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Višinskis Galutinai Atmeta 
Nusiginklavimo Planą

‘Tarptautiniai Santykiai Artinasi prie Verdančio Punk
to”; Ar Rusija Bėgs iš Jungtinių Tautų; Kodėl Ru

sija Bijo Ginklų Kontrolės; Nusiginklavimo
Planas Visvien Bus Svarstomas; Kas Sė

dės Saugumo Taryboj?

Praeitą šeštadienį Rusi- IrūūO Seimas 
jos užsienių reikalų minis
teris A. Višinskį atmetė*
Amerikos, Anglijos ir Pran-
cuzijos pasiūlytą ir Jungti- .Irano mimstenų pirmi
nių Tautų remiamą niisi-'n^J£as.„^r’ M. Mossadegh 
ginklavimo “palaipsniui” KU^o iš \\ ashingtono na- 
planą. Višinskis sako, kad mo; Pakelėje jis buvo su- 
Rusijai tas planas yra visiš- dienas Egipte, kur
kai nepriimtinas, nes jis tar®si su Egipto vadais 
numato nusiginklavimo aPie sukūrimą “Moslemo 
tarptautinę kontrolę, o Vi- valstybių bloko” prieš Vi
šinskis sako, kad tokia kon- SUs Presus.
trolė butų “šnipinėjimas” Tlk S^žęs namo Dr. Mos- 
Rusijos paslapčių ir kontro- sadegh padarė pranešimą 
lė tyčia surastų “prasilen- parlamentui ir gavo visišką 
kimus,” kad Amerika gale- Patarimą: iš 107 atstovų 
tu gauti pateisinimą Rusi- Par^amente 90 balsavo už 
iai užpulti. . . . j pasitikėjimą ministerių pir

mininkui, o kiti visai neiš- 
A. Višinskis dar grasino,; jrįso balsuoti ir susilaikė, 

kad Rusija ‘ nesėdės prie Mossadegh sako, kad grei-

Remia Mossadegh

GELBSTI KELYJE SUtSISTĄ AUTOMOBILISTĄ

Kelių policija ir gydytojas kraujo perleidimu gelbsti vieną automobilistą, kuris buvo 
sužeistas prie Interboro Parkway, N. Y. Sužeistasis Jacob Brynat buvo išmestas iš 
sunkvežimio mašinai apvirtus kelio pasisukime.

Anglija Prašo' [Traukinių Nelaimėj Reikalauja Mokėti 
Ūkiškos Pagalbos, Žuvo 15 Žmonių Už Vogeler Laisvę

vieno stalo” su Vakarų siū
lomais JT saugumo tarybos

tu laiku krašte bus daromi 
nauji rinkimai ir tada opo-

nariais ir reikalauja, kad; zicija visai bus iššluota iš
į saugumo tarybą butų iš-1 
rinktas, į Jugoslavijos pa
tuštinamą vietą, Bielorusi- 
jos atstovas, kuris atstovau
tų tiktai Maskvą, o ne ką 
kitą. Iš to kai kurie stebė-Į tojai daro išvadą, kad Ru-. lU^° 
sija gal pabėgs iš Jungtinių
Tautų organizacijos. Bet --------
gal Rusija tiktai gąsdina ir į Dvylika milionų Ameri- 
nemano bėgti? kos piliečių, kilusių iš Eu

ropos rytų kraštų, kurie

parlamento. Bet kaip bus 
paleista į darbą stovinti 
aliejaus pramonė, Dr. Mos
sadegh nesakė.

Sovietų Žiaurumus

Atlanto Fakto tarybos’ Praeitą sekmadienį prie Vengri jog bolševikų val- 
posėdyje Romoje Anglija :Woodstock, Alabamos vai- džia iškėlė kaltinimą prieš 
iškėlė reikalavimą,, kad jai'stijoj, susidūrė du keleivi- Ameriką, kad ji nemokanti 
butų duodama pagalba iš į niai traukiniai. Žuvusiųjų Vengrijai sutartos kainos 
Amerikos skirtųjų lėšų Eu-'skaičius perviršija 15 žmo- už Robert A. Vogeler pa

Korėjoj Sutarta 'Paliaubų 
Linija’ 30-čiai Dienų

Ginčai dėl Demarkacijos Linijos Tęsėsi 4 Mėnesius; Šį 
Antradienį Susitarimą Patvirtina Delegacijos Pil

name Sąstate; Dabar Svarstomi Belaisviais Pa
sikeitimo ir Kontrolės Klausimai; Laiko 

Susitarimui 30 Dienų

Maisto Kainos
Vėl Lipa į Viršų

Maisto ir kitų vartoja
mųjų daiktų kainos vėl pa
gilo į viršų. Statistikos biu- 
as praneša, kad kainos 
)er vieną mėnesį, nuo rug
sėjo vidurio iki spalių vi
durio, pašoko į viršų 0.8%,Į 
eveik vieną nuošimtį ir pa

siekė rekordo. Dabar 1935- 
1939 metų doleris, pagal jo 
įerkamąją galią, bėra ver
tas tiktai 53.3 centus.

Višinskis baigė savo kal
bą JT seime pakartodamas 
savąjį nusiginklavimo pla
ną. Jis reikalauja, kad ato
miniai ginklai butų sunai
kinti, kad visos valstybės 
sumažintų tuoj pat trečda
liu savo ginkluotąsias pajė
gas. Pirmiausiai jis siūlė, 
kad JT seimas priimtų to
kią rezoliuciją, o paskui 
kiekviena valstybė praneš
tų JT nusiginklavimo ko
misijai apie turimas gink
luotas pajėgas. Po to butų 
priimta nusiginklavimo 
konvencija, atominiai gink
lai sunaikinti, ginkluotos 
pajėgos sumažintos ir tt.

Nežiūrint į Višinskio pa
sisakymą prieš Vakaių pla
ną, Vakarų valstybės siūlo 
JT seimui svarstyti jų pa
siūlymą ir jei ne dabar, tai 
ateityje tas planas gal ga
lės būti vykdomas, kada 
Rusija atsipeikės ar bus 
priversta atsipeikėti.

Skolų Lubos Jau Čia Pat

yra Maskvos pavergti, per 
savo organizacijas kreipėsi 
į valstybės sekretorių Dean 
Acheson reikalaudami, kad 
Jungtinių Tautų organiza
cija imtų tyrinėti rasų 
praktikuojamą genocide 
(tautžudystę) bolševikų pa
vergtuose kraštuose. Įvai
rios tautinės grupes, lietu
viai, lenkai, cechai, slova
kai, vengrai ir k., pasiuntė 
tokius reikalavimus valsty
bės sekretoriui į Paryžių, 
kur jis atstovauja Ameriką 
Jungtinių Tautų seime.

Šiomis dienomis valsty
bės sekretorius dalyvauja 
Atlanto Pakto šalių pasita
rime Romoje, bet iš ten jis 
ir vėl grįš į Paryžių.

RUSIJA PLANUOJA
GELBĖTI JAPONIJĄ

ropos ukiui paremti. Ang
lijos atstovai neminėjo, 
Kiek pinigų Anglija norėtų 
gguti iš Europos rėmimo 
fondo, bet Anglijos “dole
rių deficitas” jau siekia 
300,000,000 dolerių ir, ma
tomai, tą deficitą Anglija 
bandys padengti iš Ameri
kos gauta parama.

Atlanto Pakto šalių tary
ba Romoje svarsto visą eilę 
klausimų dėl geresnio susi
tvarkymo, dėl ekonominės 
pagalbos davimo ir dėl pa
greitinimo apsiginklavimo.

nių, o sužeistųjų priskaito- leidimą iš kalėjimo. Sako, 
ma kelios dešimtys žmo- Amerika dar negrąžino iš 
nių. Traukiniai važiavo ('Vengrijos išvežto turto, ku- 
pilni keleivių grįžtančių po ris buvo sulaikytas vakari- 
Padėkos šventės namo. Dėl nė j Vokietijoj ir yra Ame- 
kokios priežasties nelaimė rikos žinioje. Ypač bolše-
įvyko, pranešimai nesako, 
matomai priežastis dar te
bėra aiškinama. Susidūri
mas įvyko vienam trauki
niui įvažiavus į kito trau
kinio lokomotyvą.

*

Republikonai Turės 
Riebius Fondus

Konservatoriai Laimėjo
Ontario Rinkimus

vikai pasigenda šv. Stepo
no karūnos, kuri yra ameri
kiečių zonoj Vokietijoj.

Vengrijos bolševikai ame
rikietį Vogeler, nuteistą 15 
metų kalėti, paleido pasi
pelnymo tikslu ir reikalau
ja užmokesnio. Dalį jo jie 
jau gavo, bet sako dar ne
gana

UŽ MOKESNIŲ PINIGUS 
SAMDOSI “GEIŠASPrezidentas Trumanas 

praeitą savaitę sakė, kad 
republikonai tikisi su stam-; Japonijoj iškilo didelis

Maskvos radio paskelbė, 
kad Japonijoj greitu laiku 
turės įvykti revoliucinės 
permainos. Imperatorius 
Hirohito bus pašalintas ir 
bus sudaryta “liaudies de
mokratijos” vyriausybė. 
Bet kas tas permainas ten 
padarys, Maskvos radio ne
išaiškino.

Prezidentas Trumanas pa
tvarkė, kad nuo sausio 5 d. 
Rusijos ir Lenkijos kailiai 
nebebūtų įvežami į Ameri-

Amerikos valstybės sko
los dabar pasiekė 259 bilio
nų dolerių, o pagal kongre
so išleistą įstatymą vyriau
sybė gali skolinti tiktai iki 
275 bilionų dolerių. Todėl 
jau kitais metais “lubos” 
bus pasiektos ir vyriausybė
turės prašyti kongresą įsi- ką. Tas ypatingai taikoma 
skolinimo “lubas” pakelti Rusijos kailiams, kurių čia 
aukščiau, kad butų galima'būdavo parduodama nema- 
leisti pinigus ginklavimuisi, žai.

Kanados provincijos On
tario rinkimus- lapkričio 22 
d. laimėjo dabar valdanti 
progresyvių konservatorių 
partija, kurios priešakyje 
stovi Leslie Frost. Jo par
tija gavo seimelyje 79 vie
tas (turėjo 53), socialistai 
(CCF) gavo 2 vietas (turė
jo 21), liberalai gavo 7 vie
tas (turėjo 13). Be to, li
beralai darbiečiai gavo 1 
atstovą ir komunistai pra
vedė 1 vietoj turėtų 2 atsto
vų.

TYRINĖJA ATLEISTĄ
PROKURORĄ CAUDLE

Atstovų rūmai pradėjo 
tyrinėti atleistą justicijos 
departamento aukštą parei
gūną, generalinio prokuro
ro padėjėją T. Lamar Cau- 
dle. Jis apklausinėjamas 
dėl sukčiavimų taksų rinki
mo įstaigose ir davė labai 
įdomių parodymų apie įvai-

biomis pinigų sumomis lai
mėti ateinančių metų pre
zidento ir kongreso rinki-

skandalas spaudoje ir per 
radio. Ten sakoma, kat 
aukšti valdžios pareigūnai

Dėl pragyvenimo pa
brangimo visa eilė unijų 
kelia reikalavimus pakelti 
uždarbius. Kai kurios uni
jos turi padariusios sutar- 
is, kuriose yra numatyta 
automatiškas uždarbių pa= 
ėlimas, jei pragyvenimo 

cainos lipa į viršų. Tokių 
unijų nariai gaus uždarbių 
lakėlimą be ginčų, bet ki
li pramonės šakų darbinin- 
tai keta reikalauti peržiū
rėti ių uždarbius ir juos 
iritaikinti prie gyvenimo 
pabrangimo. ,

Nustojo Vilties 
Surasti Lėktuvą

Lapkričio 19 d. vienas 
Amerikos lėktuvas, skris
damas iš Vokietijos į Jugo
slaviją, pakelėje paklydo ir 
lėkė virš Vengrijos ir Ru
munijos teritorijos. Veng
rų ir rumunų bolševikų pa
sienių sargybos lėktuvą ap
šaudė ir jis kur tai nukrito. 
Visos pastangos surasti lėk-

Šios savaitės pradžioje 
Jungtinių Tautų karo pajė
gų delegatai susitarė su 
bolševikais dėl nutiesimo 
“paliaubų linijos” žemėla
pyje. Po ilgų ginčų paga
liau susitarta, kur frontas 

!eina, pravesta linija žemė
lapyje ir po du kilometru 
į abudu tos linijos šonu 
skaitysis demarkacijos zo
na. Sutartąją demarkaci
jos liniją šį antradienį dar 
patvirtina delegacijos pil
name sąstate bendrame po
sėdyje.

Demarkacijos linija su
tarta 30 dienų. Jei per tą 
laiką bus sutarti kiti svars
tomieji klausimai, tai ta li
nija paliks galutina demar
kacijos linija, o jei ne, tai 
po 30 dienų demarkacijos 
linija galės būti pakeista.

Šį antradienį paliaubų li
nija buvo patvirtinta ir da
lis derybų baigta. Bet tuoj 
pat iškilo didelis ginčas, 
kaip prižiūrėti paliaubas. 
Aliantai siūlo sudaryti miš
rią komisiją, kuri galėtų 
lankyti visas Korėjos dalis 
ir neleistų nei vienai nei ki
tai pusei stiprintis. Komu
nistų planas tokios kontro
lės nenori pripažinti ir ypač 
bolševikai nenori leisti žiū
rėti, ką jie daro savo fron
to šone.

Kautynės fronte ėjo iki 
pat paskutinės susitarimo 
valandos, bet po susitarimo 
laukiama, kad kautynės ap
rims, nes nei viena nei kita 
pusė nenorės kautis dėl te-

nius. Jis sakė, kad repub- mokesniais surinktais pini-
likonai išbandė pinigų ga-'gais samdosi sau “geišas,”
lybę pereitų metų Ohio avba paleistuves ir jas ap- 

----- --  u... moRa valgtybės pįnjgajs.
Sako, kad ne tiktai vai 

džios pareigūnai, bet ir 
stambieji biznieriai lėbau 
ja su “geišomis” už korpo-

zidento pasisakymą atsilie- i pinigus. Dėl tos
pe, kad jis buvęs išrinktas ‘ape.syannimo kampam-
ne dėka pinigams bet bal-Jos daugiausiai yra susi ne dėka P’^gąrns, Dėt oa stambieji “geišų na
suotojų pritarimu. Liudy- P, ę . į « *
damas senate R. A. Taft , savininkai, kūne b jo 
reikalavo, kad senato komi- i "etektl biznio je. valdžios
siia ištirtu ne tiktai io iš- pareigūnai nebegales jų na-
. J . V . • - 'muose lankytis ir su “geišo-leistus pinigus rinkiminėj \ , .. ■
kampanijoj, bet kad pažiu- m 18 le,stI Wks« n,oketo« 
retų ir į demokratų kandi

valstijos rinkimuose,- kur 
stambios pinigų sumos pa
dėjo išrinkti senatorių R. 
A. Taft.

Senatorius Taft į šitą pie

dato J. T. Fergusono išlai
das.

pinigus.
PAVOGĖ LAIVĄ

Iš Burmos praneša, kac 
Ohio rinkimuose pernai , ten bolševikų partizanai su- 

republikonų partija išleido sėdo į vieną keleivinį laivą 
1,800,000 doleriu, bet ko- kaipo keleiviai, bet pakelė-
kia tų pinigų dalis teko R. > įpuolė latvo Įgulą .r 

.... laivą pavogė. Laivo pavo- 
.rias suktybes ir papirkinė- . kampanijai ir ko- gjmas įvyko 40 mylių nuo
jimus taksų kolektorių’kia kitų pareigūnų kampa- Rangoono. Kur pavogtas
įstaigose. Jo apklausinėji- rujai, parodys gal tik nuo- laivas nuplaukė, praneši
mas dar tęsiamas. -dugnesnis tyrinėjimas. j mai nesako.

tuvo likučius nedavė jokių 
rezultatų. Jei lėktuvas nu- Įritorijos, kuri, deryboms 
krito Vengrijoj ar Rumuni- -- - ’ *—1 A- ’’ —
joj, tai tiktai tų kraštų bol
ševikai apie jo likimą žino, 
bet Jugoslavijoj buvo išieš
koti kalnai ir lėktuvo pėd
sakų neužtikta.

Lapkričio 26 d. Ameri
kos lėktuvai nustojo ieško- 
ję dingusio ar nušauto lėk
tuvo. Lėktuve lėkė 4 žmo
nės įgulos.

Nušovė Dar 4 Egiptiečius

Penki egiptiečiai bandė 
įsilaužti į anglų amunicijos 
sandėlį Port Said mieste 
Egipte, jie buvo anglų sar
gybinių užklupti ir keturi 
iš jų buvo nušauti vietoje. 
Anglai sako, kad egiptie
čiai pirmieji pradėjo šau
dyti.

Po visą Egiptą eina braz
dėjimas už kūrimą “revo
liucinės išsivadavimo armi
jos,” kuri partizanine kova 
keta išvalyti anglus iš 
Egipto.

pasisekus, turės būti vėl už
leista priešui.

Šios savaitės pradžioje 
ėjo smarkios dvejų dienų 
kautynės vakarinėj fronto 
dalyje dėl kelių kalvų. Bol
ševikai metė į mūšį tris di
vizijas kariuomenės, bet po 
didelių nuostolių, praradę 
4,500 vyrų, pasitraukė ir 
ginčijamos kalvos paliko 
JT pajėgų rankose. Tose 
kautynėse bolševikai pa
naudojo labai stiprią artile
riją ir JT jėgų atstovai sa
ko, kad rasai “technikai” 
padeda kinų bolševikams 
šaudyti iš sunkiosios artile
rijos patrankų. Rusai lakū
nai vairuoja ir greituosius 
bolševikų kovos lėktuvus 
Tas nustatyta pagal lakūnų 
kalbą, nes lakūnai vienas 
su kitu susisiekia per radio 
aparatus ir bolševikiškieji 
lakūnai vartoja rusų kalbą. 
Šios savaitės pradžioje bu
vo pagautas ir bolševikų 
artileristų pasikalbėjimas 
rusų kalboje. _ ,
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J APŽVALGA J
SIBIRO INCIDENTAS ‘istorinis susitikimas,” ku

riame dalvvavo Amerikos,Lapkričio 6 d. rusu karo . ... .. . ,
lėktuvai nušovė vieną Ame- :?'«“!??■ 
rikos karo lėktuvą ties VIa- X ok'etlJos užsienių reikalų
divostoku, bet neutraliuose mi"‘.st,e! lal >!' 5Vu'e «'ą2,n’ 
vandenyse. Visa igula, 10 į1 ' o^ietijai visišką nepn- 
vyrų, žuvo, o gal vra paimti ^lausomybę, bet tam tikro- 
i rusu nelaisve ‘ ‘mis sąlygomis.

Sekamą dieną po to už- .Tos “sąlygos” yra Jokie- 
puolimo, Rusija siunčia “Jos jungimas 1 X ašarų 
Amerikai protesto notą ir «-vnlm« 5aY° karoPaJegu- 
sako, kad Amerikos vienas m.>? lr. Pm«^' Ka,lJ 
dvejų motorų lėktuvas “su- Išjungimas bus daromas, 
laužė Sovietų Sąjungos šie- P^js/ar nuo įvairiu issi- 
nos neliečiamybę Ostrovna- alskln™^ bet
ja iškyšulio Srityje.” Rusai bus ™kiskos <

lėktuvai roP°s armijos lemuose. Kol 
“bendrasis 

pagal kuri 
atgauna nepri-

rodos, tai 
divizijos Eu-

aiškina, kad jų ,
amerikiečių lėktuvą apšau- a&. Paūar> '. . -- . . susitarimas,dę ir nuviję į jurą, nes ’
amerikiečių lėktuvas prade- L J , ...
jęs šaudyti pirma ir rusai klausomybę ir is buvusio; 
Suėję atsakyti i ugnį. Ru-Pnes° .daros*. sąjungmm- 
sai protestuoja prieš tokį kas “aip ui jau atsitiko ir 
Amerikos karo lėktuvo pa: 5U. k,,t.ais .bu? ^‘ais pnesais 
sielgimą ir tt. -Italija ir Japonija. Toks

GAVO NOBELIO DOVANĄ 

-PKRIODlC CKART OF THĮ
- Lr®** Aco^b* » At W> i Oaur “^-8A,r ''

Kalifornijos mokslininkai, Dr. Glenn T. Seaborg (kairėj) 
ir Edwin M. McMillan. gavo Nobelio fizikos mokslu dova
ną už sėkmingus atomų tyrinėjimus.

bu rėmėjus ir visa plačia Ame
rikos lietuvių visuomenę.

4
Amerikos Lietuvių Tarybos 

plenumas 1951 m. lapkričio 17 
d. New Yorke. su nuoširdžiu 
dėkingumu konstatavęs Na
tional Committėe for Free Eu- 
rope palankumą Pabaltijo kraš
tams ir šių kraštų tautinių 
grupių Įjungimą i savo bendra
darbių ir remiamųjų tarpą, tuo 
sustiprinant Lietuvos laisvini
mo frontą, reiškia savo gilų įsi
tikinsią. kad Jungtinių
kos Valstybių vadovaujamas varę į jurą. 
laisvasis demokratinis pasaulis Lapkričio 
Įgalins pavergtąją Europą ir Amerikos 
musų senąją tėvų žemę išsilai
svinti iš žmonijos istorijoj ne
žinomo
vergijos.

Kas Savaite
Vėl Incidentas

Lapkričio 7 d. Maskva 
protestavo, kad vienas 
Amerikos lėktuvas pasiro
dęs virš Rusijos teritorijos 
netoli Vladivostoko. Esą, 

Ameri- rasų lėktuvai jį šūviais nu-

Amerikos vyriausvbė dėl V6raveramas pnesų 
šito incidento pasiuntė Į“»«>'’-mkus atsitiko
Jungtinėms Tautoms pra
nešimą, kuriame sako:

“Jungtinių Tautų lėktuvas, 
dvejų motoru P2V bomberis, 
veikiantis generolo Ridgway 
vadovybėje sąryšyje su JT 
operacija Korėjoj, negrįžo iš 
oro tyrinėjimo misijos virš 
Japonijos juros 1951 m. lap
kričio 6 d. Visos pastangos 
surasti išsigelbėjusius lakū

nus pasirodė nevaisingos. . . .
“Kelias kuriuo lėktuvas 

Afl— M----- J____SKnao bam H

re ir nors jam buvo sakyta, 
kad taip nebuvo, pranciš
konų laikraštis visvien pa
siliko prie savo “Įtarimo.'’

Dabar “Vienybė” susekė 
kitą mano didelį prasižen
gimą. Sako, kad aš buvęs 
tris kartus bolševiku ir ra
šęs ką tai Į “Vilnį,” ką
“Vienybė” galinti juodu 

divyno icn- ant |jaJto įrodyti, 
j įgula, kur p , •. ,

6 d. vienas 
Karo laivyno lėk

io vvrutuvas, su
žmonijos istorijoj ne- tai dingo į,. jokįu jo pėd 
žiaurumo — sovietinės _akų nėra.

Rusai tuoj po to įvykio

Pagal teisybę, nei daly
vavimas ispanų pilietinia
me kare, nei priklausymas 
kada tai prie bolševikų nė
ra joks prasižengimas. MesTarvbo- 2P^ovan°j° ordinais du sa-

metinis suvažiavimas. Įvykęs \° lakūnus,_ kaip tai jie pa- džiaugiamės kiekvienu lie- 
1951 m. lapkričio 16 ir 17 die- ^a1^ 11 19o<) metais, 'aoa tuvju kuris iš bolševikų 
nomis Npw Ynrkp svpčkinfl >>u\o nušautas \ienas Ame-.

Amerikos Lietuviu

New Yorke, sveikina
Mažosios Lietuvos lietuvius rikos lėktuvas Baltijos ju- 
tremtinius. nustojusius savo T oje, ties Latvija, 
tėvynės ir atsidurusius sunkio- Viskas rodo, kad rusai 
se tremties gyvenimo sąlygose, numušė 'paklydusį Air.eri- 

Suvažiavimas siunčia savo kos lėktuvą. Numušė ir 
sveikinimus Mažosios Lietuvos
Tarybai, kietai stovinčiai

i są_ tos mėsininkams visu 100 siūloma mėsinėti Europos 
dėlto, nuošimčių. Dabar, jau var- Rytų tautų sienos . . . Vo- 

oad antrajam karui einant dan to supurvinto Čarterio, kietijos naudai! 
prie galo galingosios demo- ________________ ______________________________

protestuoja, o lakūnus Šču-
, ^ . . . . . !'a'° kiną ir Lukaševa, kurie tąkrašto ir jo žmonių visų gyvy-

pasitraukia, tai kodėl turė
tume tokius pasitraukusius 
smerkti?

Bet šį kartą taip jau atsiti
ko, kad aš nei ispanišką pa
raką uosčiau, nei bolševi
kuose buvau, nei, žinoma, 
i “Vilnį” rašiau.•• žygi atliko, apdovanojo or- - s ėli'otoja- įjo &ll, 

amais “uz pavyzdingai is-

ricj'j
mylių nuo Sovietų Sąjungos 
teritorijos ir lėktuvo Įgula 
buvo gavusi aiškius nurody
mus neprisiartinti prie So
vietų Sąjungos teritorijos ar
čiau kaip 20 mylių.

“Iš visko galima daryti iš
vadą. kad lėktuvas nei są
moningai nei per klaidą ne
prisiartino prie Rusijos pa
kraščių ir kad jis buvo be 
perspėjimo užpultas ir ap
šaudytas intemacionaliuose 
vandenyse ir jam esant to
liau 20 mylių atstu nuo Ru
sijos pakraščių.”

Turime atsitikimą, kad 
rusai “intemacionaliuose 
vandenyse” užpuolė Ame
rikos lėktuvą ir jį nušovė 
su 10 vyrų įgula. Po atli
kimo tos agresijos Rusija 
siunčia protestą ir sako, 
kad lėktuvas buvęs įsiver
žęs į Sovietų teritoriją ir

kratijos užmiršo savo per 
karą skelbtuosius karo tik
slus ir nugrimzdo į Jaltos 
užgerinimo balą, sustiprino 
vieną koalicijos dalyvį ir ALT 
šiandien turi teikti jėgas! 
“taikai gelbėti” prieš tą bu
vusį sąjungininką, kurs vir
to atviru priešu.

Dr. K. Adenauer, Vokie
tijos kancleris ir užsienių

A.L.T. Tarimai

aiviau na

binių reikalų sargyboje.
Suvažiavimas yra nuomones. . -

kad Mažosios Lietuvos lietuviai pildytą tarny binę paieigą. ... • •
tremtiniai yra reikalingi viso- tai tokie dabar santykiai az ie i 
keriopos materialinės ir mora- tarp Maskvos ir \\ ashing- Musu spaudoje senai ke
linės paramos. Todėl Ameri- tono, kai Paryžiuje kalba- Ramas klausimas, kodėl 
kos lietuvių šalpos ir visos ki- ma apie nusiginklavimą... VLIK'as neįsileidžia į savo 
tokios organizacijos šiam už
daviniui vykdyti artimiausiu 

turėtų suderinti savo 
veiksmus ir visas pastangas, 
kad Mažosios Lietuvos lietuviai 
nesijaustų vieni sunkioje ko
voje dėl laisvės.

6
Be to, metinis ALT suvažia

vimas nutarė:
Pasveikinti telegramomis JAV

><
Koridoriuje

tarpą Mažosios Lietuvos at-
Žcdis Karininkams stovo. Klausimas keliamas,
.... . bet vyraujančiai VLIK’oAmerikoje vra nemažas ... . . ___.... -. ,. grupei jis vis tebera nepaskaičius buvusiu Lietuvos , - , , -__ „ ...-, . -, . . , keliamas ir klausimas vilki-kanuomenes kanmnKų. .

Musų bendradarbis, p. P. į' it _vaite D Petra.
Amerikos Lietuvių Tarybos M. Kuris .DUl^ vyKuomas visą o Kerpė, praeitos ir Šios sa- -Lik: * £’ vii";

ir Amerikos Be to metinis AL/T suvazia- •• - i • • * \1C1U> lSKdiOinSTcilmetinis suvažiavimas New lalKo ir V1! -Amen kos nevu io, meniu.' .-ua . u\azia “Keleivyje 1’aSO ~
la-, i via kokmije-e: vimas nutarė: - , .....*. ..... mą vėl pakele musų laik-Yorke 19ol m. lapkričio 16-17 “ , ..... 3 Die kariniP-kiia ir uilieciu _ t- ,dienomis, su giliu rūpesčiu ir <3> Projektuojant ir skel- Pasveik'.nti telegramomis JAV * . ' - raSCIO SKUtyse. fe tiesų, ko-

[susijaudinimu minėdamas savo biant lėšl? sukėlimo vajų ir ski- prezidentą Harry S. Truman ir Į ‘ strmrvmin srridn’ dėl Us klausimas negalima
broliu lietuvių senojoj tėvu že- riant j° k'otas- pageidaujama valstybės sekretorių Dean «a(l cUO tl aip.niu Oo- butų išspręsti taip> kad Ma_
mėj kovojama žūtbūtinę kovą atsižvelgti Į atskirose Amerikos Acheson; aomes Duvę KanninKai 11 žosios Lietuvos atstovas bu-

sio pagrindo būti patenkin- švenčiausiu žmogaus teisiu lietu™ kolonijose gyvenančių Telegramomis padėkoti už pagalvos dėl jame keliamų priimtas : VLIK’ą ir ben-
ta. ,;r laisvių, su gilia pagarba nu- lietu™ skaičių. paramą Lietuvos bylai senato- minčių ir dėl karininkų ad- <u Lietuvos vįgUOme.

Sąryšyje su “susitarimu” [lenkdamas galvą prieš savo 3 . riams Brie" McMahon, Owen resu daromų priekaištų. nėp ^rupėmi? veiktu sie.
kyla klausimas, kokiose ri- brolių ir sesių neišsakomas ALT suvažiavimas 1951 m. Ęrew>ter’ Herbert H. Lehman Reikia manyti, kad k;ant* į :?tllvai lai«vA.*ir vi- 
bose Vakarų demokratijos kančias ir ryžtingiausių lietu- lapkričio 16-17 dienomis, iš- ir Henrv Cabot. .L^dR®i ^°n‘ “Karys” persispausdins ši- - . . cnvieniiimn?

nepriklausomą rių gyvybės aukas kovoje dėl klausęs ALT Vykdomojo Ko- gresmanams Etemel J. k^cod ir straipsnį ar bent atpasa- ‘
Lietuvos išvadavimo iš sau pa- miteto pranešimo ir ALT su- 7. '■ v er>Sen, J1.1 ras.* kos jo turinį savo skiltyse. įdomu bus stebėti, ar
vyzdžio žmonių giminės istori-darančių grupių bei organiza- The *e,y ^?r<< 1T”^es,' Mums atrodo labai svarbu, kun- Krtipavičiaus vario
joje neturinčios sovietinės tirą- cijų pareiškimų JAV Lietuvių .* York t.Hera ' Tri kad karįškiai išaiškintų vaujamai grupei ir toliau
nijos jungo ir dėl tos siaubiu- Bendruomenės klausimu, kon- ‘ ’ vaktybės nedviprasmiai savo ‘ vieta J°S šešėlinis “vyravimas”
gos tiranijos grėsmės atitolini- statuoja: laišku paaeKoti ai. i\oe. i . - Worh^cni«\ o- j i* _  • - sekretoriui-Dadėiėjui Edv.ard valstybėje ir savo, kaipo pi- ’ -Liiv. e ou^ svaroe^nis,,mo nuo dar laisva gyvenimą JAV Lietuviu Bendruomenes J 1 ... . , . . ___ \v Barrett ir Tarntautin-:u liečiu Dareifras Tiktai is- kaip visų lietuviu vieningu-igyvenanetu tautu.— organizavimas jau vra įsejęs oairen ir įaipu»uun.u nvvių, prieigas. is . a

..... at t komnetenciios ir nra Transliacijų Skyriaus valdiniu- siaiškme ta reikalą kariai mas ir darnus bendradar-
fr“V<>ice of ATiCa":kada no"'vžl tęsti biavimas Lietuvos laisvės

pavus Pareini ir grąžinusį lietovių broMko s0,ida.i Kadanir; JAV .met,Ž tladM>’ k°V°Je?
Vokietijai Saaro sritį. Ali-rūmo ir vienybės pareiškimą ir Lietuvių Bendruomenės studi- ma United Latvian American Periok^am! nelemtąjį lai- 
antai šitam reikalavimui ju necalaužiamo ryžtingumo j u komisijos. ALT Vvkdomoio r-J. i x-  v- i.» t kotarpį, Kada jie

bet visai

Suvažiavime. Įvykusiame 
Lapkričio 16-17 Dienomis 
New Yorke. Priimtos Rezo
liucijos, Sveikinimai ir Au
kos

H

rminictorifl nn Pan-r
žiaus susitarimo sakė, 
Vokietija esanti labai 
tenkinta pasiektu susitari 
mu. Ji, rodos, turi pilniau-

<ad
pa-

pripažįsta 
Vokietiją? Paskelbtame 
pranešime kalbama apie 
“keturias okupacines zo
nas,” paliekant žemes už J 
Odros-Nisos migloje,
kiečiai reikalauja “1937 
metų sienų,” arba, ką Vo
kietija turėjo Hitleriui oku-

jama trimis budais:
(1) Renkant aukas, kaip tai ^a*ku 

iki šiol buvo praktikuojama 
vajų eigoje;

(2) Įvedant praktikon apsi- 
dėjimo arba solidarumo mokes
tį, kuris butų vykdomas visą 
laika ir visose Amerikos lietu-

, rūmo ir rienybės pareiškimą ir Lietuvių -- --------- — w Lnited latvian American: . , , -• Andruli.
Sitam reikalavimui jų nepalaužiamo ryžtingumo jų komisijos, ALT Vykdomojo Counj \ew Yorke Latvijos kOiaipl, nafld Jie Lietuvą ™ s 

nei pritaria, nei jo atmeta, užtikrinimą visomis jų galioje Komiteto ir Illinois Lietuvių nepriklausomybės sukakties valdė: visai nehandė Maskvos padauža Andru-
palikdami sienų klausima esančiomis priemonėmis veiks- Tremtinių Bendruomenės vai- šventės proga- Jos S1Rtl- - lig “Vilnyje” aiškina kad

. ateičiai. Bet nėra abejonės. min^ai bendradarbiauti visų dybos susitarimu bovo įsteig- Padėkoti p. K. Jurgėlai už jo W kara Koreioi laimėio bol«e-
pirmas pradėjęs šaudyti į kad vokiečiai jau vra eavę laisv°j° Pasaulio lietuvių Lie- tas laikinasis organizacinis ko- n^^tę sėkminga veikla Ame- Po Keturių Mėnesių
rusų lėktuvus. tam tikru užtikrinimu dė! <uvos. tinimo pastangoms, mitetas kuris paruošė laikiną- rikos Inforrnacijos aeriuoia ? J

Ką Amerika gali dėl to nauio Lenkijos teritorijų l,yg‘al ,r Amerkos lietuvių j, Bendruomenes statutą, nu- Centre ir palinkėt; sėkmės ° ketU! me.n ų g J
daryti? Kol kas Amerikos n'.ėsinėiimo ir dėl Pvtmį ?sitlkinirn^ kad ^tatanti tikslus ir santykius su «Voice of America” lietuvių rybŲ KoJ'.e-I1o.J’ rodos, pnei-
vyriausybė tiktai painfor-;sįu (Karaliaučiaus Tilžėn lsI^sv“nin® valąnda artėja. ALT, BALF ir kitomis vietinė- skyriaus vedėjo pareigose; ita Pne s\okl° tokl° sueita- 
mavo Jungtinių Tautų ir X triniai i.' “ V‘enybe,m,S Pasveikinti vieninUĮj iki šio, »™o
ganizacijos narius, bet jo- įet etnografiniai lietuvišku , | MV Lietuviu Ben- J18'”'' nutiesimo de-

nėra numatyta. O jei ii^lTp ..Amerik<>5 ^etUVn< pabrėžiama aiikus Bendruos-*-
butų diskusijos, tai ką jos
išaiškintų? i terore taci ios, kur

Lieka daryti vieną išva

‘Laimėjo”

dą: Lėktuvai skrendantieji 
virš Japonijos juros turi 
būti apsaugoti, kad rusams 
praeitų pagunda juos už
puldinėti.

Panašus incidentas įvyko 
1950 metais balandžio mė
nesį Baltijos juroje, ties 
I-atvija. Tada rusai irgi 
užpuolė ir numušė musų 
lėktuvą ir patys protestavo. 
Jokio atlyginimo Amerika 
negavo pernai, negaus nė 
dabar. Jokio atsiprašymo 
rusai nedarė pernai, neda
lys nė šiemet. Turint pa
šonėj banditišką kaimyną 
reikia būti pasiruošus šauti, 
o ne laukti atsiprašymų.

VOKIETIJOS SIENOS
Paryžiuje, Prancūzijos 

užsienių reikalų ministeri
joj praeitą savaitę įvyko

grąžinimo). Amerikos Lietuvių
™ xr v i P*!iska.įči.US niet":nis suvažiavimas, įvykęs nės uždavinvs ^pintis lietuviu
The New Kork Times m- 1951 m. lapkričio 16 ir 17 die- Rulturos !Jgdymu Hetuvvbės 

terpretacijos, kur skaito- nomis, pageidauja, kad mate- ir apskritai lietuviu
nalmė parama kovai už Lietu- švietimo reikalais. ALT pasi- 
vos valstybės nepnklausomy- Hekant djrbti po]itini Lietuvai 
bės atstatymą butų organizuo- ,aisv:nti (!arba> BALF—šalpos 

ir nepaliečiant kitų lietuvių or-

me:
“Jeigu tai reiškia, ką (pra

nešimo) žodžiai sako, tai tas 
reiškia, kad Vakarų valsty
bės atsisako nuo diktuotos 
taikos ir pasisako už suside
rėtą taiką. Kadangi Vakarų 
valstybės ypatingai pabrė- 1 
žia. kad tiktai toks susitari- j 
mas gali nustatyti Vokieti
jos sienas, tai tas reiškia, 
kad vienašališki aneksavimai 
negali būti legališki ir kad 
laukiant legališkų Vokietijos 
sienų pakeitimų taikos su
tartyje. Vokietijos sienos vis 
dar yra . . . 1937 metų gruo
džio 31 dienos sienos. Jei 
tai reiškia grįžimą prie At
lanto čarterio principų, tai 
tą reikia sveikinti.”

Kada Jaltoje Atlanto 
Čarteris buvo numestas į 
šiukšlyną, tai iš visų Ame
rikos laikraščių N. Y. 
“Times” tą “žygį” šilčiau
siai sveikino ir pritarė Jal-

KANDIDATAS

Robert A. Taft nutrenktas 
Clevelande šalia drambliuko, 
GOP simbolio. Senatorius 
dabar veda plačią rinkimų 
kampaniją.

(ganizacijų. ar jos bus kultūri
nio, politinio ar ekonominio po
būdžio ;

Kadangi JAV Lietuvių Ben- 
.druomenė savo statutu garan- 
įtuoja paramą ALT veiklai, ski
riant jos surinktų tautinio so
lidarumo įnašų atitinkamą nuo
šimtį : ir

Kadangi užtikrinamas ir ki
toks bendradarbiavimas bei vi
sos musų lietuvių visuomenės 
tautinės veiklos koordinavimas. 
—todėl

Suvažiavimas nuoš i r d ž i a i 
sveikina JAV Lietuvių Bend
ruomenę ir linki jai geriausio 
pasisekimo veikloje ir tiki, kad 
jai pavyks j kultūros, lietuvy
bės palaikymo ir švietimo dar
bus sutraukti tiek senuosius 
amerikiečius, tiek Amerikoje 
gimusius, tiek iš tremties at
vykusius kultūrininkus, jų dar-

CEMPIONAS

šitas pvpkorius šaukia bet 
kokį “vyrą, moterį, vaiką ar 
galviją” eiti su juo rungty
nių, kas ilgiau gali rūkyti 
molinę pypkę. Jis pats rūkė 
savo pypkę 51 minutę su tri
mis gramais tabako. Reikia 
pripažinti, kad jis yra čem
pionas ir žemai nusilenkti 
prieš pergalėtoją.

markacijos linijos. Po to 
klausimo lieka dar keli 
svarbus klausimai: dėl pa
sikeitimo karo belaisviais, 
dėl kontrolės padarius pa
liaubas ir dėl ištraukimo iš 
Korėjos svetimųjų kareivių 
vėliau.

Jei ir kiti klausimai taip 
pat “sėkmingai” bus spren
džiami, kaip paliaubų lini
jos klausimas, tai derybos 
'tęsis dar galas žino kiek.

O jeigu jos nepasisektų? 
Atsakymą į tą klausimą jau 
davė gen. H. S. Vanden- 
berg, kuiis minėjo reikalą 
'daužyti Mandžuiijos oro 
!bazes. Aprėžtas karas Ko
rėjoj arba baigsis, arba jis 
nebebus aprėžtas ir “nelie
čiamoji šventovė” Mandžu- 
rijoj bus įtraukta į karo 
lauka.

Spėjo Pro Šalį

Nesenai pranciškonų 
“Darbininkas” tarėsi žinąs, 
kad aš uostęs parako tvai
ko ispanų pilietiniame ka-

“Azijietis karys taip jau 
geras, kaip amerikietis ar 
europietis. Naujoviniai gin
klai. net atominiai nevisur 
galima naudoti. . . . Nors ofi- 
cialiai Kinija nekariavo (Ko
rėjoj), tačiau neabejotinai 
parodyta, jog 470.000,000 ki
nų tvirtai pasiryžę padaryti 
galą Vakarų vyravimui . . .”

O tuo tarpu britai ir 
prancūzai bijo karo:

“Jie bijo TSRS oro atakų, 
ypatingai atominių. Jie bijo 
kolonijų sukilimo . . . Juos 
baugina sunki ekonominė pa
dėtis. Jie bijo savo ž.monių 
sentimento.”

Tik narsusis Andrulis 
nieko nebijo. Argi, nieko? 
O kaip su važiavimu į So
vietų Rusiją valgyti Stalino 
visagalinčio pyragų? Ar ir 
to narsuolis nebijo?

Nebijo Andrulis ir, pagal 
Andrulį, Stalinas ir tos ke- 
turios raidės “TSRS” nieko 
nebijo. Ten žmonės be 
“sentimentų” ir spiauna į 
bombas.

Vis tik reikia stebėtis 
narsiojo Andrulio nachališ- 
kumu. Čia jis yra nesuby- 
tinamas.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

JO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis Trečias

KAS SKAITO, RAM 

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Suktybės, Apiplėšimai, 
Įsilaužimai

O tokių išgarsintų rusių
alaus yra nemažai. Tai aiš-

XT. , , . .. ku, kad neišgarsintam lie-N, kur didmiesčiuose ne- tuviškam aluf konkurencija
tniteta sukčių plėšikų ir b labai dideiė 
visokių apgavikų. Chica-
ga tuo žvilgsniu ypač gar- Užsidarė Tremtinių Namai; 
si. Kai kur pasakojimai A m • '
apie banditizmų Chieagoi 7^ -keletą metų Tremti
ną persudomi, bet vistiek ^amal ^vo pusėtinai | 
to čia sausu. populiarus. Ir užsidarė ne'

Sukčiai prasimano Įval dė! bizniško susmukimo, o
rių būdų žmones apgaudi- dėl vai'do-
neti. Sakysim, važinėja Tie Tremtinių Namai tai 
sukčius po žmones kaipo garsusis senas Meldažio pa-' 
radio specialistas. Sako a:- statas su saliunu ir didoka 
stovaująs didelę firmą. Jei sale susirinkimams, šo
kas tokiam patiki, tai spe- kiams, pramogoms. Iki pro- 
cialistas norįs tik patikliu- hibic-ijos viskas gerai šeke
li, ar radio tvarkoj. Spe- si. Po prchibicijos Įvedi-į 
cialistas, žinoma, randa, mo viskas pasikeitė. Po ke-, 
kad ne viskas tvarkoj ir pa- lėto metų ir pats savininkas 
sižada sutvarkytą greit su- persiskryė su šiuo pasauliu, i 
grąžinti. Jei kas leidžia Kai šiais laikais atsirado 
jam pasiimti, tai tas dau- vienas naujakuris su bizniš-' 
’ iau nei savo radio, nei kais gabumais, tai Meldą-j 
“specialisto” nemato. ’žio pastate atidarė taverną,' 

Arba vaikščioja po žmo- o salę atidarė šokiams ir ki-

LĖKTUVAI SUSIDŪRĖ ORE. TRYS ŽMONĖS ŽUVO

\ irš aerodromo Oakland. Calif^ susidarė du lėktuvai. Trys žmonės žuvo nelaimėje 
viename lėktuve, o kito lėktuvo įgula sugebėjo nuleisti lėktuvą saugiai San Francisco 
aerodrome.

Naujienos is Kanados
MONTREAL, CANADA karienė, parapijos salėje, 

nebuvo sausa.
Įdomu, ar čia bažnyčios 

kunigaikščių Įsakymai tai
komi tik “griešniems” žmo
nėms—darbininkams, o ne 
kunigams.

Pagins.

Didėja Nedarbas
Šiuo metu Montrealyje 

žymiai padidėjo bedarbių 
skaičius. Jų tarpe atsidū
rė ir nemažas skaičius nau
jųjų imigrantų lietuvių.

Iki šiol buvo Įprastas rei
škinys, kad bedarbių skai
čius padidėdavo po Kalėdų 

(švenčių.
Įsisteigė Choras

Aušros Vartų parapijai 
nusavinus bendruomenės 
chorą, Montrealis likosi be 

1 choro. Atvykus muzikui S.
Gailevičiui i Kanadą ir ap
sigyvenus Montrealyje pra-'taip vadinami bimbinin- 
dėta organizuoti lietuviškas kai, dar tik vos pakvietus 
'choras. • Sėkmės! j svečius, pradėjo didelę

Tegul skamba musų dai- propagandą prieš tremti
nius ir visus tuos, kas su 
jais sudraugauja. Klubo 
valdyba atsisakė duoti va-

nos po šalis plačiausias.
1 Uždraudė ir Montrealyje

EASTON, PA.

Bimbiniai “Boikotavo”

Nesenai turėjome svečių 
iš Philadelphijos, kurie da
vė puikią programą easto- 
niškiams. Tačiau ne visi 
lietuviai ta programa tega
lėjo gėrėtis. Raudonieji,

______„_______ „ , Uždraudė ir Montrealyje karienei pataipas. Reika-
čia gimę. Pasigendama tų slą išėjęs Poznanės konser- bažnytiniuose parengimuo- jag atsjdurė klubo mitinge,
vaikų, kurie nepraktikuoja vatonjoj, Lenkijoj. se pardavinėti ir naudoti kur gharkey ir Nekrošius
tikybos. Religija ir savo —:— alkoholinius gėrimus. smarkiai puolė tremtinius.

via skir- Lapkričio 19 d. mirė čia i Pažiūrėsime kaip bus pil- Tadau patalpos buvo gau-

NCRV/O3D, MASS. viškai. Didesnė pusė iš jų tu orkestru. Muzikos mok-
nes siuvėjas arba siuvėja ir tokiems parengimams. Ap-jVdkia Lituaniatiko. 
sako, kad atstovauja dide- skritai imant, visuomenė yoųvkĮa
lę .ubų siuvimo firmą ir,tai Įstaigai buvo palanki.', \ itevvnės nažinimas x
renka užsakymus. šitaip Bet netrukus ten ėmė spies-! Ncnvoodo lietuvių kolo- i. i k’*o* ■ • * i • i + , ... L tingi dalykai. Kas nepa-Juozas Stulgaitis, palaido- domas sitas arkivyskupo*. padedant susiprato-ii»3i Hl- tis netvarkingas elementas. -iijh, palyginus su bendru • i • i i oo patvarkymai Ar nesuma- • j
vi * i - ~ i • za • • i • x - L ? • i • geidauja mokytis tikvoos, tas lapkričio 22 a. Bear PdLVdr^VIIld- ne&uma siems lietuviams. Tada rau-likti uz daug žemesne kai- O savininkas neistengc ar'gyventoju skaičiumi, vra , .. ,.x , , • - kimiem vp«ti»c hi7ni<s .D , • • - - - i s j. « , * T. gali lankvti tik lituanistikos Creek kapinėse. Velionis zes kunigų vestas Diznis. donieji Stalino bernai pia
ną. Be įannpimgių uzsa-nesistenge tą elementą pa- skaitlinga ir aktinga. JLdalvkus Katekizaciio* na-atvažiavo i Amerika 1905. Ankstyvesnių arkivysku- talhinti žmnnps kad
kymų, žinoma, neima. Jei laikyti tvarkoje. Pagaliau nuoširdžiai atjaučia kiek-. ? ' .. o -i< m on t • ■ v; i(lk do natvarkvmu buvo už- * u. v -t ♦
i .„c „La.; 4«; 1 • • -. • * - -j . .. - mokos esti nuo 9 iki 10:30 metais ir iki 194o metų bu- P^varnymu ouvo uz *. koncertą boikotuotų irkas tokiem.- patiki, tai taip- prisiėjo ištaigą uzdaivti. v^eną savo senosios tėvynes , t ; v- _ _ drausta bažnvčiu salėse • , ., v ••- - 1 r u j . s* - cifaui.,-,’ p f • t • vaU lituanistikos — nuo vo Trejybes parapijos var- orausia bažnyčių saiese nlekas neitų, žinoma, jie

k’ *' _ vienas, <up 10:30 iki 12 vai. Mokykla gonininku. Susirgęs turėjo bingo. :taj darė, kad apsaugojus
gyvvoims mutų vejkja šeštadieniais, carbą apleisti. Atėjo galas ir bažnyčiose gav0 avejes nu0 iškrypimo

Moko iš tremties atvykusios T o . ... ,. , , bei jų salėse vesti gembli- ♦- linijos.
mokytojos V. Tumavičienė u ^ai 1S, *r amas nimą. j jambinių pastangos nuė
• a v • s - - t vargonininko darba buvo 1 v k ©ir A. Knauciumene. Jos au- . •,
koia savo laika ir iė?as iš suorganizavęs gerą chorą ir 

tuviskes mokyklos reikalas._ ________ ______vaidinimo grupę. Tai gal

gi daugiau jų nemato
įsilaužimai r.ėra reteny- Vieno Žmogaus Avantiūra (svarbus,
. Vi J

tė. Kadangi tokie darbai 
atliekami tamsoje, tai žie-

Avantiurų pasitaiko kiek-l^u5a\ ie^alas, gal dėl susi- 
;ienam. Bet tie. kurie mėg-Įf1^1151^ gyvenimo aplinky- 

mos metu apie Įsilaužimus gta ęerti. tai tokie avantiu-į nejučiomis iš-
girdisi daugiau, negu vasa-'^ tvri Augiau. Apie vie- sl^do J°s darbų, tai He
rą. Įsilaužimai daromi po;nį nepaprastą avantiūrą fnvižkcs mnWkln= 
to, kai to amato žinovai nu-jverta paminėti. Vienas
tėmii

Jų “inferssaeija” ije niekais, nes ir patys ėmė 
Aušros Vartų parapijos'vėliau gailėtis. Koncertai

papr
ir šeimininkauja.

Į šias lietuviškas pamokas. 
Visi lietuviai be savo

vynės pažinimo reikalu, 
tarp kitų, čia yra daug pa-

llas-! pasišventimo, nemokamai, vaiaimmo grupę. 1 ai gal £ v aivų o puikiausiai
Musų kolonijos organiza- Jos dirba su atsidėjimu jr ^enmte.is vargoninin ae,( y j P pranciško-' Reikėtų eastoniškiams su- 

- lodė. vaikai SU noru eina ku^nn^i^ir patiems imti reng-
. . Įko, jis pasakė: . . jeigu ti koncertus, vakaras su so-

J. V. Stani»lovaiti».

viską—drabužinę, indaują, fj0 (iiena. Vieną pirmadie-
lovas. Labiausiai ieško pa- nj j0 kaimynė, pamačiusi,__ r........____ _______ &
slėptų pinigų. ^a\P^\kad jis neišvažiavo darban, sidarbavęs didelis Lietuv
ima laikrodžius, radio, žie- paklausė, kodėl šiandien 
dus, karolius, net kilimus, namie. Girdi, pamanęs, 
i ie Įsilaužimai veik išnyk- kad čjandien sekmadienis. 
fŲt jei jie nebūtų pelningi.! ge^ mažmožis. Netru- 
Vis girdisi, kad ten ir ten|kus p0 t0 vjeną sekmadieni 
išvogta už du šimtus ir net.į^ anksto nusigėrė ir nuėjo 
iki tukstančioi dolerių. Pi-;gu|ti. Nubudo apie 7 vai. 
nigai tai, žinoma, geriau-• pamang, kad taį pirmadie- 
sias grobis. Todėl reikia' nio Ir kaip sykis lai-
rupintis pinigų namie kuo;kas į darbą. Niekam nie- 
mažiausia laikyti. jko nesakęs, išsiskubino

darbą. Nuvykęs prie dirb-

5 Lietuvių kalbos ir savo tė- skirtingų pasaulėžiūroje
Įsitikinimų apsvarstykim
savo vaikų likimą, kad jie 
užaugę nekaltintų musų dėl 
musų neapdairumopatriotas ir visuomeninin-

Lietuvos kiais, vaidinimais ir kitką.
siunčiamos! Kiubo Rinkimai 
Varpas iš1

nepriklausomos
--------------------------- 1 laikais buvo

fast i oitiq ii i 'aukos, Laisvės
’ įUSA, jeigu šiandien yra at-1 Spalių 28~ d. Įvyko ne-

Toniripin is d viptinin kviesta 25,000 tremtinių, laukti ir mažai kam žinomi Lapkričio 18 d. vietinio,__ vinhn valdžios rinkimai.L , d - t* -da!™mo. nu- inictetvva1 j«gu šiandien yra lietuvy-klubo
kas -onas Pečiu,is. Jis pasikreipti juos vaikystėje rei- BALF o sky aus ,^thlbė gyva USA, tai tik kata- Ankstyvesniame susinnki-
orgamzayo mokyklą, jis kalinga kryptimi. Juk tiek ” . likybės nuopelnas, o ne ki- me buvo nutarta, kad atei-
skatino tėvus leist! vaikus daug dirbta lietuvybės stip-St., įvyko baletas-konceį- NekIausykite ką Riti nančiam susirinkimui akty-

nnimui ir Lietuvos kūrimui ta&- Fiogiamoje, buvo r-I . _x_±—
jj- i-Hrt'Jioncioc riurRac hu< rūldvta i Pasaka, muzika

mokytis lietuvių kalbos ir 
pats juos mokino. Sunku
butų čia suminėti visus jo!musų visų, jei mes paliksi- rlorijono Valeikos; Fan-
talkininkus. Didelė pagar-

Ar Turėsim Lietuviško 
Alaus?

Jau senai buvo užsimin
ta, kad vienas naujakuris,

ituvės, turėjo pereiti per 
gatvę. Bebėgantį per gat
vę užgavo automobilis taip, 
kad turėjo būt i ligoninę 

alaus specialistas, esąs su- nugabentas. Po ilgoko lai- 
organizavęs bendrovę lietu-Įko, pasitaisė, bet liko tokiu

ba jiems visiems. Dėl jų 
didelio ryžto daugelis čia 

I,jaunosios kartos 
gražiai lietuviškai 
rašo, o kalba yra brangus girnai

kas musu darba tęsia, tazija,’ F. Chopino ir kiti

viškam alui gaminti. Tos 
kalbos nutilo ir nėra žinios 
ar tas sumanymas bus Įvyk
dytas. Su lietuvišku alum,’ 
kaip lietuviai tavemininkai 
pasakoja, visaip gali būt. 
Lietuviškam alui butų la-

invalidu, kad Į darbą jau 
nebetiko.

Laisvamanis.

turtas ir gyvas ryšys su sa 
vo tauta. Dėl permažo kai 
kurių lietuvių tėvų Įvertini
mo šių dvasinių vertybių, o 
gal ir kitų priežasčių, lai
kui bėgant šis lietuviškas 
židinys nustojo veikęs. 

Atvykus didesniam skai-

Tęsti daug lengviau ir sėk- solo ir poromis atlikti so- 
mingiau galės tas, kas tu- kiai, palydint H. Brown, 

iandieną rėš gyvą įyši su savo tautos Lincke, Rimskij Korsakov, 
kalba ir [kamienu, kas mokės tiesio-A. Rubenstein o ir J. 

----- sUsįkaibėti. Lietu-Strauss’o muzikos kompozi-
viška mokykla yra ir bu? ciJornis- 
kelrodis šiame reikale 

—K. 5.

WILKES-BARRE, PA.

Baletą vykusiai išpildė 
i buvusios Kauno valstybinio 
teatro balerinos Irenos 
'Adomavičiūtės - Gintautie- 
!nės pastangomis paruoštos

Laikas užsisakyti “Kelei- 

kalendorių 1952 me-bai sunku prasimušti. Bė- v,° 
da tame, kad labiausia Daug informacijų ir
kalaujamas tos rūšies alus,
kurs labiausia garsinamas, skaitymu. Kaina 50 centų.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos Įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tnvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti paSto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadtray So. Boston 27, Maas.

Ona Daugirdaitė-Kuncie- mokinės lietuvaitės: Graži
niui nauiu lietuviu” ateivto mirė lapkričio 8 d. Lie-na Vaitkutė, Vita Cerškutė, 

’ tuvoje gimusi Žuvintu kai-!^ eronika Stančiute, V. Juo- 
me, Alytaus apskr., Simno dakytė, K. Kleinaitytė, B.

I Amerika at- Kancytė, M. Macionytė, L.

buvo vėl pradėta rūpintis 
atgaivinti lietuvišką moky
klą. Ši kolonija savų mo- parapijoje.
kvklai natolnu neturi Vie 'Vyko prieš 48 metus ir gy- Sakalauskaitė ir M. otan- kjklai pa.alpų netun. \ie- ]aika čja žiutė Didžiausio pas,seki-

„ ... \ . ... . . . mo ir triukšmingiausių ova-Paliko tns dukteris, tris učiau susilaukž ati 
seseris ir broli. Jos vynu b^le,.ina j Adomavi«utė, 
mirus, ji buvo palikus, su Sokusi F chopino “Etiu- 

, - - mažametėmis dukterimis, d „ jr aį3trjngą ispanišką
pobaznytmem patalpom, i turėjo sunkiai dirbti kad J*. «AnriaiMqe” A Ru- 

benstein’o. Pianu akompa-praaaig pasirodė jau praei
tais metais. Ją lankė 30 
vaikų. Veikė ir suaugu
siems lietuvių kalbos- kur- metų ir vis dirbo, širdies 
sai. Prieš pradedant šiuos priepuolis pakirto gyvybę, dymu skaitlingai 
mokslo metus, kun. F. Nor
butas kreipėsi gyvu žodžiu 
ir per bažnytinį biuletenį Į

Lapkričio 17 d. mirė ... . . , . .
vaikus Į lietuvišką šeštadie- Brunon Kryger sulaukęs 52 gaivinimai ir šokiai. At- 

’ninę mokyklą. Balsas bu- metų, čia žinomas kaipo skaičius sales, orkestro ir k
>0 išgirstas ir šiandieną ją I “polkų karalius,” apie du !S,aldas , BAk\ul. 
lanko 25 vaikai, šie vaikai'šimtus polkų įgrajinęs Į £0™° pelho 130 dorėnų, 
ir katekizmo mokosi lietu-[plokšteles su jo organizuo- S. Grigoraričiuą.

ios lietuvių parapijos kle
bonas kun. F. Norbutas, 
pilnai atjausdamas šį taip 
svarbų reikalą, mielai suti
ko leisti naudotis parapijos

raso - vius nanus kviesti atviru-
Tai taip “informuoja” ir temis. Tačiau tas nutari- 

kitas lietuvių grupes ates- mas klubo valdininkų buvo 
tuoja Į Kanadą atvykę iš užmirštas.
USA kunigai ir vienuoliai. ! Tai puikiai išnaudojo 

bimbiniai. Jų susirinko tur 
Bijo Savo Vardo ^ut jr į kiubo pirminin-

Veikiantieji prie Aušros kus pralandino Martin Ur-
Vartų parapijos ateitinin- bą. Jis gerai visų žinomas 
kai lapkričio 24 d. parapi- dar iš Joe Bimbos, Šoloms- 
jos salėje rengė kaukių ba- ko ir tt laikų. Tai tas pats, 
lių. kuris 1928 metais teismo

Bet nei skelbimuose, nei buvo baustas už komunistų 
kitur nenori prisipažinti, suruoštas muštynes. Kada 
kad jų vardu yra rengiama, raudonieji rodė propagandi-

Pradėjo bijotis, ar gal ir .buvo. tremtinių
gėdytis savo tikrojo vardo. susipratusių vietinių lie- 
O gal tai daroma visuome- tuviu piketuojami, tai Mai
nei suklaidinti ? i tin Urba, eidamas per pike-

tininkų liniją, piktais zo- 
Laužo Patvarkymą džiais barėsi už tokį jo su-

Lapkričio 18 d. Įvykusi tikimą, 
šv. Kazimiero parapijos va- Seras Eastonietis.

_.. „ . . . . T navo Mrs. C. Bogan ir Mrs.Pnes menesi mirė Juozas n cQV;t«vv 
Butvinskas. Turėjo arti 70 saviraKy-

Klasiško baleto pasiro- 
_ atsilan-

Buvo veiklus lietuvių orga- kiusi publika buvo paten- 
nizacijose. kinta.

Po programos vyko atsi

«
JAU GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio” Kalendorių 1952 Metams
Jau 40 metų “Keleivis” kasmet leidžia didelį, 

100 puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. JĮ jau galima užsisakyti. J

“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug » 
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa- ♦ 
tarimų, plati kalendorinė dabs, saulės tekėjimai 
ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių 
žinių. 1

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 E. Broadw«y, So.Bo»to n 27, M«»*.

»iiiI»I
I«*
tt»*

ii



Ptiriapia Ketvirtai KELEIVIS, SO. BOSTON

'asikalbčjinias 

Maikio su Totu

llZ_ 1 _ * — fV1!~ Y*^-lvo» Parodo ir ta pati Oku
lič-Kazarino byla. Šis sve
timtautis, gavęs Lietuvoje 
prieglaudą ir priimtas į ka
rininkijos luomą, nušauna 
gerinusi A. Smteonos drau-

(Pabaiga) Bet^pasiklausykime, ką sa- & .dar iš mokykl?s. T10*?’
Sakoma, kad dabar ne- ko teisine šio karininko artimiaus} bendiadaibj, 

laikas tai visa kelti. Betgi auklėtojas, Lietuvos karo ^aut.ininkl* partijos įsteigė-į 
buvo gražaus laiko Lietu- mokyklos lektorius, aukšte- buvusį Pn'm5lJJ Lietuvos 
voje, kodėl nei p. K. Žukas, snio rango karininkas? Jis teisingum© mimsteų, dabai 
nei kiti, nekėlė? Šiandien, aiškina, kad taip pasielgti ėJusJ prisiekusių advokatų 
kai prasitariama, “kad tas mokęs visus karininkus sa- Luybos sekretoriaus parei- 
mundierius nešvarus,” tai vo paskaitose, kad karinin- £as’ Liudą Noreiką, ir sis 
patariama: “Tylėkite, pa- kas Okulič-Kazarinas esąs tautOs> xac.as. 1_Sla zm°g- 
laukite, pargrįžę sutvarky- nekaltas: gynęs karininko zudystę tun ziuieti pei pn-

Karininkija ir Piliečių 
Pareigos

Sime ... Tokie pažadai mundiero garbę. ... Iš to stas- Ąs. 
yra žinomi lietuviškoje pa- lektoriaus parodymo teisme' 8all4» Ji 
tarlėje: “Kol saulė patekės, išeitų, kad* ši žmogžudį, pa- nH^ia 
rasa akis išės.” Kodėl ma-gal karininkijos tradicijas, jdikas 
noma, kad šiandien negali- reikėtų mažiausiai Gedimi-! ReL\meta!na' 
ma pakalbėti apie tas kiai- no ordinu apdovanoti.

bejėgis pnes visa- 
ant sosto pasodi- 

karininkiją, pats žu- 
net iš kariuomenės

—Alou, 
jautiesi po 
tės? Ar 
ragauti?

—Ne, tėve

Maike! 
kalakutų 

gavai torkėg
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ANGLAI STIPRINASI

Į

ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE

Anglija siunčia daugiau kariuomenės i Artimuosius ir 
Viduriniuosius Rytus, čia matome, kaip anglu kareiviai 
išlaipinami iš laivo Kipro saloje. Viduržemių juroje.

Kokią galybę valstybės 
tada turėjo musų

Musų tarptautinei mo karininkija pasijaučia l ^arįnįn^^Ja * . Niekas nedrį-^ 
padėčiai tas visai nepa- pilna krašto šeimininkė so Jai pa&ipnesinti. Bet ta 
kenks. Išsiaiškinus atvirai, Prasideda jos neaprėžta
gal. vienas kitas neteks tu-'sauvalė. 50' < valstybės 

jis biudžeto skiriama krašto 
apsaugos ministerijai. Kra-

. i . šte esamos partijos ir jų y1311 . . . „
Dėl parneštų musų kari-į da uždaroma. Buvusi sautoJ° artimieji gimines 

ninkijos svetimų tradicijų - liaudininku <oaustuvė -Var- aukštesnio rango karinin- 
jie išskyrė patys save išl net susprogdinama. Rai k perskaičius teismo
musų tarpo. Nors jie ir KarininVn ;iriV0inimai vi- sprendimą spiovė visai ka-

das, kurios tiek žalos pri- Po gruodžio 17 pervers-,' iduje
•» — ocare ?

rimo autoriteto, kurio 
nėra nė užsipelnęs.

vargše moterėlė, likusi su;
dviem kūdikiais, kurių mai-!_ _____ ___________ __ __________________________

je susirinkusių sėbras (teis- an« karininkų, jų nėra: prasti darbminkai-apsta- 
buvo įleidžiami tik nu-pakeitė generolų .r ki- tylų policija ir net vokie- 

įf!tų aukštų rangų uniformo- c-ių kareiviais išvežama pa
ntis apvilktos iškamšos. gal lietuviškų “Tarėjų” pa- 

Pagaliau bolševikų uiti- rėdymą Vokietijon sunkie- 
matumas, visuotinas pavo- siems darbams—katorgom

broliai, giminės, kaimynai, 
mokslo draugai, bet kai 

' uzurpavę* valdžią atsistojo 
Kaip rolas žinos, kaip su priešais su bizunu plakti tą broli, 
šven- apsidirbti. pasikinkę į arklą, taf ir pra-

pa- —Gali būt, tėve, kad ge- sidėjo ši neapvkanta.
nerolas bus išrinktas. Bet Manau. p. k. Žukas su- 
as abejoju, ar bus nuo to tiks, kad senojį karininkė- 

Maike; geriau. Pasaulis šiandien jcg karta, auklėta dar caris-
Pl^e‘ tiniais laikais, auklėjo jau- 

viena musų karininkijos
Bet senieji parsine-

—Negavau ir aš,
mačiau tik per restorano yra pasidalinęs 
langą, kaip kiti valgo. Nu- šingu abazu, ir nesnę
rijau seilę, tai ir viskas. Ki- pusė nenori nusileisti. Abi- kai ta

į du 
nei

ti kalba, kad Amerikoj da- dvi ginkluojasi ir įuosiasi
bai- geri laikai, kad pinigų kovai. Vieni kitus kolioja kurios nieko bendro neturė-
yra kaip šieno, ale aš ne- ir šmeižia. Neapykanta vie- j0 su demokratine santvar-

geiovės. Gal nų pnes kitus auga. Jeigu ka Daugelis šių tradicijų
savo pre-įbUvo skoliniai iš Prūsų ar-

šė ir visas rusų tradicijas,

Karininkų atlyginimai vi- f ’ yĮi’dą sakyda- Jus tėvynei. daro kari-Į Tarp šių ir Sibiran rusų iš-
■a. ma, dar už stalų 

teismo
sokiais budais didinami ki 
tų valstybės tarnautojų 
skaitom Šiaip partijos už
darytos, bet karininkija, n m 5 .
kuri neprivalo dalyvauti “™al. ra ... ni*- pasauui.mme g,uv- «, Mu-nuuun.
jokiame partijų veikime, pi • * ... . . ibos posėdy, kad kariuome-; tijos fabrikuose, is vienos
dabar savo tarpe kuria par- - ‘mi niA_ nė neparuošta kautynėms J tokios darbo stovyklos bu-
tijas, paremtas žemais Kar- bet aj'. . . Priešui okupuojant kra- vo slaptai kreiptasi Į Vil-

maėiau, kad daugelis kari-M kannmktja neiššovė nė miuje esant; savišalpos ko- 
į, vieno šūvio, jei ne kraštą,1 mitetą, kad prisiųstų bent

tai bent taip išgarbinto sa-juodos duonos sausainių, 
vo mundiero garbę ginda-;bet kur tau. . . . Juk šių po-

tovinčiam’n^nk^a’ ar pateisina tiek vežtųjų nebuvo jokio skir- 
sastatui ir salėie met1^ sunkiu valstiečio dar- tunto. Juos visus laukė 

karininkams-l^u uždirbtą pinigą rijusi? vienodas likimas, vieni tu- 
po =io *se' J* generolo lupomis rėjo žūti Rusijos dykumo- 

\ pasako paskutiniame giny-'se, kiti—kultūringos Vokie-

jenmais sumetimais.
štai vienas juokingas at

sitikimas. Sykį jaunesnis 
leitenantas, visai pasigėręs, 
pataiko į karininkų partinį
susirinkimą. Čia jis kiek'žvangino

ėjoninku šią tiesą išgirdę 
galvas nuleidę iš salės.

Visą laiką karininkija 
kardais, bet tik

ir.atau jokios gerovės. Gal nų prieš kitus 
bus geriau, kai generolą iš- Amerika išrinks 
rinks i prezidentus. . . zidentu generolą, tai tik 

—O iš kui* tėvas žinai, greičiau galės kilti karas, 
kad generolas bus išrinktas O karas gyvenimo nepage- 
Amerikos prezidentu? rins, bet dar daugiau jį su-atnegta ne stačiai iš 

—Aš, Maike, kaip tas se- ardys ii apsunkins. Jau da- foet jau “ištaisyti7' imsis 
nas vilkas, nujaučiu iš kat- °ar numatoma, kad trečias kosios dvasios. Tokia dva 
ios pusės vėjas pradeda pu- ikara?. §a^s sunaikinti civi-jgja jr buvo įkvepiama mu 
sti. Iki šiol Amerikoje ge- ‘lz-aciTJa- i įsų karininkijos auklėti-

1Z\UI U1IV

nerolai nepasirodydavo, o 
dabar jau ir prakalbas sa
ko. Generolas Makarturas 
anądien išdrožė tokį spy- 
čių, kad visa Trumano par
tija pradėjo čiaudėt. O 
žmonės jam ploja. Sako, 
gud boi, Makartur.

—Ft

—Ar tėvas norėtum, 
jis butų prezidentu?

kad

garbę ginda
ma. Per tiek metų uzurpa- nų jie buvo pasmerkti mir- 

Ivusi valdžią, čiulpusi pas-ti. kam dar siųsti. . . . Kad 
'ikurinius syvus iš krašto gy- laiškas buvo gautas, tai su- 

ventojų, dabar sprunka iš pratau vėliau susitikęs vie- 
vado-

jų iš-1 vavo šiam

prasiblaivė besėdėdamas irjant savu uiuuu ©p
pasibaigus posėdžiui sykiu Čiulpė is jo paskutinį pra- ____________ ____  ~____
su kitais išėjo. Bet vado-į kaito lašą prisidengdami k|e^uvos^ kaip žiurkės nuo ną profesorių, kurs 
vybės, kuri priklausė šitai j patnotiskiausiais obalsiais §kęStančio laivo. O ju iš-i vavo šiam komitetu'

t WIIV«V

mijos. Taigi, daug vaka
rų karininkijos papročių į partijai, buvo palaikytas •— ginklų 
musų jaunutę armiją buvo’feavu žmogum, paskirtas es- 

vaka- kadrono vado pareigosna, 
pristatytas Gedimino ordi
nui gauti. . . .

Kitas atsitikimas raitė- brolio

rdiiug cibulizacijos, rjamg karo mokvkloje. Ma- 
Maike, irgi negerai. Žmo-nau atsirnena p. K. Žukas 
nes įsgudiėjo, pridarė viso- karininko Okulič-Kazarino 
Kių bombų, raplenų, ir da- bylą kariuomenės teisme 
bar patys bijosi, kad neat- Kaune. §įs karininkas, bu- 
eitU galas. Kai aš buvaujdamas uniformoje, per 
.aunas, tokių dzivuhongų■ nakų girtuokliauja ir kor- 
niekas nežinojo ir nereikė-jtuoja Pagaliau prisikabi-

šitai patriotiškiausiai 
fondas,

paskolos lakštai ir tt. 
i:ai lenkai pagražojo,
užsičiaupė ir sulindo pO|nėręS iš Vilniaus ir vos Ber- 
luota. Taigi, kol lėbauti j jyne suslojęS? ką jis daro?

-unkiai prakaitu uz- q j birželio 13 diena, savo 
litais jus, pp. kan 
buvote

V ilniaus . -tautos
. i didžiausias

vadas,” tas į . . , • •
bailys, syki iš- , Vei.au; tie patys kannm-

VB1 ’sigandęs lenkų legiomeriu. Vokietijon nau-
1 dojosi duonos rieke, aliantu

skirta aniems, išsiųstiems 
Vokietijos katorgom Šie 
nieko nesakė ir dalinosi, 
parodydami kilniaširdišku-

lių pulke. Pradedama vi- dirbtais
įsaip šmeižti vieną karinin- ninkai, buvote didvyriai, į J™ dar ;aunomg širdims, 
ką, kad išmetus jį iš ka-Įkepete pulkininkus, gene-. kautamg> prie j0 garbei, m3-

vardinių proga, vakare,
Kai buvo išleista kny-

riuomenės ar bent iš to pul-lrolus, kad tik didesnius at-jį” į"”^i *'":ruJį0's';;^iga apie deportacijas Vo
ko. Kai nepasisekė, šiai j lyginimus gautumėte, o kat. aRo paskutinę> per radioįkie]iJ<»>,. Muencneno ponai 
partijai pei-versmas (to pul-, reikėjo tą kraštą kratine- j transĮiuot- veidmainišku-iufįau.de w tarpe
ko karininkija vadovavo mis ginti nuo jam siūlo- mf) įr mc|o uną kalba. gia platinti. . .

noro * I ot cfoi

,o. Būdavo, šoblę

Tai štai, ponai karinin
kai, kodėl tamstų kartais 
nekenčia. . . . Tamstos pasi
rodėte tokie egoistai, plėšė
te tiek metų savo asmens 
gerbūviui visą tautą. Jus 
buvote per tą laiką visai 
užmiršę savo, kaip piliečių, 
pareigas, kulias taip sun
kiai nešė jūsų brolis, kurio 
dabar imate ieškoti. Na, 
gal jis ir užmirš tą visą, bet 
turėsite darbais įrodyti, 
kad supratote esą tiktai 
Lietuvos piliečiai, o ne kok
sai privilegijuotas luomas.

perversmui), vienas iš jų, mo> gėdos, jūsų nesimatė, 
jau daboklėje, ličsislapstėte lyg žvirbliai proga jis sakė, kad busiąs 

su tauta iki paskutinio jo 
gyvybės atodūsio, o namie 
buvo jau čemodanai pakuo
jami n* 24 valandoms pra
ėjus nuo šios kalbos aplei
do tą tautą, palikdamas jos 
pačios likimui.

Tuo dar nepasibaigia 
musų karininkijos su jų iš
peromis gėdos kelias.

Manau, p. K. Žukui yra 
žinomas 1940 metais birže
lio 19 d. remiantis karinės 
tarnybos įstatymo str. 111, 
p. 1, str. 148, p. 1 ir str. 162 
“Respublikos Prezidento” 
aktas, pasirašytas J. Palec
kio ir kariuomenės vado, 
div. generolo Vitkausko,

_. ... i kurį į šias pareigas buvo 
LlubIlnal paskyręs “tautos vadas." 

Pagaliau 1940 metais bir
želio 20 d. musų karininki-l,T. 
ja savo puolime pasiekia 
dugną: karininkijos atsto
vai su gen. Vitkausku prie
šaky ir tautinių organizaci
jų atstovais prisistato pre
zidentui J. Paleckiui ir pa
reiškia savo ištikimybę 
jam, kad tik paliktų šiltose 
vietelėse. Bet dėja—gėdą 
prieš tautą jie pelnė—maža 
iš jų įsiprašė, gal tik Vit
kauskas ir keli kiti. . . .

'sėdėdamasišeiga- na plde vieno civilio žmo-
, įgaus, kad su juo kortuotų.

nu.ėkda\o, kaip kopūstas §įg atsisako, bet karininkui 
nuo keto. Nekaltas žmo-vdg lendant atkerta: “Su to-' 
">us nenukentėdavo. O da
bar atomų bombas leidžia 
ant miestų. Dar laimė, jei-

landi ir kerti. Priešo galvai

—Meik no diprens, Mai
ke, jis ar kitas, kad tik bu
tų generolas.

—Jeigu bus generolas, 
tėve., tai bus ne MacArthu- 
ras, bet Eisenhoweris.

—Jis yra fain vyras, 
Maike. Aš girdėjau, kad , -
jis gali būt musų tautietis. 31 e 
Tikra jo pavardė esanti 
Užunaris. Taigi būdamas 
prezidentu jis galėtų ii uz
Lietuvą užsistot. Teisybė, 1x3 3’ 
Trumanas irgi prižadėjo 13 
Lietuvą ginti; žadėjo ir 
Ruzveltas; ale kas iš tų pri
žadų? Tik patiešijo—ir 
dac oi. O jeigu Amerikos; 
prezidentas butų generolas, 
tai taip nebūtų. Kaip tik 
vaina pasibaigė, Stalinui 
butų pasakęs: geriaut iš 
Lietuvos! O dabar išėjo 
tikra komedija: Amerikos sykį. 
generolai vainą laimėjo, o 
Ruzveltas su Trumanu vis
ką atidavė bolševikams.
Pirma atidavė, o dabar 
šaukia visus priešintis Mas
kvos penktakojams. žo
džiu. įklampojo į tokią ba- 
b, kad dabar nežino nei

’U spėsi paleisti tokią bom- 
oą pirma; o jeigu priešas 
paleis pirma, tai tau kaput 
ant vietos. Tai vot, ką pa

tu, atsiprašant, cibuli- 
j zacija. Geriau, Maike, kad 

jos visai nebūtų.
—Civilizacija, tėve, ne- 

kad žmonės vartoja 
nedoriems tikslams.

—Tai tu rokuoji, kad 
žmonės patys kalti, jeigu 
ant svieto nėra parėtko?

—Čia, tėve, labai platus 
klausimas, kurio šiandien 
mes neišrišime.

—Matau, kad tu, Maike, 
jau nori miego. Na, tai 
rutnait. Pasiginčysim kitą

ATVIRUKAI KALĖDOMS
“Nemuno” knygynas Chica

goje išleido lietuviškų atviru
kų Kalėdų sveikinimams. Visos 
religinio pobūdžio. Atvirukas 
su konvertu—10c. Kas norėtu

. ... ..... T jų išsirašyti, tekreipiąs! šiuo
kaip įsbnstl iš jos. Ir neiš- adresu: Lithuanian Bookstore. 
1 ris, ba neturi krabrasties. 4143 So. Halsted St., Chicago 
Tą mato visa Amerika, to- 8, III.
čėl ir pradėjo žmonės kai----------------------------------------
bėri, kad į prezidentus rei- Biznieriams geriausia rie
kia rinkti gtjicrolą. Gene- ta pasiskelbti “Keleivyje.”

suriko duoti net raštišką Kai buvo gautas lenkų 
parodymą prieš savo drau- ultimatumas, buvo prisi- 
gus. kad šis karininkas bu- minta ir buvę partijų žino
jo šmeižiamas tik dėl to. nės. Aš buvau irgi pakvie- 

švancmajoru nenoriu kad nepriklausė perversmi- stas į susirinkimą, kur turė- 
losti. Tada karininkas ninku partijai, norėta juo
Okulič-Kazarinas išsitrau- todėl nusikratyti, 
kia. ginklą ir penkius šuvius Kad karininkija buvo 
suvaro beginkliui žmogui į tiek nusipolitikavusi, rodo 
pilvą, kurs nuvežtas ligom- ruošti prieš vieni kitus per-

kiu

nen n* minta.
Kaip traktuoti šį įvykį?

Kiekvienas sveikas protas 
sako: “žmogžudystė.” Ir 
šio karininko gyvenime jau 
antra tokia žmogžudystė.

versmai, 
birželio 
kiti.

Kad karininkija visą 
f te valdžia tuf e jo. o
tos vadas” tik iškamša

kaip 1934 metais 
6-7- peiversmas ir

kra-
“tau-

bu-
FBI PAGAVO BANDITĄ

Kriminalinė policija suėmė Denver. Cnlo.. mieste senai 
ieškomą kriminalistą Raymond E. Young, o kairėj ma
tosi jo žmona, kurią banditas vedė pasivadinęs kita pa
varde. Žmona sakosi neturėjusi supratimo, kad jos vy
ras yra policijos ieškomas. Viena draudė ją ramina.

jo būti svarstoma, ką dary
ti. Mačiau, kad gynimosi 
idėja čia susirinkusių tarpe 
yra svetima tiems, kurie ją 
turėtų kituose uždegti. Vie
nas smetoninio seimo atsto
vas, karininkas, savo drau
gams pasakoja pikantišką 
anekdotą, kitame salės gale 
sėdėdamas. . . . Aš, gavęs 
balsą priminiau susirinku
siems, ypač karininkijai, 
kad mes smerkiame prabo
čius, neturėjus drąsos grieb-' 
iis ginklo atmušti 
primestas jiems svetima 
enkų užmačias ir priėmu- 
-ius gėdingą uniją. ... Ar 
šiandien mes ne tokioje pat 
padėty esame, ar musų ai
niai nesigėdys musų dar
bais, priėmus dabartinį len
kų ultimatumą?

Man pasakius šią mintį, 
aname kampe buvo baigtas 
anekdotas, visa grupė sal
džiai nusijuokė. . . . Tai 
taip jiems rūpėjo musų val- 

reikalai.
Tada atsisėdęs aš galvo

jau, kur dingo ta karininki
ja. kuri beginklė, nedaval-

Pagaliau ir vokiečiams 
atėjus ar ne aukšto rango

P. Kerpė.

JUOKAI
Kaip Visuomet

Du vyrai kalbasi saliune. 
Vienas klausia antrąjį:

Kaip jųg pabaigėte sa
vo ginčą su žmona, kurį 
pradėjote vakar vakare ši
toj karčiamoj?

—Baigėme taip, kad 
žmona keliais pas mane at
ėjo,—atsakė antrasis.

—0 ką ji sakė keliais at
ėjusi?

—0, ji sakė, kad aš esu 
bailys ir reikalavo, kad aš 
išlysčiau iš palovio. . . .

• • i - * - * k * • i • i ■ • i. v u r • i tėvŲ Lietu-giusi, kovėsi zut būt ir lai- karininkas Kubiliūnas pasi- VOs išlaisvinimo siekia Ame 
mėjo? Kur anoji dvasia? šauna atėjūnams taikiniu- riko? Lietuviu Tarvha ir in- 
Ji žuvo karjerizme—man kauti? Kiek tų pačių bro-vykdomas Vajus. Paremk i, 
diktavo protas—neieškok lių lietuvių—tik, kad jie tautieti, tad jns darbus!

iuf%25c4%25afau.de
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1831 Mėty Sukilimas 
Lietuvoje

(Tęsinys) į Kaip ir kitur, taip ir Aš-
Kitose Lietuvos apskrity- ™enos apskrityje sukilimas 

se ir tiek nepasiekta. Upy-
tės arba Panevėžio apskri
tyje, sukilimą pradedant, 
rusų beveik nebuvo. Gau-

prasidėjo sėkmingai. Įsi
kūrus laikinajai vyriausy
bei sudaryta būrys veik iš 
dviejų su puse tūkstančių

sios bajorų akalicos davė žmonių, Pšezdzieckio ir 
daug sukilėlių. Sumobili- Jazvinskio vedamų. Labai 
zuota nemaža valstiečių ir u°liai prisidėjo valstiečiai, 
pagaliau sudalyta didokas kuriems buvo pažadėta 
būrys iš 8,000 žmonių, ži- baudžiavas panaikinti. Ta- 
nomo jau mums Zaluskio čiay balandžio 14 d. prisi- 
vedamų. Čia svarbiausias artinus nežymioms rusų pa- 
nuotaikos pakilimo momen- Jogoms, vadai, savimi ne- 
tas buvo išeikvotas jvai- pasitikėdami, beveik be 
rioms iškilmėms ir puo- kautynių atidavė rusams 
toms, įvairių apskrities vai- Ašmeną ir pasitraukė į Viš- 

nevą. O rusai Ašmenoje 
padarė baisias skerdynes, 
išžudė žymesnę gyventojų 
dalį. Ir tuoj po to pradėjo 
vytis atsitraukusius sukilė
lius, o balandžio 29 d. ties 
Rūmais juos visiškai sumu
šė ir galutinai išsklaidė.

Dar sunkesnė buvo padė-

ITALAI KOVOJA PO UPtS POTVYNĮ

Po upės potvynis šiaurinėj Italijoj neatslugsta. Potvy
nis jau pareikalavo virš 100 žmonių aukų, o 150,000 žmo
nių turėjo apleisti savo sodybas ir gyvenamus namus. 
Vaizdelyje matosi, kaip gyventojai stiprina vieną pylimą, 
kad upė jų laukų neužlietų.

ką. Du tiys piemenys ves
davo už ragų, kiti visi sek
davo paskui. aviną ir pra
šydavo: “Avinėli, baronėli, 
dovanok mums musų nege
rumus, musų blauzdos su
skilo, kad tik greičiau butų 
žiema, nereiktų ganyti ban
dos!” Tada tuojau pasnig-

davo ir piemenims su avi
nėlio pagalba nebereikėda
vo ganyti.

Iš to matome, kad seno
vėje yra butą ožio ir avino 
(rudeninės šventės) dienos 
ir likučiai tos tos šventės 
sunkiai berandami.

Juozas Būga.

džių rinkimams, kol paga
liau, priešingai pagrindi
niam dėsniui—sukilėliams 
kovoti partizanų karu, bu
vo sumanyta didelė kova.
Kaip jau teko minėti, tos 
“kariuomenės” bandymas 
imti Vilnių pasibaigė skau
džiu pralaimėjimu ties .
Kaugonimis ir Pristavėnais Užnerio (Švenčionių)
(gegužės 4 d.). Zaluskiui apskrities, nes per švenčio- 
teko pačiam visą savo ka- n*5 nuolatos ėjo iš Daugpi- 
riuomenę suskirstyti ma-1“ Vilniun jvainjs rusų Ra
žais būriai ir toliau sekti'riuomenės buliai, ir ši apy- 
žemaičių sukilėlių ęiavyz-dl?kė buvo visų laiką rusų 
džiu. Tiesa, po tų pralai-;uaimta- Tačiau balandžio 
mėjimų jo padėtis perdaug 3® d- trumpam laikui suki-
sunki nebuvo, nes Upytės įėllams . Pavyk°_,.uzl™tl 
apskritis buvęs kiek nuoša- s% encioms. . Sukilėlių čia 
liai nuo rusų kariuomenės susirinko apie 3,000 žmo- 
operacinių linijų, ir po Pri- nlM> tačiau N daugumas vi- 
stavėnų kovų rusų nebuvo
užimtas.

Nuo Galilėjaus iki Pijaus XII
• ■ — ... ■ ■

1632 metais Romoje evoliuciją ir be Dievo, tai 
šventosios inkvizicijos teis- popiežius toki mokslininką 
mas, popiežiaus Urbono jau iš anksto vadina “ne- 
VIII Įsakymu, teisė vieną tikru” mokslininku, nes 
“eretiką,” 70 metų amžiaus “tikras” turi būtinai surasti 
mokslininką Galilėjų. Tei- Dievą. Popiežius sako, kad 
sė ji už tai, kad jis mokė jis “laukia iš mokslo” pasi- 
“klaidingą” mokslą apie sakymo, kad visata yra su- 

1 žemės sukimąsi aplink sau- kurta ir kad yra pasaulio 
lę. Mokslininkas buvo pri- Kūrėjas.
verstas viešai atgailauti dėl Toks įsakymas moksli- 

įsavo “klaidų” ir turėjo ninkams surasti Dievą, var
duoti pažadą, kad daugiau gu juos paveiks. Moksli- 
eretikiškų dalykų nebe- ninkai, kaip praeityje, taip 
skelbs. ir ateityje ieškos ne Dievo,

lėliais. Tik maža jų dalis jau buvo beviltiškoje pade- 1951 metais lapkričio 22 palikdami tą reikalą teolo- 
vėliau prasimušė į vakarus, tyje. Daugumas namo ne- d. Romos popiežius Pijus gams, bet sieks išsiaiškinti 

Kaip matome, žemaičių grįžusių sukilėlių vis sten-

mo salės, trenkęs koja į že
mę ir pasakęs “E pur si 
muove” (O ji visvien suka
si!). Inkvizicijos teismo 
sprendimas nepakeitė mok
slininko pažiūrų. Nepakeis 
mokslo kelio nė dabartinis 
iškilmingas popiežiaus pa
sisakymas. Mokslas eis sa
vo keliu ir bažnyčia turės 
prie mokslo taikintis, o ne 
mokslas prie bažnyčios.

—J. K.

KorespondencijoS
PHILADELPHIA, PA.

Vaišes Pakartajam

Musų mieste vyksta ne
paprasti dalykai. Čia pa
sirodo kaltais tūlas skloki- 
ninkas, Senas Vincas, kurį 
šolomsko ir kitų bolševikiš
kų galybių teismas buvo- 
nutaręs pakarti. Dabar tam 
.bolševikiškam pakaruokliui 
tie patys teisėjai rengia ba-

XII Vatikano akademijoj • ir suprasti gamtos paslap- liuką. ’ Tai bene pirmas pa
saulyje atsitikimas, kad tei
sėjai, nutarusieji žmogų

kad ir nuolatos žemaičiams blogon pusėn pakrypus, bu- visata esanti sutverta prieš žodžio dėl visatos atsiradi- pakaiti, tam nuteistajam 
tekdavo susiremti ir kautis tų galima prasimušti Į Vo-!5 ar 10 bilionų metų ir bib- mo ir evoliucijos nėra pa
su priešais. Kitose, ypač kietiją. Tačiaus gegužės lijos pasakos apie pasaulio sakęs. Ar visatos amžius
Rytų Lietuvos, dalyse suki- mėnesio pabaigoje ir birže- sutvėrimą ir panašius da-yra 5 ar 10 bilionų metų,
lėliai teištverdavo vos porą lio pradžioje padėtis trupu- lykus atpuola. Geras ka- yra spėliojimas, paremtas
savaičių. Rusams daugiau tį pakitėjo, lenkų kariuo- talikas dabar gali ne tiktai i tam tikrais apskaičiavi-
kariuomenės Lietuvon su-menės būriams Lietuvon Galilėjaus mokslą priimti, mais. Kai kurie mokslinin-

sukilimas anksčiausia pra- gėsi arčiau prasimušti prie laikė paskaitą apie pašau-! tis. 
sidėjęs ilgiausia ištvėrė, Prūsų sierfos, kad dalykams lio sutvėrimą ir sakėj, kad Mokslas savo paskutinio

siškai neturėjo ginklų, kuo 
dar labiau apsunkindavo 
by kokius karo veiksmus. 

Kauno apskrityje veikė žymesnėms rusų pajėgoms 
vienintelis 500 žmonių bu- prisiartinus, visi neginkiuo- 
rys, Maurikio Prozoro ve- ti buvo pačių vadovų pa- 
damas. Turėdamas pei ma-i leisti namo. Gegužės 5 d. 
ža jėgų, kad galėtų pulti ir kiti apleido Švenčionis ir 
Kauną, ir pakankamai svei- atsitraukė Į Dysnos apskri- 
ko proto, kad nesiimtų vyk-ltį, kur susijungė su Dysnos 
dyti jam visai nepasiekia- ir iš dalies Vileikos apskri- 
mų uždavinių, Prozoras čių sukilėliais, išmuštais iš 
pradžioje pasitenkino Jo- Glubokos. Pradžioje buvo 
navos užėmimu ir gurguo- kilęs sumanymas pulti 
lių bei valdžios įstaigų puo- Daugpilį, bet nuo to teko 
limais. Kiek vėliau jis bu-į atsisakyti, ir paleidus dar 
vo pasiryžęs atkirsti Kau- dalį blogiausiai apginkluo- 
no įgulą nuo Vilniaus, iš- tų sukilėlių, nutarta jungtis 
statęs savo buri reta gran-jsu žemaičiais. Ties Kačer- 
dine tarp Nemuno ir Nė-jgiškiais prasimušę pro ap
ries ligi Rumšiškių. Toje supusią juos rusų kariuo- 
linijoje jis balandžio 18 d. menę, jie traukė į Ukmer- 
buvo sumuštas ir pasitrau- gės apskritį.
kė į Jonavą. Po Zaluskio Balandžio 14 d. sukilėliai 
pralaimėjimo užėmė Kėdai- be šūvio užėmė Vileiką. Jų 
nius ir čia kurį laiką ėmėsi vadu buvo paskirtas Radzi- 
sukilėlius karo dalykų mo- ševskis. Ir čia prie sukilė- 
kyti. Balandžio mėnesio lių daug kas dėjosi, bet 
pabaigoje Sulimos atakuo- nuotaika nuo pat pradžios 
tas Kėdainiuose, stipresnių buvo nekokia—pakakdavo 
pajėgų spaudžiamas, atsi- vieno patrankos šūvio ir 
traukė į Baisogalą. O iš ten daugumas išbėgiodavo Į vi- 
sumanė prasimušti Lenki- sas puses. Kada rusai siun- 
jon. Perėjęs Nemuną, su- tė iš Minsko kareivius Vi- 
sijungė su liekanomis anks- leikai paimti, sukilėliai be 
čiau Sulimos sumušto Pu- jokių kautynių balandžio 
seto būrio ir pasiekė jau 26 d. ją apleido. Gegužės 
Leipalingį, tik čia staiga 5 d. mėgino vėl ją atimti, 
tusu užkluptas, su nedide- bet atsitraukė ir pagaliau 
liu 50 žmonių buriu turėjo gegužės 12 d. susijungė su 
grįžti atgal. Švenčionių ir Dysnos suki-

traukus, apie gegužės mė- atėjus, 
nėšio pabaigą sukilimas (Bus daugiau)

T autosaka

bet ir Darvinas su savo kai kalba apie visatos “su- 
evoliucijos mokslu yra su- kūrimą” ne kaipo vienakar- 
derinamas su Romos kata- tinį dalyką, bet kaipo nuo- 
likų mokslu. Kai kurie lat vykstanti procesą. Jei 
protestantai jau seniau tokį j irimas ir kūrimasis vyksta 
“suderinimą” tarp mokslo nuolat ir yra tik tos pačios

----------------- ir bažnyčios padarė ir nebe- evoliucijos dvi dalys, tai
OŽIO IR AVINO ŠVENTĖ irgi ožį triskart apie beržą, stato žmonių į pagundą at- vienakartinis pasaulio su-

RUDENĮ Sukibdavo visi piemenys: mesti biblijos pasakas kar- tvėrimas visiškai atpuola.
(Piemenų papročiai) vieni už ragų, j° kudlų i tu su bažnyčia. Katalikų Biblija moko, kad_ pa-

i (vilnų), už kojų, už uode- bažnyčia tą daro dabar. ‘šaulio amžius esąs 5,000
Seniau visi piemenys ar- gOS j,, padėdavo vesti. Vė- Kai jau nebegalima moks- metų su biskučiu. Popie-

tinantis Visų Šventei vesda- jjau> apVedę ožį apie ber- lo sulaikyti ir priversti pri-, žius musų žemelės ir visos
bo apie beržus ožį, arba vesdavosi ožį atgal Į tą imti biblijos tiesas, tai rei- visatos amžių nukelia iki

(jei nėra vieta, iš kur Diadėio oži kia ta mokslą pasisavinti ir 10,000,000,000 metų. Bet

rtioštų banketą.
Iš kitos pusės pažiurėjus

gal taip ir reikia. Juk ka
riamam žmogui, prieš už- 
neriant kilpą ant kaklo, 
duodama išgerti stipriosios 
stikliuką ar surūkyti gerą 
cigarą. Tai kodėl lietuviš
ki bolševikai negalėtų, jų 
nutartam pakarti žmogui, 
prieš užneriant kilpą, su
ruošti “pagerbimo banke- 

Nauja mada, nauji 
ir Senas Vincas, 

prieš kabodamas, bus pa
vaišintas, kaip pridera tik
ram sklokininkui.

Pii-rii.

BRIDGEPORT, CONN.

tą”?
laikai

Mindaugo krikšto 700 
metų sukakties minėjimas 
įvyks gruodžio 9 d., šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje, 
11 vai. ryte. Bus iškilmin
gos mišios su pamokslu ir 
choro specialiai pritaikinta

Piemenys tikėdavo, kad pa- Popiežius Pijus XII Iap- ar kitaip, mokslininkai ne- tam muzika ir solo. Todėl

veislini aviną

ir Punsko apylinkėse.

Ožio Vedimas

paskutiniųjų laikų. Liku- mę įr paĮįkę jį gulini, eida- namas su religija. Inkvi- nakartini visatos sukūrimą, 
čių is sios šventės randame vo kokia 10 piemenų ir iš- zicijos teismo sprendimas arba siūlo priimti vieną te- 

jdešimts žingsnių pradėdavo į prieš Galilėjų panaikina-; oriją, kuri gal yra teisinga, 
mėtvti lazdas i ožio snuki. mas. o gal ir klaidinga. Vienaip

Kai pradeda dalytis šal- taikius lazda i ožio snuki, 
čiau, piemenys apžergia ir rytojaus dieną bus žiema, 
joja ožį, kad greičiau butų Tai buvo savotiškos ožio 
žiema. Kiti piemenys ste- kankynės, tikint, kad kan- 
bi ir turi vilties, kad apjo- kinamas ožys greičiau pri- 
jus apie beržą ožį, tikrai prašys žiemą. Piemenys 
jau bus žiema. (Šiauliai.) kankindavo ožį pasislėpę

kričio 22 d. sakė, kad šių sivaduos popiežiaus nuro- 
dienų mokslas rodąs, jog dymais, kokią visatos evo- 
visata buvusi sukulta “iš liucijos teoriją skaityti tei- 
nieko” prieš kokius 5 arginga. Greičiau jau popie- 
gal 10 bilionų metų ir nuo žiui teks kada nors dar kar-

linkėtina, kad daugiausiai 
žmonių dalyvautų. Po pa
maldų choras su vedėju A. 
Stanišausku vyksta į Hart
fordo katedrą, kur daly-

sutvėrimo laiko evoliucijos tą peržiūrėti savo pažiūras, vaus jungtiniame Conn.1 1* • x -- x 1 • Z* 1*1 * • 1 • • • • . • trolclG/Mi m
Veprių apylinkėse, Uk- nuo ustovo (savo viršinin 

mergės apskrity, kad grei- ko), 
jčiau butų sniegas, užrišda-'
ivo ožiui virvę ant ragų, j Avino Vedimas
ožio galvą apgaubdavo ( Daugelyje Aukštaitijos I P°Piežius> tai Jis nepasako 
maišu. Tada nusivesdavo vjetu kur nebuvo ožiu tai nieko naujo. Naujas daly- 
ožį prie beržo ir mušdavo,!vesdavo aplink beržus‘veis-
kankindavo ji, kad jis tik jįnius avinus. Tai daryda
mi eičiau vedamas eitų. vo jrgj prje§ Visų švente 
Mušdavo su lazdomis ir (senovėje).

Salako, Zarasų apskri
ties apylinkėse piemenys 
traukdavo apie beržus avi-

keliu visata pasidarė tokia, Galilėjus inkvizicijos tei
kokia mes ją dabar mato
me. Kai kurie mokslinin
kai tą jau senai sako ir jei 
šiandieną tą pati kartoja

sme buvo priverstas atsisa
kyti nuo visokių erezijų ir 
“pripažino,” kad saulė su
kasi apie žemę. Bet, pagal 
legendą, jis, išėjęs' iš teis-

JIS ŽVEJOJA

Angliškai • Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 

parankaus 4” x 5 V* formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
636 Broadvray. So. Boston 27, Mass.

spardydavo kojomis. Jei 
ustovas būdavo vyras— 
ožys geriau klausydavo ir 
vedamas apie beržą eida
vo, bet jei ustovas moteris 
—ožys vedamas aplink ber
žą neklausydavo ir turėda
vo visi piemenys jį mušti.

Ramygalos apylinkėje 
j dėmenys, bevesdami ožį 
(jei ožio nėra—ožką) ap
link beržą lauždavo uode
gą. Jei tas ožys tada šla
pinasi bevedant, bus ilgas 
ruduo, o jei ožys barsto 
spiras—bus greit žiema. 
Tai atlikinėdavo 5-6 pieme
nys.

Pasvalio apylinkių® pie
menys apie Visų šventę

kas yra tas, kad katalikų 
bažnyčia nori žygiuoti kar
tu su mokslu ir jau “moks
lo autoritetu” norėtų pa
remti savo įtaką žmonėse.

Popiežius ypatingai pa
brėžė, kad “tikrasis moks
las” nėra priešingas religi-ną tol, kol tas privargdavo. . . r , ..

!Jei avinas isispirdavo, tai a\\.'.‘f e* 
.. t. . “Nežiūrintpiemenys ji vežte atvežda

vo.
Tauragnų apylinkėse, 

Utenos apskrityje vedant

į priešingas 
nuomones pareikštas praei
tyje, tikrasis mokslas su
randa Dievą vis didesnia-

veislinį aviną aplink beržą! me »a>IWje. te J^si Die- 
* - r vas laukia uz kiekvienųdalis piemenų įlipdavo mokslo atidarytų durų.”

vesdavo ožį tris kart aplink . b žiema 
beržą ir apvedę tikėdavo, J 
kad už trijų dienų bus žie
ma.

beržus ir bevedant aviną 
spjaudydavo ant jo. Tas Koks yra santykis tarp 
reikšdavo, kad jau sninga, Dievo ir mokslo, priklauso 
jau artinasi žiema. Inuo kiekvieno mokslininko

Punsko apvlinkėse vesda-18*?1?“™.0- . P»P«žiVs
. . ne žodžiu neuzsimme apievo veisimi aviną uždėję vir- . , ... , J. . f L - mokslo santyki su bazny-vutę ant ragu apie beržą k. . . , - •. . , . • \ . !cia, kuri praeityje darė vi-tns kartus ir apvedę avinai , .. , ., . , .-ūki • i j'šokiausias kliūtis mokslui, paleisdavo, tikėdami, kad , , ,r ’ o ir dabar dar non pasa

kyti mokslininkams, kad

valstijos lietuvių chorų gie
dojime Mindaugo krikšto 
minėjime. Manau, kad te
nai pirmu kartu katedroje 
lietuviai skaitlingai už
trauks Lietuvos himną ir 
kitas lietuviškas giesmes.

BALF'o vietinis skyrius 
gruodžio 2 d., parapijos
svetainėje, 3 vai. po pietų 
turės prakalbas šalpos rei
kalais, kur nesenai parvy

kęs iš Europos atstovas Jo
nas Valaitis pateiks prane
šimą iš tenai dar gyvenan- 

'čių tremtinių. Manau, kad 
kiekvieno lietuvio yra par
eiga atsilankyti ir išgirsti
jo kalbą. —S.

NAUJI LIETUVIU 
TRANSPORTAI

lapkričio 24 d. laivu “Gen
eral Hersey” Į New Yorką at- 

’vyko šie lietuviai:
Erna Antinis. Vytautas Ba- 

I kūnas. Ida Bakunas. Vladas 
Bražinskas. Bronius Dainis, 
Kazys Jankus. Ričardas Kal
vaitis. Eugenija Koženiauskie- 
nė. Jonas Mickeliunas, Anta-

t -i nas Podveskis, Augustas Paša- Maurines Koreios bolševikas , .. ’ .• o ikarnis, Hugo Smailus. Jonasaha Panmuniom kaimelio. o .,Kurklių apylinkėse pie-jie surastų Dievą “už kiek ...... . .... . ....... . .....................
menys net kalbėdavo lyg vienų mokslo atidarytų du- ramiai žvejoja, kol jo virsi- 'Vi,idka' pranas Butkus. 

Švenčionių apylinkėse, maldą į aviną. Kad grei- rų.” Jei, pavyzdžiui, mok- ninkai tariasi ir barasi su JT
Miežionių kaime, kad grei- čiau baigti ganyti, vesdavo alininkas pasakys, kad jis1 delegatais dėl paliaubų lini- 
čiau butų sniegas, vesdavo aplink beržą veislinį avinu- gali Įsivaizdinti visatos, jos.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

J
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Laiminga
leidos.
Lakštingala
gas.
Tik liūdnas

saulutė i vakarus

bandė taisyti stv-

lietuvis vis galvą ’

Keliauja
knygas.

i ssylka už mielas

Prano Vaičaičio Sukaktis
Šiemet suėjo 50 metu, spaudos draudimo laikų ra- 

kaip mirė vienas iš popule- sytojas. Jis prisimena lietu- 
riausių musų tautinio atgi- vių persekiojimus “už mie- 
mimo poetų. Pranas Vai- ias knygas” ir sako: 
caitis. Jis buvo gimęs 1876
metais Gintautuose ir mirė 
ten pat 1901 metais, vos su
laukęs 25 metų amžiaus.
Mirė jis džiovos pakirstas, 
pergyvenęs per trumpą am- n , 
žiu visokiausių nemalonu
mų šeimoje, pabuvojęs ca
ro kalėjime, ragavęs vargo 
ir pagaliau negailestingos Prispaustos Lietuvos po- 
ligos nuvarytas pirm laiko etas negalėjo nematyti tr.u- 
i kapus. sų tautos skaudžiausiųjųl

Pranas \ aieaitis, jau- anų laikų klausimų. Tie Į 
t: ios širdies žmogus, patri- skaudieji klausimai buvo 
otas. Jis labai skaudžiai svetima priespauda, varg- 
jautė Lietuvos tuometinį dienių išnaudojimas, karan
pavergimą, jos žmonių skur vyrų varymas mirti už sa- 
dą, tamsumą, išnaudojimą, vo pavergėjus. Kada Vai- 
Jis nekentė žmonių skriau- čaitis užsimena apie seno- 
dėjų ir visokių kailiamai- vės Lietuvos kariuomenę, 
nių. Jis nekentė Lietuvos jis gėrisi io> žygiais, bet 
pavergėjų rusų ir drąsiai kada jis žiuri i savo laikų 

tikrovę, jis griežtas pacifi-

Anglijos karaliaus duktė Elizabeth grižo namo iš ilgo lankymosi Kanadoje ir supa
žindina sa\o motiną. Anglijos karalienę, su trimis Kanados raitosios policijos parei
gūnais. kurie ją parlydėjo i Angliją. Mažiukas Charles labai akylai žiuri į gražias 
policininkų uniformas.

ŽEMA1TĖ:

i

Nr. 48, Lapkričio 28, 1931

Kelionė į Šidlavą
(Tęsinys) nas sėsti man už akių. Sa-

dieną smulkus lietus;kau: “Pasitrauk sulig geru- 
pamažėiia dulkino, o ant mu, o ne—tai velnias čia 
vakaro Įsitaisė visa burnai tave ims.” Dėlto pabūgo, 
ly\i. Žmonės kur beįma-: nustyrino toliau, 
n j darai i pastoges giaudo-: —Čia sėdėk, ar čia sė
si. Eet kaip atjojo prana-Įdėk: niekas neduoda, nors 
tai raseiniškių pakeleivių, t pasiusk. Per penkias die-
užgavo i varpą, niekas ne- nas keturias ditkas vos su- 
beprivengė lietaus, nebijo {rinkau. . . . Pasiutęs uždar-

Per

nei purvyno, laksto žmonės 
tekini, taško purvus.

—Raseiniškiai!. Raseiniš-

bis!
—O kaip griešija tie za- 

jokai ubagai,—atsiliepė ki-
kiai!—šaukia, bėgdami Ra- ta,—gamarines pasileidę,
šeinių keliu. rėkauja, armonikas liurli-

Likusieji, susiglaudę nuo Ina. . . Kas ta ne malda? O 
lietaus pasieniais, laukia- kiek jiems sumesta kapei- 
me, laukiame. Varpai au-kų! Nesirūpina atsimelsti. 
syse spengia, nusibodo ir Apie save tik rūpinkis, 
laukti. Ant galo ir žmonės ne kitais, — bambtelėjo

klausia: 
Ateis 
žiūrėsim. 
Ar truks 
Ar stips 
tirus?

diena. bet paskutinė, 
•garbę kam atims: 
lietuviška krūtinė, 
maskoliaus pasiu

kerčioje kokia maldaunin- 
kė.—Bene apsivogei besi
melsdama.

Sugirgždėjo duiys ir deg
tukus ėmė braižyti.

—Kas čia užgulėt musų 
vietą? šalin iš kerčios!— 
tarė vyras, tik ką įėjęs.— 
Pasitraukit šalin!

Tuo tarpu Įėjo su liktar- 
na, tur būti, šeimininkė,

kad pasi-ivargę, sušlapę keleiviai, į Apšvietusi visą aslą ir tą 
darytu tiršta košė. Uždėti {kaip višteliai, sparnus nu-{kerčią tarė:

—Tu, žmonele, pasitrauk

pradėjo jau grįžti, pareina 
ir pakeleiviai—didžiausias 

1 surys, daugybė karūnų, lik- 
arr.ų ir altorėlių, ir žvakių, 

ir mergų baltų, ir vyrų su 
juostomis įkypai pečių, ir 

. daugybė visokių parėdnių,
---------- ----------------- ----- - 7 -—1—»------- -----------------—- ir su kapelija, klernatomis.
nota" šiandien daugelio yra bet susitikęs pinigingą naš- kiai sukapoti ir sumaišyti i Sako, ar keturios parapijos 
skaitoma liaudies daina. lę, pradėjo vaiKŠėioti į baž- (galima perleisti per "food atėjusios, bet visa iškilmė, 

idėti garny-1 visa gražybė prapuolė. ŠuP. Vaičaičio kūryba, gai nytėlę. Tačiau prie progos j chopper’ >, pridi 
dėl jo ligos ir sunkių gyve-į vis nušneka, kad Rusijoj čių ir majonezo,

stas ir kareivio dalią andai- nimo sąlygų, yra liūdna ir Komunizmas yra geras ii
tik retkarčiais užtinkame 
joje širdingą juoką, kaip, 
pavyzdžiui, girtuoklio dai
noje, kur linksmumas pina- miesto 
si su nepiktu pajuokimu:

Turi katinas kačiukę.
Turi žąsinas žąsiukę.
Turi poniškas panaitę.
Turi bernas sau mergaitę.
O aš vyras ąžuolinis 
Turiu buteli degtinės. . .

kad komunizmas ten buvo ją ant duonos riekių (duo-įleidę: tyšku-tašku, tyšku- 
ir bus. na imama pagal skoni) ir tašku, purvini maž ligi ke-

Taigi, tokie yra musų kepti pečiuje (500 laipsniui lių, supleškėjo i bažnyčią: 
senberniai. Gal ki- koi paiuduos. Stalan duo- nei į koplyčią nevedė, daug 

miestuose jie yra ki- ti karštus. Į iškilmės nutruko,
bet pas mus toks jau

rinktinis ketvertukas susi- Urg. LlUtkUUiene Brolis negali arklio vieno
darė. Kai -------  -------
pagailiu jų gyvenimo ir ne-

lietaus

nuoja liūdnais žodžiais:
Plauja drabuži jo lietus, 
lr varnos akis jo kapoja.
Ir vėjas kas vakaras rytas 
Išblyškusį veidą bučiuoja.Tą klausimą mes ir da 

bar kasdien kartojame, kai 
Lietuva ir vėl rusiško oku-. x - x - - ,K°panto pavergta ir terioja- j 
ma. Ir rnes baimijamės dėt 
“maskoliaus pasiutimo” ir 
jo siautėjimo musų senojoj 
tėvynėj. Visokius kailia- 
mainius, savo žmonių išda
vikus Vaičaitis rūsčiai ba-! Vaičaitis tikėjo i Lietu- 
rė ir net vadino “barzduo- vos atgimimą, Į jos laisvą 
tais galvijais be gėdos ir-ateiti. Jis manė. kad tautos 
jausmų”, o vienose savo ei--atgimimas pareis nuo pa- riausiai išlaikyti 
lėse jis sako: čios liaudies susipratimo ir kvotimai.

dėka šviesuomenei, išėju- J.
siai iš liaudies tarpo. Jis sa- __________
(ko: «

i

L

Kitose eilėse poetas sa-

įat. prastas yra tam 
,-ertas, kad ponų reikalams! 

tarnaut, pas juos esi tu šuns 
tik vertas, už juos reik duo
tis ir nukaut”.

i

tuose
tokie,

Tegu liežuvis virs i molį, 
Tegu to kanklės sutrupės. 
Kuris parduotu savo broli. 
Kurs kraugeriams dainuot 
padės

Jau bunda Lietuvos vaikai. 
Pagimdys mus liaudis galiūnus. 
Pabudins Lietuvos jie sūnūs, 
Ir mus tėvynė nepražus!

toliau į kitą pasieni, ati
duok vietą, čia jų užmo
kėta, negali užgulti.

Boba, stenėdama, ropš
tės, traukėsi toliau.

—Šalin iš tos kerčios su- 
visu,—v arė vyras,—dvie
juose atėjome, o dar trys 
ateis, visą keičią atiduok!

—štai, kitame pasienyje 
yra vietos,—šaukdama ro
dė,—tenai atsigulk!

—Motinėle Švenčiausia, 
nei šapelio, nei šiaudelio.

plikos žemc- 
pavarytoji,

ketvertukas susi- Drg. Liutkui'ienė 
ai pažiurtu į juos, Minėja Sukaktį\Palikti- Vakare, pasimetęs

šapų ant žemės, po vežimu-
prisimena liaudies

!______  “Pragėriau žirgelį
ir kamanėle.- a _

noromis 
dainelė:

!>o
nuo lietaus susirangė, 

landau kur nors pa- 
; į visas daržines ki-

nosį—niekur nei piršto 
Bridgewa-‘^ki.šti» vi?ur žmonh* kuPi_

i-ii—i KU ian\iilgamete musų
pragėriau ir skaitytoja ir nuoširdi jo re

bei Motėm

Aš
Skvriausl5togėįPusė šimtmečio praėjo ;savo jaunas dieneles.” KaimeJa 

nuo Prano Vaičaičio mir- kurie senberniai jas prage-l oendradarbe drg.
ties, bet poetas vis dar gy-;™b ° kai kurie tiesiog pra-jLlutkaviene. 1S B . ~ nai 

žiopso. į ter, Mass., šio menesio 26 d. j
Pivošiunų Ona.

Providence, R. L

vas. neužmirštas ir vis dar 
mėgiamas. O tai yra ge- 

rašytojo

V-nis

'Pragėriau Žirgelį"

ŠEIMININKĖMS
Vafiės/vVatfles) 

Karštos vaflės su pienu
ir šviežiom uogom vra

Anelė sU

O čia lietus telžia, 
pabliuro; bridau, 

įbridau tolyn į pakalnę už Tės,
{koplyčios/ sekiau paskui į vilkdama savo skarmalus. 

P ' ubagą ir įlindau į apdrisku- —Nelipk ant galvos, tu
daržinikę. Apsičiupinė-kliše!—susuko asloje.

amžiaus Purv>nai Šalta ant 
— stenėjo• atšventė o metų 

•sukakti. Savo 
{dieni drg. Liutkuvienė 
Įleido So. Bostone, arg. |
Strazdu šeimoje, kur ją ap- , ....
lankė svečių būrelis ir prie -adau kerčioje vezimu-
jaukių šeimvnišku pietų pa- ,k? su s,au^' Į?1'

lipęs, susirangiau—bent ne

/o-tą gimta-:

—Aš tau šiaudų nepirk
siu,—atšovė šviečiančioj, 
—džiaukis pastogę dykailinkėjo jai geriausios svei

katos ir kloties. Ta proga 
drg. Liutkuvienė nuo savo
(draugu eavo puokšte gražių’...........................Lėliu ' * * 'gah nei užmigti.

iri Nors jau geroko amžiaus imais kažin ku‘,'/ieda' v£ai 
sulaukusi, drg. Liutkuvienė *' m0|erys* pakaitais. Įe- 
tebėra tokia pat gyva ir ju- n.os ž’esmes nespės pabaig- 
dri, kaip ir jaunatvėje. Jil*1’ tuojau kitą ima. 
ir pati sako, kad jos širdis! —Paprasta šiemet Šidla- 
nepasero, kad ji viskuo iva: visi plikiai susivilko liko tamsu, 
tiek pat domisi, kaip ir jau-1 pėsti,—bambėjo ubagas,— —Petre,

tiaušinio balty-gatvėje. Savo gimtadienio I ne ką atsinešė, ne 
Sumai- proga drg. Liutkuvienė pa- gams duoda.

la- tus neužlvja. Ant žemes aavu^, 
ubagų, kaip silkių, prigulė, j“ _Ateiimk 
Kalbasi, nejasi, barasi, ne-|w vyra? B kertio?._Val

. Keleivyje kuri Į bai geras užkandis priešpie
laiką buvo gvildenamas | čjam„
“senbernių klausimas.” At- Reikia 
virai kalbant, aš nesu nei 
už, nei prieš senbernius, nes 
jie man nerupi. Esu išau
ginusi didelę šeima, dabai

Tie žodžiai, kaip šuniui 
botagas, tinka tiems lietu-1
viškiems išdavikams, pasi- Poetas Vaičaitis mylėjo 
vadinusiems bolševikais, ku savo kraštą, sielojosi dėl jo 
rie šiandieną padeda krau-nelaimių, dėl Lietuvos žmo
geliams ne tiktai “dainuo- niu vargų. Bet jis myli
ti”, bet kraugerius giria ir gamtų ir jo gražiausi jaučiuosi patenkinta k

laiminga. Bet kadangi kai

ir
gražiausios ei- 

džiaugiasi. kai jų tautie- lės apdainuoja Lietuvos 
čiai tūkstančiais yra gabe- grožį. Kas šiandien dar ne
riami i Sibiro vergų stovy- žino jo eilių “Yra šalis kur 
klas. upės teka . . .”O Vaičaičioupes

Pranas Vaičaitis buvo išversta “Kur bakūžė sama-

Dvi m ergą i lės nutarė suvalgyti kalakutą. Bet gyvo ne
valgysi. reikia nuimti galvą. Bet kaip nukirsti, jei ir vie
na ir kita bijo žiūrėti j kalakutą galvą kertant? Paga
liau, mergaitės nutarė pakviesti farmerj į talką, kuris 
tą kruviną darbą atliko neužsimerkęs. *

didelę šeimą, 
turiu visko, ko žmogui rei-

pa imti:
3 kiaušinius, atskirai trynius 

baltymus
1 šaukštuka ukraus 
>/2 šaukštuko druskos 
1’į puodelio sijotų miltų 

šaukštuko sodos 
1 puodeli srr.etonos arba pieno

pal- Ut puodelio tirpinto sviesto 
Išplakti

mus i kietas puta
šyti cukrų, miltus, druską!aukojo SlO.oO apmokėti 
ir sodą ir sudėti į kiaušinio j “Keleivio prenumeratas 
tiynius, viską gerai mai-,tiems, kurie jų negali apsi- 
šant. Po to pridėti smeto-lrnokėti. Jos aukos dėka vi-
nos arba gj ietinės ir vėl iš
maišyti. Įpilti tirpdytą 
sviestą ir krėsti (maišant; 
baltymų putas. Gautą teš
lą supilti i karštas vaflių 
formas ir kepti. Stalan 
duoti su sviestu ir obuolių 
syrupu arba šviežiom uo
gom ir pienu.

sus metus bus 
mas “Keleivis”

siuntmeja- 
trims musu

ne- 
Dar toli-i

ir vaiką,—šau
kė
ke, šalin! Eik su motina! 
—Draskė vaiką, tas kėlė 
galvą, apgumurtą skara, 
butų bi mergikė: atsistojo 
—kelnaitės, butų bi vaikiu
kas. Su liktarna išėjo, pa

—Ką duos, kad patys 
neturi ką ėsti . . .

—Nesirūpink, be kapei
kos nei vieno nerasi, dėlto 
nepakiša ubagams.

—Kitais metais būdavo

kurie labai gražiomis 
vomis nupiešė viengungių 
gyvenimą, tai prie progos 
norėčiau papasakoti apie 
musų miesto senbernius.
Yra jų čia keturi. Tikru
moj jų tur būt yra daugiau, 

į bet aš keturius tepažįstu.
Keistas dalykas, bet taip 
jau atsitiko, kad visi keturi 
yra vienodo amžiaus, turi 

j po 64 metus. Visi vieno 
ūgio, visi šlubuoja, visi eina 
nulenktom galvom ir žiuri 
į juodą žemelę. Paskutinės 
lemputės mažai bežiba.
Gaila žiūrėt į tuos vyrus.
Nei pačios, nei vaikų, vie- Karšti 
niši kaip pirštai. Visi sen
berniai skirtingo tikėjimo.
Vienas yra katalikas. Jis 
turi pilną “burdą” karčia- 
moj. Kitas yra budistas.
Kur jis gyvena, niekas ne
žino, nes sutikęs pažįstamą 
žmogų tik ranką pakelia, o 
kalbėt tai nekalba. Tokie, 
mat, jau jo papročiai. Tre
čias tur būt tiki į arklius, 
nes dieną naktį guli kokioj 
tai arklidėj, apžėlęs, ap
skretęs, susivėlęs. Ketvir
tas yra komunistas. Gal tel

Sūrio Sumuštiniai
Karšti sūrio sumuštiniai 

yra valgomi kaip “appeti- 
zer.” Jie yra skanus ir tuo 
patogus, kad juos galima 
padaryti ir laikyti šaldytu
ve, o pakepti prieš pat duo
dant stalan.

Reikia paimti:
*/2 svaro aštraus “cheddar

cheese"
J/t žalio pipiro 
1 riekutę svogūno
1 riekutę bekono
2 šaukštuku garstyčių (pre- 

pared mustard)

skaitytojams Vokietijoje,;privažiuos svieto kupini ve- 
kurie dėl silpnos sveikatos Ižimai; vakare čia skrynias 
negali atvykti į USA ir da-atsiveža. . . Pereisi per ve- 
bar guli sanatorijose. žimus melsdamas — ką

Linkime draugei Liutku- duos, tai ir ranką linkterės, 
vienei ir toliau išlaikyti į Pyrago, sūrio, varškės, ab- 
jaunatvišką judrumą ir. {raku terbas prisikrausi, 
kaip iki šiol, talkininkauti šiemet—niekai, gaila tik ir 
spaudoje ir dirbti organi- kojų sukūlimo. . . . 
zacijose. —Nebijok, pasirenka,

Ten Buvusi. kas moka kaulyti,—prisidė-
----------------------------------j jo boba,—veizėk, ta kaltun-
MUSŲ SKAITYTOJAMS pakšė Barbė . . . Vienur 

ANGLIJOJ jplerpsos, kitur -pašokusi
o . . , , , • kaulys, plast kam už akiųPranešam, kad mus’f skai- - f , j j I(Mojai Anglijoj gali atnau- —..k!^"1 du»dant 

jinti prenumeratą per “Ke- 11 1S na?y išpieštų.

{singiau pasakius, buvo ko- Majonezo
■munistas, nes visą gyveni-1 Sūrį, žalią pipirą, svogu- 
mą gynė “močiutę Rusiją,” no riekutę ir bekoną smul-

leivio” atstovą šiuo adresu:
’Mr. A. Zamžickas.
26 Devonport Rd., 

London 12 W.
Priima naujus užsakymus 

ir atnaujina prenumeratą. 
Parduoda “Keleivio” visas 
knygas. “Keleivio” kaina 
Anglijoj 3 su puse dolerių.

"Keleivio” Administracija.

—O tu pati ar ne tokia, 
—atsiliepė kita,—užlindai 
man už akių ir pagriebei 
ditką bajorui dalijant.

—Kur ne ditka,—ginčijo 
pirmoji, — plika pasiutka- 
peikė ir gana!

—Kodėl ne, tas Rudpet- 
ris beatvelkąs savo spitrę, 
—rėkavo kitas,—ir riogli-|

Petre! Kame 
ubą- pasilikai? Eik šen,—šau

kė boba,—kaip nors susi- 
rangysime. Vėjas ir lietus 
įblaško per sieną, Pone 
Dieve šventasis!

—Kažin kur nusivilkai! 
kriokė vaikas.—Kur aš ei
siu, kur aš dabar gulsiuos?

—Slink čia pasieniuku, 
pamažu. Ką padalysi, kad 
iš ten pavarė, žinai, ubagą 
visi spardo.

—O ko kėleis, kvaile?— 
rėkė vaikas.—Kokie špic- 
bukai atėjo ir kelias, kaip 
dūmė!

—Ant kojos užmynei, ar 
velnias nešioja!—šaukė as
loj.

—Nematau kur eiti: po 
biesais nusivilko!—šaukė 
vaikas.

—Cit, nerėkauk, gausi 
per dantis,—barėsi boba. 
—Štai bulbojų susigrie
biau, susirengsi . . .

—Neprašau bulbojų, ne- 
pastyrojai ant šiaudų, rei
kėjo čia vilkties, ar ne dur-
ne!

—Ui, ui, ui! šalta!—dre
bėjo boba,— kur čia mano 
balakonas? Viskas šlapia, 
šalta ...

(Bus daugiau)
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Ils Plataus Pasaulio
*vj Dar dėl Lapkričio 23 Dienos

Lapkričio 23 d. nederėtų mi
nėti, kaipo Lietuvos kariuome
nės dieną. Pirmieji savanoriai; 
Lietuvos armijon stojo jau 
1913 m. spaliu 16 d., o rimtas

Sprogimas Danijoj Kanados imigrantai
TĄ , 1 i • , I . 1J1O III. spaliu IU U., vr huiku

Danijos karo laivyno ba- Šiais metais per pirmuo- kariuomenės organizavimas bu 
zeje,^ kopenhagene, praei- sius 9 mėnesius i Kanadą vo cradėUs tlk po gru<xižio 2;. - j* • • i i i , - pitiucuj.'t po gruodžio 29
tą šeštadieni įvyko smarkus atvyko 129,885 imigrantai, id ta,s metais, kada buvo išlei- 
amunicijos sprogimas, kuris arba 75,000 daugiau negu >tas atsišaukimas j kraštą dėl
sukrėtė visą miestą. Prane
šimai sako, kad 18 žmonių

pernai pei tą pat laiką, uni J kariuomer»ės organizavimo ir 
. . .. . - grantų atvyko: iš Anglijos dėl Kvnimosi nuo priešo. Tą pa-

žuvo. nelaimėje, o sužeistų!—:21,935, iš USA—6,015M UwJieiaė
skaičius perviršija <0. Prie-iš siaurinės Europos kraštų vvrįausybė
žastis to sprogimo aiškina-—45,834 ir iš kitų kraštų— 
ma- 156,101 imigrantas.

Potvyni* Italijoj Kinijos Karas

Per 10 dienų šiaurinės Kinų nacionalistų vyriau- 
I talijos patvinusi Po upė Formozos saloje skel-

ŠTAI KUR TIKROS 
KALĖDŲ DOVANOS

Romanas “širdies Rūmai.” 
450 puslapių, iliustruotas, kai
na $4.00.

Romanas “Sliuptarniai.” 652 
puslapiai. iliustruotas, labai 
gražiai išleistas, kaina $3.00.

Abu romanai už $6.00. Per
siuntimas apmokėtas. Rašy
kit: (52)

DR. ALG. MARGERIS 
3325 So. Halsted Street 

Chicago 8, IU.
:------------------------------------
VIRĖJA IEŠKO DARBO

Galiu būti virėja arba šeimininkė. 
Moku gaminti visokius valgius. Jei- 

igu atsirastų geras vyras, galėtume 
j susituokti. (48)

Juzė J^bunienė,
62 Court St., Brockton, Mass.

IEŠKAU DARBO FARMOJ j
Noriu darbo ant farmos. Turiu' 

gero patyrimo prie namų statybos. 
ar pataisymo, geras darbininkas. 
Rašykit šiuo adresą: (50)

Mr. J. K.,
636 Breaduav, So. Boston, Mass.

NEBŪK ŽILAS

JIE REMIA EISENHOWER|
r..

Senatoriai James H. Duff iš Pennsylvanijos (kairėj) ir 
Henry Cabot Lodge. J r., remia generolo Eisenhouerio 
kandidatūrą ‘nuo republikonų partijos. Šen. Lodge yra 
paskirtas net vadovauti gen. Eisenhowerio nominacinei 
kampanijai.

Lapkričio 23 d. “Įsakymas” 
buvo vienas iš daugelio popieri
nių Įsakymų, kurie nieko nenu- 
lėmė ir visai nieko nereiškė. 
Jei ta diena minima, tai tik 
todėl, kad taip atrodė naudin
ga pogruodiniams valdovams, 

Šleževičiaus vardas

I
bia, kad ji jau pasiuntusi 
3,000 išmokytų partizanų j kuriems 
vadų į komunistų valdomą i buvo "negeras”, 

žmonių, labai daug gyvulių 'Kiniją \ado\auti maištau- Nesąžiningi "istorikai’, ku- 
nuskendo paupio fanuose, Jantiems valstiečiams ir ki- riu už litus buvo priperėta ne
ri 200,000 žmonių turėjo ;tiems bolševikų priešinin- mažai, tą dieną išpūtė, pagra- 
apleisti dėl potvynio savo karas’ k?ri^ ten esą šimtai žino ir padare vadistinio reži- 
gyvenamas vietas. Potvynis tūkstančių v yru.
dabar jau atslūgsta.

pridarė pakraščių gyvento
jams didžiausių nuostolių. 
Potvynyje žuvo virš 100

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS
Gražios eilės, dainos ir 

deklamacijos

Venezuelos Kasyklos

Stebuklingos gyduolės kurios pa- 
naikir.a žilumą, plaukų slinkimą ir,
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų. ■ t vns. ir lio.! turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen- APie GietUtO. gvvenimą ir lie
ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jos tuvių nuotykius Amerikoje.

Kaina $1.00.
Užsisakykit pas autorių:

K. B. Kraučiunas 
Daynard Drive, Canton, Conn.

(Nr. 12, 1952)

“TĖVŲ PASAKOS” 
<Ir kitos Vokietijoj išleistos 

lietuvių knygos

- P1atkaišo žilus plaukus kokie buvo, bet 
nėra dažui. Nėra nieko už jas ge-

- . . . resnšo iki šiol išrasta. Kreipkitės Į
1 rezi- Rimtas 'klausimas: Kaip to- visas miesto teises tai lis ir ne&tidėliodami ilgiau. Kaina $2.00.'
s juk kia mokytoja gali mokykloje į,e gyventoju yra miestas.' jum^ pinig2i,tbijsI sugrąžnitL1

mokyti? Su tokiu siauru iŠ- Tn V i „ PASTABA: Su orderiu siųskite ir
manymu, dar siauresniu nusi- _ • , • . - - • ,statvmu, ne tik mokykloje, o ir mleStU’ kul',e. netT ne.,V ?' FI.ORAL herb co. I4"
viešajame lietuviu gy venime n0 Amerikoje to ::05, Dw. 5, tu-to M.
ne vieta rodytis Tokiai, ir taip “a'vr^viįaFte PAIEŠKOJIMAI
žemo supratimo apie lietuvius, 11 nue&uu tu yra visai ue
lietuviu tarpe neturėtu būti gyventojų ir kuris iš tų pen-

. , * t*. ___  t(___-__ ,» _:„l_____ _ Aš, Birutė Radzevičienė, po tėvaisvietos. kių y ra mažesnis, niekas viliotė, kilusi iš Kretingos vais-

mo garbinimo diena, nes 
1918 m. lapkričio 23 d. Sme 
tona buvo "prezidentas.”

Jei jau minėt: "kariuomenėsVenezuelos vyriausybė
. i susitarė su Amerikos plieno dieną ’. tai reikėtų minėti gruo-

„ Tibeto ne\ a seimas, su-j kompanjjomjs dėl pagilini-idŽ5° 29» ^da. buvo Paskelbtas 
sauktas kinų komunistų, Orinoco ir vlacareo jtas garsusis atsišaukimas Į
vienbalsiai nutarė patvirtin-

Tibetas Patvirtina

. , .. ,upių, kad vandenynų laivai{Lietuvos gyventojus ginti savo ____ _____ ___ ____ ~ ____ _________
ti su komuniStine Kinija pa.- „aiėtų tomis upėmis da- laisvę nu° priešo. Petras Ru- pe;kt jr niekint naujakurius negali pasakvti, nes O vra O 7aus’ tu,?u Amerikoje tėvą, Kon- skaityti paruošė a. g
SliasVtą Sutarti, pagal ku- pjaukti iki geležies l'Utlų rėčkas savo “Savanorių Žygiuo- tik todėl, kad jie būdami lietu- ir negali būti mažesnis. To- i^tetą’ Mari ja1 Mažirin^itę-Arminie-’. Knyga kietais" viršeliai
rią kinai ima į savo rankas kasykjų jr išgabenti ten ka- s€” sako> kad tas “atslšaukl- viais nori. kad ir iu vaikai to-'v;^ n«> kuri k.™™ Springfielde. Tė-Jphj, gera dovana Kalėdoms, kai
Tibeto užsienių politiką ir rudas i JAV plieno mas buvo tikras moralinis mu-
krašto gynimą. Bet ir vi- liejvkla« Venezueloj rudų ^riuomenės kūrimo pagrin- 
duje kinų komunistai yra kasvkiOs dar tik pradeda- das”- L- Natkevičius savo kny- 
padėties šeimininkai ir da- mo~ ekępĮOatuoti. goję “Lietuvos kariuomene”
ro, ką jie nori. " _____

“Lietuvių Pasakas“ surinko ir
Giedrius, ilius-

. , .. , , . .. , . , , v ..m.v ■*.»«•<. J. ivamiuskzts.
kad Jie būdami lietu- ir negali būti mažesnis. To- ir teta Marija Mažirimaitę-Arminie-. Knyga kietais viršeliais, 150 pusla-

viais nori. kad ir Įu vaikai to- k;P mažiainripii miestai ku- nę> k?-7- Springfielde. Tė-!pių, gera dovana Kalėdoms, kai-.. ‘ . Ale llldZldUslcjl liuestai, nu va3 yjųjus prieš karą buvo išvykęs na ...................................................... $1.90
kiais butų. yra daugiau negu )-įaog^ gyvena tiktai Žiurkės Argentinon, bet vėliau ketino per-! Be to dar galima gauti:

Indijos Politika

Indijos vadas Nehru pa
reiškė, kad vienintelis bu-

Triesto Klausimas

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Acheson ta
rėsi Romoje su Italijos ar-

lapkričio 23 d. visai nemini, 
tiek ta diena buvo nereikšmin
ga. Ir jis nurodo, kad Lietuvos 
kariuomenė buvo pradėta or
ganizuoti tiktai susidarius ko-

neišmanymas.
Lietuvių statytų bei išlaiko

mų mokyklų išsidvėsimas yra 
nepakęstinas.

|. . . sikelti j Jungtines Valstijas, taigi J “Lietuvių Kalbos Vadovą”... .4.50IT siksnosparniai, vra se- gali būt kad ir persikėlė, nes vė-1 “Normuotos šypsenos,” feljeto-
!ia“ rašyti jam laiškai iš Argenti- r.ai ............................................. JKkantiejl. Jiecca ll Aionte nos grįžta atgal. Aš su šeima esu j Princas ir Elgeta” ..................... 1.20

, . 'la Vista Flnrirlnip Gravsnnia Vokietijoj, nesveika, ir išemigruoti! “žemės Pakopos,” J. BaltrušaičioLietuviai statė_ _  . _ . J ’ ’ negalim. Man butų labai reikalin- eilės
mnkvklnu lietuviam ir tik lie ' KelsO IT Rohwer, VISI tl'VS sra giminiu pagalba iš Amerikos, mokyklas lietuviam, ir tik ne-, ♦ . Taijf. savo tėvą ar tetą at-
tuviam. 0 ne kitom tautom. Na, Kansas valstijoj. siliepti šituo mano vyro adresu:

•Rūtele,” skaitymų knyga... .2.00

, , .... A. akcinei vyriausybei, 1918 m.
das dami įtaką į tarptautj- stovais dėl galutinio isspren 28 d., 0 faktiškai tik-

dimo Triesto klausimo. \ a- ~ persikėlus ui vyriausybei

Tėvelių Pasakos”..........................25
“Vilkas Meškeriotojas,” e ii ė -

mis ......................................................... 25
“Tolumos,” Kiršos eilės.............75
“Daili Saulutė,” spalvuoti pieši

niai vaikam .........................................50
• “Po Rūsčiuoju Dangum,” nove- 

________ __________ _____ jįlė
atgal gyvenusi Troy, N. Y., dabar “Vyturėliai laukuose,” eilėraš-

K. Radzevičius, 
Reg. Lager, 
Memmingen,

U. S. Zone, Germany.

nę politiką Indijai yra lai
kytis tarp Vakarų ir Rytų 
neutralėje pozicijoje. Tik
tai būdama “viduryje” In
dija galinti turėti įtakos ir mo reikia dar susitarti su 
Rytuose ir Vakaruose. Jugoslavija.

kai-ų valstybės yra pažade- . Kauna Bet suktadušis istori- 
j'usios Triesto sntį grąžinti kas Sap()ka% suredaguotoj 
Italijai,, dėl to klausi- Lietuvos istorijoj mini tik lap

kričio 23 d., nes tada buvęs iš
leistas “įsakymas tuo reikalu”.

o nūnai priimami ir kitų tautų j Jeigu skaityti, kad mies- 
vaikai. |tas turi turėti gyventojų,

Kad lietuviai nėra tur:inges- nes kitaip jis yra ne mies-
ni UŽ kitas tautas dažnas žino.! tas bet tik miesto šmėkla Petronėlė Trumpačikė. kiek metų į lės ........................................................... 25...... .. ... UK SHieiua, a.„aI „,-vonusi Troy> N Y., dabar “Vyturėliai laukuose,” eilėraš-
dei lietuviai mažiau nuolaidu-,^ mažiausias Amerikos paieško pažįstamų ir šiaip draugu,! čiai ......................................................... 65

Geografijos, istorijos, gamtos ir 
skaiėiavįmo vadovėliai, ir Lietuviu

mo, O daugiau atsparumo tody-i_Vilo ir nes .vienai našlei ilgu gyventi. Ma-.... . . įmiestHS OU^ uouglas, AT- lonekit rašvti snio adresu:tu. tikrai nesirastų lietuvių• kansas valstijoj, kuns turi Mrs. P. Kudro. 
3749 So. Parnell Avė., 

Chicago 9. III.tarpe dristančiu pasisakyt, kad,,.. , . .
jie lietuvjškos kalbos nemėgd1* 1 gyventoją, o 1940 me-____________________ _
ta. ir už toki lietuvybės ir pa- turėjo tisus 4 . Sekau- Paieškau .leno Parulio, kilusio

Kalbos Gramatika, visos po 50 cen
tų. Adresas toks: (48)

Litauisches Zentralkomitee, 
Verlag (20a) Hannover, 
Hegelstr. 7, Germany.

KAS MUMS RAŠOMA
iš rekordų lietuviškas dainas. 

Vieną sekmadienio rytą ta

O "tas reikalas” tarme Įsakyme 
buvo ne kariuomenės organiza
vimas. bet popierinis Įsakymas 
kar. Galvydžiui-Bykauskui ' or
ganizuot: vieną pulką Alytuje. 

Bet kam apie tą kalbėti ? Jei
Stalino Radio Šneka

Prieš 1934 metus musų .
apiehnkeje visai nebuvobetų- ir^sataTkad ti** Vos dienas “šventikai" norėtų
viškų radio valandų Nebuvo 'banditai žinoti tiesą, jie j, žinotų. Gai-
toKiu nei Bostone nei platesne- ; , . • •• «.:i,se aoielinkėse. O dabar jau lr dau8‘au n,eka?- Jl aake- k.a<? K bet ,,esa J,"nS “Ck ,e’ 
girdime net šeKas lietuviškas Jei tie Partizanai kovotų prieš rupi. kiek ir mpemykstis sme- 
radi., programas. Vienos jy Stalino valdžių, ta, niekas n,e-
pačiame Bostone, kitos Cam- k° be‘- ir-r*- Be ka-j Kareivis J.
bridge. Saleme. Broektone. "auja pnes Lietuvos žmones. ---------
tl'orcestere ir viena Framing- atvažiuoja kur nuosa.iai į yen- ^ia M0Rytoja Nepakęstina 
, . kiemi ir žudo žmones, jų skur-
ham e. . ----..—   _ — “Vienvbės” 44 num. B. Ne-

čių lietuvių žeminimą neturėtų 
pas niekinamus lietuvius apmo
kamą vietą :r dar mokytojos!

Pakruojietis.

91ARGU9IYNAI
Mažiausieji Miestai

Visi žinome, kad di-

tis pagal diduma miestas Prienų parapijos Skersabalių kai- 
L. , . z-, -i •• . . r, mo: girdėtai:, kad gyvena Pennsyl-vra Ophil", Colo., Jis turi 2 vanijoj. Prašau atsiliepti. Aš po

'gyventoju ir sekantis eina ££ ’
Mercury, Utah, su trimis 
gyventojais.

Visi tie miestai šmėklos 
Įarba miestai nykštukai turi
miesto vardą, turi miesto _____
čarterius, bet jie nebeturi----------------------------------
gyventojų. Kadaise tie mie-

Mrs. Eva Bennett,
7117 So. Rockwe)l St., 

Chicago 29, III.

APSIVEDIMAI

kiemi ir žudo žmones, jų skur-
Penkios iš tu programų yra ‘«^'i Pa’iįma eau. o na- ; v ,e”^ " tas? Vieną? O gal nė vie

netui iškos. o šeštoji yra Stali- ">“a 'r "■važiuoja ™na ..s mąz ka4 Ba , Ga,]n.a ar

no propagandos radio valanda. lietUviai Ameriko,' gerai je. tūla mokytoja ne tik nau-, gestas, kuriame nei a ne
leidžiama lietuviams apgaudi- nartizanu® jakuriu. o ir lietuviškos kalbos vieno gyventojo, \ra mies-
nėti. Skelbimų ta bolševikų kalba apie . pa; ’ ir tai pr:pa. tas? Bet jeigu toks mies-
propagandos programa neskel- R®,k,a pasakyti. . \ 1 žjstantj tas vra Čarteriuotas ir turi
bia. mat ji laikosi ne iš komer- aiškinimą apie partizanus t.k_____________________________
ciškų skelbimų, bet iš kitokių Stalino propaganda gali sugal-
šaltinių. Kada ta staliniška: voti. Pamanykit tik. jei parti- 
lietuv’iška” radio valanda pra- zanai kovotų prieš Stalino vai

džiausiąs Amerikos miestas . u • .
vra Nevv Yorkas. Bet koks aį«°- jydejo. b«TOo "į S* J iS'į,’ ‘VaSTSS 
yra mažiausias miestas šia- /„LtT’iė T
me krašte9 laikai, gyventojai is jų is- jaura našlė, myliu vaikus ir teisinga

I ta' klausima nelengva ir Paliko ,^rteliai vi.rii. reto,
atsakyti. Kiek ’ gyventojų be gyventojų, paliko tik mr totu R.dn. Av.„
turi turėti mažiausias mies- vardai. Chicago 36, III.

blįsta, ji pirmiausiai išgarbina džia, tai Stalino klapčiuka. i> 
Rusija ir tarybinę Lietuvą, pa- tos “lietuviškos” radio valan- 
rp-'ria lietuviu srvvenima po Sta- dos “nieko nesakytų.giria lietuvių gyvenimą po 
lino saulute, o paskui dainuoja Hudson. Mass. —M. P.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var- 
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė j j nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
leivio'’ knygyne:

KELEIVIS

TRAGEDIJA DĖL KARO TARNYBOS

Mr. ir Mrs. George Tarter nutraukti savo namuose, Mur- 
rvsville. Pa., prieš vyro šaukimą i armiją. Kai žmona 
išgirdo, jog vyras bus imamas j armiją, ji pasiėmė revol

verį ir nusižudė. Vyras sako, kad ji daug kalbėdavusi apie 
karo žiaurumus Korėjoj ir, matomai, rupesnis dėl vyro
šaukimo paveikė jes lygsvarą.

CHICAGO, ILL. 
Svarbios Paskaitos ii

Šventojo Rašto
Bona kiekvieną nedėldieni nuo 10 

vai. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra 
aiškinama tikroji Tiesa iš Šv. Rašto. 

'Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri 
ką tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti 

Į pasaulinį perversmų laiką, ir kas 
jįvyks trumpoje ateitvje? Knygelė 
145 pus. ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, 
kurią galima gauti ir per paštą už 
40 centų, rašant: V. Klovas, 3444 
So. Lituanica Avė.. Chicago 8, III.

f paskaitas kviečiame atsilankyti 
įžanga nemokama, kolektų 

nėra.—š. R. T. (52)

NAUJA GYDUOLĖ
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų. šaknų ir lapų; 
ji yrai vartojama nuo 
visokiu nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys)

Isivaizdinkit, jus esate E/u lietuvis, nesenai atvykęs ir 
nusivedęs, norėčiau susipažinti su Vienintelis miesto gyvento- lietuvaite šeimyniško gyvenimo tik-

• t _ x siu. Amžiaus gali būti iki 30 metų.jas. Jus pats save išrenka- Ra;a :iu0 a(J;csll: (49)
te miesto majoru, pats ar.t‘ o—ašt Sankis'c,
savęs uždedate taksus, pats Bridgeport 5, Conn.
JUOS lŠkolektUOjate ii pats Ieškau vedyboms moters nuo
tnoc tulccus cijdrltzrlut guji i *4i metu amžiau?. Prašau rasv- ir dėl visokių vidurių nesveikumų tuos taKSU:. SUHaeoat SdU J tj ,ino a(irfKU. 149>;ištvermingas maistas ir stimuliuo-
kišenę. Fanaberijos daug, 
bet, kaip pagalvoji, tai tik 
ras monki biznis.

jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
i sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for-

-------- --------------- ;------------------------- moję. Svaras $8.000. pusė svaro
Laikas užsisakyti “Kelei- $4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun- 

vio” kalendorių 1952 me- * 'an1 ' namus’
tams Daug informacijų ir ALEXANDER S CO

■T. P. Sonek.
C5-27 Grand Avė. t store), 

Masneth, N. Y.

Apie Farmas

Cenzo biuras (statistikos skaitvmu. Kaina 50 centu, 
biuras) Washingtone skel
bia. kad Amerikoje per de
šimtmetį sumažėjo farmų 
skaičius. Prieš 10 metų 
(1940) jų buvo 6,097,000, 
o 1950 metais jų bepriskai-, 
tomą 5,384,000. Dalis tų 
farmų “išnyko,” susiliejo su 
didesnėmis farmomis, bet 
dali išnaikino ir pats cenzo 
biuras, nes jis “ūkių” iki 
trijų akerių nebeskaito far
momis, jei tokiuose ūkiuo
se yra tiktai darželiai. Vi
dutinis farmos dydis dabar 
Amerikoje yra 210 akerių 
žemės, o prieš 10 metų bu
vo 174 akeriai.

414 West Broadawy 
South Boston 27, Mass.

Juo didesnė bus Tave 
Lietuvai gelbėti auka, juo 

i Tėvynė bus Tau labiau dė 
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jo^ 
skyriai

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtiniu apdraudų 
yr-. išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie- 
str.ose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
$6,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. (stojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
SO? W. 30tk SU N«w York 1. N. Y.

9 I
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Vietinės Žinios
PRIIMTAS {STATYMAS 

PRIEŠ BOLŠEVIKUS

Gubernatorius Paul A.

Dorchestere Mirė
A. Vi*niau*kienė-West

šį antradienį iš ryto Dor-
Dever pasirašė seimelio pri- chestere mirė A. Višnia už
imtą labai griežtą įstatymą kienė-West, sena musų 
prieš “subversyvius” ir bol- laikraščio skaitytoja, sulau- 
ševikus. Įstatymas numato kusi 70 metų amžiaus. Ve- 
dideles bausmes kalėjimu lionė gyveno 73 Southern 
ir pinigais visiems asme- Avė., Dorchestere. Ji pa
ninis, kurie priklauso ar Į šarvota Zaletsko koplyčioj 
bus susekti priklausę prie So. Bostone ir bus laidoja- 
bolševikiškų organizacijų, ma šį penktadienį. Velio- 
kurių tikslas yra nuversti nė paliko liūdesyje du su- 
konstitucinę šalies vyriau- nu, dukterį ir vyrą.
sybę ir įvesti sovietišką re- --------------------------
žimą. Šalpos Reikalai Norwoode

Įstatymas žada griežtai ---------
bausti tuos svetainių savi- Praeitais metais artinan- 
ninkus, kurie išnuomos pa- tis žiemai ir Kalėdų šven-

GELBSTI MAŽĄ LAIDOKŲ AUKĄ

4 ' lu ■*'

Maiiukas dvejų metu vaikas. Mike Franklin. būvu auto
mobilio suvažinėtas ir paliktas gatvėje. Suvažinėtą vai
ką policija nugabeno į ligoninę, kur jam daroma kraujo 
transfuzija. o motina skausmingai žiuri iš užlaidos, kaip 
jos vaikutis gelbstimas.

talpas bolševikų susirinki
mams.

tems nonvoodiečiai tikrai 
gražiai pasirodė. Nonvoo-

Įstatymas draudžia bol- de buvo surinkta 290 dole- BOSTONO SKAUTŲ 
ševikams sunaikinti jų na
rio mokesčių knygutes ir

nų ir maisto kalėdinėms VIETININKIJOS IŠKYLA 
dovanoms Vokietijoje esan-

PARE1G1NG1 LIETUVIŲ 
KULTŪROS RĖMĖJAI

Spalių ir lapkričio mėn. 
šie Lietuvių Kultūros Rė
mėjai užsimokėjo nario 
mokestį po $12 už šiuos 
metus: inž. K. Kriščiukai- 
tis, S. Lūšys, S. Mockus, 
Petras Pilka, Mrs. T. K. 
Tattan. Už visus mėnesius 
iki lapkričio 1 d. užsimokė
jo: D. Bakienė, O. Joru- 
šauskienė, B. Kubilienė, P. 
Lembertas, K. Šimėnas iš 
Nonvoodo, B. Strikaitis. 
Pinigai perduoti šeštadieni
nei Lituanistikos Mokyklai, 
o rėmėjams nuoširdus ačiū.

LKRB Valdyba.

Prie.-kalėdinis Subuvimas
International Institute

Minėjo Kariuomenė* Dieną GERA PROGA
________ į Arti Bridgewater, Mass., parsi-

■o ,. . , j duoda gerame stovy pieno ūkisBl'OCktOne lapkričio 23 d. |(dairy farm), 84 akrai; pievos, ga-
buvo minima Lietuvos ka-
riuomenės diena. Kalbėjo!^10 vandentiekis, ūkio pastatai, 
j xr. |25 karves, ūkis puikiai mechaiuzuo-

~ ~ tas geromis mašinomis: traktorius,
sunkvežimis, piaunamoji ir grėbia
moji, šieno presavimo ir rišimo, 2 
melžimo, trąšoms barstyti, sėjimo 
ir kitos mašinos, pieno šaldytuvas, 
elektrinis motoras ir pompa, ukj 
juosia upė ir miškas, asfaltuotas 
kelias, ūkis duoda virš $1,000 paja
mų į mėnesį, parduodamas dėl savi
ninko ligos už sumažintą kainą 
$28.000. (47)

Visais reikalais kreiptis:
B. MIKONIS 

545 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Phone SO 8-0006.

adv. P. Viščinis ir prof. S. 
Sužiedėlis. Dainavo bosto- 
niškė dainininkė Valerija 
Barmienė, akompanuojant 
muz. Gaubui. J. Valaitis 
paprašė susirinkusiųjų au
kų BALF’o šalpos darbui ir 
buvo surinkta $200. Susi
rinkusiems buvo pristatyti 
du lietuviai amerikiečiai, 
Lietuvos kariuomenės sava
noriai: K. Čerbulėnas ir F.
Janonis.*

Brocktone Mažai Darbų

DU KAMBARIAI
South Bostone išnuomojami du 

dideli kambariai, (rali tilpti po du 
žmones. Kreiptis tarp 3 ir 6 valan
dos vakaro šiuo adresu: (48)

912 E. 4th St., pirmas aukštas, 
South Boston, Mass.

Pakėlė Automobilių
Draudimo Mokesčius

numato visokias bausmes j tiems lietuviams ligoniams, Bostono skautų vietinin- Paskelbti nauji mokesčiai 
už sabotažą, šnipinėjimą, ‘seneliams ir labiau suvar- kijos skautai E. Budginas, už automobilių draudimą
maištavimą ir panašius pra
sižengimus.

Įstatymas jau susilaukė 
ir kritikos. Mass. valstijos 
ADA (Amerieans for Dem- 
ocratic Action) pasiuntė 
gubernatoriui laišką, kuria
me prašo ji siūlyti kitame 
seimelio posėdyje tą įstaty
mą panaikinti, nes jis ko
vai prieš subversyvius, sa- 
botažninkus, šnipus ir pa
našius gaivalus yra nerei
kalingas, nes jau 30 valsti
jų ir federalinių įstatymų, 
tokius prasižengimus drau
džia. Šiaip tas įstatymas, 
pagal ADA manymą, varžo 
piliečių laisvę ir vargu yra j vietinis skyrius ir dabai

gusioms šeimoms. Kalėdi- L. Strikaitis, Č. Kiliulis, R. ateinančiais metais Massa- 
niai pakietėliai buvo išsiųs- Leveckis, T. Šležas ir R. chusetts įvairiose vietovėse, 
ti atskirų norvvoodiečių Latvėnas, vadovaujami jų Bendrai imant mokesčiai 
vardais ir gavėjai žinojo vadų Liudo J. Končiaus, A. pakelti virš 9 nuošimčių, 
kam tiesioginiai tarti pade- Banevičiaus ir V. Černiaus Bostono mieste mokestis 
kos žodį už parodytą gai- lapkričio 22 d. rytą Dr. B. buvo $52, o 1952 metais 
lestingumą sunkiose dieno- Kalvaičio, R. Valatkevi- bus $58; Worcestere buvo 
se. Visi gavo padėkos laiš- čiaus, Būrio ir Juozo Bak- $37.50, o dabar bus $45; 
kus ir tiesioginiai pajuto šio mašinomis išvyko į Lawrence buvo $28.50, bus
ten esančių sunkią dalią. Mrs. Knapkus, Brighton, 
Šį gražų labdaros darbą vasarnami Tevvksbury, 
nonvoodiečiams padėjo Mass. (VValcott St. I kuriuo 
vykdyti vietinis Norvvoodoli maloni moteris leido pa- 
BALF skyrius. sinaudoti. Vasarnamis miš-

Artėjant Kalėdoms ir kų ir keletos mažų ežerėlių

$32.50: Haverhille buvo 
$31.50, bus $32.50: Brock- 
tone buvo $28.50. bus $30; 
Cambridge buvo $42, bus 
$46.50; Lovvebe buvo $36.- 
50, bus $37.50: Peabody

Musų mieste sumažėjo 
darbai. Fabrikantai aiški
nasi negauną užsakymų, 
bet darbininkai pasakoja, 
kad fabrikantai tyčia nei- 

jma užsakymų, nes “arbit- 
ration board” ne jų naudai 
išsprendė vieną ginčą su 
darbininkais.

Brocktono lietuvių para
pija renka aukas naujai 
bažnyčiai statyti. Sako jau 
esą surinkta apie 20,000 do
lerių, bet bažnyčios dar ne
stato. . . jau
įsigijo puikų palocių Nan- 
tasket Beachiuje, o visi 

cius. Iš lietuvių vaišių ren- i musų parapijos * <a-
gime dalyvauja Mrs. A. Na- žinėjasi naujais automobi- 
maksy iš W. Roxbury, Mrs. liais. Gal ir nėra reikalo 
A. M. Alekna iš So. Bosto- skubėti statyt naują bažny- 
no, Mrs. A. Ivvaszko ir k. čią?

Metinis prieškalėdinis su
buvimas International In
stitute įvyks gruodžio 5 d., 
2:30 vai. po pietų, Instituto 
patalpose, 190 Beacon St., 
Bostone. Programoje įvai
rių tautų kalėdinės giesmės, 
dainuos Paul Tibbetts ir 
Mrs. Friedl Haberler, grieš 
smuikininkas Rudolf Pat- 
magrian.

Po programos “senojo 
pasaulio” vaišės, pamoštos 
pagal Įvairių tautų papro-

Dorchesterio Moterys
Rengia Whist Parę

APS1DRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 Eafct Broadaray 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

DR. D. PILKAVietiniai “progresistai” 
buvo čia surengę šeštadieni 
koncertą ir vaidinimą. Vai
dino “durnių ir bažnyčioj 
muša.” Vaidintojai Po
cius, Baniulis ir Šimaitis 
nė vienas vaidinti nemokė
jo, bet tam teatrui ir nerei
kia ką nors mokėti. Iš dai
navimo programos verta 
pažymėti Kinderio studijos 

j vieną dainininkę, jauną 
Aldoną Valantukytę, kuri 
gražiai pasirodė.

M-ių Jonas.

Ofiso Valandos:
Ir

s as s 
t ns s

546 BROADWAY 
SO. BOSTON. MA88.

Talafonaa: SOUth

Dorchesterio Moterų Klu
bas šį šeštadieni, gruodžio 
1 d. rengia vvhist palty, 
Dorchesterio L. P. Klubo 
patalpose, 1810 Dorchester 
Avė. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi maloniai kvie
čiami atsilaikyti.

Parengime bus gardžių 
užkandžių ir gerų dovanų.

Komitetas.

RADIO PROGRAMA

ii t
šiemet jau pradėta rūpintis bei upelių apsuptas. Skau- buvo $36.50, bus $41.50; 
laiku paguosti musų tautie- tai ten praleido puikiai lai-'Methuene buvo $25, bus 
čius Vokietijoje. BALF’o ką besportuodami, besimo-' $28.50; Lynne buvo S38.50, 

kydami dainų, žaidimų,'bus $41.50, ir tt. 
pirmosios pagalbos, žemė-mielai patalkininkaus šia

me darbe. Jo paskirti at- lapio skaitymo ir kitų nau 
stovai lankosi pas kiekvie- dingų dalykų. Jie susipa- 

teisę dalyvauti rinkimuose, j ną lietuvį rinkdami aukas, žino su apylinke ir atsigavo 
todėl valstijos įstatymas Peržiūrėkime savo atlieka- tyrame miško ore. 
negali jos pašalinti iš vie- mus draubužius ir nuvežki- į iškylos užbaigtuves at
jojo gyvenimo. me ar atneškime į lietuvių vyko vyriausias skautinin-

------------------------- i parapijos arba į lietuviukas V. * Čepas, dvasios va-
bendrovės svetaines. Išties- dovas kun. J. Klimas, M. 
kim gailestingumo ranką Jurkšas, G. Juškėnas. Ne- 
tiems, kurie jos taip reika-,užmiršo apsilankyti ir R. 

—K. Š.

konstitucinis, nes pagal 
aukščiausio teismo sprendi
mą komunistų partija turi

Bostone Mirė Petras yėsa

Praeitos savaitės gale So-iynai
Bostone mirė Petras Vėsa,. fe "_______________
veiklus S. Dariaus legionie- Adv. Bagočius Sveiksta 
tių posto narys. Palaido- --------

Leo Beleveau, Boy Scouts 
of America antrojo distrik- 
to viršininkas, kuris kalbė
damas labai šiltais žodžiais

Dėl mokesčių pakėlimo 
kilo seimelyje sumanymas 
atimti automobilių privers
tiną draudimą iš privačių 
kompanijų ir pačiai valsti
jai sudaryti fondą, Į kurį 
visi automobilių savininkai 
lygiai mokėtų. Ar tas su
manymas virs įstatymu, pa
sirodys tik vėliau. O šiuo 
tarpu karų savininkai turės 
mokėti padidintus mokes
čius už priverstiną mašinų 
draudimą.

A. J. NAMAKSY
KKAL BSTATE * INSURANCE

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

87 OBIOLB 8TRBMT
naši mMHsea

Tel. PArkvray 7-0402-M.

tos ši pirmadieni su kariš-. Adv. F. J. Bagočiaus atsilie/ mus ?kau 
komis apeigomis is J. Kas- sveikata pagerėjo. Jis bu- tus Svečiai buv0 pavagin.
P6;, ,vo biskj persisaldęs. J po- .j skautu virtais pietumis.

Velionis jaunose dienose J rą dienų jis žada būti ofise
buvo veiklus socialistas ir ir tęsti savo profesijos Lapkričio 24 d. vakare 
spaudos platintojas. Yra i praktiką. skautai grižo puikioje nuo-
gyvenęs Connecticut valsti- rv_ —;----- —; ~ •, taikoje namo.

NAUJI LIETUVIŲ
KULTŪROS RĖMĖJAI

Dėmesio, Automobilistai!joj, bet po pirmojo karo
gyveno visą laiką Bostone. Nuo šios savaitės antra- 
Paliko liūdesyje jauną 14 i(jjenj0 Mass. valstijos auto- 
metų sūnų našlaitį. mobilistai, pasisukdami į

— “ kairę ar į dešinę, arba prieš
Eelaney Byla Gruodžio 3 sustojant turi duoti ženklą pag pp Trečiokus, Bay

-------- ranka, kad paskui yažiuo- View Motor Seivice įstai-
Buvusio musų valstijos jantieji žinotų, ką jie ren- gOS savininkus, 1 Hamlįn 

mokesnių inspektoriaus De- giasi daryti. Vietoj rankos §t., So. Bostone, buvo šau- 
nis W. Delaney byla bus"a^ma P^e mašinos įtaisy- njos vaišės. Dalyvavo tarp 
pradėta svarstyti gruodžio ir apšviestą rodyklę. Už svečių Juozas Kapo- 
3 d. Bostono federaliniame! nesilaikymą šito patvarky- ciunas ir pp. Trečiokų su- 
teisme. Delaney kaltinamas mo gresia pabauda pirmą nUs Walter, nesenai Įsigi- 
ėmęs kyšius. , Įkartą $25, paskui $50 ir iki jęS namą ir apsigyvenęs

-------------------------- ,5100. _ Bostono kaimynystėje
! Jei nori sustoti ranką rei- Quįncv.

Saulė* Garbintojai kia iškišti iš lango horizon-_________________

Vyt. C.

Vaišės pas Pp. Trečiokus

Padėkos Dienos proga

Per spalių 27 d. Įvykusį 
Lietuvių Kultūros Rėmėjų 
ir Lituanistikos Mokyklos 
mokinių tėvų susirinkimą 
šie asmenys pažadėjo mo
kėti kas mėnuo bent po 1 
dolerį šeštadieninei lietu
viškajai mokyklai paremti: 
N. Adomkaitis, K. Bara
nauskas. M. Biknevičius, S. 
Jurgelevičius. A. Karosas, 
J. Steponavičius, J. Vaič- 
jurgis, J. Valickas. Dau
gelis iš kalno užsimokėjo 
už kelis mėnesius.

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per buvusią stotį 
WBMS, kuri dabar vadina
si stotis WHEE, 1090 kilo- 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte sekmadienį, bus se
kanti :

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

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WHEE, Lithuanian

Pernai rudenį iš West 
Point akademijos buvo pa 
šalinta 90 studentų už suk 
čiavimus per egzaminus. 
Dabar galutinai paaiškėjo, 
kad nė vienas iš pašalintų
jų nebus priimtas atgal į 
akademiją.
lietuviųTmelodijos

VALANDA
Populiarižkos Radio 

Programos
Sekmadienio rytais nu® 11 

iki 12 vai. iš stoties WTA0, 
740 klc.

Tel. AV 2-4026

Dr. Jotui Repstds
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 8-8 
Nedėliomis ir Šventadieniai®:

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’a Caraar
DORCHESTKR, MAM.

So. Bostono L Gatvėj taliai. Jei sukiesi į kairę,
ištiesti ranką panašiai ir Raudonosios Plunksnos

Vaju* Jau PasibaigėŠalta? Taip, bet pažiu- parodyti į kairę rodomuoju 
rėkit, ką daro saulės gar- pj^tu. Jei sukiesi į dešinę
bintojai So. Bostono L gat-_ iškišti ranką ir padaryti Labdaiybės reikalams va-
vėj! Jie nuogi išsirengę su ja ratą. jus, vadinamas “raudono-
šildosi prieš saulutę po stik- ----------------- -----------------  sios plunksnos” vajumi,
lais pasislėpę ir jokie šal- P,(»IAI baigėsi praeitą savaitę, Pa
čiai jų nebaido. L gatvės

SĮ ŠEŠTADIENĮ
SLA WHIST PARTY

SLA 365 kuopa šį šešta
dienį ruošia puikią whist 
party Sandaros svetainėje, 
124 F St., So. Bostone. Pra
džia 8 vai. vakare.

o r» i Biznio reikalais kreipkitės: 
Program, 3o Court St., Bos- Brosdway, So. Boston
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu:
502 E. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minku*.

Parengime bus ir užkan- 
v,RTUVfis PEČIUS Dienos išvakarėse, ^ių ir kitko, o taip pat bus

“solarium” turi daug lan- Ger9 K*zini ^tai p8? Surinkta šiais metais $6,- išdalinta puikių dovanų,
kytojų ir vyriškos ir mote- nusipirkti tikta: 423,914, o buvo užsimota' Kviečiami atsilankyti ir
riškos giminės ir turi nuo- vaeu^a surinkti $7,275,000. Vajaus SLA nariai ir nenanai, kas
latinių lankytojų. Sako, išredo pamatvt organizatoriai sako kad P“"
saulute žiemą esanti daug Mrs. Philbrook. 517 Broadway, rinkliava buvo sėkminga, praieisu. 1 įasom, įauKS!
meilesnė, negu vasarą pa- ant pirmo flioro, D-ro Kapo- nors ir nedavė visos prašy- me-
juryje. jčiaus ofiso užpakaly. jtos sumos. | • Rengėjai.

Arba telefonuokit: SO 8-0520

Valgomojo Kambario 
Baldai

Pilnas setas, riešuto (walnut) 
medžio, galima matyti bilc kada 
šiuo adresu: (48)

Mrs. L. Marcilionis,
6 Winslow St., Cambridge. Mass.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

7— Vaistas nuo inkstų skau
dėjimo.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joecph Maehinskas 
295 Silver Street 

Soath Boston 27, Mass.

Ar Žinot Kur Ką Ganti!
Meo pranešam, kad turime mo

šų krautuvėj visokių mašinų iš
randa vojimui. kaip tai Floor San
dora, Wall Paper Removera, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turima vi
sokių pentų, varnišių, manoma P*>- 
pierių, plumbing, elektros reiknaa- 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkime

Flood Są. Hardvrore Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

*28 E. Broadway, Sa.
TeL SO 8-4148

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašokamu
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 <tten*

447 Broadvray
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Uete’ia Gydytoja* ir Ckirarfaa
Vartoja vėliausio® konstrukieijoa 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniua

VALANDOS: noo 2-4 noo 7-8
534 BR0ADWAT,

SO. BOSTON, MAS8.

I




