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47 METAI

Naujas Prezidentas Eisenhower 
Pradeda Perimt Valdymą

Išrinktasis Prezidentas Jau Paskyrė Savo Stebėtojus j
Vyriausybę. Lapkričio 17 Gen. Ei$enbower Pasi

matys su Prez. Trumanu; Generolas Greit Vyks 
Į Korėją Susipažinti su Padėtimi

% -

Pereito antradienio rinki
mai 6 miiionų balsų daugu
ma prie valstybės vairo pa
statė republikonų kandida
tą gen. D. D. Eisenhowerį. 
Tuoj po rinkimų preziden
tas Trumanas, sveikinda
mas gen. Eisenho\verĮ su 
laimėjimu, pasiūlė jam pa 
skirti savo tarpininkus prie 
Įvairių vyriausybybės šakų, 
kad valdžios perėmimas 
Įvyktų tvarkingai ir sklan
džiai. Prez. Trumanas pa
kvietė naujai išrinktąjį 
prezidentą pasimatyti su 
juo.

Gen. Eisenhovver prezi
dento pasiūlymą priėmė ii 
pereitos savaitės gale pa
skyrė du tarpininku tarp jo 
ir vyriausybės. Paskirti se
natorius Henry Cabot Lodge 
iš Massachusetts visoms

Daug Telegramų 
Abiem Kandidatam
Generolas Eisenhower, po 

jo milžiniško laimėjimo rin
kimuose, gavo virš 35,000 
telegramų ir galybę sveiki
nimo laiškų ir linkėjimų. 
Pirmiausias ji pasveikino 
demokratų kandidatas Ste
venson, jis pasiuntė genero
lui sveikinimus, pažadą ji 
remti, ir linkėjimų sėkmin
gai vadovauti tautai. Vė
liau ir prezidentas Trumą- 
nas pasiuntė generolui svei
kinimą dėl jo nusveriamo 
laimėjimo.

Demokratų 
Stevenson irgi
tančius sveikinimų dėl jo 

‘vestos švarios ir aukšto lv-

kandidatas 
gavo tuks-

gio kampanijos. Daugelis
u- - , .. , I sveikintojų prašo, kad gu-nausvbes sakoms, išskyrus . _ - U, . --' .bernatonus liktų politinėje

SL°^?inin>U ££ Veikloje; o dauį kas mira
C. iM'IIIJ WI UI IU
parlamento paskirtas Det
roito bankininkas Joseph 
M. Dodge, kuris šią savaitę 
susipažins su vyriausybės 
baigiamu ruošti 1953 metų 
biudžetu. Po įslinktojo ir 
senojo prezidentų pasima
tymo bus sutarta visas val
džios perėmimo reikalas.

Gen. Eisenhovverio arti
mieji bendradarbiai prane
ša, kad naujai išrinktas pre
zidentas greitu laiku vyks 
Į Korėją vietoje susipažinti 
su padėtimi. Kongrese abe
jų partijų kai kurie žmonės 
bandė atkalbėti gen. Eisen 
hovveri, kad jis nevyktų į 
Korėją dėl galimų pavojų 
kelionėje, bet išrinktasis, 
prezidentas neatsisakys nuo ^ojTnnių 
savo balsuotojams duoto 
pažado vykti Į Korėją.

Gen. Eisenhovverio arti
mieji bendradarbiai skel
bia, kad naujai išrinktas 
prezidentas neims atsako
mybės už vyriausybės poli
tiką, iki jis bus Įvesdinta 
Į savo pareigas sausio 20 d.
Bet naujojo prezidento Įta
ka bus jaučiama visuose 
vyriausybės sprendimuose.

jį, kaipo 
metams.

kandidatą 1900

Amerika Išsrogdino
Vandenilio Bombą

Pereitos savaitės gale 
spauda paskelbė, kad Ame
rika išsprogdino naujausią 
“pekliškąją” vandenilio 
bombą Enivvetok salose Pa
či fike. Pagal vieno stebė
tojo pasakojimą, naujoji 
galingoji bomba suaižė i 
dulkes ir gazus pusės my
lios platumo ir trijų mylių 
ilgumo vieną salelę Enivve
tok salose.

Naujosios vandenilio bom
bos galybė toli pralenkia 

bombų galybę. 
Oficialaus pranešimo apie 
naujos bombos išsrogdini- 
mą dar nepaskelbta, bet 
spauda jau prieš kelias sa
vaites rašė, kad vandenilio 
bomba yra pagaminta ir tik 
laukiama prezidento Įsaky
mo ją išbandyti.

BASKAI NEKLAUSO 
VYSKUPŲ ĮSAKYMO

Baskų nacionalistai Ispa
nijoj nepaklausė trijų bas
kų krašto vyskupų Įsakymo 
sulaikyti nelegališkai lei
džiamą laikraštį “Egiz.” 
Vyskupai grasino baskų ku
nigams visokiomis bausmė
mis už to laikraščio palai
kymą.

Po. vyskupų grasinimo 
• likraštis “Egiz” vėl eina, 

1 < jĮ redaguoja nebe ku
nigai, svietiškiai baskiai, 
bet bas: i> riškija ji to
liau remia.

KOREJOS VADAS

Pietinės Korėjos prezidentas 
Syngman Rhec sako. kad pie
tinės Korėjos kariuomenė 
dar nėra užtenkamai stipra, 
kad galėtų perimti šalies gy
nima nuo kinu bo’ševiku.

NAUJAS ŠALIES PREZIDENTAS

Generolas Ibnight David E»senhower lapkričio 4 ė. didele 
halsų dauguma buvo išrinktas šalies prezidentu ateinan
tiems keturiems metams.

LLSTERIAI 
VĖL APSIRIKO

/.racrii.os rinkimai jau 
. : ną i.ai tą parodė,kad vi- 
okie vi šosios nuomonės 

' žinovai ' nieko nežino apie 
visuomenės nuotaiką ir dar 
mažiau apie busimų rinki
mų rezukatus.

1948 metais s p ė j i k a i 
(poilsteriai > buvo “išrinkę” 
šalies prezidentu guberna

torių Devvey, bet šalies bal
suotojai lėmė kitaip ir pre
zidentu buvo išrinktas H. 
S. Trumanas.

Šiais metais spėjikai 
vo labai atsargus, bet 
visvien sulindo Į maišą,
-pėio, kad gen. Eisenhovvei 
šiek tiek viršys demokratų 
kandidatą ir visai nenuma- 
ė, kad už EisenhovverĮ pa- 
isakys virš 10G balsuoto 

jų daugiau.
Balsavimų spėjimais čia 

užsiima ne tiktai “viešosios 
nuomonės institutai,” bet ir 
Įvairus laikraščiai. Ir visi 
šiais metais praspėjo pro 
-alj, kaip jie praspėjo ir 
1948 metais.

Iš tų faktų tenka daryti 
išvadą, kad visokie spėlioji
mai apie rinkimų rezulta-

bu
jie
Jie

Anglų ir Prancūzų Ministeriai 
Atvyko Tartis Dėl Korėjos

Valstybės Sekretorius D. Acheson Tarėsi su A. Eden 
R. Schuman; Svarbiausias Klausimas Jungtinėse 

Tautose ir po Rinkimų Lieaa Korėja; Visi Lau
kia Naujai Išrinktojo Prezidento Politikos 

Korėjos Karo Klausimu

ir

Gen. Eisenhoicer 
Kalba Prancūzams

RINKIMŲ REZVLTATAI
Lapkričio 4 d. rinkimuose republikonų kandi

datas generolas Dwight D. Ei*enKower nurinko 33,- 
029,308 btlsus prieš demokratų kaoaida&> AdUi E. 
Stevensono 26,584,344 baisus. Tie skaičiai dar aera 
galutini. Gen. Eisenbower rinkimuose laimėjo 442 
elektorius prieš 89 demokratų kandidato elektorius.

Kongreso rinkimuose republikonai senate lai
mėjo kelias vietas ir turės 48 senatorius prieš 47 de
mokratus. Vienas republikonas, Wayne Morse, pa
siskelbė nepriklausomu.

Atstovų rūmuose galutini rinkimų daviniai pa
aiškės tik po lapkričio 21 d. Republikonai atstovų 
rūmuose turės 221 atstovą, o demokratai 213. Vie
nas demokratų atstovas, Adolpb Sabath iš Illinois, 
tuoj po rinkimų mirė ir vienas išrinktas nepriklau
somas atstovas.

Ir senate ir atstovų rūmuose republikonai turės 
daugumą. Senate jie vyraus per senato pirmininko, 
vice-prezidento R. M. Nixono, nusveriamą balsą, o 
atstovų rūmuose turės kelių balsų daugumą. Todėl 
republikonai organizuos kongresą ir paskirs savus 
žmones Įvairių komisijų pirmininkais.

. i

Mirė C.I.O. Vadas 
Philip Murray

Sekmadienį, lapkričio 9 
d. San Francisco mieste

Gen. Eisenhovver tuoj po 
rinkimų kreipėsi Į prancūzų 
tautą per radio ir trumpoje 
kalboje pabrėžė, kad jis 
skaito Amerikos ir Prancū
zijos draugystę “istorijos 
aksioma,” savaime supran
tamu faktu. Savo kalbos 
Įvadą generolas pasakė 
prancūziškai, o paskui kal
bėjo angliškai ir jo kalba 
tuoj pat buvo verčiama į 
prancūzų kalbą.

Gen. Eisenhovver skaitė 
reikalinga užtikrinti pran
cūzus, kad Amerikos politi
ką Europoje nepasikeis. 
Rinkimų kampanijos eigoje 
Europoje buvo kilę nuožiū
ros, kad generolas pateko 
i...........t izoliacininkų “nelaisvę“ ir 

tus yra vėjo gaudymas, o pasukti Amerikos po-
ne rimtas reikalas.

Gen. Eisenhoicer
Ir Lietuviai

KRUVINOS RIAUŠES
PIETŲ AFRIKOJE

Pereitos savaitės gale Pie
tų Afrikoj negrai sukėlė ra-

nuo širdie? smūgio staiga; 
mirė Philip Murray, C.I.O. 
unijų pirmininkas ir plieno 
pramonės darbininkų unijos 
vadas. Philip Murray mi
rė sulaukęs 66 metų am
žiaus.

Philip Murray buvo gi
męs Škotijoj, angliakasių 
šeimoje. Į Ameriką jis at
vyko 1902 metais, 1911 me
tais priėmė Amerikos pilie
tybę, dirbo anglių kasyklo
se ir vėliau iškilo į pirmą 
vietą juniiiniame judėjime. 
Nuo 1940 metų Philip Mur
ray vadovavo šešiems mi- 
lionams unijistų susijungu
sių Į C.I.O. sąjungą. Kartu 
jis stovėjo priešakyje plie
no darbininkų unijos, kuri 
jungia apie milioną darbi
ninkų.

Unijų vado laidotuvės 
vyks ketvirtadieni Pittsbur- 
ghe, kur jc lavonas atgabc 
namas lėktuvu.

nauses prieš baltuo
sius Kimberley mieste. 
Lapkričio 8 d. policija šū
viais užmušė 14 negi-ų ir 
daug jų sužeidė, o sekamą 
dieną dar 10 žmonių, negrų 
ir baltųjų, žuvo susirėmi
muose.

ismes

Negrų riaušės yra tiesio
ginė pasėka Pietų Afrikos 
vyriausybės rasistinės poli
tikos.

Daug Parašiutininkų
Indokinijos Fronte

Prancūzų karo vadovybė 
Indokinijoj nuleido už bol
ševikų fronto linijų kelis 
tūkstančiu? parašiutininkų, 
kurie atkirto bolševikų su
sisiekimą su Kinija. Kartu 
šarvuotieji prancūzų dali
niai puoiė 'partizanų“ lini
jas ir vėliau s,įsijungė su 
paiašiutininkais

’is Yra Nuoširdus Lietuvių 
Kenčiančios ir Kovojan

čios Tautos Prietelius

Vyriausioje republikonų 
rinkiminėje būstinėje Nevv 
Yorke gen. D. I). Eisenhow- 
eris laimėjęs rinkimus pir
majai savo porinkiminei fo
tografijai pasirinko lietuvių 
tautybės prie vyriausios pa 
ariamos grupės atstovą Al

biną S. Trečioką. Ta pačia 
proga priminė, kad jis savo 
pasižadėjimus duotus lietu
viams tikrai stengsis Įgy
vendinti.

(Žinia gauta iš p. A. S 
Trečioko asmeniškai.)

J. Prapuolenis.

Mirė Dr. C. Weizman,
Izraelio Prezidentas

Sekmadieni, lapkričio 9 
d. mirė Izraelio prezidentai 
ir Izraelio respublikos kū
rėjas Dr. Chaim Weizman 
Jis mirė sulaukęs 77 metų 
amžiaus.

Dr. Weizman buvo gar
sus mokslininkas ir nuo pat 
jaunystės sielojosi žydų 
tautos valstybės atstatymu. 
Po sionizmo judėjimo kūrė
jo Herzl mirties Dr. Weiz- 
man buvo perėmęs vado
vauti sionistiniam judėji
mui.

Dr. Weizman buvo gimęs 
Metele miestelyje, netoli 
Pinsko, istorinėj Lietuvoj, 
neturtingoje šeimoje. Jis 
mirė moderniškos žydų val
stybės prezidentu, kurio 
mirtį apraudoja ne tik Izrae
liu gy vt-ntojai, bet ir milio
nai žydų ir Izraelio draugų 
visame pasaulyje

Iitiką kita kryptimi. Be to, 
viename pasisakyme gene
rolas buvo pareiškęs, kad 
iš Francuzijos nėra ko tikė
tis, nes ii esanti pusiau ate 
istinė tauta be moralinio atJ 
sparumo. Tokie žodžiai, 
pasakyti rinkimų Įkarštyje, 
nuskambėjo po visą Pran
cūziją ir padarė nemalonų 
Įspūdį.

Stevensonas Bus 
Demokratų Vadas

Pereitos savaitės gale į 
Ameriką atvyko Anglijos ir 
Prancūzijos užsienių reika
lų ministeriai ir tuoj pat tu
rėjo pasitarimą su valsty
bės sekretorių Dean Ache- 
sonu. Svarbiausias pasita
rimų klausimas buvo Korė
jos karas, kuris karstai bu
vo svai-stomas ir Amerikos 
rinkimų kampanijoj. Šią 
savaitę ir Anglijos ir Pran
cūzijos užsienių reikalų mi
nisteriai kalba Jungtinių 
Tautų seime.

Prancūzija derybose su 
valstybės sekretorių iškėlė 
Tuniso klausimą. Tas klau
simas yra Įrašytas Į Jungti
nių Tautų seimo darbų 
tvarką, bet ir Prancūzija ir 
Anglija mano, kad ta3 
klausimas yra vidujinis 
prancūzų klausimas ir sei
me neturėtų būti svarsto
mas. Amerikos vyriausybė 
pasisakė kitaip ir padėj'o tą 
klausimą Įrašyti Į JT seimo 
darbų tvarką. Kol kas ne
žinoma, kaip Į tą klausimą 
žiuri naujai išrinktasis pre
zidentas, todėl ministerių 
pasitarimas vargu tą klau
simą išsprendė.

Republikonų partijos se
natorius Wiley, Amerikos 
atstovas JT seime, mano, 
kad republikonų adminis
tracija nepakeis dabartinės 
administracijos nusistaty
mo belaisvių pasikeitimo

Prezidentas Trumanas pa- klausimu. Panašiai mano 
kad demokratų par- ir valstybės departamentas, 

tijos buvęs kandidatas Ad- bet galutino atsakymo tuo 
lai E. Stevenson yra demo- klausimu dar nėra. 
kratų partijos vadas ir jis --------------------------
jj tokiu pripažįsta. Prezi
dentas Trumanas mano, 
kad naujas partijos vadas 
turi imtis partiją perorgani
zuoti ir tuoj pat pradėti ją 
ruošti 1954 metų kongreso 
rinkimams.

Su prezidento siūlymu su
tiko visa partija. A. E. 
Stevensono paskirtas demo
kratų nacionalinio komiteto 
pirmininkas, Stephen A. 
Mitchell, lieka tose pareigo
se ir toliau.

KORĖJOJ SMARKIOS 
ARTILERIJOS KOVOS

Visą pereitą savaitę Ko
rėjos fronte vietomis ėjo 
smarkios artilerijos kovos, 
kuriose dalyvavo iš abejų 
pusių šimtai kanuolių. Ke
liose vietose buvo kruvinų 
susirėmimų dėl atskirų kai

rių. Visas Korėjos frontas 
[padengtas sniegu ir musų 
kariai pradėjo jau trečią 
karo žiemą Korėjos kalnuo
se.RKHARD NINON

Kartu su gen. EiM?nhoweriu
»ict-p:izidrn’u Ln».ki..s sc 
rotorius Rirbard Ni\«»ir

‘Mes Grįšime,’ Sako Naciai

Pereitą sekmadienį veik 
pusėje vakarinės Vokietijos 
vyko savivaldybių rinkimai. 
Iš rinkimų rezultatų minėti
na, kad nacių “smogiamųjų 
dalinių“ viršininkas, gene
rolas W. Schepmann, buvo 
išrinktas didele dauguma 
balsų nuo “pabėgėlių parti
jos“ i aukštą vietą. Naciai 
prieš rinkimus visur skelbė 
“mes grįšime” ir kai kur 
jau tikrai pradeda grįžti.

rinkimų daviniai
paaiškės šią savaitę



,pls Antras Nr. lG, Lapkričio 12, 1952

Roosevelto Eros Galas
Lapkričio 4 d. Amerikos balsuotojai padėjo kryžių 

ant Roosevelto eros ir užbaigė reformų laikotarpi Ame
rikoje.

Roosevelto reformų laikotarpis prasidėjo didelės 
ūkiškos krizės metu. kada milionai žmonių buvo nusivylę 
esamos ūkiškos santvarkos pranašumu ir neviltyje blaš
kėsi, ieškodami kokios nors išeities is kraštą ištikusios 
nelaimės. Roosevelto išrinkimas 1932 metais buvo dide
lis persilaužimas Amerikos politikoje. Su Rooseveltu 
atgimė viltis, pasitikėjimas ir prasidėjo reformos, kurios 
žymiai pakeitė Amerikos gyvenimą. Roosevelto refor
mas visi žinome ir dabar jas jau imame kaipo savaime 
suprantamą dalyką, bet savo laiku tai buvo revoliucinis 
pasikeitimas Amerikos tradicinėse pažvalgos? i valsty
bės vaidmenį ūkio gyvenime.

Roosevelto reformas bandė toliau tęsti prezidentas 
Trumanas, ant kurio šiandien daugelis yra linkę visus 
šunis kaili, bet kuris turėjo drąsos reformų darbą tęsti. 
Deja, prezidento Trumano žymiausieji pasiūlymai, iš
leisti civilių teisių Įstatymą ir Įvesti krašte priverstiną 
draudimą nuo ligos, užsikirto kongrese ir pasiliko tik 
projektai.

Ir Roosevelto ir Trumano siūlomų reformų Įrankis 
buvo demokratų partija, kuri, nežiūrint vi<ų savo truku
mų, susiskaldymų ir didmiesčių “bosų” ponavimo. Ame
rikos gyvenime Roosevelto eroje suvaidino progresyvų 
vaidmenį, o apsivaliusi ir persiorganizavusi gal ir at 
eitvje vėl pasitarnaus visuomenei reformų tęsimo darbe.

Rinkimų kampanijoj stebėjome dideli buvusios 
opozicijos Įpykimą prieš “ne\v deal” ir “fair deal." Visi 
rooseveltinių reformų Įstatymai liks ir toliau galioje, nė 
prieš vieną tų Įstatymų republikoniška opozicija atvirai 
nepasisakė ir nežadėjo nieko pakeisti, bet Įtūžimas buvo 
didelis prieš pačią reformų dvasią, prieš valstybei ski
riamą pareigą mpintis žmonių gerbūviu, jų sveikatingu
mu. darbų parupinimu ir panašiais dalykais, kurie, tra
dicinės Amerikos akimis žiūrint, yra “biznio” ir pačių 
piliečių reikalas.

Rooseveltinių refoimų tęsimo gana nuosaikus šali
ninkas yra ir demokratų partijos buvęs kandidatas gub. 
Adlai E. Stevenson. Jo Salt Lake City, mormonų šven
tykloje išdėstytos pažiūros i valstybės vaidmenį žmonių 
gyvenime, liks klasiškas reformų šalininko pasisakymas

Rinkimai atidavė valstybės vadovavimą Į buvusios 
opozicijos rankas. Didelių permainų Į Amerikos gyveni
mą tas neineš. Rooseveltinės reformos paliks Amerikos 
gyvenimo dalis. Bet tolimesnės reformos bus atidėtos 
ateičiai, o jau Įgyvendintos reformos bus “konsoliduoja
mos.” kai kas gal bus pagerinta, kai kas pabloginta, bet 
esminių permainų neįvyks.

FELETVTS, EO. BOSTON
GIRIU GAISRAI UŽTEMPS MIESTUS

Dideli giriu gaisrai siaučia Amerikoje dėl sauso oro. Viršuj kampe matosi degan
čios girios vaizdas. Nevv Yorko didmiestis dėl girių gaisrų buvo kelias dienas aprū
kęs ir lyg dujomis pridengtas.

Apžvalga

žurnalas) 
laikraščių 
rinkimuose, lr vėl pasiro
dė. kad dienraščiai, keturi 
prieš vieną, rėmė vieną 
kandidatą. Virš 80' '• visų 
aikraščių (skaitant pagal 
kaitytojų skaičių) rėmė 

gen. Eisenhoweiio kandida
tūrą. o demokratų kandi
datas turėjo paramos tiktai 
iš 10 su viršum nuošimčiu 
aikraščių.

Niekada praeityje spau
da (dienraščiai) nebuvo 
iek vienašališki rinkimų 

Kampanijoj ir ši kartą jie 
gali pasigirti, kad jų para 
ma nenuėjo vėjais.

ei imti ne dienraščius, 
bet savaitinius magazinus, 
\urie turi po kelis milionus 
•kaitytojų. tai jie didelėj 
laugumoj irgi išėjo i poli
tiką ir rėmė republikonų 
partijos kandidatą

Spaudos parama kandi
datui nėra viskas, bet ne
abejojamai tai yra labai 
rimta pagalba.
kai” nusiteikę
padeda ne tiktai tuo žvilgs
niu, kad jie išpopuliarina 
mėgiamo kandidato pažval- 
gas, bet jie padeda paslėpti 
ir kandidato galimus truku- 
kumus.

įdomus faktas, paduoda
mas “Editor and Publisher” 
apžvalgoje, kad visoje eilė
je valstijų demokratų kan 
didatas neturėjo nė vieno ji 
remiančio dienraščio. To
kios vienpartinės spaudo 
valstijos buvo: Connecticut, 
Delavvare. Maine. New 
Hampshire, North Dakota, 
Rhode Island, South Dako
ta, Utah ir Vermont.

Tik trijose pietinėse vals
tijose, Georgia, Kentucky 
ir North Carolina, demo
kratus lėmusiųjų dienraš
čių skaičius buvo didesnis, 
kaip republikonus lėmusių
jų. Visur kitur demokratų 
spauda buvo beviltėje ma
žumoje

vėl peržvelgėj 
užimtą poziciją ^VLIK’as Apie Sniečkų

“Draugiš-
laikraščiai

KALBOS APIE
REPUBLIKONŲ
“PRALAIMĖJIMĄ”

Lapkričio 4 d. rinkimai 
davė kraštui naują, repub
likonų partijos išstatytą, 
prezidentą, bet kartu su 
gen. Eisenhowerio laimėji
mu republikonų partija jau
čia ne ką laimėjusi.

Paprastai laimintis pre
zidentas Įsiveda su savim 
Į kongresą savo partijo 
daugumą. 1948 metais, ka
da prezidentas Trumanas. dalvku. 
laimėjo tik 49.9', balsų, jis 
Įsivedė su savim i kongresą 
daugumą demokratų, 263 
atstovų rūmuose (46 balsų 
daugumą) ir 54 senate (12 
balsu dauguma). Šiais me- 
tais republikonų kandida
tas surinko 55.4 G visų bal
sų, bet i senatą ir atstovų 
rumus jis Įsivedė vos tiktai 
pusę kongreso. Atstovų-ru- 
muose repuolikonų daugu
ma gal bus aštuonių balsų, o 
senate republikonai turės 
48 balsus prieš 47 balsus 
demokratų ir vieną nepri
klausomą, eksrepublikono 
W. Morse baisa.

džioje. per pirmuosius me
daus mėnesius, sunkumų 
nebus.

Spauda republikonų par 
tijos nepasisekimą rinki 
muose aiškina tos partijos 
rekordu. Partijos atstovai 
kongrese didelėj daugumo 
balsavo prieš Įvairias refor 
mas, kurios dabar jau Įlei 
do šaknis musų gyvenime 
Republikonai balsavo ir 
prieš farmerių produktų 
kainų palaikymą ir prieš 
daug kitų demokratų Įvestų 

Balsuotojai to ne 
užmiršo ir tik dėka gen 
Eisenhowerio populiarumui 
republikonai sugebėjo Įves 
ti i kongresą mažutę dau 
guma.

Republikonų partijos kan 
didatas rinkimuose pasiža
dėjo išlaikyti visas demo
kratų seniau pravestas re
formas ir balsuotojai netu
rėjo abejonių, kad jis savo 
pažadą tesės ir nesikėsins 
nei i socialines reformas 
nei i farmerių gerbūvi, nei 
i vyriausybės dabar valdo 
mas didžiules elektraines.

Rusijos komunistų parti
jos kongrese Maskvoje Lie
tuvos kompanijos sekreto
rius A. Sniečkus grubiai iš- 
koliojo gen. Eisenho\veri.
Dėl Sniečkaus pasisakymo 
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas (VLIK) 
per “Amerikos Balsą” pasi
sakė sekamai:

1. 1940 metais Sovietam: 
okupuojant Lietuvą, Snieč
kus buvo tarp tų labai ne
gausingų asmenų, kurie 
perdėm perėjo i okupantų 
tarnybą. Jis,
savąją tėvynę, 
viai prisidėjo prie Lietuvos, 
kaip nepriklausomos vals
tybės, naikinimo, talkinin
kaudamas olftpantams Lie
tuva ijunffti i Sovietu Sa 
jungą.

2. Sniečkus buvo oku
pantų atsigabentas ir pa
statytas pirmuoju saugumo 
departamento viršininku.
Jis 1940 metų liepos mėne
si savom rankom Įvykdė 
rinktiniu Lietuvos vvru are-f *>

štus, atiduodamas juos ne
žmoniškiems kankinimams 
ir žudymams. Dėl to jis ir 
pramintas Lietuvos bude
liu.

3. Sniečkus yra tiesiogi
nis kaltininkas tų masinių 
deportacijų, kurios vyko 
Lietuvoje, ypač 1941 me
tais birželio mėnesi, kada 
dešimtimis tūkstančių ne
kalti vaikai, moterys, sene-,, 
liai ir vyrai buvo prievarta ‘ 
sugindami pikčiau, kaip 
gyvuliai, i prekinius užkal
tus vagonus ir išgabenti 
priverčiamiesiems darbams 
i Sovietų Sąjungos gilumą.

liai išauklėtas ir parengtas 
Sovietų militaristiniams tik
slams vykdyti.

Jo išsižadėjo net sava 
motina ir savi broliai ir se
serys, atsisakydami pasi
likti Lietuvoje antrajai So
vietų okupacijai 1944 me
tais artėjant ir pasirinkda
mi sunkia tremtinio dali.

Turint visa tai galvoj,’ 
Sniečkus neturi nė mažiau
sios teisės kalbėti Lietuvos 
ar lietuvių tautos vardu. 

, , i Ypač neturi teisės mesti še-
u9 a™asj<ėli ir bandyti ardyti musu labai akty-jfa];tvkius kitomis ya|gt?:

bėmis ir tautomis, kurios iš 
širdies nori Lietuvai laisvės 
ir nepriklausonivbes.

*
Sniečkaus Brolis Apie 

Lietuvos Budelį
Clevelando die n r a š t i s

Po Rinkimų
Amerikos balsuotojai ta

rė savo žodi. 32,927,505 
halsais už Eisenhovverį,
I ries 26,484,529 balsus už 
Stevensoną, šalies prezi
dentu išrinktas generolas 
Eisenhovver.

Republikonų partija tei
singai nujautė, kad ji ne
gali laimėti rinkimų jei ji 
balsuotojams prisistatys su 
savo rekordu ir su savais 
vadais. Partijai reikėjo va
do su karišku prestižu, po
puliariu vardu. ir neaiškio
mis politinėmis pažiūromis. 
Populiaraus generolo var
das patraukė balsuotojus ir 
už generolą paduota daug 
daugiau balsų, negu už re
publikonų partijos kandi
datus. J generolo skverną 
Įsikabinę i kongresą visgi 
praėjo daugiau republiko
nų, negu jų butų galėję pra
eiti be generolo vadovybės.

Be populiaraus vardo re
publikonams padėjo jų pui
ki organizacija, gausus pi
nigų ištekliai, spaudos vie 
našališkumas ir tokie jaudi
nantieji klausimai, kaip 
Korėjos nebaigiamas karas, 
korupcija, bolševizmo bau
bas ir panašus bauginantie
ji klausimai.

X
Stevensono Vardas

Demokratai buvo išstatę 
puikų kandidatą, guberna
torių Stevensoną. Bet jo 
vardas prieš porą mėnesių 
plačiajai publikai buvo veik 
visai nežinomas. Tik rinki
mų kampanijos eigoje vi
suomenė gavo progos susi
pažinti su tuo nekasdieni
niu vadu, su jo iškalbingu
mu, idėjų aiškumu ir jumo
ru. Vienok laikas buvo per-

cioj republikonų partijoj. 
Kova republikonų eilėse eis 
karštesnė, kaip Chicagos 
konvencijos metu.

Tik paskelbus rinkimų 
rezultatus kai kurie spau
dos organai pradėjo kelti 
reikalavimą padidinti mui
tus Įvairiausiems produk
tams ir išdirbiniams. Tai 
bus vienas galvosūkis nau
jai administracijai ir tokių 
galvosūkių bus tiek, kiek 
republikoniškoj koalicijoj 
yra skirtingų interesų. Į tą 
koaliciją dabar įsijungė ir 
pietinių valstijų atžagarei- 
viškiausioji dalis su savais 
interesais ir su savais įta-

The Cleveland Press” isi- timpas, kad naujai iškilęs 
dėjo Lietuvos kompartijosjvay^as balsuotojų
sekretoriaus A.

įlipai LIJVSI ‘ - *
Sniečkaus’£alvas ir lsstumt4 populia-

raus karo vado vardą.
Prie to prisidėjo, kad de

mokratų partija, per 20 me
tų valdymo, “apaugo tau
kais” ir vietomis pasirodė 
visai ištyžusi. Republiko- 

resu. “Mano tėvynėje nėra niškai vieningas spaudos

brolio Juozo nuotrauką ir 
su juo pasikalbėjimą, per 
kuri tas pareiškė: “Tai yra 
melas,” atsiliepdamas apie 
savo brolio kalbą, pasakytą 
Maskvoje Eisenhovverio ad-

jokios laisvės, ten siaučia 
teroras.” Ir toliau aprašo, 
kaip A. Sniečkus pasidaręs 
komunistu pirmo io karo 
metu ir buvo tris kartus 
kaip Maskvos agentas Įkiš-1

frontas trukdė demokra
tams paskleisti savo pažiū
ras balsuotojų tarpe. Ta pa
čia linkme veikė ir pinigų 
trukumas.

Demokratų partija, kaip
į kalėjimą. Jis niekad I ir republikonų partija, yra 

nepalaikė artimesnių santy-j Įvairių interesų koalicija, 
kių nei su tėvais, nei su ki-’Toj koalicijoj žymų vaid-

Tokia skurdi dauguma 
faktiškai reiškia republiko
nų partijos pralaimėjimą 
linkimuose ir neduoda tai 
partijai jokio mandato pla
čiau ką nors užsimoti ir 
vykdyti.

Naujas prezidentas galės 
valdyti be didesnių sunku 
mų, nes jis ras pritarimo ir 
demokratų eilėse. Bent pra

Republikonai per porą 
metų turės progos parodyti, 
kiek jie pasikeitė Įkopę Į 
valdžią, o 1954 metais bal
suotojai vėl turės progos 
padaryti išvadas.

SPAUDA IR RINKIMAI

Rinkimų kampanijai ei
nant prie galo “Editor and 
Publisher” magazinas (pro
fesinis laikraščių leidėjų

MEILĖ HOLLYWOODE

Aktorė Jane Wyman ir kom
pozitorius Fred Karger pasi
ruošę pereiti į “moterystės 
stoną.”

Sniečkus yra aiškiai kal
tas visais genocido veiks
mais ir turi būti atiduotas 
tarptautiniam teismui, kaip 
did ž i a u s i a s nusikaltėlis 
žmoniškumui.

4. 1944 metais, antrą 
kartą Sovietams Lietuvą 
okupuojant, Sniečkus vado
vavo ir tebevadovauja lie
tuvių tautos naikinimui, tęs
damas masinių ir individu
alių deportacijų sistemą, 
griaudamas Lietuvos socia
linę ir ūkinę santvarką, 
ypač naikindamas Lietuvos 
ūkininkus. .Jis yra atsakin
gas, kad kolchozų pavidalu 
Lietuvoj vėl Įvedama dar 
sunkesnė baudžiava, negu 
rusai ją buvo atnešę, oku
puodami Lietuvą 1795 me 
tais.

5. Sniečkus yra Lietuvai 
ir lietuvių tautai visai sve
timas, savo tėvynėje maža 
gyvenęs, Kremliau? specia-

meni vaidina pietinės vals
tijos. Šiuose rinkimuose 
demokratiška koalicija pra
dėjo sproginėti, o pietinia 
me koalicijos sparne atsira
do didelė skylė ir prasidėjo 
masinis balsuotojų bėgimas 

republikoniškąją koalici-

tais namiškiais. Kai tik už
ėjo bolševikai, A. Sniečkus 
buvo paskirtas saugumo di
rektorium ir atsistojo jų 
priešakyje, tūkstančiai ne 
kaltų žmonių buvo depor
tuoti, o daugelis iš jų be
jokio pagrindo visiškai su- į 
naikinti, tvirtina Sniečkaus ją. 
brolis. Tarp jų buvo ir J.
Sniečkaus draugų. Tada 
Juozas Sniečkus nuvyko Į 
sostinę prašyti brolį Anta
ną. kad sustabdytų tuos žu
dymus. Tačiau A. Snieč
kus atsakė, kad ir jis esąs 
bejėgis ką nors padaryti.
Kai buvo Į Sibirą išsiųsti 
kai kurie Sniečkų šeimos 
nariai, Juozas vėl nuėjo su 
juo pasikalbėti, bet ši kartą 
brolis jo net nepriėmė. Ta
da jie, nenorėdami išvysti 
Sibiro, 1944 metais išvyko 
Į Vokietiją. Net ir Antano 
84 metų motina mirė kaip 
jo teroro auka. Juozas 
Sniečkus turi dar du brolius 
ir dvi seseris, gyvenančius kaus sūnūs lanko mokyklą,

M

tremtinių stovyklose Vokie
tijoje. Vienas Juozo Snieč-

kingais balsais kongrese. 
Naujoji šalies politika di

dele dalimi pareis nuo nau
jojo prezidento pasirinkto
jo kelio ir nuo jo pasirink
tųjų artimiausiųjų bendra
darbių ir patarėjų.

x
Darbininkų Balsai?

Prezidento rinkimai pa
rodė vieną Įdomų faktą iš 
Amerikos darbininkų judė
jimo. Amerikos unijose yra 
susijungę apie 16 milionų 
darbininkų. Visos unijų kon
vencijos pasisakė už de
mokratų kandidatą. Ame
rikos Darbo Federacija pir
mą kartą “išėjo i politiką” 
ir indorsavvo kandidatą.

Bet unijų nariai balsavo 
visai ne pagal unijų tari
mus. Rinkimai parodė kad 
Amerikos balsuotojas apsi
sprendžia ne pagal organi
zacijų patarimus ir nutari
mus, bet pats vienas ir jo 
balso niekas negali niekam 
“pristatyti.”

Visos unijos indorsavo 
vieną kandidatą ir jų kan
didatas pralaimėjo. Kokios 
Įtakos tas turės Į unijų Įta
ką šalies politikos nustaty
me ir kaip tas atsilieps i 
naujos administracijos san
tykius su unijomis? Prieš 
rinkimus ir republikonai 
žadėjo pataisyti Taft-Hart- 
lev bilių, išmesti iš jo nuo
status, kurie gali būti pa
naudoti unijoms smaugti. 
Įdomu, kaip tas pažadas 
bus ištesėtas, jei iš viso bus 
ištesėtas.

x
Užsienių Politika

Naujas prezidentas kon
grese ras jau gatavą ir iš
bandytą republikonų ir pie
tinių demokratų koaliciją, 
kuri labai sėkmingai sulai
kė visokią prezidento Tru
mano administracijos siūlo
mą socialinę Įstatymdavys- 
tę. Ta konservatyvinė ko
alicija naujame kongrese 
bus dar stipresnė.

Kas Toliau?

Išrinkta nauja adminis
tracija, kuri iki sausio 20 
d. palaipsniui perims kraš
to valdymą. Naujas prezi
dentas rinkimų kampanijoj 
nepasakė, kokią politiką jis 
ves, todėl naujos adminis
tracijos politika pasirodys 
tiktai vėliau, kada naujas 
prezidentas pasirinks savo 
bendradarbius, kada paaiš
kės republikoniškosios koa
licijos susigrupavimas kon
grese ir kada Įvairus koali
cijos dalyviai persiims pa-

o kitas tarnauja amerikie
čių kariuomenėje.

Bet kaip su užsienių po
litika? Atrodo, kad čia 
naujam prezidentui reikės 
talkos ne tik iš savo parti
jos pažangesnių žmonių, 
bet ir iš stevensoninių de
mokratų.

Užsieniuose seniau visi 
manė, kad gen. Eisenhower 
atstovaus internacionalinę 
politiką. Rinkimų kampa
nijos eigoje ten kilo visokių 
abejonių dėl generolo bu
simos užsienių politikos. Po 
rinkimų “visi” rodo links
mą veidą, bet netikrumų 
lieka daug. Juos išsklai
dys—jeigu išsklaidys—nau
jos administracijos pasisa
kymai ir praktiški žygiai 
nustatant naują Amerikos 
užsieniu politiką.

D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAV)
į

KALINIAI OHIO KALĖJIME GRĮŽTA I LĄSTASKas Girdėt Chicagoje
Abiejų Kandidatų pijoj šeštadienio vakare,
Pasirodymas j lapkričio 1 d., o demokratu

Prezidentiniai kandidatai1 masmitingas Įvyko sekma- 
Chieagoj pasirodė vienas ;a:enb lapkričio 2 d. po pie- 
po kito pačioje kampanijos Dariaus-Girėno salėj, 
pabaigoje. Chicagos stadio-’Abu. mitinSai turėJ° gausią 
ne gen. Eisenhou eris ka!bė-d)ubnb4-
jo penktadieni, spalių 31*1,000 Žvakių 
<k, o gub. Stevensonas toje! Įvyko šis tas naujo Chi- 
pat vietoje kalbėjo sekan-'cagOS lietuvių tarpe. Atlik- 
cių dieną, lapkričio 1. Skei- ta rokia. ceremonija, kokio.' 
biama, kad generolo pasi-,^ ^įoį nebuvo daroma, 
klausyti buvo susirinkę lb,-J “Uždusimų” proga ateiti- 
000 žmonių,_ o gubernato-: nįn}<ai sumanė atlikti tam 
nus susilaukė gausesnės m*-.tikras ceremonijas kazimie- 
nios, būtent 21,000 žmonių, rjngSe kapinėse. Be kito ko 
ai ba tiek, kiek i stadioną! O1, m .jri£ b.jninūea

id Chi- 
kandi- 
Chica-

sumanė uždegti kapinėse 
1.000 žvakių. Tas padaly
ta sekmadienio, lapkričio 2 
d. vakare. Surado vieną 

Įgraborių, kurs minėtą žva- Po maišto Colutnbus. Ohio. kalėjimo kaiin’ai, po stipria sargyba, grįžta i kalėjimo 
celes. Kaliniai maištavo kelias diena; ir pridarė kalėjimui dideliu nuosicLu.

Lav/rence Padangėje
r-'t zauskai, Juozas ir žmona 

Balčiai, C. ir žmona Bal
čiai, Mikolas ir žmona Ma<- 

jkalevičiai, Antanas ir žmo- 
nomma-jna jU(|eckai iš Nashua, N. 

(H., Juozas ir žmona Paniu
kai. Justinas ir žmona 

.Penkai ir geltonkasė (duk- 
. j.'jra) Birutė.

nepasi:ode( pasakytų kalbų žymė
tina: Ona Piaslekienė lin 

Įsmai papasakojo, kaip su 
Julium vienam kaime augo, 
maži būdami vienoj duobu
tėj kepė bandukes, kartu 
lankė pradinę mokyklą ir 

Daug linksmumo buvo, 
kai jaunoji dukrelė gelton- 

įkasė Birutė papasakoji, 
ls'|kaip jos mamytė sutooktu- 

sžaiškimma reti arčiais bu- .vįų dienoje atrodė, kokia ji- 
h* kka* naudin as ergam-naj buvus graži nuotaka, 

Į kaip lėtai lyg išsigandus 
(ėjo per bažnyčią, buvo s'.ai 
Įsti it lelija, balta suknele 

.Prezi u. a- m—Jonas pasipuošusi, o jau tas va-
Lrcona< m Juozas \ aske- Bonas net žeme buvo ru.-i- 

o urė-driekęs; kaip po šL mo 
utis ir karštai meldėsi, o pamynę

Aom’nuou _tu..o 
riii

Lapkričio 2 d. visuotinas 
maimas
viršininkus raao
' urdytvnės, pasi-:ol.. 
tik prezidento ii 

vice-prezidento v lėtom 
.ieras eą ozicijr
ar veikiuųrai bus išrinkti tie' 
patys. I rezidento ir vic 
pi czidento vietoms opozici- 

’ ne todėl, kad 
vadai, Jonas 
ik.polas Miko- 

netinkami, o 
i atari, kiek yra 
įtenkintų klubo

t. anų sus 
vo klubo 
metams, 
odė, bus

a pasu o . 
iaknrriri; i

akis
tedėl,

. Lt L
kad 

nei

i

tt.

asmenų 
reikalu t . ark vatu. Tok;

praėjusiai skaičių paaukojo. 
susirinkOj kapinių puošimas, jų tin- 
issinnko kamas užlaikymas, tam tik

ros ceremonijos atlikti yra 
tvarkoje. Bet tokius daly- 

jkus rišti su krikščionybe 
lyra erezija. Kristaus n 
sle tuo reikalu nėra nei žo
džio. Kristus nemokino, 
kad ceremonijomis, apeigo
mis ar užpirktomis mišio- 
mis galima nuirusiems pa
dėti. Tokie dalykai yra 
bažnytinių vadų prasimany
mai.

Kristus sakė, kad ir stik- 
gra- jas vandens paduotas varg

šui ar ligoniui neliks be at- 
ivginimo. Todėl ateitinin- 
kai ir bažnytiniai vadai bu
tu pasirodė tikrai su krikš-A « »
čionišku darbu, jei vietoj 
l,0uo žvakių butų pa rupinę 
1,009 “sandvičių” tremtyje 
esantiem? vargšams.

kandida-

telpa žmonių.
Tinka priminti, k

cagoj įvyko abiejų 
datų nominacijos, 
gos Amfiteatre 
vasarą pirmieji 
republikonai ir 
gen. Eisenho\veri
tu, o tuoj po jų toj pat vie 
toj susirinko demokratai ir 
išsirinko gub. Stevensoną. 
Toliau tinka priminti, kad 
per praėjusius prezidenti
niu? rinkimus 1948 metais 
abu kandidatai i preziden
tus—De\vey ir Truman— 
vienas po kito Chicagoj ta
rė savo paskutini žodi. Šie
met abiem kandidatam pa
raduoti gatvėmis ir minias 
sutraukti talkininkavo gra-* 
žus oras. Anuomet ta pro
ga oras buvo šaltas ir šiurk
štus. ši syki demokratų 
paradai gatvėmis buvo 
ypač griausmingi, gausingi 
ir plačiai issisakoję. V iena 
parado šaka ėjo per didžią
ją lietuvių koloniją Bridge- 
portą. Mat ši kolonija de 
mokratams ypač tuo garsi, 
kad čia gimęs ir augęs da
bartinis miesto majoras 
Kennelly. Be to iš čia yra 
kilę? ir toje kolonijoje gy- 

Richard Daley, dabar- 
Cook Countv Clerk.

Justino Pastoges

zaci.ai.

liberalų ir laisvamanių, ku-'ti, jei ne pataikavimu? Juk bė pasako kad darykim, tai 
tiems neteisingai prikišo, savininkams turėtų būti opozicija aprimsta.

svarbu, kad visi jų darbi-' Šis koncertas buvo jau 
’ninkai jaustųsi gerai dirb-ketvirtas iš eiles. Pirmieji :op.. 
ituvėse. Todėl dirbtuvėse du koncertai buvo maži,1 b,.- 

l, pernai ir šiemet buvo t

buk jie nesą prisidėję 
pastatymo bažnyčių ir 
kvklu.

-Teatšaukia

Kanaitiaiat

pne
mo- :e-p

marijonai joks bolševiku ar kuriu ki-‘bet 
savo paskelbtą netiesą buk i tokių pažiūrų žmonių sau- suruošti
Volteris buvęs bedievis. ^valiavimas ir kitų darbinin-koncertai. ____ I._. ..

Buvo ir daugiau panašiai ku užgauliojmas neturi bu-svetainėje dainavo A. Bra- : j'.
ti pakenčiamas. ' ' ” ’ ---«-c. u-tinkamų pastabų.

Laisvamanis.

PROOKLYN, N. Y.

Pranešimas

Lapkričio (November) 14 
d. šaukiamas LSS 19 kuo
pos narių susirinkimas. At
skiro pranešimo nariams

Apie kontraktorių asocia
ciją aš neužsiminiau nė žo
džio ir nesuprantu, kodėl 
asociacijos rūmininkas išė
jo polemikon prieš mane

? ‘i J •. t'U , Vy m Mite

tikrai ispudingi
Pernai toje

■J/uiomas 5 u! . n. Kiti be įš bažnyčios tautiškam n
pat ■■ cpOZlt.jCS no: 

: ini
l i nuori: Ti me visi gere. baliavo io

Petras.vestuvės buvo visiems, o ;>

riebtiS. C? • W. . t t.itiL 1 /\o ūmi iii m mu tUM/l 1 •! į z: izv ic*

zis ir p-lė Dambrauskaitė,’.. 
publikos buvo pilna svetai-’
nė. Šiemet publikos irgi',. . . 
prisirinko pilnutėlė svetai-' 
nė ir publika buvo daini-Įn/ 

Įninku užburta ir nenorėjo'l-v“.... . I'““ ——• .•.....V ------- -- ------•< “į
Senas Kriaučius Petras.,jų paleisti nuo scenos.

SCRANTON, PA.

Puikus Koncertas

;ž(ik..rka>- -And- vestuvių geri laikai
■įas; užrašų ras- dviems. 

UP-inkis— Augustinas
kontrolės

Balezar .:
metams t

tik
Tas viskas dėjosi

y e c-prieš 25 metus, o Birutė bar 
komisijų:1.,vos tik 21 metelių. . . .
— Vincas

Negalima nepaminėti, kad Įbildi?, 
ir scena šiai- metais buvoiPauliu 
gražiai papuošta gėlėmis. kars

kad musu stelbiami Kaz sManau.

Direktor lamas Ki-
Juškus, n

Reporteris.

BROCKTON, MASS.

31

vena 
tinis 
Per
gatve eisena pražygiavo 
apie 6 vai. vakaro. Žymiau
sias to? kolonijos demokra
tų veikėjas iš lietuvių tarpo 
yra V. M. Stulpinas. -Jis 
daug darbavosi, kad para
do šaka, ėjusi per Bridge- 
portą, butų gausinga ir 
griausminga. Tokia ji ir 
buvo.

Chicagos lietuvių tarpe 
buvo daug tokių, kurie uo
liai darbavosi rinkiminėj

8 vai. vakare, Įvyks Atletų 
Klube. Prašomi visi drau 
gai ir draugės atvykti punk 
tualiai.

Sekretorius.

Mano Pastaba

Kalbėdamas apie 
yno siuvėjų lokalo

Nors Scrantone lietuviški 
kulturos reikalai yra visai 
apleisti, bet kai kada 
yra kuo pasidžiaugti, 
eitą birželio menesi 
senių surengė prakalba 
žvejam. Dabar, spalių 19! 0 
(L. lietuvių tautiška parapi- 

Brook- ja surengė koncertą, kuria- 
veikla me dainavo Algirdas Brazis

Visgl
Per-
pora

dainininkai niekur kitur A’ne-; tas
buvo taip karštai pasitikti ir 
Įvertinti, kaip Scrantone. ii’r 

Tautiškai parapijai 
ypač jos klebonui Mikoloj; \ n cas 

JValadkai garbė už tokio ge-;pik. <1 . 
koncerto suruošimą. J'.inkkūa 

F. J. Živatas.

Akelis

ir; maro
i:i ; A,”

.112
1a. V C

Mike
Kolas Za- 

'.•.a? Cilcius,
' •e anas, Vytau- 
:;s, Jonas Stur.- 

as Skusevičius
. ' '?’/ ’ J1“’, .s^'ričinskaite - Resevičiene ■ure.i uomisija—‘ r™o, i.;

o»k : o

i.’l t/C A'^iianG •
, !-;.:r i,

1 !

(October) 
mirė Teodoras 
sulaukęs 68 metų amžiaus, 

(gyveno 57 Arthur St. Pal - 
;L-fj dideliam nuliudim ■ t o »

Resevičin-,

imvuma Ilgo- .o

uis, Alfonsas 
Kibildis. 
mėnesi.

.1-f

moteli. Bessi

į vieną sūnų, Lovar 
vičių.

Velionis buvo 
Edvvard J. Wait

z
ir

la Rese-

pašarvota?
Edward J. Wait (Vaiteku- 

T ouektoruvno) laidotuvių kopiyčioję,
”0 Emerson Avė. Vėlioms!0 kandida-'

t.

Iš pc
Justino pastogėj šiuo 

kiu, kaip ir visada, teko gir-j 
dėti Įdomių ir svarbių daly
kų. Kai susirinkome, tai 
diskusijų reikale draugas 
Teofilius pasirodė pirmas.

Bridgeportą Halsted’Jisai bylojo šitaip:
—Va “Draugo” spalių 30 

dienos numeris. Rašo. kad 
“Naujienos” turi atsiprašy
ti prof. A. Maceiną, vieną 
iš ateitininkų vadų. Mat, 
“Naujienose” buvo praneš
ta, buk prof. Maceina civile 

yra vedęs vokietaitę 
To jis nesąs padaręs. Ką 
apie tai manote?

—Aš paremiu “Draugo’ 
minti. Bet darau ir saly 
gą. Ir katalikai turi atsi-

iv aii-.a

kampanijoj ir demokratų ir prašyti, jei apie ką nors ne-
pepublikonų pusėje. Abeji 
turėjo iš lietuvių tarpo žy
mių kandidatų, kurių nau
dai jie veikė. Abi grupės 
buvo suruošusios po masmi- 
tingą. Republikonų mitin
gas ivvko Lietuviu Audito-'ii

tiesą parašo.
—Puiki pastaba. Teatsi-

prašo marijonai musų Justi
ną. kuri išvadino bedieviu 
ir kitaip ispravardžiavo.

—Teatsiprašo marijonai 
visos Amerikos lietuvių

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. -J-is išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais. *

Taipgi. vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutu, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Re to. musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš-

(3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom moneycm:
orderius.—Lietuvis pas lietuvi!

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

(53)

negalėjau nepaliesti buvo AVILBRIDGE, N. Y
Spalių 11 d. mirė Antanas. 
Akelis. enoris buvo

IV V U: Su'

Lapkričio
mes i t p. 7g me-iR?u'°sausio o n., im 

L i e t u v o • e. N et e k a m n i o r -v:

aktuves

d. 
e iv

piliečių 
ko šau-

I palaidotas amžino poilsio 
vietoj, Melrose kapir.čse. 
pirmadieni, lapkričio ■■ d. 

Nuliudusi šeima š: -’J;, 7.
kuri

reikalo atsiliepti je, amerikiečių koncerte bu-Įkaime, Kvietiškio vai-.. Ma-. įrn.-.c'

ir kai ir /Arina Kaskas. Tai 
kurių kontraktorių, kurie geriausia? koncertas, 
kartais pataikauja bolševi- kada lietuviai Scrantone 
kiškiems akiplėšoms dirbtu- yra turėję, geresnių nepa- 
vėse. Dėl tos mano pasta- rengia nė amerikiečiai. Be- tai 
:o? rado
gerb. A. Matulis “Vienybė- vo gera- būrys ir su kuriais 
je” spalių 31 d. Įteko kalbėti, pripažino, kad

Nematau reikalo ginti so- geresnio negalėjo būti. 
ciaiistus, kuriuo? p. A. Ma- Koncerto programa buvo 
tūlis, : odos, smerkia' už jų labai Įvairi. Dainininkai 
praeities bendradarbiavimą*dainavo M

komunistais. Bet visgi čio, V. Jakubėno, L. Karna- 
noriu pastebėti štai ką: Jei vičiaus, Franz Lehar, Gruo- 
socialistų ’iendrauarbiavi- džio, Tallat-Kelpšos, Rossi- 
mas su bolševikais praeity- ni, Šimkaus. Naujalio, Ka- 
je buvo klaida, tai ar da- čanausko lr kitų kompozi- 

tinis tautininkų bendra- torių kurinius, o paskui 
daibiavimas su bolševikais'publikos karštai kviečiami 
siuvėjų lokale yra pateisi-'dar padainavo penkias dai-
namas? O kad toks ben d-nas solo ir dviese, 
radarbiavimas tarp “Lais-

apskr. [illOAntanas ii 
vko prieš 5;)įi ■ ;i'

i timiaus:

riampolė?
Ameriką a
metų. Po 'pirmojo pasauli
nio "karo jis buvo parvykęs!1“1-4;" Lia.t: 
Lietuvon ir ten ved

, dėkoja visiem,
7 : ' -dąiceies siuntė gėlių arba

• .- ?imym- juos nubudimo valanaoj t 

mum u; akties nt- atidavė paskutini patai .- 
Dalyvavo tik

Alante 
u

Mari-l^osi, magiai
A/,bendradarbiavimą'dainavo ?»Iozarto, L. Šimu-joną Ramanauskaitę (BJr.uo.-uuziausi

(vimą velioniui. •. ai:) v: s - 
ru :ės ir ge- dingas ačiū laidotuvių r - 
i, kurie vaiši-

ieido irLika
linkėjo su-

Spndienės seserį) iš Pata-i-j U u « k t i
nės kaimo. .'.;aiiampo!ės!ruk?'ri“’ o0 .)'-:hlle-a m po
vals. Pabuvojęs kuri 
Lietuvoje, atvyko i Ameri
ką ir apsigyveno N 
ko valstijoj ūkyje, nes jbterumpr 
mėgo ūkininkauti.

Antanas
nubudime

laika us.
Šio pobūvio 

.iriu” kuro jusu 
kalbas 

kolegi los
Akelis paliko nas

žmoną ?4arijoną
11 /. i

ton. 
bpj

-. /ę K
Lais-Į Kaip jau aukščiau minė- ir tris sūnūs—Antaną, Albi- ly
riškų jau, koncertą surengė lietu--ną ir Petrą. Antanas jau ;ves bimbinių ir lietuv _

a t_l kaitri 
ka-lp 

k ari u o- • 
o Petras eina moks

lą ir gyvena pas motiną,
499 Ridgewood Avenue,

tautininkų vyksta, tą juk vi-,vių neprigulminga tautiška*tarnauja kariuomenėj, 
matome ir jie patys su parapija, paminėjimui savo binas laukia savo eilės.

tre-;da bus pašauktas i
si matome ir jie patys su parapija, paminėjimui 
tuo visai nesislepia. Tai Įkurtuvių. Kas metai 
kodėl p. A. Matulis, smerk-, čia sekmadieni spalių 
damas socialistus, nė žo- nesĮ parapija mini

mė-‘menę.
savo

džiu neužsimena apie tą ne-,Įkurtuves. Kol parapija tu- 
valyvą vienybę? riejo, skolų, tai nerengdavo'!brooklyn

Ponas A. Matulis sakoj tokiu didelių koncertų, nes 
kad kontraktoriai Į darbi-Įbijojo, jei nepasisektų, Į n? 
ninku sąžinę nesikiša. Aš Į skolą Įlysti. Bet dabar jau
pasakysiu, kad gerai daro;keturi metai skolos išmokė- 
nesikišdami Į svetimą sąži-įtos ir jau atsargų banke 
nę. Bet nesikišimas yra;yra, tai nevengia rizikuoti, 
vienas dalykas, o pataika
vimas yra kitas. Jei kai 
kuriose dirbtuvėse pasitai
ko, kad bolševikai kiša sa
vo nagus i svetimą sąžinę,

Žinoma, viskas priguli nuo 
vadovybės. Jei parapija 
neturėtų toki sugabų klebo
ną kun. M. Valadką, tai ne
būtų ir tokių koncertų. Ne 

užgaulioja jiems nepatinka-i visi parapijonys nori rengti
mus darbininkus, o dirbtu-'tokius koncertus, kurie pa 
vių bosai i tą reikalą “nesi- daro virš tūkstančio dolerių 
kiša,” tai kaip tą pavadin *išlaidų. Bet kada vadovy-

- N- Y- i

Liko ir du broliai: vin-. 
Akeli?, kuris kadaise* 

gyveno Cleveland, Ohio, iri 
Fijušas Akelis, gyvenąs De-; 
roit. Mich. Taip pat liko; 
du švogeriai, Frank Spūdis; 
ir Antanas Ramanauskas. 1

Marijona Akelienė malo
nėtų susisiekti su mirusiojo 
Akelio likusiais broliais, 
Vincu ir Pijušu Akeliais. 
Jeigu kas juos žino. arba 
jie patys, tegul atsišaukia 
viršui nurodytu adresu.

Draugas.

ene,I

a

rektoriui Vaitekūnui už m 
ionų patarnavimą.

Bessie Vilčinskaiū- 
Resevičienė,
Edwardas Resevičius.

t< ast .luste
li porteris, 

pasakė:
orof. Jo- 1
i iš Nevv 

L

LIETUVIŲ PATARiAVOS 
GRUPĖS ADRESAS

Lietuvių Patariamoji Gru- 
• pė prie Laisvos!; - Eui 

Teresė Be-ĮKomiteto praneša, ka? i' s 
e Hubersa-'adresas yra pakeistas. Da- 
ir žmona baldinis adresas yra toks: 

“uncija -Mi-,Lithuanian ( nn-ultative Barti 
t West 571 h Street 

New York 19. N. Y.

’ail?

o-l ė
ir >irs.

žmona I’ 
žmona I

LAIKAS UŽSISAKYTI

’ Kalendorių 1953 MetamsKeleivio
“Keb K” ir šiais metais leidžia dideli, 100 puslapių 
kalerdoriv, 1953 metams. Kalendorius jau baigia
mas ruošti. Jis bus atspausdintas gerame popieria- 

veikslais.
kalendoriuje skaitytojai ras daug Įdomių 

sri'ap.rnių, eilių, informacijų ir lengvų pasiskaitymų. 
Be t- , kalendoriuje yra plati Kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ir tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” kalendo- 
rir ’? k"i; i ’•••. ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
ni. u i. užsr.kvmus prašome siųsti šiuo adresu:

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

ie
‘Keb L io’
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Totu

Socialisty Suvažiavimas Milane tinį judėjimą ūkiškai atsili

—Maike, uždainuokim:
Eina garsas po rinkimų: 
Žirgus reiks balnot!
Reikės jot,
Reikės jot.
Lietuvą vaduot . . .
—Kodėl tėvas toks links

mas?
—O tau nelinksma 

rinkimu?

išpešiot, kaip Amerikos in- 
dijonai daro, ale nieko ne- 
rr.aeija. Atauga ir vėl.

—Kainos, tėve, negalės 
nukristi, iki nenukris darbi
ninkų algos.

—Ju rong, Maike. Čia 
r.e algos kaltos. Pasakyk,

po kodėl šiandien tokie bran
gus kiaušiniai ir pienas?

—Man, tėve, nėra ko Juk kait ės ir vištos algų 
linksmintis, nes rinkimai negauna! Matai, kaip a 
man nieko nedavė. Aš ne- :ave sukritikavau, 
matau priežasties ir tėvui —Taip. tėve, karvės ir 
linksmintis. Tegul linksmi- vištos algų negauna. Bet 
naši tie; kurie rinkimus lai- darbininkai, kurie jas pvi- 
mėjo. žiuri, gauna dideles algas.

—Tai kaip tu lekuoji, Be to. brangus ir javai, ku- 
vaike, ar Amerikoj dabar riais vištos ir kaitės šeria- 
nebus geriau? į mos. Bet ir javai brangus

—Bus geriau, bet ne vi- vien dėlto, kad darbininkai, 
siems. Republikonams bus kurie javus augina, gauna 
geriau, demokratams pras- dideles algas.* Jeigu Įsigi- 
čiau, o paprastiems pilie- linsim i reikmenų kainas, 
čiams, tokiems kaip tėvas ir tėve tai pamatysim, kad 
aš. skirtumo nebus. į kiekvienas centas, kuri mes

rokuoju m°kam už maistą, drapa-J, 
’ ras ir kitas reikmenis, eina) 

i algas. Jeigu algų nerei
kėtų niekam mokėti, tie da-

geriau, ba Stalinas daba.-nieko nekainuotų. Pa
turės nusispakajyt, o jeigu ‘jnkun, patyzdziui. zu\>

Eizenauris padarys’ura, P‘lna, Ri'rybi-
Įmesk meškerę, ir išsi
traukei ungurį. Ir jis ne-

—O aš, Maike, 
kad dabar bus visiems ge
riau, ba generolas Ameriką 
valdys. Lietuvai irgi bus

ne, tai
jam taip. kaip Hitleriui pa
darė. Todėl aš ir dainuoju, 
kad dabar reikės jot Lietu
vą vaduot.

—Kaip bus su Lietuva, 
tai pamatysime vėliau, 
šiandien dar peranksti iš
vadas darvt.

—Kodėl peranksti? Juk 
Eizenauris dar prieš linki
mus pasakė, kad Sovietai 
turės trauktis atgal, kur jie 
buvo prieš vainą. Pirma jis 
negalėjo Staliną priverst.

r.cti

ba neturėjo valdžios savo b”ėjo
rankose, bet dabar, kai bus ntoti. Ir 
prezidentas, galės padaryt
viską.

—Nuo pasakymo, tėve, 
viskas nepasidaro. Juk Lie
tuvai laisvę buvo užtikrinęs 
ir Rooseveltas, ir paskui jo 
žodžius patvirtino Trumu
nas; bet Lietuva kaip buvo 
pavergta, taip ir tebėra.

—Nebūk toks priešgina,
Maike. Eizenauris galės 
padaryt daug gero. Jeigu 
jau Stalinui sprando nenu
suks, tai galės nors praisus 
Amerikoj numušt. Šiandien 
biednam žmogui Amerikoj 
gyventi tikra zguba. Tik 
pažiūrėk į mano feisą. šią 
savaitę negalėjau nei barz
dos nusiskust, ba barberys 
reikalauja trijų kvoterių.

Spalių 15-21
Italijoj, Milane įvyko eili
nis Centrinės ir Rytų Euro
pos socialistų unijos suva
žiavimas. Suvažiavimas pra
sidėjo gyvoje ir draugiško
je dvasioje. Unijoje esan
čių socialistinių partijų na
riai kalbėjo Įvairiais ir vi
sus liečiančiais klausimais.

Antrą suvažiavimo dieną jas. 
musų atstovas (Lietuvių! Savo 
Socialdemokratų Didžiojoj 
Britanijoj) inž. R. Baublys 
suvažiavimo dalyvius supa
žindino su LSDP istorija ir 
partijos nueitu keliu kovoj 
dėl musų tautos laisvės ir 
darbininkų būvio gerinimo.
Inž. R. Baublys, priminęs 
socialistinio judėjimo pra
eitį Lietuvoje, ilgiau kalbė
jo apie bolševikų antplūdį 
ir Lietuvos okupaciją 1940 
metais. Ta okupacija ir 
dabar dar tęsiasi. Bolševi
kų okupacija atnešė Lietu
vos darbo žmonėms biaurų 
išnaudojimą, visų laisvių 
panaikinimą ir sauvalės re
žime labai daugelis žmonių 
buvo ištremti pražūčiai į 
vergų stovyklas arba padėti 
į kalėjimus.

Žmonės gyvendami lais 
varne Vakarų pasaulyje 
dažnai pamiršta praeitį ir 
patys užmiršta tokius įvy
kius, kuriuos prisiminus 
šaltis pereina per visą kūną.
Kartu jie užmiršo mus ir 
musų pavergtą šalį Lietu
vą. Mes net nebuvome 
priimti i
Socialistu

dienomis lano miesto burmistras. Su-

kusiuose Azijos 
kraštuose.

Pabaigai dar

ir Afrikos 

reikia pa
.ažiavimo atidarymas buvo žymėti, kad Pabaltijo (Lie-
v.

\ iešame
koncertu.

socialistų

INDOKINUOS KARLU

lndokinijos vienos sektos gyventojai. veda savo privalę 
karą prieš bolševikas ir kontroliuoja gana plačią terito
riją. Vaizde matosi tos sektos kariai prie kulkosvaidžio.

Ituvos, Latvijos ir Estijos) 
mitin- socialdemokratinės partijos

patiekė Socialistų Interna
cionalui memorandumą,

, kur aiškinama Lietuvos, 
-•Latvijos ir Estijos kova 

neteisėtą tų kraštų 
ėtojui milžiniškas ovaci- okupaciją. Taipgi buvo mi

nima ir aiškinama musų 
kalboje C. Attlee LSDP reikalai.

atrėžė, kad socialistai šie- Sekantis Socialistų Inter- 
ria laisvų tautų bendradar-jnacionalo suvažiavimas bus 
biavimo. Jis sakė: “Musų’Švedijoj, Stockholme, ir 
.ikslas yra lygiųjų bendra-'mes tikimės, kad ir vėl mes 
’arbiavimas, o ne viešpata- drąsiai pareikšime visam 
imas vienos- tautos, pasišo- laisvam pasauliui savo svar 

vusios vadovauti eilei sate-

ge, Milano katedros aikštė
je, C. Attlee pasakė prakal
bą itališkai, kurios klausėsi 
30,900 minia. Italai entu-. 
ziazmo pagauti sukėlė kai- prieš

Kalbėtojas nupasa- 
anglų socialistų atsie- 

kimus ir pabrėžė, kad tie 
pasiekimai padaryti ne 
smurtu, ne -teroru, bet ang
lų tautos sprendimu, demo
kratišku keliu.

Dar mitingui nepasibai
gus buvo paskelbtas Socia
listų Tarybos sprendimas, 
kuriuo Lietuvos, Latvijos ir 
Zstijos it' kelios kitos socia- 
Tstints partijos tapo priim
tos Internacionalo nariais.
Tas mums svarbus įvykis’nis

įtų.
kojo

blausią siekimą—laisvę mu
sų pavergtam kraštui.

Milda Zamžickaitė.
London.

NEMATOMI
MOKESČIAI

Amerikoje mes mokam 
dvejopus mokesčius: pap
rastus, nuo darbo ar biznio 
pajamų, ir netiesioginius, 
kuriuos mokam pirkdami 
visokias gyvenimo reikme-

Paprastai žmonės mano, 
kad maistas nėra mokes
čiais apdėtas, bet tai ne tie
sa. Štai, Americans Unit
ed organizacija, kuri kovo
ja prieš didelius mokes- 

pi-ipa inimas duos Rusijai čius, parodo, kad net ma-

Albi Eretikai ir Rožančius
Tryliktojo amžiaus pra- bigonis buvo išnaikinimo

nebuvo lengvai iškovotas. 
Intei • acionalo pirmininkas 
Morgan Philips buvo prieš 

riėmimą. Jis pareiškė, kad 
šios partijos neatstovauja 
realinės politinės jėgos, jų

džioje pietinėj Prancūzijoj 
buvo atsiradusios kelios 
krikščioniškos sektos, ku
rias dabar visas vadinama 
“albigonimis” (kai kada 
sakoma “albigensai”). Tas 
vardas paeina nuo Albi 
miesto pietinėj Prancūzijoj,

Apie pačią albigonių sek
tą žinių yra gana daug, bet 
tos visos žinios paeina iš 
katalikų šaltinių. Patys ai 
bigonys nepaliko jokių pėd
sakų. Jų gyvenamos vietos,

karas. Eretikai buvo sker
džiami be jokio pasigailėji
mo. Viename Beziers mie
ste “kryžiaus kariai’’ išsker
dė 20,000 gyventojų. Visa 
pietinė Prancūzija buvo 
žiauriai nuteriota, išdrasky
ta. Kryžiaus karas prieš 
netikėlius albigonis tęsėsi 
20 metų, nuo 1209 iki 1229 
metų, kada buvo padaryta 
taika. Tuluzos hercogas 
pagaliau sutiko nebeginti 
eretikų, jis sutiko dalį savo 
žemių perleisti ITancuzijo?

jų raštai ir kitokie pėdsakai kal.afiui Liurtvikui Devil,

progą skųstis, kad Socialis-' 
tu Internacionalas dalvvau- 

naujai įsikūrusį ja antisovietinėje konspira- 
Internacionala. | ei joje. Iš 14 Internaciona-

Ir tas musų idėjos drau-'lo bivo narių pirmininką 
gų elgesys, sakė inž. Baub-1 parėmė danų ir žydų atsto- 
lys, buvo niekuo nepaleisi-:vai. Likusieji nematė jokio 
namas. Juk LSDP praeity- kietume tarpe egzilinių so
je buvo veikusio, prieš ant
rą pasaulinį karą. Interna
cionalo narys. Ji pildė vi
sas jai uždėtas pareigas ir 
mokėjo nario mokesti. Kar
iu LSDP yra sena socialisti
nė partija, amžiumi yra se
nesnė už britų Labor Party, 
o taip pat viena iš seniau
siu ir musų politinių parti
jų. LSDP buvo Įkurta 1896 
notų gegužės 1 d. Vilniuje 
ir jos kovos kelias yra il
gas ir garbingas. Nepri
klausomybės kovoje gal bu
vo viena iš daugiausiai pa
sižymėjusių, o ne vienas so
cialistas aukojo savo gyvy
bę begindamas savo tautos 
aisvę su ginklu rankoje.

jėga

uos nė cento. Bet jei
gu nueisi į krautuvę tokį 
ungurį nu.-ipirkti, turėsi už
mokėti po pusę dolerio už 
svarą. Kodėl? Todėl, kad 
•-.vejai turėjo ji pagauti, 
paskui kas nors turėjo at
vežti ii žuvu rinkon: iš nn-< • c
kos gi reikėjo atvežti tą 
ungurį į krautuvę; krautu
vininkas turėjo nupirkti 
iam ledo, kad nepagestų;

jį pasverti ir 
visi tie žmo

nes, kurie prie to ungurio 
kuo nors prisidėjo, turėjo 
rauti algas. Jeigu visas jų 
algas sudėsi krūvon, tai pa
matysi. kad už svarą ungu
rio išeina 50 centų. Taip 
yra ir su kitais dalykais, 
tėve. Kiekviena kaina reiš
kia kero nors algą. Net ir 
mokesčiai, kuriuos žmonės, 
moka valdžiai, eina keno 
nors algoms apmokėt. To
dėl aukšto* algos visada 
veiškia aukštas kainas, ir 
atbulai.

-—Užteks, Maike. Aš no
riu dabar apmislyt, kiek tu 
čia man primelavai.

Po pranešimų ir diskusi- 
ų buvo išrinkta nauja val- 
lyba, suvažiavimas priėmė 
ir paskelbė visą eilę rezo
liucijų. Viena iš tu rezo
liucijų parodo didelį pasi
ryžimą tęsti kovą prieš ko
munistinį imperializmą ir 
taromą priespaudą paverg
tiems kraštams. Reiškiama 
viltis ir gilus įsitikinimas, 
kad laisvasis pasaulis ir So
cialistų Internacionalas im
sis atatinkamų žygių, kad 
išvadavus pavergtą Euro
pos dalį iš dabartinės ko
munistinės okupacijos ir 
kad laisvos tautos pačios 
pasirinktų savo laisvu noru 
valdymosi būda.

cialistinių •Įiartijų iš sateli
tinių kraštų ir tų kraštų, 
kuriuos komunistinė Rusija 

įjungė Į savo imperiją 
Pirmadienio konferenci

jos posėdyje musų atstovas 
inž. R. Baublys jau užėmė 
Lietuvos atstovui skirtą vie
tą. Daugelis suvažiavimo 

alyvių jam pareiškė nuo
širdų sveikinimą. Lietuvos 
Klausimu kalbėjo inž. R. 
Kablys, taip pat jis kalbėjo 
du kartu per radio Į laisvąjį 
pasaulį ir į pavergtą Lietu
vą.

Socialistų Internacionalo 
suvažiavimo sv a r b i a u s i 
klausimai buvo:

1. Santykiai tarpe Socia- 
’istų Internacionalo ir Jung
tinių Tautų.

2. Tarptautinė padėtis ir 
Kaip stiprinti socialis-3.
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žas vaikas, kuomet jis per-’ 
kasi saldainę, vadinamą 
“lolly pot,” užmoka 3 cen
tus paslėpto mokesčio val
džiai.

Jei perkam kepalėlį duo
nos už 19 centų. į tą kainą 
yra įskaityta 5 centai netie
sioginio mokesčio.

Jei už kvortą pieno mo 
kam 21 centą, tai 5 centus 
užmokam mokesčių.

Jei kūdikiui susirgus tu 
rim nupirkti vaistų už $2.- 
10, tai 58 centus užmokam 
mokesčių.

Pakelis cigarečių kainuo
ja tik 9 centus, bet netie 
sioginio mokesčio pridėta 
15 centų, todėl už tą pakelį 
tenka mokėti 24 centai 
(Massachusetts, kitur ma
žiau).

Jei svaras jautienos kai
nuoja $1.27, tai iš tos kai
nos 35 centai yra mokes
čių.

Už paprastas kurpaites 
kūdikiui reikia mokėti $3, 
nes 80 centų yra 
mokesčių.

Jeigu namui pataisyti nu- 
sipirksit lentgalių už $7.90, 
ai netiesioginių mokesčių 
,us $2.10.

buvo sunaikinti pergalingų
jų katalikų.

Katalikų istorikai pasa
koja, kad albigonys buvę 
nuklydę nuo teisingojo ke
lio. Jie išpažindavę, kad 
gyvenime yra du principai, 
gero ir blogo, ir abu lygiai 
amžini ir nepakeičiami; jie 
netikėjo į popiežiaus pir

tam, o bažnyčia sutiko nu
imti savo prakeikimą. Po 
to hercogas ir katalikų baž
nyčia išvien naikino ereti
kus albigonis ir 1250 me
tais eretikų ir pėdsakai bu
vo išnykę. Paliko tik per
galėtojų užrašai, kokie ne
dori buvę tie albigonys.

menybę, netikėjo iv.4,rvi «r- IVi V X V OIU v*.

Laika* U7.»i*akyti “Kelei
vio

jau traminau barzdą sau ‘am*
kalendorių 1953 me- 

Kaina 50 centų.

Kompozitorius ir choro vedėjas 
Julius Gaidelis, žinomas ir kai- 

jpo puikus pianistas, Bostone 
ztavimui prasidėjo Socialis-& ,0 vvr„ sudarytą cho- 
tų Internacionalo suvažiavi- ra. Per palyginti trumpą laiką 
mas, kul is vyko taip pat p. Gaidelis sugebėjo chorą pui- 
Milane. šeštadienį, sj>alių:išmok? t i ir šiandien tai 
18 d. prasidėjo didžioji (-vra 'ienas iš geriausią lietu- 
konferencija. Iškilmingas '•¥ «'h«r„. vyr? choras šį sek- 
suvažiavimo atidarymas ’ra(l,en.b lapkričio 16 d. duoda
įvyko Scalos teatro rumuo-L, . .... -
1 * .... , IU-- T Bostono aukštojoj mokykloj,se. Atidaryme kalbėjo In- Pj|r|> ir G s, K(mcw.
tcrnaeionalo pirm. Morgan' da,v>il„ia j|.lnMK.|iian Opc 
Philips, italų socialistų var-(ros dainininkas Algirdas Brazis 
du Romita, Darbo Partijos jr žinoma pianistė Julija Ra 
lyderis C. Attlee, italų par-|jauskailė. Koncerto pradžia 3 
tijos vadas Saragat ir M i-,'ai. po pietų.

Pasibaigus unijos suva-

taus prisikėlimą ir at
metę daug kitų bažnyčios 
“tiesų.”

Tryliktojo amžiaus pra 
džioje pietinė Prancūzija 
buvo lyg ir nepriklausoma 
Ją valdė Tuluzos hercogas. 
Visa to hercogo teritorija

karas prieš al
bigonis buvo vienas iš žiau
riausių karų. Jis buvo žiau
rus baisiomis skerdynėmis, 
kurias katalikai darė užka
riautose eretikų vietovėse ir 
žiaurus neišpasakytais plė
šimais.

Tryliktojo amžiaus pra
buvo užsikrėtusi erezija ir džioje pietinė Prancūzija, 
pats hercogas nieko nėdarėįkurios centras ir tada buvo 
eretikams naikinti. O ka-ir dabar yra Tuluzos mies-
talikų bažnyčia žūt būt no
rėjo sektantus sudrausti ir 
atvesti juos į tikrąjį kelią. 
Tas ir buvo padaryta, bet 
eretikai buvo nugalėti ne su 
pagalba rožančiaus, kaip 
rašo viena nesenai išėjusi 
knygelė “Rožančius Už 
Musų Kraštą,” kurią Lais- 

pridėta vąmanis minėjo nesenai 
'“Keleivyje.”

Albigonys buvo nugalėti 
kiek kitokiomis priemonė
mis. Prieš juos popiežius 
Inocentas Tretvsis 1209

Jeigu už padangą auto
mobiliui užmokėsit $28. tai 
ik dėl to, kad į tą kainą 
ra įskaityta $8.80 mokes

čių.
Ir taip toliau, ir taip to

liau.
Netiesioginiai mokesčiai 

yra patys neteisingiausi, 
nes juos moka žmonės ne 
pagal savo pajamas, bet 
nuo reikalingiausių dalykų. 
Juk duonos, apavų, drabu
žių ir Įvairių vartojamų da
lykų reikia visiems, tegu ir 
ne visi lygiai tiems reika
lams išleidžia. Jei yra mo
kesčių nuo duonos, tai tų 
mokesčių lygiai sumoka ii 
‘ūrtingas ir neturtėlis. To
dėl tokie mokesčiai ir skal

yta
tas, buvo turtingiausias 
kraštas. Bet, albigonių ne
laimei, jie savaip suprato 
Kristaus mokslą ir šlykštė
josi tada jau pasireiškusiu 
katalikų dvasiški jos supuvi
mu. Jų valdovas, Tuluzos 
hercogas, albigonių erezijoj 
nematė sau jokio pavojaus 
ir eretikų nepersekiojo. -Jis 
ir jo pavaldiniai gyveno tai
koje.

Už toleranciją Tuluzos 
hercogas buvo apšauktas ir
gi eretiku ir prieš jį buvo 
sukeltas kryžiaus karas. Po 
20 metų karo Tuluzos her
cogas nusileido, susitaikė 
su bažnyčia ir su Prancūzi
jos karalių ir pats padėjo 
eretikus naikinti. Bet Tu
luzos hercogo žemės po 20 
metų karo buvo palikusios 
dykumos ir griuvėsiai. Ėmė 
daug metų iki kraštas vėl 
buvo apgyventas ir iki gy-

metais paskelbė kryžiaus 
karą. { tą kryžiaus karą 
prieš netikėlius traukė rite
riai iš įvairių Europos vietų.
Traukė svieto perėjūnai, 
traukė grobio išalkę plėši
kai, traukė apžadus davę 
įvairus nusidėjėliai, kuriems 
buvo žadėtas nuodėmių at
leidimas už dalyvavimą ka
re prieš netikėlius. Tame 
kryžiaus kare dalyvavo ne’venimas vėl grįžo į norma-
tiktai Prancūzijos kariai, 
bet ir “riteriai” iš Anglijos, 
Italijos, Vokietijos ir kitur 
skubėjo į karą prieš ereti
kus ir visi tikėjosi ne tiktai 
dieviškos malonės už daly
vavimą kare, bet dar dau
giau tikėjosi grobio. Žy
miausias litelis tame kare

‘omi neteisingi. Bet mo- buvo anglas avantiūristas
kesčių rankiotojams tokie 
mokesčiai patinka, nes juos 
lengva uždėti ir jie žmo
nėms ne taip metasi į akis, 
kain tiesioginiai mokesčiai, 
kuriuos mokame nuo savo 
pajamų.

Siinon de Mnntfort, kuris 
kariavo už labai aiškius ko: 
tikslus. Jam rūpėjo nuver- vas 
sti nuo sosto Tuluzos herco
gą Raimondą Antrąjį ir pa
čiam atsisėsti į jo sostą.

Kryžiaus karas prieš al-

les vezes.
Iš to karo pasakoja žiau

rų nuotykį, kada kryžiam 
kariai užėmė vieną miestą 
ir pradėjo gyventojus skers
ti. Skerdynėms prasidėjus, 
kas tai pasakė popiežiaus 
atstovui, kad, girdi, nepato
gu skersti visus gyventojus, 
nes jų tarpe yra ir katalikų, 
o popiežiaus atstovas s'išn- 

“Skerskite visus, Di»*- 
atskirs teisinguosius!”

Tai šitaip rožančius “pa
dėjo” išnaikinti eretikus al
bigonis. Jei šiandien kai 

_ (Nukelta i 7 pusi.)
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Iš Pavergtos Lietuvos
Kiek Lietuvoje Bolievikų? šivickio laiškas, kuriame jis

Maskvos kompartijos™^ “Ra?u la^’ bu‘ 
damas toli nuo Lietuvos, 
broliškoje Kazachstano res 
publikoje. Žinia apie di 
dingus naujojo penkmečio 
plano metmenis, paskelbtus 
devynioliktojo partijos su
važiavimo, pasklido ir po 
tolimiausius Kazachstano

kongreso mandatų komisi 
ja pranešė, kad Lietuvoje 
dabar esą 36,000 komuni 
tų partijos narių. 1941 me
tais buvę tik 2,500

36,000 yra arti pusantro 
nuošimčio Lietuvos gyven

GUBERNATORIAI S PAVADUOTOJAS MALŠINA KALINIUS vo keliu Centro Komitetas nuo
latos laikys ryšį su vietos or- 
giinizacijos nariais. veikian
čiais Bendruomenės įstaigose.

tojų skaičiaus. Spėjama, , , .
kad Lietuvos gj-vcntojų|dykun>« lr steP1<* raJonas 

Iš laiško matyti, kad 
prof. šivickis iš tikrųjų dir
ba prie Kazachstano stepių, 
o ne Lietuvos, dirvožemio 
gerinimo.

(vairios Žinios
Rugsėjo 13 d. “Tiesa” 

praneša, kad per pastarųjų 
>usantrų metų į Lietuvą yra 
atgabenta 3,300 traktorių.

Turint galvoje, kad Lie
tuvoje dabar yra 2,675 ko- 
ektyviniai ūkiai, išeina 
vienas traktorius per metus 

ūkį. Ūkių dydis yra nuo 
,500 iki 5,000 hektarų 
hektaras yra apie 2 su pu

se akro).

skaičius nėra žymiai suma
žėjęs dėl deportacijų, turint 
galvoje ir natūralų prieaug
lį ir didelį skaičių atvyku
sių į Lietuvą iš Rusijos, ku
rie kaip tik ir sudaro di
džiausią kompartijos narių 
dalį.

Iš 52 prezidiumo narių 
septintame Lietuvos komu
nistų partijos suvažiavime, 
įvykusiame Vilniuje rugsė
jo pabaigoje, 20 yra aiškių 
rusų, anksčiau Lietuvoje 
negyvenusių, šeši neaiškus. 
Budingas ir kalbėtojų sąra
šas po M. čledvilos praneši 
mo įvykusiose diskusijose: 
Pareinąs, Kulyginas, Pen- 
kauskas, Pomerancovas, 
Juozapavičius, Kolcovas, 
Savickas, Petrovas, Fomi- 
ųas, Kųlikovskis, Bilevičius, 
Lapkinas, Sorokinas, Smir 
novas, Kunčinas, Vaineiky- 
tė, Bulovas, Niunka, Jasiu- 
tąS, Ščepinas, Didžiulis 
(buvęs Grosmanas), Nikiti
nas, Bogatyriovas.

Illinois got), pavaduotojas Sherwood Di>on eina | Menard 
kalėjimą, kur kaliniai buvo pakėlę maištą. Sargybinis ir 
gubernatorių krato, kaip tai daroma su visais kalėjimo 
lankytojais.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

KLSS

ORGANIZACINIU 
KLAUSIM U

Diskusijose dėl Sniečkaus (1951).

TSRS aukščiausios tary
bos prezidiumo įsakymu 
(Šverniko parašu), keturios 
melžėjos bei šėrikai Lietu
voje apdovanoti Lenino or
dinais už tai, kad iš jų prie
žiūroje esamų karvių pri- 
melžė daugiau, kaip 5,000 
kilogramų pieno per metu;

llinois valstijos policija pasiruošusi kalinius, malšinti. 
Kalinių malšinimas, atvykus gubernatoriui A. E. Steven- 
sonui, buvo atliktas be kraujo praliejimo.

suvažiavimas apsvars- 
musų organizacijos klausi

mu.-. nutarė kreipti ypatingą 
..čmesį sekamiems punktams:

1. Pirmaeilis KLSS skyrių 
• r jiaskirų Sąjungos narių už-

jmainys yra mėgsti ryšius su 
palankiais ir idėjiniai mums ar- 

jt inai.-i žmonėmis, aiškinti jiems 
’KLSS tikslus ir jos siekimus, 
kviečiant dėti-, j bendrą dar
bą; kurti naujus skyrius ir gru
pes, kad bendromis jėgomis ir 
pastangomis išugdyti skaitlin
gą ir drausmingą socialdemo
kratų organizaciją.

2. Platinti musų raštus, ska
tinant juos skaityti ir kreipti 
ūekvieno dėmesį į musų perio
dinę spaudą, aiškinant kuoro 
ji skiriasi nuo kitų srovių spau
dos.

3. Ypatingai mėgsti ryšius 
ir sueiti į pažintis su naujais 
ateiviais, aiškinant kuo dabar 
esamos darbo sąlygos skiriasi 
nuo buvusiųjų, kad esamos ge
resnės sąlygos yra laimėtos 
darbo žmonių—ekonominių ir 
politinių organizacijų neat lai
džios kovos dėka.

Paskutiniai (vykiai
Vienoje iš Laisviausių ir 

demokratiškiausių Pietų 
Amerikos respublikų, Uru- 
grajuje, paskutiniu laiku 
pasireiškė nelabai malonus 
darbo klasei dalykai. Dar
bininkų sindikatai (unijos) 
uždarinėjami, jų vadovybių 
žmonės persekiojami ir net 
kalinami. Tas ne ką gero 
reiškia, o ir ateičiai nieko 
gero nežšda.

Šveicarai Ruošiasi

pranešimo dalyvavo: Bie 
iiauskas, Jonušas, Mamaje- 
vas, Anuškinas, Lopato, La- 
^uška, Macijauskas, Para 
jlauskas, Katyrevas, Augus 
tinaitis. Paleckis, Kuzneco- 
vas, Matulis, Bajoriuna; 
Teriosinas. Liaudis Miką 
ląuskas, Raguotis, Knyya, 
Baranauskas, (šiose disku
sijose dalyvavo daugiau 
lietuvių, nes tai jie puolė 
Paleckį, o šis prisipažino 
kaltas ir prižadėjo pasitai 
ąyti.) Vėliau tose diskusi 
jose dar dalyvavo: Sumaus 
kas. Pušinis, Rickevičienė 
Meškauskienė, Švecovas 
Gedvilas, Pantiuchinas 
Venclova, Kondakovas, 
Žiugžda, Stimburys, Kau 
naitė. Niunka, Kožuchovs- 
kis, Samoilovas.

Gerina Dirvožemį 
Kazakstane

Dvidešimts viena melžėja 
apdovanota “Darbo Raudo
nosios Vėliavos” ordinais 
už primelžimą daugiau kaip 
po 4,00(1 kilogramų pieno 
iš kiekvienos karvės per 
metus.

Iš apdovanojimo akto 
matyti, kad Lietuvoje tik
rai gero pieningumo karvių, 
duodančių pieno per 5,000 
kilogramų per metus, yra 
tik 56, o duodančių per 4,- 
000 kilogramų—tik 540.

Pažymėtina, kad daugiau 
kaip trečdalio apdovanotų
jų pavardės rusiškos.

būti apgy
vendinta. 189 žmonės, arba 
apie 35-40 šeimų. Norma
liai tokiame plote galėtų

ningrado bei kitų respubli- glaudumu" gali 
kų aukštąsias mokyklas.

Rugsėjo 13 d. “Tiesa”; 
praneša, kad šiais metais 
Kav.ne perduota naudotis 
naujai pastatytų namų 1,- 
700 kvadratinių metrų gy
venamojo ploto.

Kau
ne dabar esama apie 150,- 
000 gyventojų. Taigi nau
jais butais (nežinia kokios

gyventi 15-20 šeimų.

Turint galvoje, kad kiek- rūšies) per metus aprupin-
vienam asmenui skiriama 
tik 9 kvadr. metrai ploto, 
tame plote “komunistiniu

ta tik kiek daugiau kaip 
vienas iš tūkstančio gyven
tojų.

Buvęs Lietuvos universi
teto profesorius P. Širvic- 
kis, dabar priskirtas prie 
LTSR Mokslų Akademijos 
Žemės Ūkio Instituto, anot 
rugsėjo 13 d. “Tiesos,” 
drauge su to paties institu
to bendradarbiu A. Palaži- 
ja, tyrinėja Lietuvos dirvo
žemio gerinimo problemas 
. . . Stalinogrado hidroelek
trinės stoties statybos rajo
ne. O rugsėjo 19 d. “Tie
soje” skelbiamas prof. P

Prof. S. Jankauskas “Tie 
soj” (rugsėjo 19 d.) rašo, 

- kad Vilniaus universitete 
yra 15 mokslo daktaru. 30 
profesorių, 33 docentai, 65 
mokslo kandidatai. Apie 
200 dėstytojų išlaikė arba 
laiko kandidatinį minimu
mą bei ruošia disertacijas 
mokslų kandidato, o 17 as
menų — mokslų daktaro 
laipsniui įgyti, šiemet pri
imami 40 asmenų į aspiran
tūrą (rengtis universiteto 
dėstytojais). Dalis jų bus 
siunčiama mokytis į Lenin
grado ir Maskvos aukštą
sias mokyklas. Per penk
metį numatyta priimti kelis 
šimtus naujų aspirantų. Iš 
jų daugiau kaip 100 bus 
pasiųsta į Maskvos ir Le-

PIRMOJO KANADOS LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ SUVAŽIAVIMO 

REZOLIUCIJOS

MES ATLIEKAM 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadw«y, South Boston 27, Masą.

• • •

5. LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS KLAUSIMU

Pirmas Kanados Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos suva
žiavimas, įvykęs 1952 m. spalių 
11-12 dienomis Toronto. Ont., 
Lietuvių Bendruomenės įsteigi
mo ir joje veikimo klausimais 
nutarė:

1. KLSS rėmė ir rems toli
mesnį Lietuvių Bendruomenės 
Kanadoje organizavimąsi. rū
pinsis. kad į šią organizaciją 
įsilietų musų senosios išeivijos 
kuo platesni sluoksniai ir 
kad KLSS nariai aktyviai da
lyvautų Lietuvių Bendruome
nės veikloje.

2. KLSS Lietuvių Bendruo
menės organizaciją išeivijoje 
supranta. kai|»o plačios kultū
ros dar'oo lietuvių saviveiklos 
organizaciją, veikiančią savi
valdybės pagrindais, tad šiai 
organizacijai turėtų priklausyti 
plačiausios lietuvių masės.

3. šių dienų visuomenėje 
kirtingi jos sluoksniai kiekvie

nas savaip supranta tautos kul- 
turinius ir švietimosi uždavi
nius. tad KLSS aktingai daly
vaudama Bendruomenės orga
nizacijoje. stos už savąjį kul
tūrinio ir švietim«»si darlw> su
pratimą ir kovos už tokį Bend
ruomenės organizacijos turinį, 
kuris atitiktų pažangiąsias ir 
demokratines darbo žmonių
idėjas ir siekimus.

4. Suvažiavimas pa veda 
KLSS Centro Komitetui, kon
takte su musu atstovais išrink 
tais i Kanados Lietuviu

ruomenes vietos ir centro or
ganus. taipgi bendradarbiau
jant su Sąjungos skyriais, ar
timiausiu laiku apsvarstyti 
praktiško Bendruomenės orga
nizacijoje veikimo programą, 
sudaryti jo planą, žiūrint, kad 
jame butų išeinama iš visuo
meninę veikla skatinančių prin
cipų, pavyzdžiui:

(a) kad musų išeivija butų 
skatinama organizuotis į įvai
rių* rūšių ūkines ir kooperatyvi- 
ues organizacijas;

(b) kad pati Bendruomenė, 
kur tai yra galima, be kitų sa
vo uždavinių, organizuotų dar
bo ieškantiems informacijų tei
kimą; be bendro švietimo insti
tucijų, kurtų specialius tech 
niško pobūdžio kursus ir pa n.

(c) kad Bendruomenės orga
nizacija žadintų ir skatintu 
įvairiausių formų visuomeninę 
iniciatyvą ir veiklą, kad tuo už
kirstų kelią visokioms musų 
visuomenėje įsikerojusioms ne
gerovėms ir skatintų platesnių 
sluoksnių visuomeninį aktingu- 
mą.

5. KLSS nariai savo bend- 
rumeninė.ie veikloje santykiaus 
su demokratiškomis grupėmis 
ir stropiai žiūrės, kad Bend
ruomenės organai nenukryptų 
nuo demokratijos kelio, 
krečia; šiuos klausimus 
Centro Komitetas.

B. KLSS suvažiavimas kvie
čia Sąjungos narius Kanados 
Lietinių Bendruomenės darbe 
veikti sutartina?, vieningai n 
visuomet būti glaudžiame kon- 

su Centro Komitetu. Sa-

Maža šveicaru tauta, ku
rią gal negalime nė tauta 
vadinti, nes ji yra sulopyta 
iš keturių skirtingu tautinių 
grupių, leidžia daug pinigų 
ginklavimuisi ir paskubo 
mis ruošiasi.

Šveicarija turi milicijos 
sistemą. Kiekvienas suau
gęs šveicaras yra apmoko
mas ginklą vartoti, priski 
riamas prie kariško dalinio 
ir turi būti visada pasiruo
šęs eiti krašto ginti. Kiek
vienas milicininkas atsargo
je turi namuose savo kai 
ką ginklą ir pašauktas eina 
i paskirtą vietą ginkluotas

Šveicani yra arti penkių 
milionų žmonių. Iš to skai
čiaus arti miliono yra kal
bančių prancūziškai, apie 
pustrečio šimto tūkstančių 
yra kalbančių italų kalba, 
apie 50,000 kalba romanų 
kalba ir kiti yra vokiškai 
kalbantys. Toks mišrumas 
nekliudo šveicarams būti 
vieningiems savo krašto gy
nimo klausimuose. Prasidė
jus Korėjos karui šveicarai 
pradėjo baukštytis, kad tre
tysis pasaulinis karas bręs
ta. šveicarai sugebėjo iš
laikyti savo neutralumą per 
pirmąjį ir antrąjį pasauli
nius karas. Bet jei ateitų 
tretysis karas, šveicarai ma
no, kad jiems nebebūtų ga
limybės išlikti neutraliems. 
Šveicarai nori apsiginkluo
ti, kad priešui nebūtų jo
kios pagundos juos pulti.

Gnklavimuisi Šveicarija 
nutarė išleisti arti bilior.o 
doleriu (3.700.000,000 švei-

Jeigu tai butų akcija 
prieš komunistus ar kitus 
kuriuos, kurie tarnauja sve
timos valstybės labui, tai 
galima butų tas pateisinti, 
bet tas daroma prieš nepar
tinius ir visai nieko bendro 
su politika neturinčius dar
bo klasės veikėjus, vien tik 
siekiant sulaužyti transpor
to darbininkų streiką.

To viso jau senai buvo 
galima laukti. Juk ne dėl 
ko kito susijungė dvi stam
biausios šalies partijos, taip 
vadinamų “baltųjų” nacio 
nalistų (didžiausių šalies 
žemvaldžių) ir “raudonų 
jų” battlistų-liberalų (di
džiausių šalies pramoninin
kų). Jos jungėsi gynimui 
savo interesų sudarydamos 
valstybės tarybą. Jei į tą 
tarybą, kurią sudaro devyni 
žmonės, butų įėję atstovai 
iš visų sroviu' jų tarpe ir 
socialistų, tad" galima butų 
buvę tik sveikinti ir dąug 
ko iš jos tikėtis.' X iš eša- 
mos jų tarybos nieko-gero, 
apart blogo, negalima tikė
tis. Ir dėl to kaip kas sako, 
kad kol Urugvajuj buxo 
vienas prezidenąts, tol vis
kas buvo tvarkoje. Bet ka
da atsirado devyni “prezi
dentai,” tai visokių keiste-

jas J. Donkus ir nuo Daugų 
kilęs dzukęlis Seilius. Su 
džiaugsmu ir entuziazmu 
išvykdami į rojų tie žmonės 
daug ką žadėjo savo drau
gams parašyti ir nupiešti 
dabartinį laimingą Lietuvos 
žmonių gyvenimą. Jie ir 
vienas ir antras parašė savo 
buvusiems draugams laiš
kus. Bet visai nesidžiaugia 
savo naujuoju gyvenimu. 
Donkus rašo, kad gyvenąs 
Radviliškyje, o dirbąs Šiau
liuose ir pragyvenimui užsi
dirbąs.

nybiii pradėjo
to vargšo darbo žmogaus 
negerovės sąskaitom

Nesidžiaugtą
Prieš kiek laiko į Sovietų 

Lietuvą išvyko buvęs Rad
viliškio valsčiaus kooperati
ninkas ir komunistų veikė-

ALGIRDAS BRAZIS

trinia 
r nnru.ir’ ir via

Pirmas lietuvis dainininkas 
Amerikoje, pakviestas dainuoti 
Met ropoiHan Operoje New 
Yorke. Algirdas Brazis, atei
nanti sekmadienį, lapkričio 16

Vietos lietuviški bolševi- 
kėliai savo laikraštėlyje 
“Darbas” talpina jų laiš
kus, deda pastabas ir kartu 
verkšlena ir nusiskundžia, 
kad tie jų buvę idėjos drau
gai mažai parašo, o taipgi, 
tad nepagirta dabartinio 
“laimingo” Lietuvos žmo
nių gyvenimo ir nedėkoja 
už tai tėvui Stalinui.

Apie Paskaitą
Vienas Urugvajaus lietu

vis “Argentinos Lietuvių 
Balse” ir Kanados “Nepri
klausomoj Lietuvoj” apraše 
čią įvykusią Ateneo de 
Montevideo lietuvių pa
skaitą. Aprašė perdėdamas, 
išpūsdamas visą reikalą.

Kas yra daroma gero Lie
tuvai, mes niekuomet nesa
me priešingi ir visuomet pa- 
remiam. Bet pusti burbulą 
iš nieko nėra jokio reikalo. 
Urugvajaus lietuviai, ypač 
pažangieji ir demokratiniai 
nusistatę, gerai pažįsta tuos 
žmones, kurie rengė tą 
“milžinišką” aktą, į kuiį 
daugiau kaip 30 žmonių su 
visais kunigais neatsilankė.

Reklamuotis savo “laik
raščiais,” kurių vienas kas- 
tižanų (ispanų) kalboje 
dviejų lapų 14 puslapių) iš- 

‘eina kartą į mėnesį, o kitas 
tokio pat dvrižio išeina kar- 
tą į metus lietuvių kalboje, 
taipgi ne kas, nes tuos laik
raščius jie leidžia, patys ra
šo ir redaguoja ir tik patys, 
tur būt, juos ir skaito.

Bendrai imant, ta paskai
ta buvo suruošta, kad pasi
reklamuoti. Iš to viso išėjo 
ne kas kitas, kaip tik lietu
viškų kunigų jomarkas. Tik 
gaila, kad buvo demokratų 
vardu ruošiama.

M. Krasinskas.

IŠEIS NAUJA KNYGA
Frano I^vinsko ir Antano Bani- 

šauskn knyea jau spaudoj ir netru
kus bus gatava. Joje aprašyta, kaip 
lietuviai nacriovė Pmnsyivanijos 
kalnus, kad išimti iš p<> jų anglį; 
kain jie kovojo su kunigai? ir .-a 
AJolly Majfuirr gauja, kuri žudė at
eivius. Toj kovoj ž»vo no vienas 
lietuvis.

Aprašytas kun. Mockaus areštas, 
Bulotos-Simkaus debatai ir daop ki
tų dalykų.

Knyea yra leidžiama prenumera
tos kciiu. Apdaryta audeklo apda-

d. atvyksta į Bostoną ir čia bais knyea kainuos Kas pri-
dainuo Bostono I.i.tuvin Vyru į*

Apgavystes čia nėra, nes reikalus 
veria pats Vavin-kas. Užsakymus ir 
prenumerata siųskite šiuo adresu:

FRANK I.AVISSKAS 
<1-11—16th S<„ Apt. 1-K 
Long Island City 1, N. Y.

Bend jt.-ikt

Kon-
spręs

car 
nigų 
metų.
rėjos karo pamokomis švei
carai daugiausiai pinigų 
leidžia priešlėktuviniams 
ginklams ir antitankinėms 
kanuolėms.

Šveicarija yra aukštų kal
nų kraštas. Savo kalnuose 
šveicarai sugebėjo išsaugo
ti savo laisvę nuo visokių 
priešų per 700 metų. Tik 
Napoleono karų gadynėje 
Šveicarija buvo prancūzų 
okupuota, bet vėliau nė vie
nas priešas jos žemės nenu
mindžiojo.

—ab.

frankų), 
bus išleista

Tiek pi
lki 1955

Pasinaudodami Ko-

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metanu $3.

Choro koncerte. Vyrų Choro 
koncertas bus South Bostono 
aukšlosints mokyklos salėje. 
Thomas Bark ir G gatvė. Pra
džia 3 vai. po pėetę.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS «u paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės: su žodžių linksniute su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darho, nuėjus krau
tuvėj. pcj siuvėją, pas daktarą, restoranao ir tt

KAINA S5 CENiaL kariuos gaUma prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 Eaat Broadway Se. Boston 27, Maas.

z
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Dar Dėl Mišriu Vedybų
‘‘Keleivio” Nr. 42 p. Anis Kari reikia “iauklėli

Lukas labai griežtai atsilie- se lietuvybės nemarią 
pė i mano straipsni dėl miš-hę,” bet jei vyrai nori tą 
liu vedybų ir pasmerkė vi-J tarimą pasekti, tai jie 
sus, kurie sudaro mišrias* moję
santuokas. Labai gera, kad 
atsiranda didelių patriotu, 
kurie taip piktinasi mišric-' 
mis vedybomis, neatsižvelg
dami į priežastis, dėl kurių 
tekios vedybos sudaromos.
Aš asmeniškai mišrių vedy- 
„ų smerkimo nelaikau pat
riotizmu. Man atrodo, kad 
tokie smerkėjai yra

vaiku-j-
ii.c.-

i P~1 
pir-

vilėje turėtų turėti 
vaikų. O be žmonų ir vai
kų nėra. Gi kai nėra lietu
vaičių ir vyrai veda svetim
tautes, tuomet p. Rūkas ir 
kiti juos pasmerkia ir nori 
išbraukti iš lietuvių tarpo. 
Žinoma, jeigu juos brauksi
me iš lietuvių tarpo, tai 
jiems tikrai nebus reikalo 

kraštu- auklėti savo vaikus lietuviš- 
tniiai šovmistai ir tiek. J koje dvasioje.

Bet pasvai-stykim reika-j Qar dėl lietuvybės

MOTERIMS RITI PRINCESĖS P AŠY A IT AI

\ iename baliuje Londone moterys su didehu, tikrai m<>- 
i Amalijos karalienės sesers Mar-tarišku smalsumu žiuri 

Rose pašvailus.

Balta duona, 
ruošta, labai

T . . . I 
įvairiai pa--paįvairina!

'Keleivio’ Knygos
pusryčius, 
sausainiai
bai lengva paruošti. Palm 
ti kelias riekes baitos duo
nos, nupiaustyti kraštus, ap ' , 
tepti abi puses sviestu u“' 
tuomet kiekvieną riekę su 
piaustyti i 5 pailgas lazde
les. Išvolioti jas 
ir padėjus ant blėkos pake- SOVIETŲ RUSIJĄ 
pinti 350 laipsnių pečiuje

Pav.. iiuoiu < DEMOKRATINIO
su aguonom Ia- SOCIALIZMO PRADAI

VISUOTINAS TVANAS
Ar gulėjo Gilti toks tvanui, kad 

Libai populiari ir naudinga šių apsemtų visą žemi s rutuli? Iš kur 
«i'i • klausiniams .-uprusti knygute, ėmėsi tiek vanueiis ? Kur tas įso- 
k.;ii;a .................................... ....Jut tluo yra dabar? ir kaip Nojus ga

ilėjo surank'cti viso pasaulio gyvu. 
L’JSVOS LIETUVOS Ims, vabzdžius ir pa .ks. rus ? kadi 

i šitie klausimai rupi, teoersksito 
! ienių Oiga uzaeijos ras- knygelę “Ar Buvo \ isuotiruts !’*•-15'.)?

. ta: ir «ick:.ii.-c.šai, su.'aryu dėl bnl- 
šsv. į teroro Ljelu.'vje. Kaina..2ūc 

aguonose TIEKA lEISYBfi APIE

Raina ...
KURGI VISA TAI
na> .............. 25c

NYKSTA?

Iii:5 is eilės ir pamažu. 
Pirmoje eilėje p.

liejimo.
įauk- 

Ponas Rūkas sako.
Anis'jog vaikuI įeikia taip išauk-*kyti

kas, jeigu jis padeda išk.i- 
lietuvvbe. ket man ra-'

veido 
i iki

liukas piktinasi, kad aš sa-'lėti. kad “jie bijotų veiks-Įsizmas buto ir liks rcu.iim- . r ukai. S\n 
kau, jog vedybų klausimu mų, kurie skina juos nuo’tinas. rieti aukšte-n
negalima nustatyti bendro: 
visiems privalomos nuomo
nės. “Kam tai sakyti? Juk 
ir kitais klausimais, kaip 
pav. politikos, religijos, 
ber.di-uomenės ir pan., ne
galima nustatyti privalo
mos nuomonės,” sako Anis 
Rūkas. Teisybė, kad nega
lima, bet musų tarpe atsi
randa žmonių, kurie mano, 
kad vedybų klausimu gali
ma ir reikia nustatyti bend- 
įą nuomonę, kad reikia už
drausti (o kadangi uždrau
sti šiose sąlygose negalima, 
l2i reikia pasmerkti) miš
rias vedybas. Dėl tos prie
žasties aš ir norėjau pa-

lietuvybės.” Vienas iš to- Neatsimenu, kuriam 
kių veiksmų p. Ruko many-j tu viskam laikrašty man 
mu vra mišrios —

v r, „ ne -11 udu ne 
te- to;amas

moterim netinka 
pečių, pasipūtę

Skrybėles irgi ne
neš. bet jokiu 

var- 
dėti

plačias. Jeigu 
ražas, tai ji

nuomone-

Arta komunistų
, , ... _ , . . Įšvietuje. Visi r.nri žinoti apie
12 minučių. 1 okie sausai- jų. V iriems kyla klausimas 

- • , i - '• , ... liusiii nesusiatria su kitomis vaistiniai labai tinka SU tomeicių Įjėm-s ir kodėl Rusija nenori isileisv 
♦ iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
‘tvarkosi* Ar vra Rusijoj laisve, ar 
i yra demokratija, kokie darbininkų 

uždarbiai ir ar gali darbininkai iš ju 
rragyvent? babsr ru ai sako kad

sunka arba su buljonu.

Duona su Svogūną is

Kur nyksta visi tie lomai, kuriuo* 
t žmonės kuria per amžius? sį uvtri- 

dtatature .u v •. i guojantj politiskai-eKonon.isks sd.u- 
Rus' j simą aiškina garsusis Vokietijos so- 
kodėi Į ciaidee'okrjitų teoretikas lia-l Ka ’t- 

sky. Kaina .................................. 10c

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiai* 

faktais parodo, kaip iki sjcl keitėsi 
draugijos formos, ir kode! turės bū
ti pakeistas kapitalizmus. Kaina tūx

____ ______ ____ „___ Rosi jos dai
Paimti uždengiama skali- Rusai vakar Lk-tmą valdo, tai kas NIHILISTAI 
j / i -n \ - i- - *yia tiesa apie Rusi a tai yra tt—įadą (skillet), uždėti

Lietuva buk tai yra

yia tiesa ap
aiit apie dabarine Lietuvos padėtį. Ko- 

; kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
P;l‘įky mus ; suos kia-. iraus galėsi gau 

mai- ’’ r,-įsipirkęs naajzi išleistą knygą 
. .“ * . . . . 98 pj- ’apių didumo. Kaina 50 tentųgarino ir pakaitinti 2-3 nn-j

Paimti baitos duo-l DELKO REIK1A SMOGUI
nos riekes (vienos dienos GERT IR VALGYT?

v . i Valdyt :r tęert reikia dėl to, ks.3
senumo), perpiHUIl pUSlHVt norisi, atšaus nepajmlvoięs zmojjns.
iv iiyrlpti i norisi. Dvi ko be vul-H uzuetl am SvOgUnj. L. •. Kio žmorus silpsta? Ir delko vienas 
dengti skaurada ir truouti : djoda daugiau spėkų, kitas, * ‘į mažiau ; Delko žmogui reikia cuk- 

(lUOBa • rau«. druskos ir kitų panašių dai v-

dugno svogūnų lieke, 
dėti tiuouti sviesto ar

r.utes.

pakaitinti. Po to 
apversti (svogūnai 
prie duonos prikibę*

Tragedija trijuose aktuose. Veiks
las perstato nužudymą care Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 23 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drųsiai kritikuoja Komos Kataliką 
bažnyčios autoritetą ir faktai* pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 221 pusi. Kaina ___  $1.23

KOKIUS DIEVUb ŽMONES

vedybos.lko skaityti straipsnį tuo pa-‘aukštai ant veidų ir arti no- jjepįnįj pj<ę 
vai- čiu mišriu vervbu klausimu, sies. 

minti. kadįJame buvo žiauriai našiep-’ Motervs su 
ge-kos lietuvaitės, kurios ište-. plaukus

reikia

ran'i. drasko;
laikori- l l; re.k.e’riebalų? Si- GARBINO SENOVĖJE?t’jos klausimus suprasi tikta: u sios .......... , .
ir pa

uos k! 
knygutės, 
kaina tik

suprasi
Parašė Dr. tr-mus. Jos 

15c

Kitaip sakant, 
kuose Įaukiėti
lietuviškas kraujas yra ge-ftos lietuvaitės, kurios 
resnis, kaip visų kitų tautų, ka už amerikonų, nes 
kad jo negalima maišyti su'girdi, išteka už dok- I .
kitokiu krauju, o kas mai
šo—tą reikia pasmerkti. To
kiu principu buvo auklėja-

proga as norėčiau 
(tur būt dideliam 
Ruko

1

pa
P-

ilgu veidu

IO: ll 1? kad

-akyii nuleidžiant 
Ardo'ant kaktos.

turi šukuoti taip, 
veidas atrodytų trum- 

is. To galima pasiekti,
keletą bangų

pasipiktinimui* ė. i daryti gyrimą per
nu Hitlerio Vokietijos vo-lietuvaičių, kurios išteka už >
kietukai. Jiems buvo kala-Į.-vetimtavčių. Musų

sumaisymas 
krauju” yra 
slkaltimas.

vedybos yra labai privatus 
reikalas ir todėl visuomenės 
“autoritetai” negali jo tvar
kyti.

Savo straipsny aš nuro
džiau. kad mišrios vedybos 
daugelyje atvejų pasidaro 
iš reikalo, kadangi vytų lie
tuvių yra kai kuriose šalyse 
daugiau, kaip lietuvaičių. 
Ponas Rūkas sako, kad 
“reikia smerki ir kiek gali
ma drausti tuos, kurie lin
kę sudaryti mišrias santuo
kas,” bet jis visai nenurodo, 
ką turi daryti musų vyrai 
Australijoj ar Anglijoj, kur

VIšuo- i
mer.eje iau toKia nusistove 
jusi tradicija, kad moteris 
negali pasipiršti vyrui. Ji 
turi laukti, ko! jai kas nors 
pasipk-š. o jei ji pirmoji iš
drįs prabilti apie savo jaus
mus. tai iš jos visi 
juoks. Ką merginai

kurieTiem. 
gunus, pipirus

mėgsta

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, Kortel Romos

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų iečiai? Kokias žiny- 

’ čiits jie buvo įsteigę? Kodėl žmones 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos kilosimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga .. $1.M

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

sudėtos įvairios

gyi _ popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
. ‘ išaiškinta visa jų bepatystės i>tcri- 

k.? »» 2S-i ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš-
rrin<; nrip<knniu^ 1»b-d tin-'kibs nupuo!imas. Šią knygą turėtų 11 IUS pntVKOIUG. , laoul ll.l Į perstąjtyti kiekvienas vyras, tėvai 

* ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne

ir kitus

ką pusryčiams
Be to, galimi Paminti ispanišku 

i-t-.imo vie- vidurį,
'■ Šonų ant kaktos nuleis- 

a r.gas. Bangas daryti
ie ar., vaivos viršaus, bet iš 

• - i. ' įmurusias. Skrybėles
•?iink*i tokias, kurios eina 
platumą, ne Į aukšti.
Jeięu turite ilgą nosi, ne

nešioti skyrimo per vidurį, 
toK?: šukuosena paryi 

OarrtlJKinii no?:.
nesiperša. o’, Ketui kambiam veidui,

pas•-j nes

kiaušiniai 
budu. papultų į tokią kurigTj globą. Lara- lietuviškos dainos

Reikia paimti:
11/3 puodelio greitai išve»-(l:C'- 

čiu ryžiu (precooked rice)
1 vidutinio dydžio svogūną, 

smulkiai supiaustytą
1 
4 
1
Žiupsneli druskos (pusę šaukš

tuko)
žiupsnelį cukraus
2 šaukštus sviesto ar ruaręar:

šė’kun. Geo. Townser.d Fox. D. D., apše musų tautą, aj ie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmina 
jūsų laisvas nuo darbo valandas, le
delio formato, 223 puslapių knyga.

sulietuvinu Fe.-d.nar.d de S: 
Kaina
ŽEMAITĖS RAŠTAI

mcgii m 
25c

Ar žri&te, kad Žemaitė buvo vie- Į 
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar KAIP

. Euno’e yra daug visokių eilių ir dai-
Įnų. Kaina .................................. $1.06

TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTUŲ PILIEČIU?

jeigu lietuviai
svetimtaučiai peršasi? Ne-;; aip ir ao kiltam, tinka pa- 
jaugi dėl lietuvybės laboj prasta, trumpa ir iš šonų 
likti netekėjusiai? Ir kokia’suplota šukuosena.

ma Į galvą, kad vokiška ra
sė yra aukštesnė už visas 
kitas ir kad vokiško kraujo 

su “žemesniu 
neleistinas nu- 
Jeigu vokietis

vesdavo lenkaitę ir nenorė
davo nuo jos skirtis, tai to
ki vokieti Hitleris be cere
monijų Įmesdavo i koncen 
tracijos stovyklą, nes vedy
bos su svetimtautėm nacių 
akyse atrodė didžiausias 
nusikaltimas prie 
tautą.

Pono Ruko akyse mišrios 
vedybos irgi yra nusikalti
mas, kuris lietuvį atskiria 
nuo tautos. Ką gi. jeigu 
tokiu rasistiniu principu au- 
klėsime savo vaikus, tai jie 
tikrai bus neblogesni šovi
nistai, kaip vokiečių naciai. 
Gal p. Anis Rūkas ir kiti

nauda iš to lietuvybei? 
voKieciu riau. kad Jį ištekėtų už

timtaučio ir išauklėtų 
kus lietuviškoje dvasioje, 
negu liktu viengungė. Iš 
mišrių vedybų gimusių val
kti lietuvybei gali būti dau 
giau naudos, negu iš patrin
tų, kurie gyvena ir miršta 
viengungiai ir bevaikiai.

Marė Pakarklisns.

žinote, kad ji buvo paprasta kai- 
. . . , mo moteris, mažai mokslo išėjusi,

supiaustytą mažą žalią pipirą. gyveno akyje ir augino vaikus, kaip .. .... ...
šaukštus kiaulienos tauku pūkštančiai ir milionai kitų moterų.

, ... ; 9 paskui ji eme apysakas rašytu(2. r .• , ,7 , ;1/4 puodelio tomeicių sunkos j Jos apysakos vra tikras gyvenimas, ‘••'tuvių ir anglų kalbose.
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet • !n" ............................................ -
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-jjĮj^jję^g gy ALINA** 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos ,'** . ,* .
aprašė. Žemaitė vra dau£ raštų pa-1 Aroa, Kaip Kaukazo ^tarb&ininkaaf 
rašiusi Lietuvoje’ir Amerikoje. “Ke-: Pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
leivis” parduoda jos rrštus parašv-ijšs įgijo valdžią ir pabalino savo ba
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi • V?£JSS draugus. Labai Į.’jrr.i knyv*.
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-. Kaina................................................ 25c
se raštuose ji gražiai aprašo, gra-1
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu-'KODĖL Al? NETIKIU 
s'# gyvenimo t>udą ir musų papro-'j nipyi* 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar-' ' •

rtirGi-o ;,.lsios rašytojos parašu, taipgi paveik-J . . ... , , , , .
■ ! šiai vaiką p.ieglaodų, kurias 2e-i _ posako, kodėl ,g»-V,

no
kiaušinius

Sudėti
svogūnu?

į skaurada ryžius 
žaliaji pipirą

iru-

dėka kaklą atvirą.
Žemos moterys neturėtų 

;,‘šit:ii plačių skrybėlių, nes 
s ias da'o dar žemesnes.

užvirs, tuomet 
ugnį. pašutinti

sumažinti 
minutes

2Oe

torom*nirto n-»ri 
papliat

savo raštišką lietuvių kalbos žinofi-
1 nsą. šita gramatika yra tinkama -i- 
Į siems, kas nori gerai lietuvių kal

bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
! Kaina tik ..................................cl_i>0
PfAVO KELIAS 1 
SOCIALIZMĄ,

kelioms dešimtims vyru patriotai mano. kad tikslas 
tenka viena lietuvaitė mo-' pateisina priemones, taigi, 
teris. Lengva vra sakvti, kad ir rasizmas geras daly-

Šukuosena ir Vei^e

POLICIJA IEŠKO PASISLĖPUSIO JAUNIKLIO

New Jer«ey policija ieško 16 metų Claus Eischen, kurio 
lįvai buvo atrasti nušauti namuose. Apačioje kairėje 
matosi nušautas tėvas, o dešinėje nušautojo tėvo “kita 
moteris,“ kuri laikraščiuose perskaitė apie Eischen šei
mos tragediją. Jaunasis Eischen kur tai dingo po šei
mos tragedijos.

Daugeliui moterų tinka
mas plaukų sušukavimas at
rodo esąs sunkus ir keblus 
dalykas. Teisybė, pritaiky
ti šukuoseną prie veido, pa-

^mminislai ir
Žmonos Vagyste

Jugoslaviios komunistų 
•;.artijo> k- .grėsė dalyvau
ja 2(300 delegatų. Tarp il
gų savo vadų kalbų, dele
gatai išklav ė vieną nepap-

veido! rastą išpažintį. Tame kon- 
nėra lengva. Į prese žodi paėmė Liubo- 

moterų šukuojaidrag Džiui ič, federalinės 
“pagal mada,” ne-p aidžios generalinis

ir nukelti nuo ugnies.
Kitoje skauradoje, pridė

jus sviesto, suleisti keturius 
kiaušinius ir pakepti ai.t 
mažos ugnies, kol baltymail 
susitrauks. Tuomet uždeng-’ 
ti skauradą ir pašutinti 3-4 
minutes. Iš pirmosios skau- 
rados išimti vyžių-svogunų- 
pipirų mišinį, padalinti i 
keturias lygias dalis ir su
dėti į lėkštes. Ant viršaus 
uždėti po kiaušinį.

sii Likti toki sušukavimą, 
kurs paryškina gražius 
bruožus ir paslepia 
netobulumus,
Eaugeii? 
plaukus
žiūrėdamos, kad kas tinka 
pailgam veidui, visai netin
ka apskritam veidui. Kiek
vienas veido tipas reikaiau- 
a kitokios šukuosenos. Vra 

keturi veido tipai: ovalinis, 
apskritas, pailgas ir ketur
kampis. Tobulas veidas yra 
ovalinis. Tai kiaušinio for
mos veidas, kurio plotis su
daro du trečdaliu veido il
gio, matuojant nuo kaktos 
iki smakro. Tokiam veidui 
tinka beveik visos šukuose
nos.

Apskritas veidas yra 
toks, kurio plotis beveik ly
gus veido ilgiui. Tokiam 
veidui įeikia imti šukuose- 

kuri palieka kaktą ne
uždengta. Bangos turi eitiO o- O
į viršų, ne į šonus. Aukšta 
šukuosena veidą pailgina 
Iš šonų plaukai turi būti 
priploti, o ne pasipūtę. Ge
riau nešioti trumpus, o ne

sekre
torius. ir rbdydamas pirštu 
i Serbijos ministerių pirmi
ninką Petar Stambolič jis 
pradėjo skųstis, kad Stam
bolič pavogęs jo žmoną!

Komunistų kongresas to
kios kalbos nelaukė ir kaip 
išgirdo apie tokią vagystę, 
tai net išsižiojo. Apkaltin
ai is Stambolič laike tos 
kalbos -ėdėj i tarpe garbin
usi večių -eenoje. Jis, pa

gal spau/b.s pranešimą, 
ma diniu v« idu” išklausė 
kaltinimo kalbos ir neėmė 
žodžio nei >avo garbei nei 
savo meilei apginti.

Kada Džiurič kalbėjo ir 
kaitino Stambolidą dėl žmo- 

o pavogimo, kongreso va
dovai susigriebė uždaryti 
garsiakalbius ir Džiurič kal
bos galą girdėjo tiktai ar
čiau sėdintieji delegatai, o 
kili ir paliko nesužinoję, 
kaip Stambolič pavogė žmo-

JULIJA RAJAUSKAITĖ

Garsi lietuvė pianistė Julija 
Rajauskaitė. kurios vardas ne 
kartą skambėjo Europos spau
doje, šj sekmadienį atvyksta iš! 
New Yorko į Bostoną ir čia! 
dalyvaus Bostono Lietuviu Vy-I 
ru Choro koncerte. Tas kon-! 
certas bus South Boston Higiri 
School auditorijoj, Tnomas Pk. 
ir G St. Koncerto pradžia 3 
vai. po pietų.ilgus plaukus. Ypač apskri-’ną iš savo partijos draugo.

Aktorė Barbara Payton sku
biai grižo iš Londono namo 
pas savo serganti kūdiki.

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo sišRinimąs. 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
!PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

I
I

Labai įdomus senovės filosofų da- 
ieidimai apie žemes išvaizdą. Pagal 
d-ugeiį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado kalba-..” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

SOCIALDEMOKRATU A IR 
BOLŠEVIZMAS 

Pagal K. Kautsky naujesnioraia 
žiriomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina............................. 20e

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė s:tuc svarbiu 

klapsimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina .................................... 10c

J/ a m y t ė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį/
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį/ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
B’S E. Broadway, S«. Bo«U»a 27, Ma>».



hh. 46, Lūjikričiu 12, 19A2, EELEIYI2, CO. BOSTON Puul&pic Septintas

Lebanono Moterys

Arabų valstybėj Lebano- 
rte išleistas patvarkymas, 
pagal kuri ir moterys gauna 
balsavimo teisę. Bet kol 
kas tiktai moterys baigusios 
mokyklas gauna balsavimo 
teisę, tuo tarpu kai vyrai, 
nors jie butų ir beraščiai, 
gali dalyvauti rinkimuose.

Lenkai ir “Ike”

Lenkų kariuomenės bu
vęs vadas, generolas Wla 
dyslaw Anders, po Ameri
kos rinkimų pareiškė, kad

Ceilonas ir Indija

Indijos vyriausybė pa
reiškė protestą dėl Ceilono 
parlamento svarstomo Įsta
tymo, kuris numato aprėžti 
pilietines teises 800,000 in
dų, apsigyvenusių Ceilono 
saloje. Pilietybės Įstatymas 
numato, kad tik išgyvenus 
gana ilgą laiką galima gau 
ti Ceilono pilietybę.

Vėl “Nuoma-Paskola”

Amerikos vyriausybė vėl 
pasiuntė Maskvai reikalavi
mą grąžinti Amerikai 186

Buvęs vokišku nacių generolas, parašiutininku vadas gen. 
Bernhard Ramcke (dešinėj), hitlerinių SS dalinių suva
žiavime smarkiai kritikavo Ameriką ir vadino musų šalį 
“karo kriminalistu.*’ Kairėj matosi kitas nacių generolas. 
H. Gille. kuris po Ramcke kalbos aiškinosi kad jis neži
nojęs. ką Ramcke kalbės.

darbių sumažinimą. Jie to 
nesupranta, ir todėl visai 
neprotestavo, kada dirbtu
vė keitė savo darlx> rusi, ir 
nesuprato vėliau, nes siun
tė delegaciją pas unijos va
dovus pasiteirauti, kas čia 
atsitiko. Siuntė visą komi
siją, lyg tarsi lokalo dele-

gen. Eisenhowerio laimėji- laivus, kuriuos Amerika pu
mas sukėlė lenkuose vilties,’skoĮįn0 rusams karo metu] 
jog “Lenkijos išsivadavimo]įr kuriuos rusai
diena yra nebetoli.” Gen.
Anders vadovavo lenkų ar
mijai po gen. Eisenhovverio 
vvriausia vadovvbe.

“užmiršo”

Rusijos Lėktuvai

“American Aviation Ma
gazine” praneša, kad Rusi
ja dabar turinti greitųjų 
lėktuvų, kurie gali skristi 
1,700 mylių per valandą 
100,000 pėdų aukštybėse, 
Tas pats magazinas sako, 
kad Rusija tobulina ir dar 
greitesnius lėktuvus, kurie 
iškilsią 200,000 pėdų ir lėk- 
sią net 2,500 mylių per va
landą.

sugrąžinti. Jei rusai laivus 
grąžins, Amerika sutiks nu
rašyti 11 bilionų dolerių 
nuomos - paskolos sumą iš 
$800,000,000.

Anglijo* Plienas

Tai vis nežaboto kapitaliz
mo gobšumo išdava.

Stoka Susipratimo

Šveicarai Į Everestą

Šveicarų kalnų laipioto
jų ekspedicija kopia i auk 
čiausią musų žemės kalną
Eeverestą, 29,002 pėdų 
aukščio. Ekspedicija jau 
yra Įkopusi apie 20,000 pė
dų aukštyn ir, “jei viskas 
gerai seksis,” tai šią savai 
tę pasieksianti kalno viršų 
nę.

Anglijos konservatorių 
vyriausybė Įnešė Į parla
mentą Įstatymų projektus, 
pagal kuriuos plieno pra
monė ir sunkvežimiu trans-

Naujai atvykusieji, augę 
ir brendę vadistinėje Lietu
voje, kad iš pradžių nesu
prato darbininkų unijų

. .... . x. reikšmės, buvo galima at-poitas perleidžiama privati- ,ejsti Bet tokju neiJmanė. 
niams savininkams. Jau
virš metų W. Churchill’io 
vyriausybė žadėjo tokius 
Įstatymus paruošti.

Indonezijos Rinkimai

Indonezijos vyriausybė 
s- praneša, kad pavasari, ko

vo ar balandžio mėnesi, ten 
Įvyks parlamento rinkimai, 
kuriuose dalyvausią apie 
50,000,000 balsuotojų. Prieš 
rinkimus dar turi būti iš
leistas naujas rinkimų Įsta
tymas, kuris baigiamas pa
ruošti.

lių ir dabar pasitaiko. Vyk 
stant Montrealyje keliems 
didesniems streikams, nors 
gėda, tenka pripažinti, kad 
skebų eilėse matėsi ir lietu
vių.

Pagiri*.

Atitaisymas

Naujienos is Kanados
MONTREAL

Lapkričio 2 d. Neringos 
skaučių tuntas turėjo suei
gą. Be oficialiosios dalies, 
nors trumpa, buvo meninė 
programa. E. Kaidelienė, 
akompanuojant muz. Smil

Bendruomenės Valdybos 
Rinkimai

Rinkimai Įvyks gruodžio 
14 d. Išrinkta rinkiminė 
komisija.

Renkant komisiją neap 
sieita ir be kurjozų. K. L.

gevičiui, padainavo 5 dai- Tarybos atstovui, L. Gudui
nas, o skaučių tautinių šo
kiu grupė pašoko “kepurė
lę” ir “šustą.”

Baigiant tenka tarti žodi 
ir Montreaiio kolonijos ad
resu.

Nors skaudi, bet tiesa, 
kad musų kolonijoj jau ir 
jaunimas
alkoholio

vieninteliam senosios kar
tos atstovui, neleista bal- 
balsuoti, motyvuojant, kad 
jis yra kandidatas, o, girdi, 
demokratiniuose rinkimuo
se kandidatai negali bal
suoti.

Tai gruodžio 17 nakties 
Į parengimus be didvyrių demokratijos su-
nesilanko.

Taip pat skaučių sueigo
je nesimatė senosios kartos 
dukterų.

Meskime beprasmius gin
čus, o susirūpinkime degan
čiais reikalais—kova su gir
tuokliavimu ir nutautėjimu.

Gimnazija Gyvuos

Kasdien gimnazijos rė
mėjų skaičius auga. Į tal
ką gimnazijai išlaikyti Įsi
jungė ir abi Montreaiio Ko
mos katalikų parapijos

Lapkričio 2 d. Aušros 
Vartų parapijoje pravesta 
rinkliava davė $50.02. Šv. 
Kazimiero parapijoje rink
liava Įvyks lapkričio pabai
goje.

Taip pat tveriasi nauji 
rėmėjų būreliai. Susitvėrė 
valstiečiu liaudininkų klubo 
būrelis, baigia organizuotis 
LAS būrelis. Tik skautai 
per 6 mėnesius nepajuda iš 
vietos.

“Keleivio” š. m. spalių 
15 d. laidoje, po bendru 
antgalviu “Naujienos iš Ka 
nados,” buvo Įdėta tokia 
naujiena:

“Iš spaudos teko patilti, 
kąd musų pasiuntinybėje 
Wėshingtone dirba ministe- 
rio žadeikio sūnūs ir duk
tė (?). Romoje—p. Lozo
raičio sūnūs.

“O musų tautos veteranai 
pelnosi duoną pripuolamais 
darbais, ‘dženitoriais’ ir p. 
Visuomenei reikėtų i tai re
aguoti.”

Lietuvos pasiuntinys Wa 
shingtone, p. P. Žadeikis

pratimas. Vargu tas prives 
prie apjungimo abejų kar
tų ateivių vienon bendruo
menėm
Naujas Vyr. Skautininkas

Šarūnui pasitraukus, jo 
vieton pakviestas inž. Bulo
ta.

Montrealiečiams jis gerai 
pažįstamas iš Vasario 16 d. 
minėjimo—reikalavęs Lie 
tuvai autonomijos, o pla
tesnei lietuvių visuomenei, 
nepersenai “N. L.” šaukęs 
skautus visomis jėgomis Įsi 
jungti Į kovą su netikinčiai 
siais, kurie esą . . . “niekin
gi” žmonės.

Skautai gavo gerą auklė
toją.

Pragyvenimas Brangsta

Kanadoje pragyvenimas, 
kaip tai maistas, rūbai ir ki
ti butini pragyvenimo reik
menys, brangsta.

Darbininkų uždarbiai ne
spėja brangenybės pasivyti.

Tinkamiausios ilgiems 
vakarams ir Kalėdų dovanoms 

KNYGOS 
gaunamos iki Naujų Metą 

beveik už pusę kainos 
ŠI.IITTARNIAI. Pirma kny- 

pastebėti, kad 2a> burtoje tiek daug pasakyta 
krv- aP*e •‘^mer’k°s lietuvių gyveni- 

':no sunkumus, vargus ir kovas 
dėl lietuvybės. 652 puslapiai, 
-Jono šliupo, "dėdės” šerno ir 
kun. Dembskio atvaizdai, kai-

eretikus naikinti. Katalikų 
rašytojai apie albigonis kal
ba, kaipo apie “maniekie- 
čius” (nukryžiavote perso 
mokslininko Mani pasekė
jus).

Verta dar
vienas iš žymiausiu
žiaus karių, jau minėtas an- 

gatas tokio sunkaus darbo glų avantiūristas de Mont 
negalėtų padaryti! fort, kuris siekė pats atsi

Gali būti visokių priešas- sėsti i Tuluzos hercogų sos-‘na doleriai, 
čiu, kodėl dirbtuvės keičia tą, žuvo 1218 metais kovojej šIRDIIES RI MAI, 
darbo rusi. Gali atsitikti,’prie Tuluzos, kada miestas’kos lietuviu
kad unija negali sutrukdyti buvo kryžiaus 
dirbtuvei keisti ’ ’ 
jos viršininkai

darbą. Uni 
privalo na

riams paaiškinti, kodėl uni
ja sutinka su darbo pakei
timu dirbtuvėse. Bet vieto
je paaiškinimo musų 
misija” parvežė iš unijos

tas.
karių apgul-

—J. Sk.

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiat minėtus 
skausmu-. REUMATIŠKUS SKAUS- 

«i.- MUS, RANKU, KOJŲ SKAUDĖJI- 
MO IR TIRPIMO. NEURALGIJA, 
NUOVARGI. DIEGLIUS. Jeigu tam 

, , _ _ . , sta įvertini savo sveikatą ir ja bran-naujieną, kad J. Buivydas gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
“apšmeižė unijos viršinin- £į‘™rd£uir antraš* ir s,ųsk Š1JJursl

čiuoti J. Buivydą.
Aš pilnai suprantu, kad 

nei bolševikams nei smeto- 
nininkams nėra malonu, 
kada viešai kalbama apie 
jų bendrą frontą. Vieni juk 
dedasi dideli antifašistai, o 
kiti sakosi esą griežti anti 
bolševikai, bet musų unijos 
lokale jie susibičiuliavo ir 
puikiausiai sugyvena. To
kia keista vienybė jiems 
patiems akis svilina ir jie 
nori, kad niekas apie tai 
viešai nekalbėtų. Supranta
mas jų noras, bet kodėl ko
respondentai, rašydami i 
Į laikrašti, turėtų tą faktą 
nutylėti ?

Kaip musų lokalo virši
ninkai supranta savo uniji
nes pareigas matysime iš 
Kazio Kundroto raporto, 
kaip jis paduotas tysliavi- 
nėj “Vienybėj.” Ten skai
tome apie tą raportą:

“Kundrotas pastebėjo, kad 
prieš porą mėnesiu viename lo
kalo susirinkime J. Buivydas 
puolė Amalgameitų unijos vir
šininkus ir musų lokalo Joint 
Boardo atstovus, jog jie lei
džia dirbtuvėse numušti darbi
ninkams algas, esą ir jam (Bui
vydui). kuris dirba kitataučių 
dirbtuvėj, numušė ‘preisą’ . . . 
net 12c. Buivydui padarius 
viešai toki pareiškimą, Pildo
moji Taryba kreipė domę j tai 
ir svarstė susirinkime. Svars-

ninją dėl naujai paderintos Deksnio 
kus”! Išrodo, kad J. Bui- Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 

, ... , , - mokesčio, pavartojęs savaite laiko,vydas tik sapnavo, kad jam •igu nesijaustum stipresnis ir svei- 
uždarbis mažinamas. ites.n!s’ ,r .JUfIls tada Kys-. Įzink mums likusią ir jums daugiau

Musų lokalo vadovai ir niekas nekainuos. Alės žinom, kad
, • j .. ,,i-i tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir(labai' dar nežino, kad dirb- tamstai. Užtikrinam pasekmes.
tllvės nerėhmas iš {revpsnio' r:i s<nas *r teisingas priežodis:tuves, perėjimas is geiesnio kas tepa> ,as h. važiU4)ja Tad jei}ru

darbą reiškia nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Alostim. (12-5-3) 

DEKEN’S PRODL'CTS

Ameri 
gyvenimo roma

nas ; pirmas apie širdį; ilius
truotas; 450 puslapių; kaina 1 
doleriai.

ČIKAGOOS ŠEŠĖLIAI. Sep
tynios novelės, baisesnės už 
Upton Sinclair’io RAISTĄ; 
iliustruotos; 316 puslapių; kai
na. 3 doleriai.

Visos 3 knygos sykiu tik '
6 dolerius! Bet šita beprotiš
kai numušta kaina galios tik 
iki Naujų Metų. Todėl nedels
kite, bet tuoj kiskite i voką 6 
dolerius ir siųskite; Dr. Alg. 
Margeris, 3325 So. Halsted St..
Chicago S, III.
kaštus apmokame.

Persiuntimo

P. O. Box 
Newark 1. N. J.

PAIEŠKOJIMAI

j prastesni
darbininkų uždarbių suma
žinimą. Kalbama, kad vie
na lietuviška šapa, kuri dir
ba aukštesnėj “lainėj,” irgi 
pereis i žemesnę rusi ir jei
taip atsitiks, tada ne vienas' ---------
J. Buivydas, bet daugeli g Paieškau savo tetos, Juzės Bru- 

.. . ,. . .. žaitės, kilusios iš Ukrinų, Židikųunijos narių patirs, ką reis- \ alsčiaus ir gyvenusios apie Bostc-
kia darbo rūšies mainymas bas ar?“ £g malones nian parašyti. As is tevy
dirbtuvėse. Tik musų lo- esu Al. Tiškiutė. Dabar mano ad- 

kalo viršininkai, kaip tikri Mrs. m. rreimanas.
unijiniai avinėliai, sakosi
nieko nežiną ir tur būt vėl

GYVOJI JĖZAUS KRIS
TAUS BAŽNYČIA

513 Leor.ard SV, Brooklyn, N. V.
Pamaldos už ligonius kas sekma

dienis, 3 vai. popiet. Lietuviškos 
kanklės bus dovanotos tam, kas duos 
ątsakymą-nurodymą pagal šv. Raš
tą, kad išganymas ateina nuo žydu. 
Jono Ev. 4-22. Taipgi, kaip galima 
pažinti žydą arba prilyginti prie 
krikščionių.—N. D. K. arba T.— 
Lietuviškos giesmės.

Pamokslininkas D. Diskevičius
Visus kviečiam atsilankyti aukš

čiau paduotu adresu. Įžanga nemo
kama. Atsilankyk arba rašyk.

< Skelbimas—10)

radiją, kad mirt 
paskui vėl smirdė

jau, kad mirė ir Juozas Raštikis; 
bet yra dar du Raštikiu broliai— 

Viršininkai Aligustin: is ir Liudvikas. Alės au- 
. . . * . : Srom kaimynystėj ir jie yra peri
JU pareiga mano pažįstami, todėl laba: norėčiau 
nariu into- ’osiiikti Aupustiną Raštikį, bet ne- 

- i žinau jo adreso. Kas jį man pra-Visu nariu, o ne Da- neš, busiu labai dėkingas. Alano ad- ---- <47)

i T • . Girdėjau per JOint Adolfas Raštikis:siųs “komisiją’
Boardą?

Musų lokalo 
lyg nežino, kad 
yra ginti lokalo 
resus.
rinktųjų. Jei naivs yra 
skriaudžiamas, lokalas turi 
jį ginti, o ne bėgti Į Joint 
Boardą su skundu. šito 
musų tysiiaviniai ir bimbi- 
niai čyfai nesupranta. Jiems 
svarbu išlaikyti unijos vai
ras, o jei nariams uždarbiai 
mažinami, tai lokalo bend-j 
rafrontininkai
čia “šmeižtas.” 
šmeižtas!

Nemalonu kalbėti apie 
musų viršininkų “raportus,” 
jie tokie tušti, vėju pamušti 
ir neapykanta atskiesti, kad 
jų besiklausant norisi
užsikišti. —V. P

resas toks:

šaukia, jog( 
Nieko sau'

So.

Franas Bumsa,
P. O. Box 102. 
Asbburnham. Mass.

APS1VEDIMAI
I

Vieniša našlė ieško gyvenimo 
draugo su aukštuoju mokslu ar arti 
to, tarp -10 ir 55 metu amžiaus, ge
ros sveikatos ir išvaizdos. Prašau 
man rašvt: (1G)

Mrs. O. N.,
C:’,r> Broadwav, So. Boston 27, .Mass.

Krikštija Nevienodai
Krikštija bepročius, ir krikštija 

protingus. Iš tų dviejų vienas yra 
tikras. Jeigu nežinai, kuris yra tik
ras. aš pasakysiu veltui, tik parašyk 
man ir įdėk 3c štampą atsakymui.*

Alik Aimi>'..
3444 Mass. St., Garv, Ind.

(51»

dėl tos žinios mums prane- unt p T pa,lar- iSvad? ka(| 
sa, kad jis jokio sunaus ne-,pasjteįravjmuj j-gj^įa kreiptis Į 
turi,. o JO duktė lanko uni-;jojnt Board ir išrinko tam rei- 
versitetą ir gyvena su tė-jkalui komisiją, Į kurią ir aš 
vais, bet pasiuntinybėje ne- patekau. Komisija pasiteira- 
dil’ba. įvus Joint Boarde. pasirodė,

Dėl p. Lozoraičio sunaus.Ka<^ Buivydas apšmeižė unija' 
darbo p. Žadeikis sako, kadįvirsini7^us tikslu atgauti pra- 
Romos pasiuntinybėje tar-'rast? !taką unijose nariuose. ’ 
nautojai yra samdomi prisi-! Reikia pasakyti, kad tys- 
laikant Įstatymų. Įliavinė gazieta gana teisin

Nuo savęs turime pa; gai atpasakojo Kundroto 
reikšti apgailestavimą, kad'raportą. Kundrotas dar
musų korespondentas kur-pridėjo, 
tai gautomis žiniomis su
klaidino skaitytojus, juo la
biau, kad jis nenurodė sa
vo skelbiamų žinių šaltinio.
Poną P. Žadeiki atsiprašom 
dėl jam padalyto nemalo
numo.

unijos virši
ninkai Įsakė lietuvių loka 
lui ‘sutvarkyti’ J. Buivydą

kad

susirinkimuose ”

MUSŲ PADĖKA

Faktai Juos Šmeižia
BROOKLYN, N. Y.—Bu

vau siuvėjų 54 lokalo narių 
paskutiniame susirinkime. 
Klausiausi, kaip laisviečiai 
ir smetoniniai vieningai rė 
kė dėl tariamų šmeižtų. Ir “ 
d. Paulauskas, ir p. Gudas, 
ir visa laisviečių sėbrija 
“protestavo” prieš “Kelei
vio” korespondencijas, esą 
jos “šmeižiančios” garbin
gus vyrus, kurie sudarė bol
ševikų ir tautininkų bendrą 
frontą. Svarbiausiai tie 
“protestonai” siekė nulin-

Puikus raportas, nėra kasi 
sakyti. Narys skundžiasi, 
kad dirbtuvėje jam numuš
tas perpus uždarbis (gau
davo nuo štukės 24c, o da
bar gauna 12c). Unijos va
dovybė skundą išgirdo, bet 
nesuprato, kas čia darosi. 
Todėl lokalo viršininkai nu
siuntė delegaciją į aukštes
nę unijos Įstaigą ir ten su
žinojo, kad ... J. Buivydas 
apšmeižė” unijos viršinin

kus.
Musų lokalo viršininkai 

patys nepajėgia suprasti, ar 
sumažinimas “preiso” nuo 
24 centų iki 12 centų yra 
algos numušimas ar ne? Jie 
nesupranta, kad dirbtuvės

Reikalinga' Moteris
Ieškau moteries į kompaniją prie 

žuvies biznio. Turi būt teisinga ir 
ištikima. Amžiaus gali būt tarp :.5 
ir 50 metų. Aš esu lietuvis, bet il
gai gyvenu tarp amerikiečių ir savo 
kalbą jau primiršau, todėl geistina 
kad laiškai man butų rašomi anglą 
kalba. (47)

Steve J. MiiiaušfeaS.
Box 105,

Wells, Maine.

DŽIOVINTOS UOGOS
Palmiškos džiovintos 
Uogos yra gerai dėl 
tų. kurie turi užsise- 
nėjusių šalčių galvo
je, erzinančių skaudė
jimų kvėpavimo kana
luose. kaip tai nosyje 
ar gerklėje. Palmiš
kos Uogos yra išdžio
vintos taip, kaip džio
vintos slyvos, ir jas 

galima valgyti kaip džiovintas
vintas slyvas, ir yra g°rai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kūno 
pagerinimo. $2.00 svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass

tain

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsti! aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 
gauti “Keleivio” knygyne gau- 

ausis šiai iliustruotą, su 272 paveiks- 
ilais ii- “Salemor.o Galva” Didįjį 
fSapnininką. Su prisiuntimu kai
na ?1.50. Adresuokit: 

KELEIVIS
636 Broadway, S. Boston, Mass.

I

Abu iš gelmių širdies dė
kojame visiems kartu malo
niems giminėms, draugams, 
kaimynams ir pažįstamiems 
už mums parodytą užuojau
tą, už rašytus laiškus, dova
nas, gėles ir už lankymą li
goje esančio.

Taipgi širdingai dėkoja
me visiems laikraščiams, 
kurie mudviejų sunkiose 
dienose moraliniai ir dva
siniai pagelbėjo mums p 
gyventi sunkų laikotarpi.

A. J. Jokūbaitis ir 
Žmona Teresė.

K- •-

Nuiovė 82 Kiniečiu

Iš Hong Kongo praneša 
kad bolševikai pasmerkė 
mirti 82 ūkininkus už ne 
pristatymą nustatytos kvo
tos ryžių. Ūkininkai buvo 
sušaudyti spalių 27 ir 28 
dienomis Tsengsbinge.

ALBI ERETIKAI

(Atkelta iš 4 pusi.) 
kurie žmonės kalba apie ro
žančiaus galybę kovoje 
prieš eretikus ir mini šv. 
Dominiką, tai tie žmonės 

kadsąmoningai užmiršta, 
perėjimas Į prastesnį darbą šalia rožančiaus veikė
darbininkams reiškia už- tokie ginklai, kurie

ir ki- 
padėjo

A. L A LI O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškaa

Nauja laida. Kaina $14.00. Pinigus siųsti kartu 
su užsakymu.

DR. D. PILKA, 546 E. Broadway. Boston 27

i

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Lithnanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuviu 
Fraternalč Organizacija 

įkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,120.350.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.0’ ik: $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuvūu 
nuo gimimo dienos iki 60 meta 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paašškinimų klauskite vietinėje SLA
kuopoje, ar rašykite į centralinę raštinę tokiu adresu

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 We»t 30th Street New York 1, N. Y.

bH<•
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A. L. BENDRUOMENES 
SUSIRINKIMAS LAP. 14

MIRĖ IEVA KONČIENE

Susirinkimas įvyks penk
tadienį, lapkričio 14 d., 7 
vai. vakaro. Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje, South 
Bostone. Tame susirinkime 
bus sudaroma pastovi bend
ruomenės valdyba ir nusta
tomas ateinančių metų 
veiklos planas. Taip pat 
bus padalyti svarbus pra
nešimai iš musų kultūrinio 
gyvenimo.

į susirinkimą kviečiami 
visi, kūne įsirašė iškilmin
go akto metu š. m. gegužės 
mėnesį. Taip pat kviečia
mi visi kiti. kurie dar nėra 
įsirašę nariais, bet kurie su
pranta, kad tik vieningomis 
lietuvių jėgomis išsilaikysi
me gyvi šių dienų pasaulio 
sūkuriuose.

Tat, mielas tautieti, įsi
dėmėk laiką ir vietą
skirk tą vakarą lietuvybės 
reikalams—dalyvauk labai 
svarbiame tuo reikalu susi
rinkime, įsirašyk aktyviu 
nariu, jei dar nesi to pada
ręs. Kviečia—
Amerikos Liet. Bendruomenės 
Organizacinis Kom. Bostone.

ŠI SEKMADIENI
DIDYSIS KONCERTAS

Spalių 29 d. Roslindale 
General Hospital mirė Ieva 
Končienė (Devenvtė), susi
laukusi 63 metų amžiaus. 
Velionė buvo kilusi iš Va
balninku valsčiaus, Parijų 
kaimo. Amerikon atvyko 
1909 metais ir visą laiką 
gyveno No. Abingtone. Pa
laidota lapkričio 3 d. Liko 
vyras, Jonas Končius, ir ve
dęs sūnūs Liudvikas, kuris 
turi didelį medaus ūkį No. 
Abingtone, netoli nuo Bos
tono.

Sūnūs Liudvikas, 
Marti Ona ir 
Anūkai.

BOSTONO VYRŲ CHORAS DUODA KONCERTĄ

Bostono lietuvių Vyru Choras ši sekmadienį. 1 pkričio 18 d., duos puiku koncertą South Bos
tono High School auditorijoj. Koncerto prad ia vai. po pietų. Chorui vadovauja kompo- 
ėterin< Julius Gaidelis. Koncerte dalyvauja pi tnLstė Ju'ija Rajauskaitė ir Metropolitan Ope
ros solistas Algirdas Brazis.

Lietuviams Priklauso
Pinigu iš Valdžios!

RE AL ĖST ATE and MORTGAGES
JOHN P. TUINILA

Parduodam namus mieste ir 
apielinkėse.

Skolinant pinigus ant pirmą 
ir antrų morgičių.

395 Broadway 
South Boston, Mass.

Tek SO 8-2885

RADIO PROGRAMA

Lietuvių radio programa 
per stotį WBMS, 1090 kilo- 
cycles, nauju laiku, 12 iki 
12:30 vai. per pietus, šį 
sekmadienį bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais malonė
kit rašyti ofiso adresu: 502 
E. Broadway, So. Boston 
27, Mass. Ačiū.

Steponas Minkus.

i Tol. SO 8-2712 arba BI 4-9019

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

Uotavlo Gydytoja* ir CMnrfsa
Vartoja vėliausio! konatvekiriio* 

I-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinta*

VALANDOS: nuo 24 mo T-l
134 BR0ADWAV.

SO. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA

įsa,ir pa-in tBostono

Valdžios atstovai prane-
kad vra 1,600 asmenų-

kuriems;

| RAŠYTOJŲ 
STATO

rajone,
priklauso apie $75,000 už 
jų permokėtus valdžiai mo
kesčius už 1951 metus. Čia 
paduodame lietuvius, ku-
i lems priklauso pinigų:

KLUBAS TREMTINIAMS PROGA įdavusiam garantiją Ameri 
ATŽALYNĄ” PAREIKŠTI PADĖKĄ1 kon atvykti.

---------  Bet kad tokia padėka ne-
Daug urnas tremtinių ne- butų visai “sausa,” patarti- 

butų buvę šiandien Ameri- na pridėti ir kokią nors au
ką BALF'o fondui, nes Vo-

Lietuvių Rašytojų Klubas, 
kuris jau treti metai veikia 
Internacionalinio Instituto 
patalpose, yra bene vienin-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

■Mina 
Ir an 7 M S

84$ BROADVVAY
BO. BOSTON, MASS. 

•OUth

Bostono Vyrų Choro di
dysis koncertas įvyksta šį 
sekmadienį. 3 vai. po pietų. 
South Bostono aukštojoj 
mokykloj (Thomas Park).

Koncerte dalyvauja Met
ropolitan Operos solistas 
Algirdas Brazis ir garsi pia
nistė Julija Rajauskaitė. 
Pats choras, vedamas kom
pozitoriaus Juliaus Gaide
lio, pasirodys su eile visai 
naujų dainų. Choras kon
certui ruošėsi labai rupes- 
tingai per keletą mėnesių. 
Vyrų choras yra dainavęs 
ir Bostone ir kituose mies
tuose, bet ši sekmadienį 
choras duoda pirmą savo 
koncertą, kurį visuomenė 
turėtų paremti.

ŠI ŠEŠTADIENI LDD 
21 KUOPOS PAŽMONYS

Dumka. Philip S. and 
Elizabeth R.. 322 Brookline 
St., Cambridge.

Dundulis. Alice L., 61
Appleton St., Boston.

Kantaravičius. Viktoras, 
51 E. Sixth St., So. Boston.

64

koj. jeigu ne geraširdžiai jų
giminės ir draugai, kurie kietijoj yra likusių dar apie 

telis Bostono kultūrininkų siuntė jiems garantijas, už-J 10,000 musų brolių ir sesių, 
sambūris, rodąs vis daugiau tikrindami pastogę ir dar-Į kuriais BALF’as ir toliau 

taigi pinigai

Šį šeštadienį, lapkričio 
15 d., 7:30 vai. vakaro visi 
yra kviečiami susirinkti į 
Strand Hali, šalia piliečių 
Įdubo, Broaday arti E St.,
South Bostone. Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 21 
kuopa čia ruošia šaunią 
“uhist party,” kur mėgstan
tieji galės pakortuoti arba 
Šiaip smagiai praleisti lai-

Bus skanių užkandžių tnoke.-cių 
ir kitko.

LDD 21 kuopa į šį pa- 
Žmonį kviečia atsilankyti 
ne tik savo narius, bet vi
sus kas tik mėgsta gražio
je draugovėje linksmai pra
leisti šeštadienio vakarą.

Reporteris.

i-

Krasnicki. Jeanne.
Hood St., Lynn.

Pečiukonis, Stanley, 
Albion St., Saugus.

Petkus, Martin J. and 
Josephine, 120 Lynfield St., 
Lynn.

Preskenis, John W. and 
Mary A., 806—5th St., So. 
Boston.

Rakauskas, Peter J., 4 
St. George Avė.. Boston.

Sabaliauskas, John, 26 
Dustin St.. Dorchester.

Zinkevich, Marion Ursu 
la. 8 June St., Dorchester.

Pinigai viršminėtiems as
menims nebuvo išmokėti 
dėl to, kad jų negalima su
rasti.

Viršminėti asmenys galės 
gauti pinigus jei jie parašys 
laišką: Director of Internal 
Revenue, Attention Clainis 
Section, 174 Ipswich St., 
Boston 15. Mass. Laiške 
reikia pažymėti vardą ir 
adresą taip kaip paduota 
viršuje. Reikia parašyti sa
vo tikrą vardą ir dabartinį 
adresą. Pažymėti savo so
čiai security numeri. Pasi
rašyti savo vardą taip pat 
kaip buvai pasirašęs ant sa- 

apyskaitos už
1951 metus.
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John J. Roman.

KALBŪS K’JN. KONČIUS

Grįžęs iš Vokietijos 
BALF’o pirmininkas, kun. 
Končius, atvažiuoja į Bos
toną. Jis kalbės South Bos 
tone lietuvių pobažnytinėj 
salėj šio ketvirtadienio va
kare, lapkričio 13 d., pra
dedant 8 vai. Jei kas tu
rės kokių klausimų, kun. 
Končius duos paaiškinimų.

Į susirinkimą yra kviečia
mi visi lietuviai. Įžanga ne
mokama.

NAUJAS SENATORIUS

Kongresmonas John F. Ken- 
nedy išrinktas i senatą nuo 
musų valstijos. į vietą r epu h-

BALF Spaudos Komisija, likono Henry Cabot Lodge.

gyvybingumo.
Nesivaržęs jokiom giiez-|

tomis rašytinėmis 
mis, ribojančiomis narių 
priėmimą, jų pasauliožval- 
gą ar srovinį priklausomu
mą. klubas jungia nemažą 
skaičių įvairių profesijų 
naujakurių ir senųjų Ame
rikos lietuvių, kurie tiktai 

misi literatūros, meno. 
mokslo ir kitomis kultūros 
problemomis. Jo susirinki
muos, kurie būna kiekvieno 
mėnesio pirmą šeštadienį, 
7:30 vai. vakaro, programą 
sudaro paskaitos, diskusi
jos, meninė dalis ir šiaip 
pasikalbėjimai aktualiais 
kultūros klausimais. šie
met klubas rengė poeto 
Maironio ir rengs K. Binkio 
didesnio masto minėjimus.

Kazio Binkio 10 metų 
mirties sukaktį rengiamasi 
Bostone atžymėti to auto
riaus dramos “Atžalyno” 
naštai vmu. Vaidinimas i-A •* *-
vyks gruodžio 14 d. Thom
as Park High School salėje.

įdomu tai, kad šiame vai 
dinime. be gausaus jauni
mo būrio, dar dalyvauja 
visa eilė Bostonui gerai pa
žįstam,ų kultūrininkų ir vi
suomenės veikėjų, kurie su-

oą.
Bet giminės ir draugai 

tąįsvklė- nebūtų visa to padarę, jei
gu juos nebūtų nuolat ragi
nęs BALF’as

BALF’as rinko tremti
niams drapanas, linko pini
gus ii- teikė visokeriopą 
pašalpą, kol jie gyveno Vo
kietijos stovyklose ir vargo 
kitur. Pagaliau BALF’as 
rūpinosi, kad jie galėtų at
vykti Amerikon.

Šiandien daugumas trem
tinių jau neblogai Ameri
koj įsikūrę, kai kurie jau 
turi ir nuosavą pastogę įsi
giję, automobiliais važinė
jasi. Vienu žodžiu, tremti
niai turėtų but BALF’ui la
bai ir labai dėkingi.

Bet kol kas nedaug tesi
mato to dėkingumo. Ver
tėtų panelyt bent dabar. 
Netrukus Bostone įvyks vi
suotinis BALF’o suvažiavi
mas, ir šita proga geriau
siai savo padėką pareikšti, 
patalpinant ją suvažiavimo 
programoj.

S u v ažia vim o į > r ogr a m a
bus knyg» s formoj. Ją gaus 
kiekviena.- BALF’o skyrius, 
kiekviena- suvažiavimo 
legatas, h* čia visi jie ma
tys. kad geros jų širdiesI 
tremtini.:; neužmiršo.

turi rūpintis; 
reikalingi.

Visas tokias padėkas su 
aukomis prašome pristatyti 
dar šį mėnesį, kad butų ga
lima įdėti jas į suvažiavimo 
programą. Adresuoti reikia 
BALF’o suvažiavimui ruoš
ti komiteto iždininkui, šito
kiu adresu:

BALF Chapter 17, 
c o Mr. A. J. Namaks 
409 W. Broadway,
So. Boston 27, Mass. 

BALF’ui butų malonu ir 
asmeniškai pamatyti trem
tinius suvažiavimo bankete, 
kuris įvyks sausio 10 vaka
rą. Statlerio viešbuty. 

BALF’o Seimui Ruošti 
Spaudos Komisija.

T

RADIO ŽINIOS

Norime dar kartą 
priminti, kad pradedant 
šiuo sekmadieniu, lapkričio 
(Nov.) 16, musų vedama 
orograma bus leidžiama 
nauju laiku, nuo 12 iki 
12:39 vai. per pietus. Kvie
čiame pasiklausyti. Stotis 
ta pati WBMS, 1090 kilo- 
cycles.

Steponas ir Valentina 
Minkai.

tartinai stengiasi atgaivinti 
.-cenoje šį jaunatviškos nuo
taikos K. Binkio kurinį. Jų 
• a-ii olivinas bus tikra sen
sacija.

Veikalą režisuoja Alek- 
a Gustaitier.ė, Lietu- 

•r o-i Valstybinio Te- 
aktorė.

• <u» 
f > 1v

atro

Veltui Klabeno Duris

VVorcertcryje buvo kla
benamos durys parapijos 
klebenu, kad surengus ben
drą vajų BALF'o naudai. 
Tačiau šv. Kazimiero para
pijos 4klebonas atsisakė ką 
nors daryti iki ateinančio 
-eimo. Aušros Vartų para
pijos klebonas šaukė lap
kričio 3 d. savo parapijos 
svetainėje naujakurius, kad 
atgaivintų tos parapijos 
BALF’o skyrių, bet pats 
apie bendrą vajų nič nieko 
neprisiminė. Tai toks sto
vis Worcesteryje su BALF.

Korespondentai.

Padėka gali but trumpa, 
kad ir - ūkio pavyzdžio:
BALF’ui i- jo darbuotojams: 

nuo. irdžiai dėkoja 
Juozas ir Anelė Žilvičiai.

Suvaži; .'imo programoj 
galima paskelbti savo padė
ką ir p ačiam asmeniui.

iLiETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Populiariikos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WHIL, 
1430 kle.

Biznio reikalais kreiptis:
409 W. Broadway. So. Boston.
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per mėtos gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Vinis insurance reikalais 
kreiptis i:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvray 
South Boston, Mass.

TeL SO $-1761 ir SO 8-2483

REIKIA I KAMBARIŲ’

Reikalingas 4 kambarių bu
tas su maudyne. Pageidauja
ma, kad butų South Bostone ir 
antram aukšte. Kas tokį butą 
turi, malonės pranešti šiuo ad
resu :

Mrs. Anna Bums.
2997 Washington St.. 

Roxbury, Mass.

REIKALINGI NAMAMS 
DALYKAI

Blanketai, pukhjdės, inpilai, 
antklodės, langų uždangos, li- 
nolėjus ir kilimai. Mokėt tik 
$1.00 į savaitę. Kolektorius 
ateina į namus. Telefonuokit:, 
JA 4-2578 ir klausikit: Broniek’, 
ar Kari. U7)

Tel. A V 24026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėiiomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto 
495 Columbia Road 
Arti L'pham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

Tet SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
optometristas

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto fld 7 vakaro

Seredomis:
Nao 9 ryte iki U dtaaa

447 Broadvvay 
80. BOSTON. MASS.

A. i. NAMAKSY
IBTATB A IN8UBANC1

409 W. Broadtrsy 
SOUTH BOSTON. HAflB 
Office TeL SOboston 4-0948 
Boa 97 OBIOUI STBBHT

TeL*P Artramy7'KoB£m.

I

tiekti
LBR i

Ca—’

Lietuviška Aptie 
Saviniakas H. CABIT 

100
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-414$
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietnvii- 
kai. Patarnavimas mandagią; 
kainos nebrangios. Gi 
čia jau 20 metų.

Massachut>etts valstijos gu
bernatorių išrinktas republi
konų kandidatas Į vietą gu
bernatoriaus Paul A. Dever.

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
I :OO valandos popiet iš stoties 
WBET 990 kle. Vedėjas: Povi
las Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St.. Dorchester 

Tel. CO 5-556-1

Išparduodami Kilimai
Austiniai ir miestiniai, vartoti bet 

peri, visokio dydžio. 10% nuolaidoj 
per ši menesį. Jūsų senus ffalim iš
valyti ir sutaisyti. Paimam iš na 
mų ir su~r^žinam. (19)

A. S. Itoyadjian Ruffs.
705 E. Broadvvay, SO 8-199S.

Krautuvė Pardavimui
Mėsos ir kitų valoffomų daiktų 

krautuvė So. Bostone parsiduoda 
prieinama kaina dėl navininko ne 
sveikatos. Kreipkitės: (49)

Nciphbnrbood Markct,
133 1» St.,
So. Boston.

PIANAS PARDAVIMUI
Mažai vartotas. kaip naujas 

pianas parsiduoda labai pigiai 
Kreiptis pas Maluk. 2-ras aukš
tas, 253 Goid St.. So. Boston.

(45)

Matracai

$10 gausit už seną jei pirksit 
naują—mokėt savaitėmis už 
naujus Slumberland matracus. 
Parodom pavyzdžius. Telefo
nuokit: JA 4-2578 ir klauskit: 
Broniek ar Kari. (47)

FLOOD SQUAR£ 
HARDVVARE CO.
Savininkas A. J. Aleksa 

628 East Broadvaj
South Boston 27, 

Telefonas SO 8-4US

I LIETUVIŠKA
APTIEKA•ir

Žolių Krautuvė
172 L St., So. Boston

Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio. 
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai.

Tol. SO 8-2150
SAV-ON ROOHNG uo. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr- ir 

Alphonsc Sterke
Dengiant Stoffus ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Ko-apanijos 
Sin geliais

Apkainavimas Dyka. 
(Free Estimatc)

Cit ......  hiotaayo

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo tar 

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

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-2)

Joseph Mi 
255 Silver Street

South Boston 27,




