunistų par- 
paskyiė $50,000,000 Pales- veikti naujai pastatytos tijos daugelis narių išsi- 
tinos pabėgėliams remti ir j aliejaus dūdos iš Saudi Arą- braukia iš organizacijos, o

paskelbė 
apie vidutines žmonių paja
mas įvairiuose pasaulio 
(raštuose. Pagal tą ^skai
čiavimą Sovietų Rusijoj pa
gaminama visokių gerybių 
ciekvienam žmogui viduti
niai už $308, arba penkis 
kartus mažiau, negu Ame
rikoje, kur vidutiniai kiek
vienas žmogus turi pajamų 
$1,453. Is visų pramonin
ių šalių Rusija stovi že
miausioj vietoj, išskyrus 
ik Lenkiją, kurioj viduti

nės kiekvieno žmogaus pa- 
amos siekia $300.

Vidutinės pajamos ap
skaičiuotos dabartiniais do- 
erjsis^ ’; pagal kainas. Pa

lyginimui, padubtos ir 1938 
mėty pajamos tų metų do- 
eriais ir pasirodo, kad 

1938 metais Rusijos žmonių 
pajamos’būvo tokios pat.

nutarė dėti pastangas tuos 
pabėgėlius įjungti Į Viduri
niųjų Rytų kraštų ūkį.

Iš Palestinos dėl žydų 
valstybės susikūrimo pabė
go ar buvo išvalyti virš 
900,000 žmonių, kurie da
bar gyvena įvairiuose ara
bų kraštuose ir labai skurs

bijos į Sidono miestą prie 
Viduržemių juros. Naujos 
dūdos tiesiasi 753 mylias. 
Jų pastatymui buvo suvar
tota 265,000 tonų plieno ir 
darbas tęsėsi virš pustrečių 
metų.

Naujomis dūdomis alie
jus iš Arabijos aliejaus šuli-

ta. Arabų kraštai tų pabė-'nių gabenąs į Viduržemių 
gėlių neįpilietina ir nelei-Įjurą, arba kitomis dūdomis 
džia jiems išsiskirstyti, nes gali būti gabenamas Į Per

sijos įlanką.JT organizacija seniau bu
vo nutarusi pabėgėlius grą
žinti į jų namus. Bet da
bar ta viltis galutinai išny
ko ir arabai pabėgėliai tu
rės susirasti sau naują gy- Prezidentas Truman pra- 
venimo vietą. šo kongresą tuoj pat paskir-

-------------------------- įti papildomai 18 bilionų do-
BERLYNE IŠRINKTAS ,lerių krašto pajėgų mobili- 

VIETOS SEIMELIS zacijai. Pinigai bus skina- 
,mi armijai, karo aviacijai ir

18 BILIONŲ KARO
MOBILIZACIJAI

visoj partijoj didėja “likvi
datorių” skaičius, kurie siū
lo partiją uždaryti. Komu
nistų partijos vadovybė pa
ti patvirtina žinią, kad dau 
gelis narių bėgą iš partijos, 
nenorėdami bebūti toj or
ganizacijoj

Komunistų partijos vado
vybė šaukia dvimetinę par
tijos konvenciją New Yor- 
ke gruodžio 28-29 dienomis 
ir ragina narius nebėgti iš 

Į partijos, neišsigąsti ir nesi- 
' mesti į “sektarizmą.” Par
tijos vadai skundžiasi, kac 
eiliniai komunistai baidosi 
“darbo masėse” ir linksta 
užsidaryti “savo kiaute.”

PAKĖLĖ UŽDARBIUS 
PLIENO DARBININKAMS

Gruodžio 2 d. vyriausybė 
įsakė griežčiau kontroliuoti 
prekių judėjimą į Rusiją, į 
komunistinę Kiniją ir visas 
šalis priklausomas nuo 
Maskvos. Taip pat bus su
varžytas eksportas į Hong 
Kongą ir portugalų Macap, 
nes iš tų miestų prekės siun
čiamos į komunistinę Kini
ją

NAUJI POTVINIAI Vyriausybė tyrinėja pra-
KALIFORNIJOJE nešimus, kad daug Ameri

Praeitą sekmadienį vaka-Į laivynui. Užsakymai pra 
rinėj Berlyno dalyje buvo monei gaminti karo pabuk- 
renkama miesto taryba ir ^us pagreitinami. Daugelis 
seimelis. Rinkimuose daly- dirbtuvių pareina išimtinai 
vavo apie 90% turinčių tei- 1 karo gamybą, 
sę balsuoti. Daugiausiai! Karo pajėgų mobilizacija 
balsų surinko socialdemo- artinasi prie karo laiko mo
kratų partija, už kurią pa- bilizacijos. Kongresai, nu
duota 45 nuošimčiai balsų, sirinkęs trumpai sesijai, ka- 
krikščionvs demokratai ga- ro įvykių įtakoje nori pu
vo 25%, “laisvieji demo- imti ir naujų taksų įstaty- 
krątai”—23%. Komunistai kad juo daugiau pinigų j 0 todėl ir plieno kaina pa 
rinkimus boikotavo. sukėlus mokesčiais ir paša- ■ keliama.

' linus infliacijos pavojų Vy- -------------------------------
riausybė sako, kad nebus' . _

3 BILIONAI DOLERIŲ galima išvengti kainu ir už- LIBIJA IŠSIRINKO
CIVILINEI APSAUGAI darbių kontrolės, i SAVO KARALIŲ

Plieno darbininkų unija 
susitarė su United States 
Steel kompanija dėl pake 
limo darbininkų uždarbių 
vidutiniai po 16 centų į va 
landą. 165,000 darbininkų 
gauna uždarbių pakėlimą 
Kompanija sako, kad už 
darbių pakėlimas jai suda 
rys papildomų išlaidų per 
metus 125 milionus dolerių

Rusai Galės
Valdyti Bulgariją

Bulgarijos parlamentas 
jriėmė vienbalsiai naują 
statymą, pagal kur Rusijos 
piliečiams Bulgarijoj sutei
kiamos tokios pat teisės, 
kokias turi Bulgarijos pilie
čiai.. Rusai galės būti val
dininkais ir eiti visokias 
pareigas ūkio įstaigose.

Tas įstatymas parlamen
to priimtas, bet jis neskel
biamas ir tik slaptais ke
liais sužinota, kad tokį įsta
tymą parlamentas priėmė 
slaptame posėdyje. Mato
mai, Bulgarijos bolševikai 
nenori, kad Bulgarijos žmo
nės žinotų apie tą įstatymą, 
kurs leidžia rusams valdyti 
Bulgariją tiesioginiai, net 
be bulgariškų kvislingų tar
pininkavimo.

RUMUNIJA IŠRINKO
NAUJUS SOVIETUS

Po politinės policijos 
priežiūra Rumunijos bal
suotojai be jokių pakeitimų 
ir be opozicijos “išrinko 
80,000 narių į įvairius vieti
nius sovietus (tarybas).

Derybos su Kinais

Korėjos sostinės, bus ban
doma sulaikyti kiniečių ver
žimąsi. Šį pirmadienį ame
rikiečiai apleido šiaurinės 
Korėjos sostinę Pyongyang. 
Pagal pranešimus 268,000 
kiniečių puola fronte ame
rikiečius. Nors kiniečių 
nuostoliai mūšiuose buvo 
labai dideli, bet jų persva
ra yra toki didelė, kad jų 
negalima sulaikyt.

Rytinėj fronto dalyje 
amerikiečių marinai ir pės
tininkų dalys yra atkirsti ir 
traukiasi kaudamiesi link 
Hamhung. Didžiausios kau
tynės vyksta prie Hagaru. 
miesto. Atkirstuosius dali
nius amerikiečiai orlaiviais 
aprūpina amunicija, maistu 
ir kitais reikmenimis ir or
laiviai išgabena sužeistuo
sius ir sergančius. Šimtai 
kovos lėktuvų daužo be pa
liovos kiniečių gaujas ir pri
daro jiems labai didelių 
nuostolių. Karo vadovybė 
reiškia vilties, kad atkirsto
ji musų kariuomenė pajėgs 
atsitraukti į saugią vietą. 
Sako, kiniečiai siekia rytuo
se užimti Wonsan uostą, jei 
jiems tas pavyktų, tai atkir
stuosius musų kareivius ry
tinėj fronto dalyje tektų 
gelbėti lavais.

Šiuo metu amerikiečių 
karo jėgos Korėjoj siekia 
160,000 vyrų, anglų, turkų 
ir kitų tautybių kareivių yra 
apie 10,000 ir Korėjos res
publikos kariuomenės yra 
apie 100,000. Prieš tas jė
gas kinų komunistai jau tu
ri Korėjoj apie milioną ka
reivių ir gali bet kada tą 
skaičių padidinti iš Man
džurijos.

Fronte padėtis yra toki 
rimta, kad Amerikos štabo 
viršininkas, gen. J. Lauton 
Collins, dabar tariasi su 
Korėjos karo jėgų viršinin
kais, ar trauktis visai iš Ko
rėjos ar bandyti kur nors 
sulaikyti kinų kariuomenę. 
Sprendimas priklausys ir 
nuo politinių pasitarimų 
Washingtone su Anglijos 
premjeru. Viskas rodo, kad 
iš Korėjos teks visai trauk
tis.

Korėjos respublikos pre
zidentas Syngman Rbee

Vyriausybė pasiuntė kon- , p «.M , • Libijos arabų parlamen
kos prekių pateko aplinki- gresui įstatymą pagal kuri ,nai a 1 ** Nedar M tas Tripoli mieste nutarė iš- 

5,000 gyventojų turėjo'niais keliais į komunistinę į civilinei apsaugai, slėptu-', Dėl pramonės perėjimo į rinkti Cirenaikos arabų 
apleisti savo namus šiauri- Kiniją. Senatorius O’Con^vėms, ligoninėms, evakua- karo gamybą daugelis dirb-emirą, Idris ei Senussi, Li- 
nėj centralinės Kalifornijos nor iš Maryland sako, kad.cijai gyventojų karo atsiti-,tuvių laikinai atleidžia dar- bijos karaliumi. Buvusi
dalyje dėl išsiliejusių upių. 10,500,000 svarų senos gu- kime ir panašiems pasiruo- bininkus ir 1951 metų pra- italų kolonija, pagal JT sei-
Per dvi dienas ten lij s be mos iš Amerikos pateko ap- Šimams per tris metus rei-'džioje nedarbas laikinai žy- mo tarimą, gauna nepri-
paliovos ir upės patvino. linkiniais keliais į Kiniją, kės išleisti $3,100,000,000.'mini padidės klausomybę

’ Jungtinėse Tautose ‘“ne
utralus diplomatai” tariari 
su kinų komunistų atstovais 
dėl Korėjos karo likvidavi-'mano, kad galima butų 
mo. Sako, kinų komunistai bandyti su Korėjos bolševi- 
sutiktų sustoti prie 38 pa- kais daryti paliaubas, jei 
ralėlės, jei jiems bus užtik-'JT organizacija garantuotų 
rintas “balsas” Korėjos tokių paliaubų turinį, 
tvarkyme ir jei jų atstovai į Iš Washingtono ir Lon- 
bus jleidžiami į surašymą dono praneša, kad aliantai 
taikos sutarties su Japonija, “nekvitins” Korėjos
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SAVI SAVŲJŲ 
NEPAŽINO

nę karo belaisviams rusų, 
pareigūnai kietai draudė 

išsivežti bet kokius apie ka-Keleivyje buvo rašyta .,.o belaisvius dokumentus. 
apie tai kaip Clevelando Sj memo,.an(luma vokieėiai 
lietuviai kovoja uz lietuvis-. netnjk įkelb(i
ką mokyklą ir kas ir kaip 
toje kovoje nukentėjo.
““7a” "5 iV^k-U agą kiek tai bolševikiškoji spau- 
papildo ,domiais duomenį- da ,yg pasiteisi^0 ‘ka(1

negrįžusieji iš nelaisvės vo
kiečiai buvę naciai, bet gi 
kiekvienas padorus žmogus 
supranta, kad tokiuo paši
lei s i n i m u nepateisinama 
virš miliono vyrų sunaikini
mo.

Kai mes nesenai apie tuo 
belaisvius ir jų likimą pašė

mis, pavyzdžiui:
“Pasirodė bažnytinio komi

teto nariai su talkininkais ir 
St. Barzduką primušė, o ki
tus apstumdė. Aiškėja, nei 
mušėjai nežinojo tikros da
lykų padėties ir manė, kad 
muša bažnyčios priešus. . . . 
Mat jie tik vykdė Įsakymą iš 
aukščiau.”

Ši ištraukėlė rodo, kokio 
esama bažnytinio komiteto 
narių supratimo. Bet, anot 
Maikio Tėvo, Įvyko “pamil- 
kas per misteiką”—geri ka
talikai gavo mušti iš tokių 
pat “gerų katalikų.” Jei 
tas smurtas tikrai buvo vyk
domas “įsakymu iš aukš
čiau,” tai rodo, kokios tose 
aukštybėse moralės esama. 
Laisvi žmonės tokios arti
mo meilės nepraktikuoja.

Clevelando šv. Jurgio pa
rapijos klebono elgsena tik
riems lietuviams stato labai 
rimtą parapijinių lietuviškų 
mokyklų likimo klausimą. 
Vilkutaičiai kovoja, tad ir 
lietuviams tenka tą kovą 
priimti ir savo kalbos daly
ką pastatyti aukščiau už pa
našių klebonų karjerą.

SEKTINI PAVYZDŽIAI

Vokietijoj tremtyje gyve
nantieji lietuviai, nors ir 
neskaitlingi būdami ir išsi
sklaidę begyvendami, savo 
nacionalfnių reikalų neap
leidžia. Nesenai Įvykęs su
važiavimas Hannoveryje, 
kuriame dalyvavo visų 
stambiųjų ir centralinių or
ganizaci j atstovai, vykdo
mosios tarvbos, Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus, Lietu
vių Bendruomenės ir kt., ta 
rė savos gimnazijos; pra
džios mokyklų ir kitokių 
kultūrinių institucijų išlai
kymo klausimus. Vokieti
jos tremtyje yra kilusi min
tis, kad vietovėse, kur ne
galima suorganizuoti nor
malios pradinės mokyklos, 
bus kuriamos “vargo mo
kyklos,” mokyklos prie

NEPASKELBTAS KARAS

korėjoj Vėl MINIOS PABĖGĖI.IV

karo frontų judėjimas kiekvienu kartu sukelia vis nau
jas minias karo pabėgėlitf. kurie bėga ieškoti saugesnės 
vietos, arba bėga nuo priešo keršto. Vaizdelyje matosi, 
kaip kareiviai apklausinėja pabėgėlių valstiečių šeimą.

Tarp Amerikos ir komu
nistinės Kinijos eina nepa
skelbtas karas. Kinų stip
rios jėgos kaujasi Korėjoj, 
tos jėgos siekia 600,000, o 
gal net 850,000 vyrų. Tai 
didžiulė armija, prieš kurią 
stovi, palyginus, silpnos 
Jungtinių Tautų ir, svar
biausia, Amerikos jėgos. 
Už kiniečių armijos Korė
joj stovi milioninės kinų ar
mijos Mandžurijoj ir pačioj 
Kinijoj, o už jų stovi Sovie
tų Rusija, su jos stipria ka
ro pramone, milionais mo
bilizuotų vyrų ir su plačiu 
propagandos aparatu, kurio 
tarnyboje yra ir stiprios 
penktosios kolonos visuose 
pasaulio kraštuose.

Palaipsniui Korėjos ka
ras, kuris buvo pradėtas 
Maskvos Įsakymu ir Mask
vos ginklais, plečiasi ir 
šiandien visiems aišku, kad 
karas jau eina tarp totali
tarinio bolševizmo pasaulio 
ir tarp demokratiškojo Va- 
kaių pasaulio. Rusija i ka
rą pirma meta savo vasalus, 
nuo savęs priklausomas tau
tas, kurios turi žmonių iš
teklių. Prezidentas Truma
nas, prašvdamas kreditų 
mobilizacijai, sako, kad ki
niečių agresija prieš Jung
tinių Tautų jėgas Korėjoj 
yra daroma visai neatsi
žvelgiant i Kinijos intere
sus, bet tiktai “Sovietų Są
jungos imperialistiniuose 
interesuose.” Iš demokra
tijų pusės i pirmą ugnį Įsi
traukė musų šalis, musų ka
reiviai pirmieji, šalia pieti
nių korėjiečių, pastoio ke
lią agresingam bolševizmui, 

“motinų ratelių.” Tokios kėliau Įsitraukė ir kitų de- 
mokyklos jau veikia, bet jų j 5^?®? koalicijos karis- 
tinklas nutarta didinti.

Šios žinutės jokių paaiš
kinimų nereikalauja, jos 
kiekvienam suprantamos.
Visokias teises reikia pa

Penktoji Kolona

ir Lenkijai bolševikiškus 
režimus. Kompartija pri* 
tarė demokratiškos tvarkos 
panaikinimui čechoslovaki- 
joj 1948 metais. Kompar-' 
tija rėmė Kinijos komunis-į 
tų perversmą, ji rėmė Grai
kijos bolševikiškų “partiza
nų”’ karą prieš Graikijos 
vyriausybę. Kompartija pri
tarė Rusijos j>astangoms su
skaldyti Vokietiją ir neleis
ti Vokietijoj sudaryti vieną 
vyriausybę visam kraštui. 
Kompartija buvo griežtai 
priešinga Amerikos užsie
nių politikai ir ypač nepri
tarė Trumano doktrinai, 
Marshallo planui ir Atlanto 
paktui. Kompartija prita
rė opozicinių partijų ir gru
pių persekiojimui ir už- 
smaugimui Įvairiuose ko
munistų valdomuose kraš
tuose.

Amerikos kompartija rė
mė Jugoslavijos vyriausybę, 
kol ta vyriausybė bendra
darbiavo su Maskva ir jos 
klausė. Kaip tik Jugoslavi
jos vyriausybė atsimetė nuo 
Rusijos, kompartija pradė
jo tą vyriausybę smerkti.

Kas Savaite
‘Didžiausia* Pavojus’

Valstybės sekretorius, 
Dean Acheson, praeitą sa
vaitę Įspėjo Amerikos žmo
nes, jog “niekas negali ga
rantuoti, kad karas neiškils. 
Mes turime tikėti taikai ir 
jos siekti, kartu ruošdamies 
blogiausiam atsitikimui.”

Karo pavojus staiga pa 
didėjo ir “didžiausio pavo
jaus laikotarpis yra prieš 
musų akis.” Ar bus visuo
tinas karas ar ne, Amerikos 
vyriausybė ir žmonės neži
no ir negali žinoti, nes kaią 
kelia ir jį iššauks Maskvos 
diktatūra, kada ji atras mo
mentą patogų. Korėjoj ki
nų komustai, kai kurių 
bloznų “ekspertų” vadinti 
“agrarinės reformos šali
ninkais,” dirba mauro dar
bą Maskvos diktatūrai ir ar 
iš to išsiplės pasaulinis gais
ras, tik Maskva ir Pekinas

l Gyvenant Korėjos karą 
ir išvakarėse didžiojo karo, 
30 divizijų nėra mažmožis, 
Į kuri galima butų numoti, 
juo labiau, kad tos divizi
jos yra labai skaudi rakštis 
stalininės imperijos šone. 

x

tiems išsikovoti, bet trem
tyje gera tai, kad tenai Vil- 
kutaičių nėra.

JŲ LIKIMAS

Lapkričio 22 d. Amerikos kratijos ir norinčios išlaiky- 
vyriausybė paskelbė ilgą ti taiką, 
dokumentą apie Amerikos Amerikos kompartija pa- 
komunistų partijos veiklą teisino žymiųjų Rusijos ka
siame krašte ir Įrodo, kad ro ir kompartijos vadų lik- 
komunistų partija Ameri- vidavimą 1937-8 metais ir 
koje, nors ir nėra Sovietų tam pritarė.
Rusijos diplomatinė atsto- Kompartija pritarė ir pa- 
vybė, bet atstovavo ir at- teisino Rusijos poziciją So- 
stovauja čia Rusijos intere- vietų-Suomijos kare 1939 
sus ir savo politiką veda metais, 
taip, kaip Sovietų Rusija Kompartija rėmė ir teisi- 
r.ori ir Įsako vesti. no Sov. Rusijos teritoriali-

Dėl kompartijos priklau- nius grobimus, kada Rusija 
somybės nuo Sovietų Rusi-_ aneksavo Lenkijos rytines 
jos nėra nė mažiausio abe- teritorijas, vėliau Latviją, 
jojimo. Kada Amerikos ko- Estiją ir Lietuvą 1940 me- 
munistų partijoj kildavo tais.
frakciniai ginčai, Maskva' 1935 metais kompartija 
tardavo galutiną žodi, kuri čia sušvelnino savo puoli- 
frakcija via “teisinga” ir mus prieš demokratini ka- 
kuri klaidinga. .Kartą pats pitalizmą. kaip tą padarė 
Stalinas ginčą tarp Ameri- Komintemas ir Sovietų Ru- 
kos komunistų išsprendė ir sija.

Kompartija 1948 metais galėtų atsakyti.
tvirtino, kad Amerika esan 
ti kalta dėl daryto pasikėsi
nimo prieš italų komunistų 
vadą Togliatti. Kai Rusija 
pradėjo “taikos ofensyvas” 
su visokiais “taikos kongre
sais,” Amerikos kompartija 
visus tuos kongresus rėmė. 
Kompartija visur ir visada 
palaikė Rusijos poziciją de
rybose dėl surašymo taikos 
sutarčių buvusioms “Ašies” 
valstybėms. Kompartija vi
sada rėmė Rusijos užimtą 
poziciją Jungtinių Tautų 
organizacijoj. Kompartija 
visą laiką rėmė bolševikiš
ką režimą šiaurinėj Kore-

“ R imti* ir Taktas”

“Draugas” dėl muštynių 
prie šv. Jurgio bažnyčios 
Clevelande ir dėl lietuvių 
kalbos pamokų neva tai lie
tuviškose parapijinėse mo
kyklose sako, jog kova už 
lietuvybę

“bus sėkmingesnė, jei nenu
krypsime Į kraštutinumą, jei 
eisime rimties ir takto keliu. 
To privalo laikytis ne viena rer- 
kalo paliestoji pusė, bet abi
dvi pusės. Ir šis kelias ne
reikalauja eiti Į kompromi
sus nei su esama Amerikos 
parapijų santvarka, nei su 
religijos dalykais, nei su lie
tuviškumu.”

Bandžiau suprasti, koks 
gi tas “rimties ir takto ke-

Tenka kartu su pasitenki
nimu pasakyti, kad Ameri
kos vyriausybė, nežiūrint lias” yra, kuriuo einant ne- 
viso savo taikingumo, Į jo-reikia eiti i kompromisus 
kią užgerinimo ir nuolaidų “su religiniais dalykais,” 
politiką nebesileis. Nuolai- bet, deja, nepalikau gud- 
dos butų daug tikresnis ke-'resnis. Teks laukti naujų 
lias į karą, negu tvirta prie- komentarų, 
šinimosi politika. Todėl j! 
pavojingą padėti Korėjoj ir’
i Maskvos grasinimus tėra M,unchena* Korėjai.

Amerikon atvyko Angli-

pastatė mažumos frakciją 
vadovauti partijai.

1921 metais Amerikos

Kai 1939 metais rugpiu- 
čio 23 d. Stalinas pasirašė 
su Hitleriu “nepuolimo su-

komunistų partija, po Įsto-jtartį,” Amerikos komparti- 
jimo Į Kominterną (Komu- ja užmiršo savo opoziciją 
nistų Internacionalą) prie- fašizmui ir nacizmui ir rė
mė “21 sąlygą” ir pasižadė-; mė Stalino-Hitlerio sutartį.ąlygą ' ir pa 
jo laikytis visų Kominter- 
no nutarimų. Komintemas 
Amerikoje laikė savo atsto 
vą, kuris vadovavo kom
partijos veiklai ir prižiūrė
davo pačią partiją ir jos va
dus. Tas atstovas dalvvau

Iki 1941 metų birželio 22 
d. (kada vokiečiai užpuolė 
Rusiją) Amerikos kompar
tija aiškino, kad vykstantis 
demokratijų karas prieš 
Vokietiją ir Italiją yra ne-UUč. 1 Ctc CtLcLUVrtC V i 611 V VdU“ » • • 1* a*—.i, , .. j teisingas, imperialistinis ka-davo kompartijos vadovy-i , • , • * •

bes posėdžiuose, jiems pir
mininkaudavo ir paduoda
vo sprendžiamą balsą Įvai

ki daliniai, bet kol kas visa 
sunkioji kraujo ir pinigo 
našta gula ant musų šalies.

Dvejų pasaulių prasidė
jęs karas bus pasaulinio 
masto, i ji Įsitrauks visas 
žemės kamuolys ir tik reta 
tauta sugebės išlaikyti ne
utralumą, arba sėdėti ant 
tvoros ir “nešališkai” žiū
rėti i didžiąsias imtynes.

Mes jau rašėme, kad vo- Bet galutinas galingųjų ko- 
kiečiai jau kelinti metai šie- alicijų susibūrimas eis pa- 
lojasi dėl savo karo belais- laipsniui, su “taikos” pro- 
vių Rusijoj likimo. Prieš paganda, su bandymais 
savaitę Į Jungtinių Tautų “gelbėti taiką,” su diploma- 
organizaciją (JTO) atėjo tinėmis derybomis viešu- 
vakarinės Vokietijos vy- moj ir pasislėpus, su viso- 
riausybės memorandumas kiais manevrais ir gudravi- 
(skundas) dėl dingusių Ru- mais.
sijoj vokiečių karių. Me- Demokratinių jėgų deri- 
morandume rašoma: nimo reikalu dabar Ameri-

“1945 metais gegužės 5 ,k?Je Jankosi Anglijos mi- 
dieną Sovietų Rusijos vy- misterių pirmininkas, kurs
riausioji karo vadovybė pa
skelbė, kad rusų nelaisvėje 
yra 3,180,000 Vokietijos ka-

patieks musų vyriausybei 
musų Europos sąjungininkų 
pažiūras Į plintantį karą.

ro belaisvių. Iki šiol gražin- i Demokratinių šalių vienybė
ta buvo 1,894,506 asmenys. 
Likusiųjų 1,265.494 likimas 
yra nežinomas.”

yra būtina plintančio karo 
akivaizdoje ir reikia tikėtis, 
kad Washingtono pasitari

riuose balsavimuose.

Amerikos kompartija va
dovaujasi “marksizmo-leni
nizmo” mokslu, kurio tik
rasis aiškintojas yra Rusi
jos diktatorius Stalinas ir 
Kominterno, Rusijos kom
partijos ir dabar Kominfor- 
mo nutarimą1’ Per visą gy
vavimo laiką Amerikos 
kompartija nė vieno karto 
sąmoningai neprasilenkė su 
Sovietų Rusijos vyriausybės 
pažiūromis ir jos politika. 
Kada Rusijos ir Amerikos 
vyriausybių pažiūros išsi
skirdavo, Amerikos kom
partija visada gynė Rusijos 
pažiūras. Išskyrus laiko
tarpi. kada Amerika ir Ru
sija buvo karo sąjunginin
kai ar galimi sąjungininkai, 
kompartija čia visada skel
bė, kad Amerika yra impe
rialistinė valstybė, kuri sie
kia sukelti karą, o Rusija ir 
kitos komunistų valdomos 
šalys esančios tikros demo-

Paleistiems grįžti į tėvy-'mai sustiprins demokratijų

koaliciją ir mažiau beliks 
priešui progos skaldyti lais
vės šalininkų jėgas.

tik vienas atsakymas—gin
kluotis visomis jėgomis ir jos premjeras C. Attlee tar- 
ginkluotis greitai! tis, kaip gelbėti taiką Azi-

w joje. Amerika yra nusista-
Pręudentas Aiškina čiusi neapleisti Korėjos, ne-

žiūrint kinų komunistų ar- 
Prezidentas Trumanas nnijy Įsikišimo. Anglija siu-

ioj ir griežtai priešinosi f?vait*’ • KoreJ^s,lo gelbėti taiką dargi jei
joj gr p knze§ aklvaizdoje, sake,'reikėtu Korėją palikti bol.

jog Amerika ir visos Jung- §evikams
tinės Tautos nesitrauks išp Amerikos karo vadas, ge- 
Korejos ir nezlugdys korė-(nerojas MacArthur, siūlo 
jiecių tautos laisvės. Prezi- daužyti bombomis Mandžu- 
dento atsakymas į pavojui- rijos karo bazes ir kinų ko_

. .. . situaciją Korėjoj yra,munistu susisiekimo kelius.
Sovietų Rusijos vynausy- jsakymas sustiprinti ginklą- Anglija ir Prancuzija siulo 
bės, o taip pat is Kominter-. vimąsi krašto viduje ir ra-butinai ven^j Rad ne_ 
no ir Kominformo. Kom- gmimas sąjungininkų pa-’kiltų neišvengiamas karas 

greitinti jų ginklavimąsi. su komunistine Kinija, už 
Prezidentas davė suprasti, kurios stovi govietų Rugija 
kad Atlanto salių vyriau
sias karo vadas greitu lai
ku turės būti paskirtas.

Jungtinių Tautų nutarimui 
ginti užpultą (pietinės) Ko
rėjos respubliką.

Amerikos kompartija gau
na ir praeityje ne kartą 
gaudavo piniginę paramą is

ras, kurio komunistai nega 
lį palaikyti ir dėjo visas pa
stangas. kad Amerika ne 
remtų Vakarų Europos tau 
tų tame kare.

Kaip tik Hileris užpuolė 
Rusiją, Amerikos komparti
ja tuoj pat pakeitė savo nu
sistatymą ir pradėjo skelb
ti, kad karas prieš Hitlerį 
yra teisingas karas prieš fa
šizmą ir pradėjo reikalauti, 
kad Amerika duotų visokią 
pagalbą toms tautoms, ku
rios kariavo prieš Vokieti
ją

Per karą kompartija pri
tarė Kominterno uždary
mui ir pati partija buvo per
sikrikštijusi Į politinę drau
giją, ji buvo sulaikiusi savo 
kovą prieš demokratinę 
santvarką. Bet tuoj po ka
ro, tarptautinio komuniz
mo vadų paskatinta, kom
partija vėl sugrąžino savo 
seną vardą ir grįžo į senąją 
politiką.

1946 metais Amerikos 
kompartija rėmė Rusijos 
reikalavimus Į Turkiją dėl 
Dardanelų kontrolės. Ame
rikos kompartija sistematiš- 
kai rėmė Rusijos pastangas 
primesti Rumunijai, Veng
rijai, Bulgarijai, Albanijai

partijos spaudos leidiniai 
yra piniginiai remiami iš 
komunistinių šaltinių už
sieniuose. Kompartija yra 
gavusi iš užsienių galybę 
propagandos medžiagos be 
jokio mokesčio. Komparti
jos nariai, kurie lankė bol
ševikų Įvairias mokyklas 
Rusijoj, buvo išlaikomi Ru
sijos pinigais. Komparti
jos atstovai, kurie lankyda
vosi Rusijoj, ten gaudavo 
išlaikymą iš Rusijos. Kom
partija yra gavusi pinigų iš 
užsienių, kad čia galėtų Įsi- 
briauti Į Amerikos unijas ir 
daryti Į jas Įtaką. Kom 
partija duoda atskaitas iš 
savo veiklos Sovietų Rusi
jos vyriausybei ir komunis
tų tarptautinėms organiza 
ei joms. Tokias atskaitas 
kompartija anksčiau duo
davo per specialiniai siun 
čiamus atstovus, kurie lan
kydavosi tuo tikslu Rusijoj.

Kompartijos organizacija 
yra dvilypė, ji turi viešus ir 
slaptus narius. Kompartija 
atsisako duoti teismams ir 
vyriausybės organams ži
nias apie savo narius, jos 
rekordai yra sunaikinami,, 
savo susisiekimuose su na
riais partija vartoja sutartą 
slaptaraštį, jos nariai žymi
mi numeriais, pirmais var
dais arba ženklais. Kreiva 
priesaika komunistams yra 
Įprastas dalykas.

Komunistams Sovietų Ru
sija yra jų “tėvynė,” kuriai 
jie turi būti visur ir visada 
ištikimi, o išduoti savo kra- 

(Nukelta Į 5 pusi.)

Anglijos premjeras savo 
miuncheniškiems pasiuly-

Prezidentas sakė, kad' ma.ms turi Prancūzijos pri- 
Amerikos vadai svarsto ir *al im^ ir jam Pataria ang- 
atominės bombos panaudo- konservatoriai, 
jimą Korėjoj ir užtikrino, i £nghja siūlomą nuolaidų 
kad to ginklo panaudoji- Puutiką aiškina tuo, kad 
mas priklausys tik nuo pa- .ul"?Pa yia nepasiruošusi 
čios Amerikos sprendimo, ^ntis. Rusų kariuomenė

Atominių ginklų panau-®ukon.Sei?truoT^a Vokietijoj, 
dojimas buvo jau svarsto- Austrijoj \r Balkanuose ga
mas ir Korėjos karo pra- užkariauti Vakaru Eu- 
džioje ir tada nusistatyta
jų nevartoti. Reikia tikė
ti, kad tokio nusistatymo 
Amerika ir toliau laikysis 
Korėjos kare.

x I
Pagalba Jugoslavijai

Kongresas svarsto pagal
bos davimą Jugoslavijai. 
Prezidentas aiškino, kad 
Jugoslavija nemažai pagal
bos jau gauna iš turimų

ropą greitu laiku, iki pagal
ba iš Amerikos spėtų pribū
ti Į Europą. Vokietijos ap
ginklavimas dar tebėra 
svarstomas ir nieko tuo rei
kalu nėra padaryta. Atlan
to Pakto šalių armijų orga
nizavimas nėra baigtas, 
ginklavimas naujų pajėgų 
dar tik pradėtas, karo va
das dar nepaskirtas, žo
džiu, Vakarų Europa prisi
pažįsta miegojusi, kada Ru-

kreditų, bet to neužtenka ir J sija ginklavosi ir todėl
reikėtų dar paskirti 38 mi- 
lionus dolerių Jugoslavijos 
žmonių apgynimui nuo ba
do.

Daug kam priklu yra gal
voti apie pagalbos davimą

baukštosi stiprios politikos, 
kad nereikėtų kariauti.

Anglija ir Prancūzija ne
nori skirtis nuo Amerikos, 
bet kariauti sakosi negalin
čios. Todėl jos bando pa-

režimui, kuris yra bolševi-i lenkti Ameriką Į nuolaidu-
kiškas totalitarizmas, toks 
pat, koks yra Rusijoj.

Bet kritikai užmiršta, kad 
Jugoslavijos režimas, nors 
ir yra bolševikiškas, bet yra 
užsikrėtęs “erezija” ir turi 
30 divizijų kariuomenės, 
kurios titišką ereziją gali 
paremti durtuviniais argu
mentais.

mą ir į didžiuli Miuncheną 
Azijoje.

Sąjungininkai ir Ameri
kai reikalingi, o todėl su 
Vakarų Europos nuomone 
teks rimui skaitytis. Bet 
reikia tikėtis, kad derybose 
bus surasUs būdas išvengti 
gėdingo Miuncheno.

—J. D.

t
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKU

KELEIVIS, so. BOSTON •>.—<—»-■TusUpig

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worcesterio Naujienos

Jvairio* Žinios-Žinelčs llubeckas su žmona, K. Zur-
t i i • • Ris, J. Pupka, J. Krasinkas,
Lapkričio 26 d. Lietuvių j Dvareckai y. Mitrikai, 

Piliečių Klubo svetainėje
Įvyko Lietuvai Remti Drau
gijos pirmo skyriaus kon
certas. Programą išpildė
puikus artistai: Stasys Lie 
pas, kurio dainavimas pa
dare labai gilaus Įspūdžio ir 
worcesteriečiai su nekant
rumu lauks progos ji vėl iš-

D. Mažeikai, J. Donilienė, 
M. Žemaitaičiai, J. Kielai, 
O. Pakštienė, K. Juškienė 
ir burvs bostoniečių. Va
karas praleista geroj nuo
taikoj. Komikas Žukaus
kas ir bankete juokino sve
čius.

girsti; J. Krištolaitvtė,
mums jau žinoma ir visut Vietos laikraščiai prane- 
mėgiama dainininkė, susi-'ša, kad vietos negrė Mrs.
laukė, kaip ir visuomet, 
karštų plojimų; Vitalis Žu
kauskas, piimą kartą Wor- 
cestere, prajuokino kiaušy

Laura Leek, 54 Dewey St., 
lankėsi taikos kongrese 
Varšuvoj, o dabar šildosi 
Maskvoj. Tai vietos lietu- 

tojus iki ašarų ir daugelis'• viąkų puškelių močiutė ir1 
klausė, kada jis vėl atvyks Įkvėpėja.
pas mus; muzikas Jeroni
mas Kačinskas iš Bostono, 
geras virtuozas, mokėjo už
burti klausytojus savo 
skambinimu, žodžiu, pub
lika koncertu labai paten
kinta.

Už koncerto surengimą _>•> , »LuKcirtoii minėjimą,
didele padėka priklauso. __ .__  *
vietos darbuotojams, o ypa- Lapkri4io jį d. Sv. Liud- Mrnų Klubo Rinkimai

viko Draugija minėjo 50 
metų Įkurtuves LPK svetai
nėje. Kalbėjo adv. A. Mi
leris, kun. K. Vasys ir vie
tos draugijų pirmininkai.
Moterų klubo choras, veda
mas M. Meškienės, sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos 
himnus, o vėliau svečius pa
linksmino gražiomis daino
mis. Po minėjimo sukak
tuvių buvo šaunios vaišės, 
kurių surengime dirbo A.
Čiras, P. Rupeika, I. Piga- 
ga, J. Pigaga, M. Nedzvec- 

—:— įkas, J. Endzelis ir k. Jūsų
Lapkričio 26 vakare po Į reporteris irgi buvo pakvie- 

koncertui pas Dr. Praną ir stas.
Marijoną Vaišnorus, gra
žioje jų rezidencijoje Įvyko

i

CLEVELANDAS PO SNIEGO AUDROS

V a iždas iš užsnigto Clevelando miesto, kur siautė pūgos ir privertė kalnus sniego. 
Net ir sniego kasama mašina pavargo bedirbdama dėl sniego gausumo.

Lapkričio gale du musų 
darbuotojai ir “Keleivio”: 
skaitytojai, Juozas Šalavie- 
jus ir Vincas Ašmenskas, *
minėjo savo gimtadienius. 7- ~ ----------- -------------
Linkime daug, daug kartų žmogui Į virtuvę Įplasnoja. pareigas. Tada pirminin- pirmininku ir vedė visus 

— Rep. kas žadėjo, kad jis bus ne- klubo reikalus rimtai. Jis

tingai naujakuriui Pranui 
Aukštuoliui, daugiausiai 
darbo Įdėjusiam. Dirbo 
prie surengimo Mykolas Že
maitaitis, Jonas Dvareckas, 
tik prieš kelis mėnesius iš 
Europos atvykęs Pranas Ra
čiukaitis, M. Vaikšnorienė, 
inž. A. Vagelis, J. Krasins- 
kas, Kleofas Zurlis, Jonas 
Paiubeckas, J. Pupka 
Mitrikas ir k.

šališkas ir eis savo pareigas dirba 
'tinkamai.

Internal

TT V .

Rezultatai geri. Publikos 
buvo pilnutėlė svetainė, ma
tėsi ir bostoniškių svečių.

Padėkos Dieną teko vie- 
hanketas. Ten dalyvavo,sėti pas žymų vietos biznie- 
visi artistai—Stasys Liepas,irių Juozą Ciunj. Viešėjo- 
Juzė Krištolaitytė, Jeroni- me prie didelio, gardumy- 
mas Kačinskas, Vitalis Žu-.nais apkrauto stalo, o po 
kauskas su žmona; P. Auk-'vaišių pavyko dar laimėti 
štuolis, P. Račiukaitis, P. 22 svarų gyvą kalakutą. 
Milašius, K. Budrys, J. Pa- Mat, kur kaltais kalakutai

W orcester iečių Kliubo Pirmininkas
Vytautas Skrinska yra rimtas ir veiklus vietos 

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

Taigi, Groudžio 
mėnesio kalsavi- 

Vytautas 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)

r

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NKPRASO

Kas Girdėt Chicagoje
Lietuviai—Svarbus Isted gatvių apylinkėj. Tai,
Veiksnys Vietos Politikoj | žinoma, klaida. Ta kolo- 

. Įnija (Bridgeportas) yra se- yraPraėjusieji rinkimai Chi- niausią ir yra buvusi di
džiausia, bet ne dabar.

Toliau sakoma, kad lietu
viai esą geri darbininkai ir 
geri piliečiai. Kad jie re
tai susidurią su policija, iš
skiriant šeštadienių vaka
rus, kada jie perdaug išra- 
gaują alaus ir degtinės. To
liau sakoma, kad lietuviai 
esą linksmo budo, mylį na
mų gyvenimą, mėgstą dai
nas ir atletiką. Girdi, tu
ristai retai telanką lietuvių 
kolonijas, nes jos nesuda
rančios ypatingos spalvos. 
Dar sakoma, kad mėgstan
tieji ragauti ypatingus sve- 
timtautiškus valgius, turį 
paragauti lietuviško kuge
lio.

Revenue
Įstaigoj. Jeigu mes išrink- 

Artėiant Worcesterio lie ’ Musų klube yra narių, ku- , sim tokĮ pirmininką, tai Į 
tuviu klubo valdybos rinki- "" eerai,žin0 skaidines- bet musų klubą sugrįš pasitiko- 
mams tenka anie tai nakal Pirmminkas P a s i s a m d e; jimas vienų kitais, ko mums 
uat; akaunterĮ ir net valdybos!dabar labiausiai reikia.

Ir renkant visus kitus
valdybos narius klubo na-

pavyzdingu _ pirimininku.”^^^^^
Dar Lietuvoje žmones sa- kas me„uo Adv0.
kydavo kad pagirųpuodas ka,ui už leįlišku5 mii.
nesąs taukuotas Panašia. m.„ j-^ždėta mokėti 
yra ir su musų klubo pu- neį k,ubo parfai

nei dargi valdyba apie toki 
reikalą iš anksto nieko ne
žinojo ir klubas bilos ne-

cagoj dėl bankininko Jono 
Brenzos kandidatūros Į ap
skrities iždininkus ir dėl jo' 
laimėjimo buvo sukėlę daug 
kalbų ir diskusijų lietuvių 
tarpe. Pasirodė, kad tas 
dalykas buvo svarbus ne 
vien lietuviams, o ir plačia
jai Chicagos visuomenei.
Štai Chicagos dienraštis 
“Sun-Times” Padėkos Die
nos laidoje turėjo straips
nį, pavadintą “Lithuanian 
Democrats Angered.”
Straipsnio autorius yra 
John Dreiske, vietinės po
litikos apžvalgininkas. Jis 
pasakoja apie tai, kaip lie
tuvių demokratų vadai esą 

Cširdę už tai, kad negavo 
vietos demokratų vadovy-j Aprašymas apie lenku? 
bės tiek pripažinimo, kad pusėtinai nepalankus, 
pastatyti demokratų sąra-! 
šan lietuvi kandidatą Į ku- Sekmadieni*— 
ria nore aukštą valdvietę. Parengimai* Turtinga*
Tuo tar,,u republikonai pa-l sekmadieniais
statė bankininką Joną' .s , . .D . ... parengimų niekada netruk-Brenzą savo sąrasan ir jis 1 & *

bet. laikraštyje Nekalbe- nariaj neturėjo 
cau je. musų klubo pirmi- sv.areVti J ‘u 5dar£ti 
ninkas nesigars.ntų esąs Akau'teriui ' ’

mininku. Jam pirminin
kaujant musų klubas pa
garsėjo savo vidujiniais V
skandalais, o ne kuo kitu. 

Worcesterio Lietuvių Pi- gavo.
Klubo kai kurie nariailiečiu Klubas gyvuoja jau dėjo gauti anonimįnius 

47 metai, turi virš 1,100 na- 
rių, nuosavą namą ir dailų

LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” 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 d2*s su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

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

“KELEIVIS”
836 Esat Broadvray South Boston 27, Mass.

vasarnami. Ligoje jis mo
ka nariams pašalpos po $7 
savaitei, arba iki $91 bėgy-' 
je metų, o pomirtinės duo
da $200. Klubas turi pini
gų 45.000 dolerių. Laike 
47 metų klubo pirmininku 
veik pusę laiko buvo Jonas 
Dirvelis, kuri nariai visada 
perrinkdavo be jokios 
“campaign.” Matomai, jis 
buvo to vertas ir nariai jam 
pasitikėdavo.

Dabartinis musų pirmi
ninkas turi savotišką pažiū
rą Į sugyvenimą su nariais. 
Jei jam kuris narys nepa
tinka, jis bando ji pašalin
ti, žinoma, ne vienas, bet su 
pagalba “senų klubiečių,” 
kurių aukščiausia buveinė 
yra pirmininko vaistinėj, 
štai keli pavyzdžiai:

Šių metų pradžioje musų 
pirmininkas paruošė petici
ją prieš klubo gaspadorių, 
prieš klubo darbininkus, vi- 
ce-pirmininką, finansų raš
tininką ir kasierių. Ta pe
ticija nepasisekė, pasirodė, 
kad pirmininkas perdaug 
užsimojo.

Tada atsirado kita petici
ja, vien tik prieš klubo gas
padorių. Narių susirinki
mui šita peticija buvo per
skaityta, bet pirmininkas 
nedavė jos svarstyti, pasa
kė, kad bus “spesel mitin
gas” ir apleido susirinkimą. 
Tada vice-pirmininkas paė
mė vesti susirinkimą ir su
sirinkimas patį pirmininką 
suspendavo vienam mėne
siui laiko. Sekančiame na
rių susirinkime jau atsirado 
peticija ir prieš pirmininką, 
kad jis butų pašalintas, kai
po netinkamas eiti savo

riai neturi duoti save suve
džioti. Netikėkit lapeliams, 
kuriuos jums Įspaudžia Į 
ranką arba gaunat per paš-

Tų lapelių šipmpt n?.
trūksta. Jeigu mes išrink 
sim netikusius žmones, tai

laimėjo. Per tai lietuviai 
demokratai ir apskritai vie
tos demokratų partija gavo 
smūgi. Lietuviai republiko
nai ateities politiniame žai
dime turės du nemažus ko- 
zerius—Joną Brenzą ir adv. 
Antaną O1Į.

Kad minėtas straipsnis 
tilpo angliškame dienrašty
je rodo tą, kad Chicagos 
lietuviai vietos politikoj jau

prieisime prie to, kad klube jėga su kuria skaitosi

laiškus su visokiais grasini
mais. Tas rodo, kokie san
tykiai susidarė tarp klubo 
narių esant dabartiniam 
pirmininkui savo vietoje. 
Aš pats gavau keletą tokių 
laiškų. Štai pavyzdžiai:

Balandžio 15 d. gavau laišką, 
kuriame rašoma: “Gerbiama? 
Dvarecki: Mes manome visą 
barą ir Pajaujį čš klubo išmesti 
ir visi mes tikim j musų pirmi
ninką. o tu ir Dirvelis gausit 
už electric pečių ir buiiding 
monkev business. Dabar mes 
jumis sukčius klynysim. . . .”

Balandžio 28 d. gavau kitą 
laišką, kuriame rašo: “Gerbia
mas Jonai! Mes klubo nariai 
esame jau gerai užpykę už vi
sus monkių biznius, kur klube 
yra įvykę per pereitus 10 metų 
ir viską pasakysim ant šio spe- 
šel mitingo, o jeigu tu tik už 
neteisybę ką pasakysi, tai mes 
nariai išmesim ir iš klubo, tai 
tylėk ant mitingo.” Pasirašė 
"grupelė narių.”

Birželio 12 d. musų pir
mininkas nusprendė už
baigti dalyką ir prašalinti iš 
klubo 7 narius, iš kurių ke
turi yra klubo valdyboj. 
Bet tas neišdega taip, kaip 
pirmininkas norėjo, tai pir
mininkas dabar susidarė vi
są savo sleitą. Tame gal ii 
nieko bloga, bet kam Į tą 
sleitą Įtraukiamas žmogus.

turėsime bijoti ir žodi ištar
ti. Jau ir dabar yra tokių, 
kurie vaikštinėja ir ausis iš
tempę klausosi, ką čia kas 
kalba.

John Dvareckas.

vietos angliškoji spauda ir 
turės skaitytis abejų parti
jų—republikonų ir demo
kratų vadovybės.

Yra čia ir dar kitas isi-

sta. Bet retai pasitaiko to
kių sekmadienių, kurie bu
tų parengimais taip turtin
gi, kaip lapkričio 26-tos 
sekmadienis. Tą dieną Įvy
ko trijų parapijų metinės 
vakarienės, vaidinimas šv. 
Kazimiero akademijos au
ditorijoj, kultūros apžvalgi
nės parodos atidarymas, 
Lietuvių Diena Mokslo ir 
Pramonės Muzėjuje, kur 

į i buvo išpildyta lietuviška 
programa prie išrėdytos di
džiulės kalėdinės eglaitės, 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos Klubo metinis pa
rengimas, kur buvo vaidin
ta komedija ‘“Tariamasis

dėmėtinas dalykas. Yra tai Ligonis.’ Galop margutie. . . . . . - v* ____ 4._ j i:
Kandidatų Sąrašas

Musų bendradarbis J. 
Krasinskas praneša, kad 
klubo rinkimuose, be “Ke
leivio” skelbime jau minėto 
kandidatų sąrašo, yra išsta
tomas toks sąrašas:

Pirmininko vietai Jonas 
Chinis, vice-pirm. — Jack 
Kasper (yra ir kitame sąra
še}, sekretoriaus vietai— 
Vincas Vieraitis, jo pagel- 
bininku—Šimas Sinsky, iž
dininko vietai—Jonas Rei- 
nikaitis, iždo globėjais— 
Jonas Dvareckas ir J. Mat- 
tus, direktoriais — Juozas 
Pupka, A. Kuningauskas ir 
kiti.

HAMILTON, ONT.

Nesenai atvykęs Į Kana 
dą jaunas lietuvis daktaras, 
Leonas Levinskas, šias die 
nas išlaikė valstybinius gy
dytojo kvotimus ir gavo tei
sę verstis privačia medici
nos praktika. Iki šiolei tas 
daktaras dirbo St. Joseph’s 
ligoninėj Hamiltone. Jis 
gyvena su savo tėvais.

tas, kad bankininką Joną 
Brenzą savinasi lenkai ir 
laiko $Į savo rodaku. Bet 
minėtas “Sun-Times” bend
radarbis Joną Brenzą laiko 
lietuviu ir savo straipsnyje 
tokiu peretato.
Kaip Kiti j Mus Žiuri?

Šiemet Amerikos knygų 
rinkoje pasirodė veikalas, 
pavadintas: “Chicago: Con- 
fidential.” Veikalą gamino 
du laikraštininkai, Jack 
Lait ir Lee Mortimer. Kny
ga turi 300 puslapių. At
vaizduojamas Chicagos tau
tų Babylonas su jų ypaty
bėmis, spalvomis, papro
čiais, pasižymėjimais. Lie 
tuviams skirta apie pusla
pis. Aprašvmas pavadin
tas vaizdingai, būtent: “On 
the Shores of the Midwest 
Baltic.” Aišku, kad čia 
“Baltic” reiškia Michigano 
ežerą. Panašiai vaizdingai 
pavadintas aprašymas apie 
vokiečius, būtent:

čių rengtas dainos ir litera
tūros vakaras.

Margutiečių parengimas 
buvo nepaprastas ir pat
raukliausias. Įvyko Sokolų 
salėj. Programą išpildyti 
buvo pakviesti poetas Ber
nardas Brazdžionis, artistas 
Henrikas Kačinskas, rašy
tojas humoristas Antanas 
Gustaitis, muzikas Aleksan
dras Kučiunas ir Stasys Ba
ranauskas, solistas.

Jei Chicagoj tą dieną 
oras butų pasitaikęs toks, 
kaip New Yorke, Clevelan
de arba Pittsburghe, tai aiš
ku, koks čia butų buvęs lie
tuvių, minėtų parengimų 
ruošėjų, nusivylimas. Oras 
tą dieną Chicagoj buvo nor
malus ir visi parengimai ge
rai pavyko.

Laisvamanis.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu- 
va yra svetimųjų pavergtas 

ni^iir žiauriai naikinamas. Pn- -----j—jr auka... v*. t , tk- v »» sidėk savo darbu Wacht am Lake Michigan. lprie j0 išlaisvinimo. Aukas 
Aprašyme apie Chicagos J. Lietuvių

lietuvius sakoma, kad jų čia Tarybai, 1739 So. Halsted 
yra 100,000. Buk jų dau- 8t,, Chicago, BĮ., ar vietos 
guma gyvenanti 31 ir Hal- ALT skynui.

. . . . Hamiltone yra nemaža
yice-pirnuninko vietai .Jac* jjetuvjų kolonija, kuri vis 
Kasper salayejus, kuris rei- aUga jr jau turj tarpe 
kalavo, kad jo vardas nebu- biznierių ir profesionalų, 
tų vartojamas. Gal tai da- ^orju palinkėti mano gimi- 
roma, kad lengviau patekus naįčiui, daktarui Leonui
i P^in,nk° Tas Levinskui, geriausio pasise-
kandidatas yra musų P’1'kimo daktaro karjeroj ir 
mininko pasmerktas” žmo- kartu džiugu, kad Hamilto-

, i no lietuvių kolonija susilau-
Yra kitas kandidatas į Į kė naujo profesionalo.

pirmininko vietą. Tai jau
nas vyras, Jonas Chinis, ku- Frank Lavinskas.
ris jau keletą metų buvo Brooklyn, N. Y.

SOUTHERN CROSS BOTEL
PAUL USANIS, Savininku

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

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

Kainos prieinamos.

Miami 36, Florida 
82-9500

Nemokama vieta automobiliams

642 N. W. 3rd Street
Telefonas:

J
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Maikio su Totu

Mandžurija
KINIJOS PRAMONĖS ŠIRDIS

vežė iš Mukdeno ir kitų 
miestų dirbtuvių 2 bilionų 
dolerių vertės įvairių maši
nų. Gal dalį tų mašinų ru
sai vėliau kinų komunis
tams ir grąžino, bet praMandžurija, iš kurios ki- rėjos. Ten pagal rusų eks- ™ KP

nų komunistų kariuomenė pertų apskaičiavimus 1948 S .Jie MandzuPJ4 buvo 
įsiveržė Į Kerėj,, yra pra-metais, * geležies rud, J“?

momngiausia visos Azijos atsargų 
sritis, išskyrus gal kai ku
rias Rusijos Sibiro sritis ir 
Japoniją. Mandžurija yra 
didelis kraštas, du kartu di
desnis už Vokietiją ar

ne mažiau kaip 
100,000,000 tonų. Rudos 
esančios labai geros, iki 
63% grynos geležies. Šalia 
yra geros anglies, kuri tin
ka geležies rudoms tirpyti.

Prancūziją, 404,428 ketvir-į ~ , ,, ... .
tainių mylių ploto, gyvento-j. 5*e e21e? -landziun- 
jų ten kol kas priskaitoma yra n kitose vietose, 
tik 45 milionai žmonių,!V,en P™ Penhsihu miesto

Giriu Karaliai
Mes kalbame apie ąžuo- nuo 1890 metų, yra saugo- 

lą, kaipo drūčiausią medį. mas, jų gojai yra valstybės 
Ąžuolas gali gyventi kelis priežiūroje. Net gobšus 
šimtus metų, jis yra atspa- žmonės, susidūrę su tais 

medžiais milžinais, neišdrį-rus audroms ir ligoms, jo 
medis yra kietas. Lietuvo
je yra tekę matyti ąžuolų, 
kurių negalėdavo apkabinti 
keturi suaugę vyrai, tiek jie 
yraf stori. Daugiausiai sto
rų ąžuolų teko matyti pa
vienių, o ne giriose. Girio
se ąžuolai išauga aukštesni, 
bet jie nėra tokie stori.

Senovės lietuviai ąžuolą 
skaitė šventu medžiu ir dar 
iki musų laikų yra užsilikęs 
tikėjimas, kad už ąžuolo 
nukirtimą neišvengiamai 
seka bausmė. Mano tėvas 
kadaise Lietuvoje turėjo gi- 
rutę, kurioje buvo nemažai 
ąžuolų. Jis sumanė tą gi
rią panaikinti, padaryti 
lauką. Pasamdė medkirtį, 
kuris sutiko visą girutę iš
kirsti ir kelmus išrauti.

nų komunistai giriasi, kad 
jie greit atstatys Mandžuri- 
jos pramonę iki 1945 metų 
lygio, bet tai vis tebėra pa
sigyrimai, kurie su tikreny
be maža ką teturi bendra. 
Jie sakosi, kad plieno šiais 
metais Mandžurijoj paga
minsią vieną milioną tonų.

Japonai pastatė ir didžią
sias Yalu upės elektraines. 
Ten nuo 1937 metų iki 1945 
metų ėjo elektrainių staty
ba ir jau 1941 metais Yalu 
upės elektraines gamino 
460,000 kilowatų elektros 
energijos. Rusai nesenai 
gyrėsi, kad Yalu elektrai- 
nės jau duodančios arti 
700,000 kilowatų energijos,

sakoma yra apie bilioną to
nų menkesnės vertės gele
žies rudų ir didelės atsargos 
turtingesnių indų. Rudų 

Nuo praeito šimtmečio yra ir kitose vietose. Vien 
galo Mandžurija yra ne- Anshan geležies liejyklos 
santaikos obuolys. Dėl jos paskutiniais japonų valdy- 
pešėsi rusai su japonais, mo metais pagamino 3,- 

Į paskui rusai su kiniečiais, o 000,000 tonų keto (gropio)
'dabar, nors Mandžurija ir ir pusantro miliono tonų 
skaitosi Kinijos dalis, bet ji plieno. Anglies atsargos 0 kada Yalu upės elektros 
yra veik nepriklausoma nuo Mandžurijoj, keliose milži- stotys bus galutinai baig- 
Pekino vyriausybės, turi sa- niškose anglies srityse, šie- tos, jos gaminsiančios virš 
vo bolševikišką parlamentą, kia 20 bilionų tonų. šalia 2 milionų kilowatų energi
ja vo vyriausybę ir turi ga- to Mandžurijoj kasamas j Daugumas tos elek

90* < iš jų kiniečiai, o kiti 
mandžurai, korėjiečiai, šiek 
tiek rusų ir kitų tautybių.

rusiškų ‘'patarėjų,’* auksas, švinas, varis, vana
kurie faktiškai Mandžuriją 
ir kontroliuoja. Rusai lai-

dijus, yra aliuminaus dirb
tuvės, kasamas uranas, cin

tros yra suvartojama Man
džurijoj ir tik mažesnė jos 
dalis eina Korėjos pramo
nei. Iki šiolei JT jėgos Ko
rėjoj, nors ir bombardavo

— , , , . . . , . . . . , 'ko savo žinioje Mandžuri- kas, tugstenas ir volframas.—Tegul bus pagarbintas, prastas biznis, ba jos daug . .TplžkpIin? Dramone . r . , -
Maike! suėda ir joms reikia daug į05 ,ge,. - ’ APle an?hes ir geležies------- , ----------- ---------------

—Kaip einasi, tėve? vietos. Daug geriau nusi- kontlonH°Ja Manazunjoa kasyklas Mandžurijoj išau- šiaurinės Korėjos miestus,
—Šlėktai, vaike. pirkti ožką. Gera ožka, uostus’ Uairen ir Fort Ar- go didelė pramonė. Ypač bet nenumetė nė vienos
—Kodėl? vaike, suėda nedaug, o pie- turą‘ laike japonų viešpatavimo, Į bombos ant elektros stočių
__ GazietOs rašo, kad no duoda nesiektai. t Mandžurija yra viena iš 1931-1945 metais, Mandžu- ir JT organizacija iškilmin-

Amerika turės stot į vainą —Tėvas kalbi niekus. Aš turtingiausių pasaulio šalių rijos pramonė buvo labai gai žada kinų komunistams 
prieš Čainijos bolševikus. tų dalykų mokinausi, tėve. savo gamtos turtais, kurie išaugusi. Didžiausias pra- leisti ir ateityje laisvai nau-

—Kaip kariauninkas, tė- ir galiu pasakyti, kad vidų- dar nėra pilnai išnaudoja- monės centras Mandžurijoj dotis Yalu upės elektros
ve, apie karą turėtumei tinis pieno ūkis Naujojoj mi- Mandžuri jos laukuose yra Mukden miestas ir jo. energija. Žinoma, jei kils
pats žinoti. Anglijoj turi 13 melžiamų auga sojos pupos, kviečiai apielinkės. o turtingiausios, didysis karas, Mandžuri jos

=As žinau, Maike, ir vi- karvių per apskritus metus, ir kiti javai, kurių pertek- kasyklos Mandžurijoj yra'pramonė supleškės nuo ali- 
sai nelaikinu to, ale aš no- Toks ūkis nėra didelis, bet dus yra gabenamas Į Rusiją netoli Yalu upes. Japonai antų bombų, o Yalu elek- 
rėjau pakalbėti, kad dėl nėra ir toks mažas, koris tu- arba Į Kiniją. Bet didžiau- Dairen uoste buvo pastatę trainės bematant užtruks, 
vainos viskas pabrangs, ri tik porą karvių ir keletą sias Mandžurijos turtas yra dideli laivų statymo jardą, Į Mandžurija ne tik politi- 
šnapsas, alus, šolderiai ir ožkų. Kiekviena karvė tu- jos gelmių mineralai ir me- o
viskas kitas.

—Dėl snapso butų maža 
bėda, tėve, nes be jo gali
ma apsieiti; bet gali pa- parduodama, nes toliau jJs'anglis ir geležies į-uda, tai! Po karo rusai okupavo’džurijos turtai yra eksploa 
brangti visas pragyvenimas, pieningumas mažėja ir jos yra Tungpientao sritis į Mandžuriją ir per 6 mene- tuojami “50-50’ pagrindu, 

laikymas neapsimoka. [šiaurę nuo Yalu upės, kuri sius Mandžurijos pramonę bendrai rusų ir kinų kompa-
—Klausyk, Maike, kodėl _lget vienas bolševikas skiria Mandžurija nuo Ko- pagrindiniai išplėšė. Jie iš- nijų, kuriose nišai neginei- 

iu negali sugalvoti tokį man fak6- vaike kad i-----------------------_____-----------------------------------
skjmą. kad duonos ir mė- Staliną karvės atsiveda po 
sos nerpjkpfn nirkti7 i ,

susisiekimo atžvilgiu,'niai, ekonominiu

sos nerikėtų pirkti? ,du versiu
—Kad nereikėtų maisto —Tėvas neklausyk ką 

pirkti, tėve, ji reikia pa- bolševikai kalba, bet žinok,I 
čiam pasigaminti. ikad senstančias karves par-

—Nebūk balamutas, Mai- davus, jų vieton reikia tu- 
ke. Kaip gi aš galiu šolde- rėti prieauglio, taip kad iŠ 
ri padaryti? [viso pas toki farmeri turi

—O kodėl ne? Užsiau- būti 22 galvos galvijų, 
gink kiaulę, ir turėsi kum- .Jiems reikalingas erdvus 
pių- . (tvartas ir pašaro raugykla,

—Bet tu žinai, Maike,'kurią Amerikos ūkininkai 
kad aš ir kiaulės negaliu vadina “šilo.” Išlaikyti tiek 
užsiauginti, ba mano gas- gyvulių reikia mažiausia 45

KOMITETO DR. JONO ŠLIUPO
PAMINKLUI STATYTI ATSKAITA

Komitetas I)r. Jono šliupo paminklu; statyti, sudarytas iš 
Chicagos organizacijų atstovų, baigė darbą ir 
m. spakų 10 d.—1950 m. spalių 1 d. atskaitą:

PAJAMOS
Komitetas suruošė tris viešas rinkliavas;

Dr. šliupo laidotuvių dieną surinkta . ...

Medkirtis tą ir padarė, bet

sta jų naikinti dėl savo pel
no.

Seąuojos medis yra vadi
namas didžiausias gyvas 
padaras musų žemėje. įsi
vaizduokime sau medį, kurs 
išauga aukščiau dangorai
žių, kurio stiebas iki 130 
pėdų aukščio atrodo liek
nas ir be vienos šakelės, o 
paskui viršuj turi labai gra
žią šakų karūną ir rusvus 
lapus-skujas. Prieš tokį 
milžiną atsistojęs žmogus 
turi pasijusti esąs mažiukas 
žemės padaras. Pasakoja, 
kad 1852 metais vienas 
meškų medžiotojas Sierra 
Nevada kalnuose, tūlas A. 
T. Dowd, vijosi mešką ir 
staiga prisiartino prie vie
no seąuojos medžių gojaus.

padinė, kur aš bunu ant 
burdo, tokio gyvulio Į savo 
auzą neįsileis.

—Aš ir nesakau, kad tė
vas turėtum įsitaisyt kiauli
dę savo kambary. Tam tik
slui reikia įsikurti ūkį.

—Ar sakai, farmą?
—Taip, tėve.
—Maike, apie farmą aš 

ir pats galvoju, tik nežinau 
iš katro galo pradėti.

—Pačiam užsidėti faimą, 
tėve, nelengva, nes reikia 
pinigų ir reikia patyrimo. 
Geriausia butų gauti darbą 
pas farmerį.

—Kad aš, Maike, dirbti 
nelabai noriu.

—Gali dirbti tik už pa
valgymą. Farmerys tada 
daug darbo iš tėvo nereika
laus.

—Na, o kaip tu vokuoji, 
vaike, kad aš užsidėčiau ne
didelį pieno biznį ir prie

akrų ariamos žemės paša
rui auginti. Be to, melžia
moms karvėms reikia duoti 
grudų. Vidutiniškai, trims 
svarams pieno karvei duo
damas svaras miltų kas
dien. Todėl toks farmerys, 
kuris turi 13 melžiamų kar
vių, turi nupirkti per metus 
apie 15 tonų maltų grudų. 
Bet tai dar ne viskas, tėve. 
Pieno ukiui reikalinga pie
nui laikyti tam tikra patal
pa su šaldymo priemonėm. 
Tvartas turi būt užlaikomas 
labai švariai ir karvės turi 
būt nuolatos valomos.

—Aš girdėjau, Maike, 
kad reikia ir barberį laiky
ti, kad nuskustų karvėms 
uodegas. Ar tas teisybė?

—Nuskusti jas reikia, tė
ve, bet tą atlieka patys far- 
meriai, barberio samdyt ne
reikia.

—Na, matai, Maike, ar 
aš nesakiau, kad su tokiu

Paminklo atidarymo dieną ....................
Komitetas suruošė du vakarus:

“Apšvietos” iniciatyva suruoštas bunco. 
Chicagos moterų suruoštas vakaras

SLA Centras ($250), Sandaros. SLA. socia
listų ir TMD kuopos, klubai, draugijos, 
rateliai čr atskiri asmenys aukojo (aukų 
sąrašai buvo skelbiami) ......................... ..

Universal Savings and Loan davė nuošimč ų

skelbia šią 1948

$409.85
285.94

84.75 $780.54

51.88
•

240.00 291.88
i

1.698.21 1.698.21
48.51 48.51

$3.062.98 $3.062.98Iš viso gauta ..................................
IŠLAIDOS

Dr. J. šliupo laidotuvės kainavo ................................. $155.70
Laiškų ir vokų spausdinimas, klišės, pašto ženklai, ap

lankai. telegramos ir kitos išlaidos......................... 254.90
Dr. šliupo paminklas ..................................................... 2,000.00

Iš viso išleista $2.410.60
Gauta .................................................... $3.062.98
Išleista .................................................. 2,410.60

Ižde liko .................... ■................. $652.38

Tenka pastebėti, kad Chicagos Lietuvių Tautinės Kapinės, 
duodamos nemokamai lotą ir kitaip padėdamos laidotuvių ir pa
minklo statymo darbe, žymiai sumažino išlaidas. Nė vienas 
komiteto narys negavo jokio atlyginimo už darbą. Komitetas 
Dr. Jono šliupo paminklui statyti, baigęs darbą ir apmokėjęs 
visas sąskaitas, persiorganizavo į komitetą Dr. Jono Šliupo bio
grafijai leisti. Likusieji $662.38 atiduoti komitetui Dr. Jono Mandžuriją.

jamai vyrauja.
Kinų komunistų atstovas

YVu Hsiu-chuan New Y’orke 
sakė, kad “Amerikos impe
rialistai” visada buvo “gud
rus agresoriai’’ prieš Kiniją. 
Betgi faktas yra, kad Ame
rika nėra paėmusi iš Kini
jos nė vienos pėdos žemės, 
neturi ir neturėjo ten nei 
koncesijų, nei uostų, nei 
gelžkelių, nei dargi dides
nių dirbtuvių. Tuo tarpu 
Rusija yra atplėšusi nuo 
Kinijos milžiniškus žemės 
plotus. Šiandieninis rusų 
Vladivostokas yra buvusi 
kinų žemė. Visa rusų “Pri- 
morskaja oblast” ir Amū
ro kraštas, su virš 400,000 
ketvirtainių mylių puikios 
žemės, yra atplėštos nuo 
Kinijos 1860 metais. Visas 
Rusijos Turkestanas yra at
plėštas nuo Kinijos 1880 
metais. Tai buvo caristi- 
nės Rusijos plėšimai, ku
riuos bolševikai paveldėjo, 
bet kinams negrąžino. Bol
ševikiška Rusija atplėšė nuo 
Vinijos visą Laukutinę 
Mongoliją ir padarė iš jos 
savo satelitą. Bolševikai at
plėšė nuo Kinijos ir Tannu 
Tava teritoriją, kurią sta
lai prijungė prie Rusijos. 

Jei sudėti visas žemes, ku
rias rusai yra pavogę iš Ki 
nijos, tai gausis teritorijos 
penkius kartus didesnės už 

O dabar ru-

paskui žmonės kalbėjo, kad 
už ąžuolų naikinimą jis bu
vęs žiauriai nubaustas, be
keliant kitur medžius jam 
griūvantis medis sutriuški
no abidvi kojas. Žmonės 
kažkodėl manė, kad jis bu
vo nubaustas už mano tėvo 
ąžuolų iškirtimą. . . . Lietu
vos giriose ąžuolas yra ka
ralius

Amerikoje girių karalius 
yra seąuojos medis, pava
dintas taip pagal Cherokee 
indėnų vado Seąuoyah var
dą. Tas indėnų vadas Va
karuose pirmas mokė savo 
tautos žmones rašto, iis su- 
galvojo savo kalbai raides 
ir mokė beraščius skaityti 
ir rašyti.

Didieji seąuojos medžiai 
išauga virš 300 pėdų aukš
čio, kartais pasiekia net 325 
pėdų! Jie gyvena iki trijų 
tūkstančių metų. Taip, tri
jų tūkstančių metų seąuo
jos medžiai yra užtinkami, 
o kai kas sako, kad jie gy
vena ir 4,000 metų. To 
medžio stuobris apačioje, 
matuojant aplinkui, kartais 
turi virš 100 pėdų. Seąuo
jos medžiai auga Ameriko
je tiktai Sierra Nevada kal
nuose 6,000-8,000 pėdų 
aukštumoje. Jie auga go
jais, pavieni medžiai neuž
tinkami.

Kadangi tie medžiai au
ga kalnuose, sunkiai priei
namose vietose, tai ilgą lai
ką Amerikos gyventojai vi
sai ir nežinojo, kad šioje 
šalyje yra tokių medžių mil
žinų. Tiktai maždaug prieš 
Mmtą metų pasirodė pirmos 
žinios apie nepaprastus me
džius Kalifornijos kalnuo
se, o paskui mokslininkai 
(botanistai) plačiai apraši
nėjo tuos nepaprastus me
džius. Dabartiniu laiku 
seąuojos medis Amerikoje,

Jis taip nustebo pamatęs
medžius milžinus, kad išsi
žiojęs dairėsi ir net užmiršo 
vytis mešką, kuri taip ir pa
bėgo nuo jo. Tai buvo Ca- 
laveras apskrityje, kur ir 
dabar seąuojos medžių go
jus tebėra ir yra vadinamas 
North Grove.

Seąuojos medis, jeigu jį 
jaunose dienose niekas ne
sunaikina, neturi priešų, iš
skyrus žmogų ir žaibus. 
Daugiausiai seąuojos me
džių sunaikina žaibai. Per
kūnija juos suaižo ir prieš 
tą priešą medis neturi jo
kių priemonių gintis. Bet 
šiaip visokie kitokie gyvi 
padarai, vabzdžiai ir vaba
liukai, kurie naikina kitus 
medžius, medžiui milžinui 
yra nepavojingi. Seąuojos 
medis subręsta, pradeda žy
dėti ir duoti sėklų tiktai 
pasiekęs 175-200 metų, 
anksčiau jis yra dar “kūdi
kis.” Bet užtat subrendęs 
vienas medis išbarsto dau
gybę milionų sėklų, o .vie
name medyje uždera šimtai 
tūkstančių kunkorėžių su 
sėklomis. Sequojos medžio 
sėklos yra labai smulkios, 
3,000 sėklų vos sveria vieną 
unciją. Didžiausias pasau
lio » medis turi mažiausią 
sėklą............ Kai jaunas me
dukas tik išdygsta iš žemės, 
jis turi galybę priešų. Jį 
naikina skruzdėlės ir viso
kie gyviai. Bet kai jam pa
siseka pii-mųjų metų pavo
jus nugalėti, jis pasidaro 
aunas milžinas, kurio prie

šai nebebaido.

se su Kinija. Mandžurija 
yra visos Kinijos pramonės 
širdis, bet tos širdies plaki
mą kontroliuoja Rusija. Gal 
Maskva ir kinų komunistai 
tikrai bijo, kad amerikie
čiai prisiartinę prie Yalu 
upės, turės atvirą kelią į 
Mandžurijos pramonės cen
trus. Bet ko amerikiečiams 
eiti į Mandžuriją? Kad ten 
yra didelių turtų, tai tas dar 
nėra pagrindas tą kraštą at
plėšti nuo Kinijos ir Ame-

darbo pristatyčiau porą di
pukų už pavalgymą?

—Visų pirma, tėve, dipu-Į bizniu perdaug baderio. 
kai už pavalgymą nedirbs. Daug geriau nusipirkti ož- 
Toliau, pieno ukiui reikia ką.
d?ug pinigų, nes karvės —Daryk, tėve, kaip no- 
’ l angiai kainuoja. Iri; man jau laikas eiti mo-

karvėms, Maike, kyklon.

Šliupo biografijai leisti. Lithuanian Auditorium, 3133 South'gai ir Mandžurijoj šeiminin-' rika praeityje nieko nėra
Halsted St., Chicago, Hl.

KOMITETAS DR. JONO ŠLIUPO PAMINKLUI STATYTI: 
JUOZAS BALČIŪNAS. Pirmininkas; 
MARTYNAS GUDELIS. Sekretorius; * 
POVILAS DAUBARAS. Iždininkas; 
KLEMENSAS VILKEVICIUS. Iždo Globėjas; 
ANTANAS VAIČAITIS. Iždo Globėjas.

kauja, turi ten savo rankose atėmusi nuo Kinijos. Rusų 
gelžkelius, stambiąsias įmo- ir kinų baimę galima išaiš- 
nes, uostus, kasyklas ir kinti tik tuo, kad jie ruo- 
kartu laiko ten savo lėlių šiasi karui ir bijo, kad prie 
vyriausybę. svarbios Mandžurijos pra--

Taip atrodo Amerikos ir monės nebūtų “Vakarų” ai- 
Rusijos rekordas santykiuo- mijų. _

Amerikoj seąuojos me
džių priskaitoma 1,156.000 
ir tik viename nacionalinia
me darže, Seąuoia Park, 
Kalifornijoj, priskaitoma 
8,722 medžiai, kurių skers
muo prie žemės yra virš 10 
pėdų.

J. Petraitis.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Musų skaitytojai, užsisaky

dami laikrašti ir “Keleivio“ ka
lendorių 1951 metams, prisiun
tė ir aukų tėvo batams lopyti ir 
vaiko mokslui tęsti. Atsiuntė:

Po $1—K. Musteikis iš Win- 
nipeg. Man., Kanadoj. V. Poch- 
kauskas iš Chicago. III., ir A. 
Bulota iš Cottonsville. Md.

Po 50c atsiuntė J. žemaites 
iš Brooklyn. N. Y.. K. Shukai- 
tis iš Detroit. Mich.. ir W. Re- 
der iš Bridgeport. Conn.

Aukotojams už paramą laik
raščiui tariame širdingą ačiū.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio*’ kalendorių 1951 ma
tams. Daug informaciją ir 
skaitymų. Kaina 50 cetitų.
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Vermonto Farmose
XLIV

$85,000,000

Musų valstija gauna 
stambiausias pajamas iš

silaukė farmeriai Connecti- 
cut valstijoj. Nesenai bu
vau Manchester, Conn. Toj 
apielinkėj yra apie 80 lietu
vių farmerių. Sutikau, kal- 

pieno produktų, kiekvieni bėjausi su jais. Daugiausia 
metai iš karvukių išmelžia- jie augina tabaką ir bulves, 
ma apie 85 milionus dole- Ligi paskutinių poros metų 
rių. Stambiausia rinka mus jie vertėsi gana gerai, bet 

paskutiniu laiku lyg dugnas 
išpuolė. Anot to posakio—

pieno produktams, tai Boi 
tonas su jo apielinkėmis. H.
P. Hood and Sons kompa-buvo, buvo ir dugnas išpu- 
nija turi Vermonto pieno vo; taip ir čia.
monopolį

Kooperatyvai, ypač ma
žesnės kompanijos, negali 
atlaikyti kom peticijos, ne
pajėgia konkui-uot su Hood 
trustu, smulkieji vertelgos 
viens po kito bankrutuoja 
ir dažnai pusdykiai atiduo
da savo biznelius monopo
liui.
Turi 26 Punktus

Hood’as čia turi 26 pie
no suėmimo punktus bei 
mažus fabrikėlius, kurie 
pieną perleidžia per koštu
vus, neva pasteurizuoja, 
sterilizuoja ir ko jie ten ne
daro. ' Gi, iš tikrųjų, graib
sto Smetoną, daro sviestą ir 
kitus pieno produktus. Li
kusį baltą skystį veža Bos
tonan, ten išplisto į bonkas 
ir ryte jus jį randate pas sa
vo duris.

Nebijokit, tas pienas ne- 
surugs, jis taip pafiksytas, 
kad nesurugtų, o jei ir pra- 
rugs, tai perdaug galvos ne- 
kvaršinkit, jau lietuviško 
sūrio iš to raugalo nepada
rysit.

Tuose fabrikuose dirba 
apie 400 darbininkų, jie ne= 
organizuoti, jų algos mizer- 
nos, darbo sąlygos nepa
kenčiamos. Buvo bandoma 
juos suorganizuoti, bet kol 
kas nepasisekė. Hood’o 
kompanija suima pieną iš 
2,600 farmerių. Sykį pa 
puolęs monopolijos naguos- 
na jau neištruksi. 
Katastrofos Išvakarėse

Farmerių gyvenimas ne
pavydėtinas. Čia didelių 
plantacijų nėra, daugiausia 
šeimų sodybos, kurias patys 
savo locnomis rankomis 
aptriusia. Kur reik samdyt 
darbininką, ten prasideda 
visokios bėdos, žmonišką 
algą nėr iš ko mokėt, darbo 
valandos be skaičiaus, sam
dinio gyvenimas niūrūs.

Farmeriui už pieną ka; 
nas nustato Hood’as, jam 
moka kuo mažiausia, o iš 
kostumerių lupa kuo dau
giausia—pelnus kompanija 
kraunasi didžiausius. Kuo
met visiškai išnyks smulkie
ji vertelgos, tuomet bus dar 
blogiau.
Vermontas ir Connecticut

Kuomet tabako trustas 
nebuvo tiek įsigalėjęs, tai 
farmeriai gaudavo už taba
ką neprastai mokėti, galėjo 
lengvai verstis ir gerai gy
veno. Dabar, va, koks vel
nias tabako kuprius apsė
do, kad tabako iš farmerių 
neperka ir tiek. Duok už 
dyką, tai ims. Gi taip ati 
davus—pats džiauk dantis 
ant tvoros. Visi farmeriai 
dejuoja, viens kitam skun
džiasi ir nė vienas nežino, 
ką daryt Kone visi despe 
racijoj ir stovi ant katastro 
fos slenksčio.
Kiti Pajamų Šaltiniai

Apart pieno, kuris duoda 
stambiausias mus valstijai 
pajamas, antras tiek pat 
stambus pajamų šaltinis, 
tai pramonė, kuri duoda 
apie 83 milionus dolerių 
metinių pajamų. Kurortai 
vasariniai ir žieminiai, duo
da apie 75 milionus dolerių. 
Paukščiai — vištos, antys 
kalakutai ir jų kiaušiniai— 
stovi ketvirtoj vietoj, 35 mi
lionai dolerių. Klevų pra
monės gaminiai stovi penk
toj vietoj.
Ateities Perspektyvos

Kiekvienoj stambesnėj 
valgykloj per visą Ameriką 
pastebėsi valgių sąraše 
“Vermont Turkey” arba 

Vermont Maple Syrup,” 
kai kuriose saldainių krau
tuvėse—“Vermont Maple
Sugar,” rakandų krautuvė
se baldai pagaminti iš Ver
monto klevų kietmedžio. 
Tai didžiausia apgavystė, 
tos “turkės,” tas syrupas ir 
tie baldai tiek matė Ver
montą, kiek kupranugaris 
per adatos skylę matė dan
gų-

gRTJTVIS, SO. BOSTON

MAŽIUKAS CHARLES SU MOTINA

Anglų karaliaus anūkas. Charles, dvejų metų vyras, su 
savo motina Elizabeth žiuri į kariškų paradų prie West- 
minsterio rūmų Londone. Paradas buvo suruoštas Olan
dijos karalienės Julijanos atsilankyi

BALF’ui, nes kiekviena 
BALF’ui atsiųsta auka at
neš mažiausia trigubai dau
giau, negu siunčiant priva
čiai.

‘EL CAMPESI NO’
LIUDIJA

Po ’Taikos’ Kongreso
(Laiškas iš Anglijos)

monė pakils. Motina gam-'savęs pasibara, pypkes pa- 
ta Vermontą pamylėjo ir ruko ir nieko nedaro. Jie 
savo vertybėmis gausiai ap-Jvisi sutinka, kad visuomet 
dovanojo. (taip negali būti, kad tokis

* t • I klevų naikinimas teikia val-Gamtos Turtai ... . ... .. .Į stijai didelius nuostolius, 
Įvairiuose visuomenės, taip sakant, “žudo žąsį, ku-

sluoksniuose, ir jau laikraš-'ri deda aukso kiaušinį.’’ 
čiuose, keliama klevų augi-Bet saumylystė ir godumas 
nimo klausimas. Kiekvieni vis ima viršų, 
metai iš žemės gelmių ište- Vermonto yra daug puš
ka per klevų medelius auk- tos žemės, kini netinka že- 
sas—§17,000,000. Bet pats mės ūkio produktams, bet 
ūkis labai apleistas, veik1 jinai labai tinkama klevų 
niekas nesirūpina klevų au-į sodams. Tokios žemės ga- 
ginimu, o naikinimas einajima nupirkti visai pigiai 
visais garais. į po $10 už akrą. Porą šim-

Kuomet balandžio mene-'tų akrų apsodink klevukais, 
sį užsibaigia sulos tekėji- kelioliką pėdų, atstu viens

Paryžiaus viename teis
me prasidėjo nepaprasta 
byla. David Rousset, pran
cūzų rašytojas, buvęs vo
kiečių Mattbausen koncen
tracijos stovykloj, apskun
dė komunistų laikraštį “Les 
Lettres Francaises” už 
šmeižtą. D. Rousset jau 
virš metų veda kampaniją 
prieš koncentracijos stovyk
las Rusijoj, Ispanijoj ir 
Maskvos satelitų kraštuose. 
Kadangi D. Rousset daug 
rašė apie koncentracijos 
stovyklas Rusijoj, tai ko
munistų laikraštis jį pa
vadino “falsifikatoriu.” Už 
tai laikraštis patrauktas į 
teismą ir turės atsakyti 
už šmeižimą. David Rous
set iškelta byla primena 
Viktoro Kravčenko bylą 
tam pačiam bolševikų laik
raščiui. Laike Kravčenkos 
bylos paaiškėjo rusiškų
darbo lagerių” barbariš

kumas ir daugelis liudinin
kų! papasakojo teismui sa
vo asmeniškus pergyveni
mus staliniškose vergų sto
vyklose.

Propagandos tikslu Krem
liaus valdovai buvo sugal
voję sušaukti “taikos kon
gresą” Anglijoje, Sheffield 
mieste. Kongreso atidary
mas turėjo įvykti lapkričio 
13 d. Iš įvairių kraštų bu
vo telkiami “delegatai” ir 
nemažai jų turėjo atvykti 
iš kraštų anapus geležinės 
uždangos.

Didelis nusivylimas ištiko 
visus tuos delegatus ir 
“kongreso” organizatorius 
Aųglijos imigracijos ir poli
cijos pareigūnai iš anksto 
persijojo visus delegatus ir 
200 rusiškos propagandos 
agentų negavo vizų atvykti 
į Angliją, o kai kuriuos de
legatus, NKVD agentus ir 
Maskvos šnipus, policijos 
pareigūnai pasitiko aero-

jie butų naudingi. Bet kai 
neatvyko 200 tūzų, kongre
sas suskydo ir jo bosai nu
tarė visą kermošių perkelti 

Varšuvą, po NKVD aki
mis. Ten kongresas ir po
sėdžiavo. Jis priėmė galy
bę visokių rezoliucijų, bet 
visas svietas žino, kad tos 
rezoliucijos yra tik Mask
vos propaganda.

Tas keistas “taikos’’ kon
gresas nepasmerkė kariškos 
agresijos, bet karštai šaukė 
už “uždraudimą” atominių 
ginklų. Tas kongresas smer
kė demokratines šalis, ku
rios karo nenori, bet nė žo
džiu neužsiminė apie Rusi
jos agresijas ir laisvų tautų 
pavergimą Europoj ir Azi
joj. Tai buvo tikras Mask
vos propagandos monkių

drome ir, įsodinę į sekantį ■ kongresas ir Anglijos dar- 
orlaivį, paprašė lėkti, iš kur biečių vyriausybė gerai pa- 
jie atlėkė. Tarpe negavu- ‘ darė, kad kongresą “pra
šių vizų buvo prancūzas ko-'retino” ir privertė jį keltis 
munistas, fizikos mokslinin-j į rusų pavergtą kraštą, iš 
kas Joliot-Curie, sovietų ra-; kur tik rasiškas balsas ir

Neveltui mus senatorius 
George D. Aikenas per ke
lius syk kėlė klausimą ša
lies kongrese, kad įstatymo 
keliu uždraust tą klastą— 
pelnytis Vermonto vardo 
produktais, kurių vertybė 
neprilygsta Vermonto pro
duktams. Jam nepasisekė 
ligi šiol to atsiekti, tam tik
slui įstatymą pravesti, bet 
tai dar nereiškia, kad tas 
nebus atsiekta. Gi tam tik
rus įstatymus pravedus, bus

Musų farmerius laukia kelias užkirsta apgavystei ir 
toks pat likimas, kokio su- mus valstijoj tos rūšies pra-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

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

tegali būti girdimas.
A. Z-as.

Londone, Anglijoj.

PENKTOJI KOLONA

šy^ojas ir žinomas demo
kratinių šalių liežuvingas 
šmeižiką^, Ilja Erenburg ir 
kiti.

Kongreso dęlegatus gali
ma paskirstyti; į keletą rū
šių. Pirmoj vietoj eina sta- 
liniškos įžymybės, aukšto 
rango komunistų vadai, ku
rie kongresui turėjo užduo
ti toną ir vesti jį pagal Mas
kvos propagandos liniją. 
Antroj vietoj figūravo iš
bandyti komunistų bendra
keleiviai, kurie nėra komu
nistų partijų nariai, bet bol
ševikams visada atlieka 
įvairius mauro patarnavi
mus ir laikosi įsikabinę į 
bolševikiškos propagandos 
skverną. Trečioj vietoj ei
na komunistų pilki simpati
kai, kuriuos bolševikai nori 
“išvystyti,” padaryti iš vel
tai galvojančių žmonių sa
vo įsitikinusius šalininkus,

(Atkelta š 2 pusi.) 
štą yra komunistui prievo
lė, jei tai yla Rusijos inte
resuose. »• ’
< Daug vingių ir posūkių 
yra dariusi Amerikos kom
partija, bet ji visada laikė
si Rusijos politikos interesų 
ir niekada nenukrypo nuo 
tarnavimo Rusijai.

Tais visais sumetimais, 
kurių valdžios dokumentas 
išvardija labai daug, vy
riausybė prašo, kad, pagal 
naująjį “Internal Security 
Act” sudalyta komisija pri
veltų komunistus regist- 
į-uotis, kaipo Rusijos agen
tus, kaipo sąmokslą prieš

Dabar teisme irgi stos 
daug liudininkų ir papasa
kos apie savo pergyvenimus 
Rusijos vergų stovyklose. 
Tarp kitų Paryžiaus teisme 
liudys Ispanijos pilietinio 
karo metu pagarsėjęs gene
rolas “EI Campesino” (val
stietis), tikra pavarde Va- 
lentin Gonzales, buvęs ko
munistas. EI Campesino po 
pilietinio karo pabėgo į 
Rusiją, ten jis po kurio lai

nuo kito, apdrausk nuo ug
nies, už 35 iki 50 metų pats 
savaime išaugs auksas ir ta- 

geras pinigus už šį medį.' yo vaikai bus tau labai dė-ĮkJYuvVa^
Kas antn metai valstijos ■ kingi. Tai tokios mus at- - vergų stovyklą. Iš sto- 
seimely iškeliama sis klau-,eities perspektyvom. . vykios generolas pabėgo ir 
simas, bet farmeriai tarpi A. Jenkins. pO ]abaj margy įr prietikin-

gų pergyvenimų pasiekė 
Prancūziją. Dabar jis pa
pasakos teismui, kaip žmo
nės patenka į Rusijos ver
gų stovyklas ir kaip “socia
lizmo šalyje’’ milionai žmo
nių kankinasi nežmoniškose 
sąlygose prie prievartos 
darbų.

mas, tai prasideda begai- 
lestingas klevų kirtimas, 
nes baldų pramonė moka

$€0fl00 VERTĖS MAISTO PRODUKTŲ 
PASIŲSTA LIETUVIAMS VOKIETIJOJ

Bendrojo Amerikos Lie-(rinkos urmo kainomis, kai- 
tuvių Šalpos Fondo pastan-' nuotų $60,000. Tuo tarpu 
gomis šiomis dienomis iš (BALF’ui jos tekainuoja tik 
Amerikos valdžios atsargųrtiek, kiek kainuos jų supa
gauta 60,000 svarų pieno 
miltelių, 30,000 svarų sudy
go sviesto, 30,000 svarų ^apmoka federalinė valdžia, 
kiaušinių miltelių ir 20,000! Jau vien šios siuntos, ne- 
svarų sūrio. įžiūrint kitų, pateisina Ben-

Sviestas, kiaušinių ir pie-jdrojo Amerikos Lietuvių 
no milteliai prieš keletą Į Šalpos Fondo veiklą ir pa- 
dienų buvo pakrauti Great i miltina jo reikalingumą ir 
Lakęs uostuose į laivus naudingumą lietuvių šalpos

kavimas ir vidaus transpor- 
tacija, o jurų transportaciją

Vatnajokull” ir “Cygnus, 
kurie jau išplaukė į Vokie-

veikloje.
Dar yra asmenų ir net or-

tiją, kur bus iškrauti ir ge- ganizacijų, kurios mano. 
lybės išdalintos lietuviams. kad tiesioginė šalpa lietu- 
tremtiniams. Suris jau pa-yiams Vokietijoje ar kitur 
kuojamas ir šiomis dieno-(yra naudingesnė, negu per 
mis bus išsiųstas Vokieti- BALF’ą. Pavyzdžiui, vie

nas BALF skyrius, kurį pa
vadinsime Skyrius X, suma
nė užpirkti ir surinkti mais
to produktų ir juos pasiųsti 
į Vokietiją. Produktų su
rinko 206 svarus, kuriuos 
įkainavo $49 sumai ir juos 
š. m. spalių mėnesį pasiuntė 
į Vokietiją. Pasiuntimas 
kainavo $29. Kiek gi kai
nuotų persiųsti 140,000 sva
rų maisto produktų, jei jie 
butų pasiųsti panašiu bu
du? Čia yra aiškus įrody
mas, kad per BALF’ą paau
kotas doleris yra daug na- 
šesnis, negu tiesiai pasiųs
tas.

jon.
Šios trys siuntos, skai

tant valdžios nustatytomis 
žemiausiomis kainomis, ver
tos $40,600. Jų pasiunti
mą* atsieis apie $1,500, to
kiu budu bendra šių siuntų 
vertė yra $42,000, neskai
tant jų transportacijos Vo
kietijoje.

Šias gerybes lietuviams 
pavyko gauti tik BALF’o 
pastangomis. Kaip žinoma, 
BALF’as yra Amerikos val
džios pripažinta ir įregis
truota šalpos įstaiga, kuri 
naudojasi visomis valdžios 
teikiamomis privilegijomis, 
pripažintoms šalpos organi
zacijoms Amerikoje.

šalies konstituciją ir kaipo 
o todėl juos poselėja, giria šalies išdavikus, 
ir neva tai pripažįsta jų bal- ---------------------------

Kitas žymus liudininkas 
teisme bus Jerzy Glicks- 
man, bolševikų nužudytojo 
Viktoro Alterio, lenkų so
cialistų vado brolis. J. 
Glicksman apei du metu iš
buvo šiaurėje bolševikų 
koncentracijos stovykloje, 
jis buvo sugautas Lietuvoje 
1940 metais ir iki 1941 me
tų rudens buvo laikomas 
vergijoj, o paskui buvo pa
leistas pagal Sikorskio-Sta- 
lino sutartį. J. Glicksman 
vra parašęs knygą apie sa
vo pergyvenimus bolševikų 
vergijoj, jo knyga anglų 
kalboje vadinasi “Tell the 
West.” Apie ją trumpai ir 
“Keleivyje” buvo rašyta.

Paiyžiuje bus ir daugiau 
liudininkų, pergyvenusių 
bolševikų prievartos stovyk
lų režimą ir pasaulis turės 
progos dar kaitą išgirsti, 
kaip Rusijoj žmogus via 
laikomas už nieką, kaip 
lengva ten patekti į vergų 
stovyklą ir koks likimas iš
tinka žmones tose stovyklo
se.

Šia proga visos organiza 
cijos ir asmenys prijaučiu 

Privatiems asmenims ar (lietuvių šalpos darbui pia
ne pri pažintoms organizaci-,šomi bet kokią pagalbą lie- 
joms šios siuntos, skaitant tuviams užsienyje siųsti

Juo didesnė bus Tav» 
Lietuvai gelbėti auka. ju< 
Tėvynė bus Tau labiau dė 
kinga. Aukas priima Ame- 

- rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skyriau

są, kaipo “autoritetingą” 
masių balsą. Nemaža dele
gatų buvo ir paprastų paci
fistų kurie mano, kad ka
rai yra žodžiais nubaidomi, 
kad taika yra tuščiais žo
džiais pagrindžiama ir kad 
Vakarų-Rytų konfliktas ga
lima plepėjimu pašalinti ir 
išspręsti. Pacifistai visados 
yra pirmos nišies sakeliai, 
kurie pasikabina ant viso
kios propagandos meške
rės. Kraštutiniai pacifistai 
kadaise Prancūzijoj skelbė, 
kad “geriau vergija, kaip 
karas.” Tie idiotai para
gavo ir karo ir vergijos ir 
daugeliui jų, po vergijos ra
gavimo, atsidarė akys, o tie, 
kurie ir šiandien taip tebe
galvoja, tie kaip tik tinka 
Maskvos imperializmui į 
liokajus, kaip jų pirmtaku- 
nai prieš 15 metų buvo Hit
lerio liūdni liokajai. Penk
toji “delegatų” grupė, ir 
pati svarbiausioji, buvo So
vietų NKVD (slaptosios po
licijos) agentai, kurių par
eiga yra sekti, kaip delega
tai užsilaiko, kurie verti yra 
pagyrimo ir atlyginimo ir 
kurie turi būti numatyti į 
kandidatus “likvidavimui.” 
NKVD delegatai ypač atsi
dėję visur seka rusiškų ir 
kitų satelitinių kraštų dele
gatų laikyseną

Visa ta “taikos delegatų ’ 
gauja turėjo susirinkti 
Sheffielde, iš kur butų lei
džiami į pasaulį “manifes
tai” ir visokie “taikus” šu 
kiai, bet taip surašyti, kad 
tik rusiškam imperializmui

«KELEIVIO”
KALENDORIUS

Baigiamas Spausdinti

1951 metų “Keleivio” ka
lendorius jau baigiamas 
spausdinti. Tikimės po dve
jų savaičių pradėti jį siun
tinėti visiems užsisakiu
siems.

Ateinančių metų kalen
doriuje bus daug skaitymų, 
daug vaizdų iš lietuvių tau
tos praeities, daug informa
cijų apie Amerikos gyven
tojus ir visas valstijas, nau
dingi straipsniai apie daržų 
priežiūrą ir k., plačios ži
nios apie lietuvių literatūrą 
ir rašytojus ir daug visokių 
kitokių skaitymų ir naudin
gų patarimų.

Dabar pats laikas “Kelei
vio” kalendorių užsisakyti, 
kad jį dar iki Naujų Metų 
galėtume gauti. Kaina 50 
centų. Užsakymus prašome 
siųsti:

“Keleivis”
636 E. Broadvray

So. Boston 27, Mass.
■ - -------- —■

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

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

I4r. A. žamžickas. 
R.N.O.H. Stanmore, 
Mriddlesex. England.

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

"Keleivio” Admiabtraeija.

t
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENC

Dėl Korėjos Karo
r ___________

Rašant mums šiuos žo- likos padalytus žygius te-
džius, iš Korėjos telegrafas nai jisai pavadino “krimi-
praneša bauginančių žinių, naliniu darbu*' ir reikalavo,
Vos tik generolas MacAr- kad Jungtinių Tautų saugu-
thur įsakė savo armijai su- mo taryba nubaustų Ameri-
stiprinti puolimą ir užbaigti ką už tai ir priverstų ją tuo-
karą, kad Kalėdoms karei- jau ištraukti iš Korėjos ir
viai galėtų jau sugrįžti na- Formozos visus kareivius.
mo, prieš amerikiečius atsi- . . , .... . . šitas Maskvos pakaliko
mi,-„ „i J, i„„ i- akiplesiskumas nustebino

dėjo ir sumuštų Korejo: 
munistų likučiai.

Eidamos bangomis diena
ko ne taikos,bet keršto. Ži
noma, Kinijos komunistai1

.... , . nebūtų tokie akvplėšos, jei-’
ir naktį, sitos raudonųjų ju „ os nestovžtų!
mongolų ordos jau prašilau- - Rusjja lr jei
zę per aliantų frontą ir uz- ;u Rjnija uj
ėjo is užpakalio. Rašant Rusjja rem. kiniečius kuo 
siuos žodžius žinios sako, --

g£tETVI3, SC. BfOTON

SĖKMINGA OPERACIJA TAMSOJE

Gcrald Kilbourne. 14 metu berniukas, buvo operuojamas 
Detroito ligoninėj, kada elektros šviesa dėl audos užgeso. 
Daktarai baigė operaciją “patamsyje” ir sėkmingai vai
kui išėmė iš galvos kulipką. Berniukas šypsosi motinai 
po operacijos.

SKANDALINGA
SITUACIJA

Londono divorsu teisme

KAIP GAMINTI KAUFIJORUS
Virinti Kalifijorai

Kalifijoras yra kopūstų
su druska. Tuo pačiu laiku 
užvirink skauradoj tomei-

anądien buvo iškeltas aikš- šeimynos augalas ir labai -aS’. m»ltus su 4 šauk-
di- prėskas, todėl prie jo reikia sta1’ va"dens T, sumaišyktėn nepaprastas anglų 

džiunų šeimynos skandalas. 
Sir John Mayhew iškėlė sa
vo žmonai divorso bylą, 
kaltindamas ją susidėjus su 

i kitu vyru, būtent su jo pa
ties tėvu.

į Ir, kas įdomiausia, ponia 
Mayhew, 37 metų amžiaus 
moteris, prisipažįsta, kad 
tai tiesa. Sako, mano uoš
vis, nežiūrint savo 66 metų 
amžiaus, darė man “lytinių 
sugestijų” per šešis mėne
sius, iki sutikau su juo susi
dėti.

šu tomeitėm. Pavirink o
taip jis negardus. Dabartį- mi,nu,tes- Bet. n^lat mai- 
niu laiku vra pats kalifijorųi^ųkad "epnsviltų. Dabar 
sezonas, 'todėl jie nelabai sudek lsvl,,nti» kallfD°'«

šiek tiek prieskonių, nes ki

kaserolę, pirma ištrynus ją 
margarinu, ir užpilk paruo
štas tomeites. Ant viršaus 
uždėk duonos trupinių, pir
ma paspirginus juos su 
margarinu ar sviestu ir su
maišius su tarkuotu suriu. 
Pabarstyk ant viršaus tru
putį druskos, pipirų. Pake
pink viską vidutiniame kar
šty (325 laipsnių) apie 30 
minučių ir duok stalan kar
štą kaip pagrindini davinį 
pietums ar vakarienei. Tu
rėtų užtekti jrenkiems žmo
nėms.

bangus ir verta jų paban 
dyt. Pagaminti lengva. 
Neblogas yra šitoks recep
tas: >
1 galva kalifijoro.
2 šaukštukai sviesto bei mar

garino.
Puodukas duonos trupinių.
2 virinti kiaušiniai.
Druskos, petruškos, paprikos ir

nutmego.
Kalifijorą suskaldinti at

skirom šakelėm ir išvirinti, 
paskui pagruzdinti skaura
doj ant sviesto ar margari
no. Gruzdinant reikia nuo
lat maišyti, nes greit pri
svyla. Kai pagrus, apibars
tyti sausais duonos trupi
niais, sukapota petruška, 
sudėt kapotus kiaušinius ir 
pasudyt kiek reikia. Ant 
pat viršaus padulkinti pap
rikos, nutmego ir pipirų. 
V algomas kaistas kaip 
priedas prie mėsos ar žu
vies.

Sir Mayhew yra vedęs 
tjau trečią sykį ir pareiškė 
teisme, kad jo tėvas “sveti- 

i moteriaująs” ne tik su da
bartine jo žmona, bet taip 
pat buvo paviliojęs jo pir
mąją ir antrąją žmoną.

Advokatas paklausė po
nią Mayhew, kodėl ji prie 
seno savo uošvio pristojo?

“Uošvis žadėjo padalyti
... tz • --------mums daug gero, jei aš bu-

nją ir pusę Korėjos; paga-į ajz l'iotSUS gera,” atsakė jinai,
bau atsisakė užtenkama,! t'2»CSUS-Aš pagalvojau, kad jeigu
paremti Čian Kai-seką ir -------- 1 1 J j &

kad aliantų padėtis Korė- Amerikoje tuo tarpu kyla! RuJ?uni«. ^en^ZmogŽudystė
ini nosidarZ lahni m-asla I . * 7 < 1*113 ir DUSe KorelOS: I)a2a-1 .joj pasidarė labai prasta, reikalaviroai ka(I MacAr- 
galbūt net ir katantrofinga 'thurui butu leista valtoti 
Pats MacArthur sako, kad;atomjnes bombas aeš Kj. 
situacija labai rimta. inijos kol?unistus. Washing-

Šiuo tarpu musų vai-’tone atvirai kalbama, kad 
džia neleidžia Mac Arthurui, šiaip ar taip, trečias karas

tuo budu leido komunis
tams apžioti Kiniją su 470,-

Kai audrai siaučiant aną
syk Marbleheado kolonijoj

bombarduoti Kinijos komu- jau atrodo neišvengiamas.

000,000 gyventojų* jftida-įj Bostono šiaurėj) užgeso 
vusios komunistams beveik į žiburiai, nežinia keno ran-

nistų karo sandėlių už Man- 
džurijos sienos. Priešo or
laiviai atlekia iš Mandžuri- 
jos, pridaro mūsiškiams 
nuostolių ir vėl skrenda at
gal per Yalu upę į Mandžu- 
riją, o mūsiškiai orlaiviai 
negali jų vytis ir negali 
bombarduoti Mandžurijoj 
priešo ginklų bei amunici
jos centrus.

Žiūrint iš šalies išrodo, 
kad musų valdžia nenori 
užrūstinti Kinijos komunis
tų, tikėdamosi padaryti su 
jais taiką.

Bet Kinijos komunistai 
apie taiką visai nenori kal
bėti. Štai. pereitą savaitę 
atvyko Amerikon. į Jungti
nių Tautų saugumo tarybą, 
Kinijos komunistų delega
cija. Buvo, matote, reika
laujama, kad kiniečiai pasi
aiškintų dėl jų įsiveržimo 
Korejon. Ir ką gi jie pa-

Milionai senų motinų ir 
jaunų žmonių klausosi tų 
kalbų drebančiomis širdi
mis ir sunkiai dūsauja. Jos 
dar neužmiršo antrojo karo 
baisybių, o trečiasis, su ato-j 
minėmis bombomis, butų 
juk daug baisesnis!

Mes trokštam, kad nuo 
tokios nelaimės žmonija 
butų kaip nors apsaugota. 
Bet jeigu tokia katastrofa 
įvyks, tai kaltas dėl jos bus 
vien tik Maskvos imperia
lizmas.

Jei demokratines šalis ga
lima kuo nors kaltinti, tai 
tik dėl perdaug didelio jų 
taikumo ir neapsižiūrėjimo, 
nes tasai jų taikumas ir 
nuolaidumas kaip tik ir pa
skatino Rusija vis daugiau 
grobti ir vogti.

Antrąjį karą laimėjo de
mokratinės v a 1 s t v b ė s—

pusę pasaulio, demokrati- komis buvo nužudyta savo
nės valstybės dabar nutarė bu^e Bėry. Atherton aite, 
ginti Korėją, kuri yra už 46 amžiaus mokytoja.
10,000 mylių nuo Bostono. Vietos gyventojams ji buvo 

žinoma kaip labai rami, 
Musų, lietuvių tauta, taip rimta mergina, su kitais ne- 

pat nori būt laisva, ir, be. susidėdavo, su vyrais neuž-
abejo, daugiau to nori negu 
korėjiečiai. Jau dešimts 
metų kaip mes negalim nu
važiuoti Lietuvon savo tė
vų aplankyti. Jų taip pat 
neišleidžia. Negalima dar
gi laiškais susižinoti. Ame
rikoje prasikaltusį visuome
nei ar valstybei asmenį nu
teisia kalėjiman, bet ir tai 
galima parašyti jam laišką 
ir atsakymą iš jo galima 
gauti: galima net kalėji
man nuvykti ir asmeniškai 
jį aplankyti. Gi su Lietu-
\os žmonėmis negalima su- hea(jo skalbykla padavė po- 
sižinoti. v admasi, jie dau
giau suvaržyti, negu kalėji
me. Jeigu demokratija da-

siimdavo, todėl policija ne
galėjo suprasti, kas ir ko
kiais motyvais galėjo ją nu
žudyti.

Bet tolimesnis tyrinėji
mą parodė, kad tik savo ko
lonijoj ji buvo tokia kukli. 
Už kolonijos ribų ji buvo 
plačiai žinoma ir turėjo ne 
vieną “kavalierių.” Polici
ja surado jau kelis vyriš
kius, kurie prisipažino turė
ję su ja ilgoką “romansą.

Tuo tarpu viena Marble-j

jis visa tai padarys, ką ža
da, tai aš su savo vyru turė
sim gerą gyvenimą.”

Ji suguldavusi su savo 
uošviu per devynius mėne
sius. Tuomet ji pradėjusi 
jau atsisakinėti nuo jo. Se
nis tada supykęs ir pasa
kęs: “Kaip tu man, taip aš 
tau. Tu nieko iš manęs ne
gausi.”

Pagaliau ii prisipažino 
savo vyrai apie save santy
kius su uošviu. Vyras įnir
šęs ir pametęs ją. Dabar 
reikalauja perskyrimo. Ji 
nesipriešina.

Kalifijorai Paprastu Budu
Paprasčiausis ir lengviau- 

?is kalifijorams ruošti bū
das yra toks: Suskaldyk ka
lifijoro galvą atskirom ša
kelėm ir pamirkyk šiltam 
vandeny su druska apie 30 
minučių. Tada nusunkti, 
užpilti šviežiu vandeniu ir 

į įdėti šaukštuką draskos 
kvortai vandens. Pavirinti 
15 minučių. Nusunkti, už
pilti sviestu ir apibarstyti 
sausais duonos trupiniais. 
Jeigu yra amerikoniško sū
rio, galima jo sutarkuoti ir 
apibarstyti. Valgoma kaip 
priedas prie mėsos.

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
ŠVENČIŲ DOVANOMS

akė? Jų delegacijos pir- Amerika ir Anglija. Jos iš- 
mininkas >Vu Hsiu-chuan gelbėjo ir komunistinę Ru- 
pareiškė, kad jis nedaly- siją. Tačiau karą laimėjus 
vausiąs jokiose diskusijose,' jos nieko nepasiėmė sau, 
kur bus kalbama apie kinie-'bet-viską atidavė išgelbė- 
čių agresiją Korėjoj. Jis at- tam Rusijos bolševizmui, 
vykęs čionai ne save teisin- Jos paaukavo Maskvai Lie
ti* bet iškelti apkaltinimą tuvą, Latviją ir Estiją, pas- 
Amerikai dėl jos įsiveržimo kui atidavė Kremliaus dik- 
Korejon ir Formozon. Ame- -taturai dalį Vokietijos, visą

bar mato reikalo ginti Ko 
rėją, tai mums rodos, kad 
daug didesnis rekialas buvo 
apsaugoti Pabalčio kraštus 
ir kitas savo pozicijas Eu
ropoje, kuomet bolševizmas

licijai sukruvintus vyriškus 
marškiniu.-. Tie marškiniai 
buvo paduoti tai skalbyklai 
išskalbti tuojau po to, kai 
mokytoja buvo nužudyta. 
Policija kelis asmenis jau 
suėmė, bet išklausinėjus pa
leido. Rašant

SERENADA
(Patral Heinę)

Keno skamba čia daina. 
Kada miega jau visi?
Kas per vieni jie tokie? 
Kelkis, mama. gal rasi.

Gulk, vaikeli, buk ramus, 
čia negali nieks dainuot; 
Aš čia nieko nematau— 
Tu galėjai tik sapnuot.

Tai ne žemės tie balsai. 
Kad taip širdis ėmė plakt; 
Mane šaukia angelai—
Na. mamule, labanakt.

I—sas.

Pikeliuoti Kalifijorai

Kalifijoras pikeliuojant 
reikia žiūrėti, kad jie butų 
tvirti, neištižę. Suskaldyk 
kalifijoro galvą atskirom 
šakelėm, kad prie kiekvie
no žiedo butų geras kotelis.
Pavirink vandeny su drus
ka apie 3 minutes ir atšar-
giai supakuok i stiklus. Ta- skajtvtojai švend,,
da paimk kvortą uksu«, - - d *
puoduką vandens, puoduką savo dra
cukraus ir pusę puoduko raži«* * :_ o vaikai
garstyčių (muštardos) sėk- paZ‘ anL,em: ’ ° va.lkai u. » s *. , .... -L - • vams. Praeita savaitę skai- ilu. Užvirink šitą mišinį ir . .. T v. ... a i v/- 'tvtoias J. Stašaitis is Maha- karstą užpilk ant kalifojo-. « p .
ra, kad stiklai butų pilni. oy. ty’ Fa*’ uz ,e . 
_4’ . , i- • i rasti savo geram drauguiTuojau uždaryk aklinai. Si-M Kuzmickiuj Ma!lanOy 
tas pikelis vartojamas pne Cit p Mr? E '

Pastatytas vemo Hiįh .. 
vietoj, jis gal. stovėt, labai, '

, . , . _ . . 511108 ZO"| Švedijoj iš 7.000.000 gyven-
buvo primuštas, bet šito jos į džius kaltininkas dar nebu-^ojų, 3.000.000 važinėja dvira- 
nepadarė. Už šitą klaidą vo nustatytas.
dabar tenka mokėti krauju.

e-.ais.

ilgai.

Kalifijorai su Tomeitėm
Galva kalifijoro.
2 puodukai tomeičių.
Pusė puoduko tarkuoto sūrio. 
2 šaukštai miltų.
Puodukas duonos trupinių.
2 šaukštai margarino.
Druskos ir pipirų.

Suskaldyk kalifijorą at
skirom šakelėm ir išvirink

A. Evanoskas, Ashley, Pa

CLEVELAND, OHIO

ARIZONOJ ŠITOKIE KARŠČIAI

lytinėse Valstijose šalta. Viduriniuose Vakaruose sniegas 
žmones kankina, o Arizonoj mergaitės kepinasi saulėje 
maudymosi kostiumuose. Vaizdas iš Phoenix, Ariz., 
miesto.

Naujo pasaulinio karo 
niėkas nenori. Ypač neno
ri jo demokratinių šalių gy
ventojai ir jų vyriausybės. 
Bet, deja, karo ar taikos 
klausimas priklauso nuo 
imperialistinio bolševizmo. 
Jei Rusijos diktatūra jau
čiasi pasiruošusi ir stipri, 
mes karo neišvengsime ir 
turėsime įtempti visas jė
gas, kad ir Maskvos dikta
tūrą patiesti, kaip buvo pa
tiesta Hitlerio diktatūra. 
Laisvė yra už viską bran
gesnė, dargi už taiką. Tą 
ypač žino pavergtos tautos, 
kurios sunkiai pergyvena 
bolševizmo diktatūros jun
gą. —S.

“KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

Užrasykit jį Savo Draugams ir Giminėms

NEPAMIRŠKIE
(Aukojant jai knyjrą)

Nepamirškie manęs 
Toli, toli būdama: 
Atsinrnk. mieloji.
Nors šią knygą imdama! 
Ir kad raidėms josios 
Akys tavo, miela, slis 
Tarp kitų ir mane 
Teatsimena širdis.

I—sas.

PAAIŠKINIMAS:

Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikrašti užrašot. Prašom pažy
mėti. jog tai “Kalėdų Dovana.”

Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinė- 
sime “Keleivį” ištisus 1951 metus.

“Keleivis” Jungt. Valstijose kainuoja metams $3.00.

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

Lapkričio 18 d. įvyko 
bendras SLA kuopų vaka
ras. Publikos buvo nema
žai; meninė dalis buvo tu
rininga. Turėjome viešnią 
P. Biežienę, Dr. Biežio 
žmoną, kuri buvo pakviesta 
į sceną be pasiruošimo. Su
dainavo kelias dainas, pub
lika labai plojo. Reikia pa
sakyt, kad P. Biežienė turi 
labai gražų balsą ir dainuo
ja lengvai, scenoje stovi 
elegantiškai, net miela žiū
rėt ir klausyt.

Publikai jos dainos ge
riausiai patiko. Aš linkiu 
P. Biežienei sveikatos ir 
kad ji ir vėl atsilankytų 
ir bent- laike SLA seimo 
clevelandiečiams padainuo
tų. —U. M. C.

NESPĖJA LIETI
ŠLIUBINIŲ ŽIEDŲ

Laikraščiai praneša, kad 
New Yorko auksakalviai 
nespėja gaminti šliubinių 
žiedų—tiek tenai padaugė
jo vedybų. Surinktomis ži
niomis, šiemet per liepos 
mėnesį New Yorke buvę 
parduota 100 nuošimčių 
daugiau vedybinių žiedų, 
negu pernai tuo pačiu lai
ku.

Šitas skubotas vedybme- 
tis aiškinamas tuo, jog jau
ni vyrai suskato tuoktis, 
kad lengviau butų galima 
pasiliuosuoti nuo karo tar
nybos.

*
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|lš Plataus Pasaulio
Ambasadoriai Grįžta Jų Teisingumas

Amerikos ir Anglijos am-į Rytinėj Vokietijoj sovie- 
basadoriai Maskvoje, Alau j tų kariškas teismas nuteisė 
G. Kirk ir Sir David Kelly, vieną 12 metų berniuką 10« A f • • w . A 1 • X Japleidžia Maskvą ir grįžta 
į savo kraštus “atostogoms” 
ir raportuoti apie santykius 
su Maskvos vyriausybe ir 
gresiantį pasaulio karą.

Vengrija • • a*įspėja”

metų kalėti prievartos dar
bų stovykloje už tai, kad jis 
nešėsi puodinę su klijais ir 
rengėsi lipinti atsišaukimus, 
nukreiptus prieš bolševikų 
vyriausybę.

San Marino BlokadaVengrijoj kilo pirkėjų 
panika, žmonės eilių eilė-; Tarp Italijos ir mažiukės 
mis stovi prie krautuvių ir San Marino respublikos 
perka, ką tik gauna, ypač'(12,100 gyventojų, 28 ket- 
valgomieji daiktai greit iš-.virtainės mylios ploto) iški 
graibstomi. Vengrijos vy- lo “šaltas karas.” Italija 
riausybė paskelbė įspėjimą,' pastatė prie tos respublikos 
kad tiktai “liaudies priešai” į sienos savo policiją ir rei- 
supi iki nėja maistą ir keta! kalauja, kad vykstantieji iš 
su jais pasielgti labai griež- ir į San Marino turėtų nu- 
tai. statytus dokumentus. Taip

pat sulaikomi sunkvežimiai. 
San Marino respublika šau
kia apie italų “blokadą.

fįmetais vasario 16 dieną viešai 
'paskelbti «:r tuojau pradėti vyk- 
'dyti.
į ALT suvažiavimas pareiškė 
i pageidavimą, kad prie dabar 
veikiančios Chicagoje bendruo
menės problemoms studijuoti 
komisijos butų sudarytos šios Į 
komisijėlės:

(1) politinės ir visuomeninės 
veiklos ir (2) kultūrinės veik
los planavimo komiaijėlės.

Ir čia sužymėtam bendruo
menės organizacijos sukūrimo 
keliui reikia pritarti, nes kiek
vienas merdėjimas bei vietoje 
tupčiojimas yra kūrybinių jė
gų užšaldymas ir ju dezorgani- 
zavimas.

Dabar, kada klausimo spren
dimui yra duota eiga, visi lie
tuviai šiuo klausimu turi do
mėtis ir ji pasekti.

—K. B.

SIAURYS KORĖJOS miesto vaizdas

Pakistanas Skundžiasi

Pakistanas paskelbė, kad 
Afganistano kariuomenė 
įsiveržė į jo teritoriją pra
eitą savaitę. Afganistano 
ambasada Washingtone tą 
žinią griežtai užginčijo. 
Ginčai dėl sienų nustatymo 
jau eina keli mėnesiai tarp 
tų dvejų valstybių. Afga
nistanas reikalauja atiduoti 
jam plačią pasienio sritį, 
kurioje gyvena afganų gi
minės žmonės.

Ekvadoras Skaito Galvas

Ekvadoro respublika lap
kričio 29 d. skaitė gyvento
jus. Ta proga buvo paskelb
ta nacionalinė šventė ir vi
si gyventojai turėjo būti na
muose nuo pusiaunakčio iki 
5 vai. po pietų. Ekvadoras 
pirmą kartą per savo nepri
klausomo gyvenimo 128 
metus darė visuotiną gy
ventojų surašinėjimą. Kai 
kurie indėnų apgyventi kai
mai liko ir dabar nesurašy
ti, nes gyventojai išvaikė 
surašinėtojus.

Danų Tyrinėtojai

Danų mokslininkai vienu 
laivu vyksta dviems me
tams į plačiąsias juras tyri
nėti jurų gelmių gyvius. 
Giliausia jura siekia virš 
35,000 pėdų ir kas tokiose 
paslaptingose gelmėse gy
vena, mažai tėra žinoma. 
Danai turi prietaisus iš
traukti iš giliausių gelmių 
gyvus padarus, jei ten to
kių yra.

IRO Veikla

International Refugee Or- 
ganization (IRO) šiuo me
tu turi savo globoje dar 
300,000 išvietintųjų žmo
nių. Ateinančių metų rug
sėjo mėnesį IRO užsidarys, 
o iki to laiko ji tikisi iškel
dinti veik visus DP į įvai
rius kraštus. Liks 16,600 
žmonių, kuriems įkurdniti 
užjūriuose nėra jokios gali
mybės. Tame skaičiuje liks 
ir keli tūkstančiai lietuvių.

KAS MUMS RAŠOMA

Kam Kritikuoti Lenkus ir 
Polka*

Kai rašo visokie žmonės, tai 
ir aš noriu parašyti savo nuo 
monę apie “polkas’ ir lenkus. 
Aš skačtau lietuviškus ir len
kiškus laikraščius. Lietuviš
kuose vis randu kritikos len
kams. bet lenkiškuose niekada 
neužtikau, kad kritikuotų lie
tuvius. Lietuviai rašo, kad ra
dio valandėlėse negrajitų pol
kų, ba jos lenkiškos. Ka, tai 
kodėl lietuviai neišgalvoja savo, 
lietuviškų polkų? Aš pažįstu 
daug lietuvių ir lenkų ir, atro
do, kad lenkai mandresni, negu 
lietuviai, o jei kuris lietuvis 
kiek dedasi gudresnis, moka 
skaityti ir rašyti, tai žiūrėk 
dažnai toks jau ir krypsta į 
bolševikus ir tuo Įrodo, kad jo 
visas gudrumas yra vėsai men
kas.

Lietuviai pyksta ant lenkų už 
Vilnių, kam Vilnius priklausė 
Lenkijai. Aš esu iš Vilniaus 
krašto ir, kiek aš žinau, ten lie 
tuvių buvo visai mažai. Buvo 
ten gudų, ruskių, lenkų ir šiek 
tiek lietuvių (margių, dzūkų) 
Vilniaus miestas irgi mažai tu
rėjo lietuvių. Aš tą Vilniaus 
kraštą myliu, nes ten mano 
gimtinė, bet aš neturiu jokios Į 
neapykantos nei lenkams nei 
lietuviams, by tik butų geri 
žmonės. Dabar kada Stalinas 
turi apžiojęs ir Vilnių ir visą 
Lietuvą, tai ko mums peštis dėl 
to miesto ir dėl to krašto, kurį 
maskolius lačko savo vergijoj ?

Marga Vilenskinė.
Hudson. Mass.

Po stiprių bombardavimų šiaurinės Korėjos pramonės 
miestas Konan atrodo kaip griaučiai. .24 orlaiviai daužė 
tą miestą, numetė 328 bombas ir iš pramonės centro liko 
tik griuvėsiai.

pimo. O tie nelaimingieji, 
kurie neturi jokių emigraci
nių galimybių, musų pagal
bos labai reikalingi.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau dėdės Prano Kerbedžio,

. i kilusio iš Šiaulių apskrities ir jau 
senokai atvykusio Amerikon. Kitų- Šis koncertas bus jau tre-'syk jis gyveno Bostone ar jo apy- 

. . ■ linkėj. Kas apie j žino, malonėscias tremtinių ruošiamas pranešti man šiuo adresu: 
koncertas. Savo programa «2nnweueXrb^fc,
ir jos dalyviais jis yra skir-! u. p. Harteourtberg, 
ringas nuo pirmųjų dviejų?-----------------------------------

laiesl.au brolio Kazimiero M.ita- siame Koncerte salia uem ,io kuris atvvko Amerikon 1913 me
tinių dalyvauja ir vietinis tais ir buvo apsigyvenęs Chicagoje,

.. t -i * i • j paskui apsivedė ir pakeitė pavardęsolistas Juška, kuns dau- , Charles Yurech. Brangus brol.. 
geliui, yra gerai .
bet jau senai negirdėtas, busiu labai dėkingas. Mano 
Naujovė bus ir V. Žukaus- Į V. Guzauskas.
ko pasirodymas, kuris yra
pagarsėjęs savo juokais, 
taikliu gyvenimo pavaizda
vimu iš linksmosios pusės. ,ke Chicagoj Jis arba kas 

Po pirmųjų dviejų kon- n.a.ones pranešti man jo ad- 
certų daug kas gailėjosi, resą 
kad tuose koncertuose ne
buvo. Reikia manyti, kad 
dabar bus panašiai su tais, 
kurie laiku koncertu nesu
sidomės. Dzūkas.

Vanderhoof, B. C., 
Canada.

PATERSON, N. J.

adre 
(52 i

Paieškau Petro Rimkaus, kilusio iš 
Alėjų kaimo, Raseinių apskrities. 

1 Savo laiku dirbo Tananevičiaus ban-

Juozas J. Ražaitis, 
3 Halfmoon St., 

Dorchester, Mass.

(50)

Pagaliau Pajudėjo ii Vietos tarta;
(b) Taryba pripažino ir tai.

Amerikos lietuvių Į bendrą kad tokios organizacijos tgy-
organizaciją susibūrimo klausi- vendinimas yra jos pačios rei- 
mas pagaliau lyg ir pajudėjo iš kaias jr net pareiga: 
vietos. Amerikos Lietuvių Ta- (c) Nutarta, kad sprendžiant 
rybos suvažiavimas. Įvykęs lap- ši klausimą, reikia pačios Tary- 
kričio 17-18 dienomis New Yor- bo<, uždavinius praplėsti ir jos
ke. tuo klausimu gan aiškiai organizaciją pritaikinti 
pasisakė. Nors ALT oficialaus ruomenės struktūrai, 
nutarimo tuo klausimu neteko
pastebėti, bet sprendžiant iš 
spaudos komentarų, tuo klausi
mu prieita šitokio nusistatymo:

bend-

(a) Taryba pripažino, kad 
bendruomeninio Amerikos lie-

Esą pavesta ALT Vykdoma
jam Komitetui iki 1951 metų 
sausio 15 dienos parengti ati
tinkamą ALT statuto pakeiti
mo projektą, ščs statutas bu
siąs išsiuntinėtas Tarybą su-

tuvių susiorganizavimo reikalas darantiems organizacijų cent- 
negalima atidėlioti ir iš esmės rams ratifikuoti sąlyga, kad jis 
tol>'os organizacijos idėjai pri-'galima butų be kliūčių 1951

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudę 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk tavo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 30tk Nuw York 1, N. Y.

Jie Dar Nepasimokė

Patėmijau “Keleivio” 44 nr. 
žinutę iš Clevelando apie poli
tišką repubkkonų parengimą, 
kuriam vadovavo J. Smetona. 
Ar nebus tai garsaus pabėgėlio 
šeimos narys?

Tame aprašyme koresponden
tė skundėsi, kad svetainėj žmo
nės buvo skirstomi, vieniems 
buvo duodamos garbingesnes 
vietos, o kitiems teko sėstis 
ten. kur atliko nuo garbingųjų. 
Tie žmonių skirstymo įpročiai, 
matomai, yra atvežti iš Lietu
vos Smetonos laikų, kada žmo
nės buvo skirstomi į “elitą” ir 
eilinius, bebalsius piliečius, ku
rie tik pyliavas pylė ir duokles 
mokėjo.

Prie Clevalando aprašymo 
noriu pridėti, kad ir čia pas 
mus Chicagoj buvo panašus at
sitikimas. Spalių 15 d. Chica
gos tremtinių vyrų choras da
vė koncertą Sokolų svetainėj. 
Pirmą kartą teko būti grynai 
"tremtiniškame” parengime. 
Nuvykau apie pusvalandį anks
čiau ir pastebėjau atitvertą vie
tą. kur eiliniams žmonėms ne
buvo leidžiama sėstis. Pirmą 
kartą mačiau toje svetainėje 
tokį atitvertą gardą garbin 
giems žmonėms, kurie užsimo
kėję tą pačią kainą, kaip ir mes 
griešni, gavo geresnę vietą. Į 
tą gardą sodino ne prasikaltė
lius. kuriuos butų reikėję da
boti, kad jie nepabėgtų, bet 
“garbingus” žmones, kurių tar
pe matėsi pustuzinis ar dau
giau kunigų.

LSS 19-to* Kuopos 
Susirinkimas

KoręspondencijoS
BROOKLYN, N. Y. , Pirmininkas—Juozas Am- 

Įbrozaitis; iždininkas—Pet
ras Montvila; Trade Board 
(2) — Jurgis Žerolis ir

~ zw v v « Frank Vaitukaitis; Trade
Gruodžio (December) 8 gxecuriYe — Robertas Šu-

į’ VU.U3.’ kisi Pildomoji Taryba (2)
—Juozas Urbonas ir Juozasro, Lietuvių Atletų Klube, 

168 Marcy Avė., įvyk? Lie
tuvių Socialdemokratų Są
jungos 19-tos kuopos meti
nis susirinkimas. Progra-

Kivyta. —F. V.

Vaišės Akelių Šeimoj
Mrs. Mary Akelienė sumoję numatyta valdybos at-sav0 sunumis Padėkos Die. 

skaitiniai pranešimai ir
kuopos valdybos 

Be to, bus duo
dama įvykusio kuopos ban
keto apyskaita. Visi nariai 
prašomi būtinai ir punktu
aliai atvykti.

Kuopos Sekretorius.

Lietuvių Siuvėjų Reikalai

Lapkričio 29 d. Įvyko ne
paprastas susirinkimą? dėl 
rinkimo Pildomosios Tary- 
bos lietuvių siuvėjų 54 sky
riaus A. C. W, of A., 11-27 
Arion Pl., Brooklyne.

Šio skyriaus siuvėjai vi
suomet rinkdavo savo virši
ninkus, paprastai, rankų 
pakėlimu, bet šiemet dabar
tinė valdyba jau sumanė ki
taip, nuėjo pas Joint Board 
sekretorių A. Millerį ant 
rodos, kad jis prisiųstų laiš
ką, tai ir prisiuntė, pareikš
damas, kad “slaptas balsa
vimas yra praktiškiausias.”

Keletos balsų dauguma 
praėjo tarimas rinkti visus 
skyriaus viršininkus slaptu 
balsavimu.

Taipgi šiame susirinkime 
įvyko nominacijos kandida
tų. Rinkimai Įvyks, rodos, 
13 d. gruodžio, tad mes pa
tariame visiems geros va
lios lietuviams

naujos
Irimai 

i gzxz\xixzcsz

Žinotina kaip Patersono, 
taip ir apielinkės lietu
viams, kad gruodžio 7 d., 
šį ketvirtadienį, 8 vai. va
kare, 27 North Main Street, 
yra rengiamos prakalbos ir 
judami paveikslai. Bus ge
ri kalbėtojai iš New Yorko 
ir įdomus judami paveiks
lai. įžangos nebus. Ren
gia SLA 101 kuopa.

Kuopos vardu kviečia
J. Dulki*.

ną turėjo pas save surengu 
si šaunias vaišes. Dalyva
vo daug giminių ir pHZĮSta 
mų, tarp kitų buvo Spū
džiai, Ramanauskai su sū
numi ir dukterimi, Buivy 
dai, Gervickienė, Čerkaus 
kas ir daug kitų svečių.

Vaišės praėjo labai drau
giškoj nuotaikoj, prie dai
nų, žaidimų ir pasikalbėji
mų. Svečiai skirstėsi vėlo
kai, dėkodami maloniai šei
mininkei už smagų pobūvį 

B.

BROCKTON, MASS.

Čia jau tokia tradicija, 
kad vasaros pasilinksmini
mai uždaromi, o rudens ir 
žiemos sezonas pradedamas 
Lietuvių Bakūžės paroda, 
kuri paprastai vyksta rug
sėjo pradžioje. Šiemet to
ji paroda praėjo ypatingu 
pasisekimu. Joje buvo pa
vaizduotas vykdomas Lietu
voje genocidas ir musų tau
tinis menas.

Nuo minėtos parodos ligi 
šiol Brocktone nebuvo jo
kios rimtesnės kultūrinės 
pramogos, nors tokių pagei
dauja tiek senieji gyvento
jai, tiek naujieji ateiviai.

. .j Šių spragą pasiryžo užkim-
atpiti ir hnRnnf S1?veja SI šti tremtiniai, kurie gruo- ateiti balsuoti uz 2^'džio 10 d, Winthrop Schoole*
sąžiningus unijistus ir 
rus, o ne klajojančius lietu
vius.

Čionai paduodame kan
didatų pavardes:

salėje, 478 Main St., ruošia 
didelį koncertą. Tai bus 
dainų, šokių ir juokų vaka
ras. Programoje dalyvau
ja operos solistė Juzė Kriš-

svetainėse yra numeriuotos vie- tolaitytė iš Worcesterio, SO- 
tos ir kainos yra skirtingos, ta- Hstas Juška iš Bostono, mu- 
da yra visai suprantama, kas zikas J. Kačinskas iŠ Bosto- 
kokią vietą nuperka, tokioj ir,no, artistas V. Žukauskas iš 
sėdi. Bet jei kaina visiems vr»|New Yorko ir vietos lietu- 
vienokia, tai visų pinigas turi i vių tremtinių tautinių šo- 
buti lygus ir visai nedera kai kių grupė. Koncerto pel-
kuriems “parinktiesiems” už
tikrinti geresnes vietas, o “ei
linius” palikti sėdėti blogesnėse "pal^Uoto.^ Visi iaukla šio 
me 1)31 aria" koncerto, kaip didelės kul-
vengti ir Smetonos laik„ jmo. Wn"?» k“™9, į®’
nių skirstymg j "aukštuosius", Įvvlal ,n?ąįonial P™1?®

Toks žmonių paskirstymas į ir mažiukus užmiršti. dr prisidės pne likusiųjų
—J. J. P. Į Vokietijoje musų tautiečių 

Chicago, UI. ’ —senelių ir ligonių—sušel-

nas skiriamas BALF’o nau
dai. Daugelis bilietų jau

H|mane ir į daugelį kitų žmonių 
|) padarė labai blogą įspūdį. Jei

Paieškau savo mamos seserų arba 
mano tetų, Petronės, Marcelės ir Jo 
nieškos Valaityčių, kilusių iš Krau
jinių kaimo, Barzdų valsčiaus, šakiu 
apskrities. Kur jos gyvena, neži
nau, ir taip pat nežinau kaip jos 
vadinasi pagal savo vyrus. Aš esu 
Marijonos Valaitytės-Yuodiškienės ii 
Jacento Yuodišiaus duktė, gimusi 
Gerulių kaime. Barzdų valsčiuje, 
Šakių apskrity. Busiu labai dėkin
ga, jeigu kas apie aukščiau minėtas 
mano tetas prisius man kokių nors 
žinių, o jeigu jos pačios skaitys šį 
paieškojimų, tai prašau jų pačių at
siliepti. Mano adresas toks: (49)

Mariona Yuodisius,
444G So. Washt<-naw Avė., 

Chicago 32, iii.

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
su:

Mary Elena Viesul, 
356 South lst Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

(51)

PARDUODU KNYGAS IR 
ŽOLES

Sveikata ligoni***—Gydymas ligų 
lietuviškai, angliškai ir lotiniškai — 
šaknimis ir augmenimis—Jų vardai 
Paaškinimai lietuviškai. Kaina *1.00; 
apdaryta >1.25.
Dainos ir Deklamacijos ..............25c
Lošimas Kazyrom iš Pinigų ....25c 
Trejos Devynerios stambios ....50c 
Nervų žolės—*1.25. Trukžolės *1.00 
Valerijonai *1,00. Ramunėlės 75c.
Liepų žiedai ...................................75c
Nuo reumatizmo —................   ..75c
Nuo bronchičio, kosulio, dusulio 75c 
Nuo vidurių užkietėjimo ...........75c

Taipgi turiu visokių žolių knygų, 
kurioj yra surašyta 311 vardų. (51)

PAUL MIKALAUSKAS,
73 Compton St-,
Boston 18. Mas*.

APŠIVEDiMAi
Paieškau gyvenimui draugo, doro 

pusamžiaus vyro. Aš esu pusamžė 
moteris, dora, nebiedna ir be šei
mynas. (49)

Miss Ana Ambruozas,
660!) So. Campbell Avė., 

Chicago 29, III.

OYKAI IŠBANDYMAS
MM

Reumatiilcų 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 
LAIKRAMIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusių dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardų ir ad
resų greitai į: (49)
Rosse Products Co., Dept. x-9 
27*8 Farwell Avė, Chicago 45, III.

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 
žaliųjų Mėtų gerti 
nuo nereikalingų vė

mimų. Yra taipgi sakoma, kad ji 
gera nuo akmenines ir vanaeRKSes 
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 
*2.00, o pusė svaro—*1.00. Prisiun- 
čiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass,

NUO UZSISENtJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimi* 
miegoti, nes jų užr.isenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pasalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASISL 
Taipgi pašalina perštėjimų ligoa 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų olos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos vai
toti nuo džiustanrion ir auskilusieų 
odes. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelba nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., *1.25 ir 
*3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoj, apylinkėse ir 
Milwaukee, arba siųskit 
pinigus į (11-1)

LEGULO, Dept- X.
4847 W. I4th Street. 

CICERO 50. ILL.

IKI NAUJŲ METŲ DIDŽIOJI

ŠL1UPTARN1Ų
KNYGA TIK UŽ 3 DOLERIUS

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

Skaitydami fiLlUPTARNIŲ 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 ’r 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 S*. Habted SU Chicago 8, IIL

t i
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Vietines Žinios
DRAUGAI ALEKNOS 

IŠVYKSTA J FLORIDĄ

RAŠYTOJŲ KLUBE

Gruodžio 2 d. įvyko eilinis 
Bostono lietuvių rašytojų 
klubo narių susirinkimas. J 
jaukias Internacionalinio 
Instituto patalpas susirinko 
ypačiai gausus būrys daly
vių. Apsilankė ir Lietuvos 
konsulas adv. A. Šalna su 
žmona.

Susirinkimui vadovavo 
klubo pirmininkas poetas 
Faustas Kirša. Literatūri
nę dalį šį kaitų atliko rašy
tojas Stasius Budavas ir 
Dr. P. Galinis. S. Budavas 
—žinomas ir ypač jaunimo 
mėgiamas apysakų auto
rius. Jis vaizdžiai, su įsi
jautimu paskaitė ištraukų iš 
savo naujo romano “Rapo
las Gelžinis.” Susirinkusie
ji, nuoširdžiai vertindami 
paskaitytų kurinį, apgailes
tavo, kad Stasius Budavas 
turi keltis toliau nuo Bosto
no ir vargu galės į klubo 
susirinkimus atvykti. Dr. 
P. Galinis kalbėjo apit šių 
metų Nobelio literatūros 
laureatus Russelį ir W. 
Faulknerį, supažindinda
mas susirinkusius su tų au
torių kūryba ir asmenybėm. 
Dr. P. Galinis, nors tarė, 
kad jis nesųs naujosios lite
ratūros žinovas, apie mini
mus autorius davė nemaža 
įdomių žinių.

Rašytojai Bernardas Braz
džionis Antanas Gustaitis 
gyvai ir vaizdžiai pasakojo 
apie Chicagų, kur nesenai 
jie dalyvavo surengtame li
teratūros vakare.

Ypačiai gyvas diskusijas 
ir šiame susirinkime sukėlė 
V. Kulboko pranešimas 
apie Amerikos lietuvių ir 
naujakurių santykius. Kal
bėjo visa eilė klubo narių, 
kurių tarpe ir adv. A. Šal
na. Dr. J. Leimonas tuo 
klausimu paskaitė komisi
jos surašytų deklaracijų. 
Dėl laiko stokos deklaraci
jos priėmimas ir pokalbis 
tuo opiu reikalu atidėtas ki 
tam susirinkimui.

—S. S.

Šį sekmadienį musų kai
mynai draugai Aleknos iš
vyksta “žiemavoti” į Flori
dą, kur keta būti iki balan
džio mėnesio. Floridoj, Mi- 
ami mieste, draugai Alek
nos turi nusipirkę namus,

Nuo Naujų Metų pinigai dtur ir praleis saltųjį sezonų, 
bankuose, kurie nuo 1936 J Floridą jau išvyko P. 
metų (per 14 metų) yra Ketvirtis su žmona, o, visa 
“užmiršti,” pereis valstijos

KAS TURI ‘UŽMIRŠTŲ’ 
PINIGŲ BANKUOSE

! eilė bostoniškiu dar tik ren-
nuosavvbėn, jei savininkai, 
ar jų teisėti įpėdiniai nepa
siskelbs ir nepareikalaus tų dinus 
pinigų.

Užmiršti pinigai yra to
kie, kurių savininkai per 14 
metų nepasiskelbė bankui, 
indėlio nesumažino ir nepa
didino ir nedavė prirašyti 
nuošimčių.
kad tokie pinigai yra "ap 
leisti
į savo kišenę.

Gal “apleistųjų” pinigų

giasi važiuoti. Jie laukia 
pirmųjų šalčių, kad pasiju-

Naujas Tėvų Komitetas

Lituanistikos mokyklos 
tėvų susirinkimas lapkričio 
25 d. išrinko naują tėvų ko- 

Vaistija skaito, i mitetą. pp. Bakienę. Pilkie- 
nę ir Vaitkevičių. Nutarta 

ir nori juos perkelti: steigti mokyklos knygynėlį. 
> - • j Aukų knygomis bus krei-

1 piamasi Į knygų leidėjus,
savininkai yra gyvi, bet tik
tai užmiršo, kad jie turi 
banke padėję savo, ar savo 
vaikų vardu pinigų. Gal sa
vininkai yra išvažiavę ir ne

laikraščių administracijas 
ir paskirus asmenis.

Lituanistikos mokyklų 
lanko 118 mokinių (praeitų 
metu pabaigoje buvo 59

galėjo indėlio banke “suak-j mokiniai). Dėsto 8 moky
tojai. Tėvų susirinkimui 
pritarus, bus kviečiami dar 
du mokytojai, kad butų ga- 

daug ir Įima išskirti bent gausingas 
dolerių į jungtines klases.

tyvinti.” Gal savininkai yra 
mirę, bet jų Įpėdiniai neži
nojo, kad banke yra pinigų 
Tokių “gal” yra 
daug tūkstančių

RADO NAŠLĖS i DISKUSIJOS DĖL sta kai susiduri su žmogum, Į Fornišiuoti Kambariai
LAVONĄ GIRIOJE ‘JUS’ IR MES’ BOSTONE kurs sakosi, kad jis yra £>u kambariai su baldais ir

aukštesnis padaras ir tada! virtuvės privilegijom, šilima ir
Sekmadieni vienoj gire- Teko 

lėj prie Boyiston miestelio'dėl santykių tarp naujųjų ir 
buvo atrastas vienos nužu-! senųjų lietuvių. Gudrus 
dytos moteriškės lavonas, j žmonės sako, kad tie “san- 
Policija susekė, kad moteris i tykiai” esu labai painus ir

girdėti diskusijas nežinai, kų su tokiu padaru 
daryti. Tada tikrai yra 
problema. —E. P.

yra iš Worcesterio, Mrs. 
Margaret Corrigan, 40 me
tų našlė. Ji dingo iš namų 
lapkričio 22 d., o paskutinį
kartų jos viena draugė

reikia juos diskusijomis aiš
kinti ir švelninti.

Man atrodo, kad tokios 
diskusijos yra nesusiprati-

Dorchesterio Klubo
Narių Susirinkimas

nuolat šiltas vanduo, atskiras 
bathroom. Kreiptis į:

Mrs. John Audick,
35 P St., So. Boston, Mass. 

Tel.: SO 8-0455.

3?

ją mas ir daugiau nieko. San-
matė lapkričio 25 d. su ko-į tykiai tarp senųjų ir naujų- 
kiu tai kariškiu. Moteris jų lietuvių yra painus tik 
buvo užmušta su kietu daik- tiems žmonėms, kurie iš 
tu į galvą, o jos lavonas bu- aukštybių nukrito ant že- 
vo nuvilktas i krumus, ap- mės ir čia dairosi, lyg nau- 
krautas šakomis ir lapais ir jai gimę ir pradeda matyti 
visų savaitę išgulėjo, iki ji problemas ten, kur jų visai 
atrado Bovlstono gyvento- nėra. Tokiems santykių

bankuose guli, kaipo “ap-, -------------------------
leisti.” Dabar bankai pri-i Unijos Kviečia
mena žmonėms, kad prisi- Grįžti Lojalius Narius
mintų apie užmirštus pini- --------
gus bankuose. į Musų valstijos CIO unijų

Yra ir lietuvių, užmiršu- konvencija Springfielde 
siu savo pinigus. Yra lie-,tarp kitų klausimų svarstė, 
tuvių išvažiavusių ir dėl kažkaip sugrąžinti į unijas lo- 
ro,* o vėliau dėl Lietuvos jalius narius, kurie buvo
okupacijos negalėjusių gnz- 
ti. Už tokius lietuvius gal

CAMBRIDGE ALT
SKYRIAUS POSĖDIS

jas Oliver W. Nelson. Po
licija sako. kad ii turi da
vinių apei žmogžudį ir ti
kisi jį greit pagauti.

aiškintojams noriu priminti 
tiek:

Kokie buvo tų žmonių 
santykiai Lietuvoje su eili
niais fabrikų darbininkais, 
su kaimo “prasčiokais,” su 
kareiviais kareivinėse? Ar 
jie turėjo bent kokius “san
tykius,” ar jie negyveno at- 

ateinančių metų La-j5isjiyrę nuo “eilinių”

Naujoji Anglija Gaus
Natūralinio Gazo

Iki
bor Day bus pratiestos na
tūralinio gazo dūdos i Nau
jąją Angliją ir pramonės 
įmonės čia galės pereiti i 
kūrenimą natūraliniu gazu 
iš pietinių ir vakarinių val
stijų. Taip sako Tennessee 
Gas Transmission ir North- 
eastern Gas Transmission 
kompanijų pirmininkas, 
Gardiner Symonds. Jis ma
no, kad plieno dūdoms nu
tiesti bus užtektinai.

TAKSŲ PATARĖJAS’
STAIGA MIRĖ

bolševikiškų elementų ve
damose unijose ir kartu su

Lietuvių Klubo susirinki
mas įvyksta penktadieni, 
gruodžio 8 d., 8 vai. vakaro, 
savuose namuose. Visi na
riai kviečiami dalyvauti, 
nes bus valdybos rinkimai 
ateinantiems metams.

Darbo Sekretorius
Kalbėjo Darbininkams

Ar Žinot Kur Ką Gauti! 
Mes pranešam, kad tarimą

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Fioor 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turima vi
sokių pentų, varnišių, sienoms 
pienų, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

629 E. Bro*dway, Se.
Tel. SO 8-4148

Darbo sekretorius Mau- 
rice Tobin kalbėjo praeitą 
savaitę Springfielde, Mas
sachusetts valstijos CIO 
unijų suvažiavime. Darbo 
sekretorius sakė, kad krašto 
ukiui reikalinga bus dar’ 
dvejų milionų darbininkų j 
ginklavimosi pramonei ir i 
priminė, kad didelė ginkla
vimosi programa pareika
laus iš visų gyventojų ne
mažai aukų.

RADIO PROGRAMa

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: uau 8 M 8 

kusTBdl

546 BROADWAY 
BO. BOSTON.

Telefonas: SOUtb

1 TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

žmonių, kaip “elitui” de
rėjo būti atsiskyrus? Jei 
taip. tai jie ir Lietuvoje tu
rėjo tą pačią problemą, bet 
jos nematė, nes nenorėjo 
turėti santykių su “papras
tais žmonėmis,” o čia juos 
gyvenimas privertė santy
kius turėti ir jie staiga at
sidaužė kakta į “proble- 
mą.

Kiek aš pastebėjau, tai 
eiliniam darbininkui, atvy
kusiam į Ameriką, santy
kiuose su darbininkais nėra 
jokios problemos. Jei čia 
paklįuvo kaimietis, tai ir 
jam sunkumai yra tik tos

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

1— Muzika.
2— Dainuos Dr. Juozas 

Antanėlis iš South Bostono.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

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

Steponas Minkus

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Uptfam’s Ccrner
DORCHESTER, MA88.

CO. 52 metų 
Roxbury “taksų patarėjas,”

117 Lrol.narrūšies, •kurie kyla dėl 
bos, dėl darbo, dėl nežino
jimo vietos sąlygų, bet nėra 
jokios problemos santy
kiuose su senais ar seniau
siais lietuviais.

Santykiai kaliais yra pai
nus buvusiam činauninkui, 
kuris dabar nebėra činau- 
ninkas. Santykiai yra pai 
nūs pusinteligenčiui, kuris 
daug įsivaizduoja, bet ma
žai težino. Santykiai yra 
painus “ex-elitui.” Eili
niams žmonėms ir tikrai 
kultūringiems žmonėms 
santykiai visiškai nėra pai
nus, jie yra visiškai norma
lus, žmoniški ir širdingi.

Kas tinka naujai atvyku
siem?, tas tinka ir senie
siems. Jiems irgi santykiai 
su kultūringais ir su eili
niais naujokais nėra joki 

Problema išdyg-

galėtų Lietuvos konsulai tomvs unųomis buvo pasa-lkurio patarimai mokesčių 
pareikšti pretenzijas į ban-Jint. b CIO unijų tarpo. Nu- mokžtojams buvo' fokie ee. 
kus, kad apsaugojus pini-j-arta dėti visas pastangas,

kad visi lojalus unijų nariai 
grįžtu i darbininkiškas or- 
ganizacijas ir kad tiktai 
maskviniams agitatoriams 
ir agentams butų užkirstasis 
kelias veikti unijose ir jas 
ardyti.

Didžiausia kova musų 
valstijoj ėjo dėl grąžinimo 
elektros unijos darbininkų 
į CIO eiles ir ta kova čia 
laimėta, tik 4 lokalai dar 
seka bolševikuojančią UE

, ,, uniją, o visi didieji lokalai
lą (parapijos mokyklos na- „rjžo j IUE uniją CI0 eife_ 

se.
Konvencija pasisakė už 

pagerinimą draudimo ne 
darbe ir siūlys naujam sei
meliui pagerinimus praves
ti.

gus nuo nusavinimo.

Padėkite įsteigti
Mokyklos Knygynėlį!

Lietuvių visuomenė, ypač 
mokinių tėvai, prašomi au
koti lietuviškų knygų litua
nistikos mokyklos knygynė
liui. Knygas galima siųsti 
per mokinius, mokytojus, 
tėvų komitetą arba tiesiai at
nešti i lituanistikos mokvk-

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus posėdis įvyks 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 
3 vai. po pietų, Piliečių 
Klube, 823 Main St. Visi 
valdybos nariai ir organiza
cijų atstovai prašomi daly
vauti. Draugijos, kurios dar 
nėra prisidėjusios, irgi pra
šomos atsiųsti atstovus.

New Hampshire Valstija 
Priglaustų Bostoniikius

mai) šeštadieniais 9 vai. ry
te—1:30 vai. popiet.

Lituanistikos mokykla 
rengia kalėdų eglutę gruo
džio 30 d., 3 vai. popiet, 
parapijos salėje. Bus vai
kų vaidinimas, Kalėdų Se
nelis, loterija, bufetas ir tt. 
Kviečiami senieji ir naujie
ji Amerikos lietuviai su vai
kais.

Apsilankiusias prieš Ka
lėdas musų loterijos laimi 
kių rinkėjas malonėkite ne 
išleisti tuščiomis.

Mokyklos Vedėjas.

BALF’o Whist Party

ri, kad iždas negavo apie 20 
milionų dolerių mokesčių, 
praeitą sekmadienį staiga 
mirė. Tas patarėjas buvo 
tyrinėjamas. Daugelis jo 
patartų" žmonių jau turė

jo mokėti valdžiai nesumo
kėtus taksus ir aukštas pa
baudas. Ir pats miręs tak
sų patarėjas, pagal iždo 
valdininkų spėjimą, nesu 
mokėjęs valdžiai tiek tak 
sų, kiek jis turėjo .sumokė
ti. Resnick’o mirtis nesu
laikys iždo valdininkų tyri
nėjimų ir daugelis jo “pa
tartų” žmonių dar turės pa
aiškinti savo pajamas iždo 
atstovam.'.

KAMBARYS VYRUI
Apšildomas kambarys su vir

tuvės privilegijom, gali gyven
ti 2. Pamatyt galima kasdien 
5:30 vai. popiet. 614 E. 7th 
St., So. Boston.

REIKALINGAS PIANAS
Kas turi nedidelį pianą par

davimui. tegul praneša apie tai 
p. Kubilienei vakare po 6 va
landos telefonu: TR 6-5084. ir 
paprašo prie telefono Mrs. Oną 
Kubilius.

Cambridge ir Roxbury
Kunigai “Pasižymi” problema.

A. J. NAMAKSY
KKAL ESTATE * INSUBANCB|

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. KABO 
Office Tel. SOboston 8-0948
Baa. 87 OBIOLB STBBBT 

Wsst Božkury, Masu.
Tel. PArkway 7-0402-M.

Kaimyninė New Hamp
shire valstija irgi planuoja 
civilę apsaugą, bet toji val
stija nemano, kad kilus ka
rai ji bus atakuojama ato
minėmis ar kitokiomis bom
bomis, nes joje nėra didelių 
pramonės centrų. Todėl ap
saugos planuotojai numato, 
kad N. H. valstija turėtų 
pasiruošti priimti pabėgė
lius iš pramonės centrų, 
ypač iš Bostono didmiesčio. 
Apsaugos planuotojai sako, 
kad N. H. galėtų laikinai 
priglausti iki pusės miliono 
pabėgėlių, duoti jiems pa
stogę, maisto ir drapanų.

Arkivyskupas Smerkia
Amerikos Politiką

Arkivyskupas 'Cushing, 
kalbėdamas Šv. Vardo 

j Draugijų suvažiavime Brad- 
Į ford viešbutyje, griežtais 
įžodžiais smerkė Amerikos 
i politiką Azijoj -ir ypač už 
įleidimą komunsitams užka
riauti Kiniją. Korėjoj, sa
kė Cushing, mes mokame 
kainą už Kinijos išdavimą.

Dėl Europos, arkivysku-BALF’o 17 skyrius ren
gia kortų ir pupų lošimą pas griežtai smerkė Ameri- 
šeštadienį, gruodžio 9 die- kos vyriausybę, kam ji ne- 
ną, 7:30 vai. vakare, para- užtenkamai remia Ispanijos 
pijos svetainėj, E. 7tb St. diktatūrą. Jis sakė, kad pa- 
Komitetas kviečia visus da- niekos verta via politika, 
lyvauti. Bus gražių dova- kuri remia Jugoslavijos Ti- 
nų. Pelnas skiriamas šal- to, bet atsisako- remti Ispa- 
pos reikalams. nijos Franco.

Varšuvos taikos kongrese 
ir dabai “geležinės uždan-' 
gos kraštuose savo prakal
bomis pasižymi du musų 
miestų kunigai, Cambridge' 
kunigas Joseph F. Fletcher 
ir Roxbury kunigas Robert 
M. Muir. Tie abu kunigai 
dabar važinėjasi po Rusiją 
ir jos satelitų kraštus ir kal
ba apie Amerikos “agresi
jas,” gilia Rusijos taikingu
mą ir piešia pavergtiems 
žmonėms Ameriką, kaipo 
visų nelaimių kaltininkę.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

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

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

546 East Broadvray 
So. Rnefnn 27, Mass.

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 St., kampas B St. 
Tel. SO 8-9117

(49)

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinio*

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Kimbal 
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraujo Patikrinimų 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

PRANEŠIMAS
Simonas Alukonis ir sūnūs Juozas praneša, kad jiedu 

savo Tavernos biznį perkelia į naują vietą, kurią įsitaisė 
nuosavame name po numeriu 309 D Street, South Boston, 
tik skersai gatvės nuo senos vietos.

Naujos Tavernos atidarymas įvyks šią »ubatą,
m • m u i diio 9 <*• Todėl kviečiam visus savo draugus ir pažįsta-
Ta kryptimi N. H. valstijos mus aplankyti mus naujoj vietoj ir pamatyti vėliausios 
civilinės apsaugos planuo- mados įrengimu.
tojai ir dirba. I Simonas Alukonis ir sūnūs Juozas.

JL SŲ VAIKAS - ARCR1TEKTAS
Taip, Jūsų Vaikas Gali Būti Architektas, Statytoju, Jei

Jus Jam Nupirksi te Naujos Rūšies Žaislų Dėžutę
Su jais jis galės pastatyti moderniškus dangoraižius, 

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

Lietuv ių 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

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $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

220 E Street, South Bostoa 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų baliams, 
vėms į namus ir sales.

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

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

Lietuviška A ptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ Al 
(Tmrared 
Muturs)

Perkraustom
čia pat Ir i to-1 
Įima* vietas.
8augi priežiūra, kaina 

826 BROADWAT,
SO. BOSTON, MA88. 

TaL SOuth Bastau 8-4818

I
I




