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Saaro Krašto Rinkimuose 
Vokiečiai Pralaimėjo

Vokietija ir Katalikų Bažnyčios Vaciai Kurstė Saaro 
Gyventojus Rinkimus Boikotuoti arba Paduoti Ne

galiojantį Balsą; Saaro Gyventojai Balsavo Už
Sąjungą su Prancūzija; Dar Nežinia Kaip 

Rinkimai Atsilieps Vokiečių-Prancu- 
zų Santykiuose

Thomas Luchese 
Bus Deportuotas

Italų ateivis Thomas Lu- 
kuris skaitomas

Sekmadieni, lapkričio 30 
d. Saaro autonominiame 
krašte Įvyko parlamento 
rinkimai, kurie atkreipė vi
so pasaulio dėmesį. Rinki-, 
muose varžėsi ne tiek vieti-jepe’ . XT , 
nės partijos dėl vietų parla-'.^"®^"8 ,Nl'- »•. 1>OTe,t?S
mente, kiek Prancūzija >risava,tes g»le Pridavė poli-
Vokietija dėl Saaro krašto. I ?ljai .11 Jam . .

i—*"— , teismą.

BLADENSBURGE. MIK. DEGA NAKTINIS KLUBAS

Liepsnos ir durnai veržiasi i& degančio nakinio klubo Bladensburg. Md. Gaisrininkai 
nuo gretimu namų stogo bando gaisrą užuiti vandeniu, kad gaisras nepersimestų Į 
kaimyninius namus. <
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Gen. Eisenhower Turės Spręsti 
Korėjos Karo Eigą

Derybos Jungtinių Tautų Seime Neduos Pagrindo Korė
jos Karui Baigti; Naujasis Prezidentas, Susipažinęs 

Vietoje su Padėtimi, Nulems Karo Eigą; Lau
kiama Naujų ir Reikšmingų Sprendimų; 

Eisenhowerio Kelionė Paslaptis

Roma Paskyrė 24 
Naujus Kardinolus

Derybos Jungtinių Tautų 
seime dėl visiems priimtino 
(karo užbaigimo pereitą sa-

. .. 7777” VTT , -vaitę nedavė rezultatų. Pir-
Popiežius Pijus XII lap- ma F>usįja, o paskui ir ko- 

kncio 29 d. paskyrė 24 nau-1

Vokietija per savo vy
riausybę ir parlamentą kvie
tė Saaro krašto gyventojus 
rinkimus boikotuoti arba 
paduoti rinkimuose nega
liojančius balsus ir tuo pa
rodyti savo prisirišimą prie 
“tėvynės Vokietijos.” Taip 
pat ir kataliku bažnyčia,. . .
per Trier vyskupų (kurio 
diocezijoj yra Saaro krašto 
dauguma), kvietė tikinčiuo
sius nebalsuoti ir tuo pade
monstruoti savo ištikimybę 
“tėvynei Vokietijai.”

Bet nežiūrint didelės vo
kiečių agitacijos, grasinimų 
ir papirkinėjimų Saaro kra
što gyventojai milžiniška 
dauguma pasisakė už auto
nomiją ekonominėj sąjun
goj su Prancūzija.

Vėliausi pranešimai sako. 
kad 93 G Saaro gyventojų 
balsavo ir tik 24 G balsuo
tojų padavė negaliojančius 
(sugadintus) balsus.

Balsai pasiskirstė šitaip: 
Katalikiška “krikščioniška 
liaudies paitija,” stovinti 
už autonomiją, bet neklau
santi vyskupo Įsakymo, su
rinko 239,383 balsus. So
cialdemokratų partija, kuri 
pasisako už Saaro autono
miją. bet yra opozicijoj 
prieš dabartinę Saaro vy
riausybę, surinko 141,892 
balsus. Komunistų partija 
gavo 41,346 balsus. Demo
kratų partija gavo 14,744 
balsus, 141,903 tušti balsai.

Saaro krašto rinkimai tuo 
svarbus, kad dėl Saaao kra
što susikiito naujai galvą 
pakėlęs vokiškas naciona
lizmas ir Prancūzija. Dėl 
Saaro klausimo užkliuvo ir 
Europos kraštų bendiujų 
karo pajėgų kūrimas.

Politiniai stebėtojai dar 
nėra tikri, kaip Saaro rinki
mai paveiks vokiečių-pran- 
cuzų santykius, nuo kurių 
pareina Europos kraštų su
sitarimas bendrai gintis.

buvo
kvietimas stoti i 
Teisme bus bandoma atim
ti jam pilietybę ir paskui 
išdepurtuoti jj Į Italiją, iš 
kur jis yra atvykęs.

Kriminalinio tyrinėjimo 
komisija New Yorke nese
nai susekė, kad Thomas 
Luchese esąs vienas iš įta- 

“kriminalinio 
pogrindžio” vadų. Jis tu 
rėjo genjs santykius su New 
Yorko didmiesčio politikie 
riais ir kaitų turėjo santy
kius, su visokiais kriminalis
tais. Tai buvo tarpininkas 
tarp kriminalistų ir politi 
kierių. Padėjus Į kalėjimą 
garsųjį Costello, T. Luchese 
pasidaręs vyriausias visų 
gengsterių ir kriminalistų 
vadas krašte.

Naujas Kabinetas 
Baigiamas Sudaryt
Pereitą savaitę naujai iš

rinktasis prezidentas gen.
i

Stalino Kartuvės ^Lietuvių Sąrašas
Cechų Bolševikams Brooklyno 54 Lokale
Prahos bolševikų teismas) BROOKLYN, N. Y.— 

išnešė sprendimą buvusių'Gruodžio 10 d. siuvėjų uni- 
byloje. 11 jos lietuvių 54 lokalas tu-Eisenhower jau beveik už-j bolševikų vadų byloje. 11 4os lietuvių 54 lokalas 

baigė sudalyti savo busimą teisiamųjų nutarta pakaiti?rėš savo narių susirinkimą,
vyriausybę, šalia seniau pa- Bus 
skelbtųjų sekretorių prisi
dėjo šie: Žemės ūkio sekre
torių paskirtas Ezra Taft

pakaiti: buvęs užsie- kuriame bus renkama atei- 
nių reikalų ministeris Dr.’nantiems metams lokalo 
Vlado Clėmentis, buvęs'valdyba.

jus kardinolus, kurie užima 
mirusiųjų kardinolų vietas 
ir papildo “Šventąją kardi
nolų kolegiją” iki pilno są
stato—70 narių.

Tarpe naujai paskirtųjų 
yra vienas amerikietis, F. 
Mclntyre, Los Angenes ar
kivyskupas. Dabar Ameri
kos katalikai turi 4 kardi
nolus.
Varšuvos

munistinė Kinija atmetė 
‘Indijos planą” ir reikalau
ja, kad visi belaisviai butų 
grąžinti bolševikams visai 
neatsiklausiant, ar belais
viai nori ar nenori grįžti.

Dabar Vakarų valstybės 
tariasi su Indija ir kitomis 
Azijos valstybėmis dėl 
Jungtinių Tautų seimo dau-

----- r ----- -—partijos generalinis sekre-i Paoorųs lietuviai, kurie
Benson, vienas iš mormonų torius Rudolf Slansky. Bed- kovoja už darbininkų ir vi- 
oažnyčios 12 apaštalų, far- rich Gemiuder, Ludvik su lietuviu bendrus reika-___ • 1______i___ -• r- "t ' A " t, 1 " ...

Senatorius Morse 
Rems Republikonus

Iš republikonų partijos 
pasitraukęs Oregono sena
torius W. Morse sako, kad 
jis padės republikonams pa
imti savo kontrolėn senatą. 
Su šen. Morse pagalba re
publikonai turės senate 49 
senatorius (iš 96) ir iš pat 
pirmos dienos paims savo 
vadovybėn visas senato ko
misijas.

Šen. Morse aiškina, kad 
svarbu yra pašalinti neaiš
kumus, kas yra atsakomin- 
gas už senato vadovavimą 
ir kadangi republikonai lai 
mėjo rinkimus, tai jie turi 
imti ir vadovybė senatoe*
darbui.

menų kooperatyvu žino- Freika, 
vas; Generaliniu pašto vir- Fischl, 
šininku paskirtas republi- Bedrich Reicin, Kari 
konų nacionalinio komiteto'Otto Sling ir Andre 
pirmininkas Arthur E. Sum ne. Kiti trys teisiamieji, 
merfield; Socialinio drau- Artur London, Evzen Loe- 
dimo įstagos viršininke pa- bl ir Vavaru Haidu, nuteis- 
skirta Mrs. Oveta C. Hob- 
by; N. H. gubernatorius 
Sherman Adams pasklidas 
prezidento padėjėju; Šen.
Henry Cabot Lodge paskir
tas Amerikos atstovu Jung
tinių Tautų organizacijoj; 
valstyės iždininke paskir
ta Mrs. Ivy Priest.

Josef Frank. Otto'lūs, rinkimuose išstatė savo 
Rudolf Margelius J kandidatus Į lokalo valdy-

Svab,
Simo-

ti kalėti iki gyvos galvos.
Teismas parodė mielašir- 

dystę trims buvusiems bol
ševikų vadams už tai, kad 
jie greit prisipažino ir pa 
dėjo apkaltinti kitus bolše
vikų vadus. Vienuolika ka
riamųjų bolševikų buvo Če- 
choslovStkijos valdžios vir
šūnėse ir buvo veiklus per
versmininkai 1948 metais, 
kada dabartinis režimas 
perversmo keliu pagrobė 
valdžią. Jie bus kariami, 
nes mirtis kartuvėse pas če-

Irake Suimta
Daug Bolševikų

Irako naujoji generolo 
Nuridin Mahmudo vedama
vyriausybė padarė daugjchų bolševikus skaitoma 
areštu ieškodama nesenai-“negarbinga.”

RINKIMUOSE IŠLEISTA 
32,155,251 DOLERIS

“The New York Times” 
korespondentai įvairiose 
valstijose darė apskaičiavi
mus. kiek pinigų išleista 
lapkričio 4 d. rinkimų pro 
pagundai. Jie, pagal ofi
cialius davinius, suskaitė, 
kad išleista 32,155,251 do
ką;. Laikraštis pastebi, 
kjd f ’snma nėra tikra

REMS UŽSIENIUS

tymus republikonų 'adas, 
Pcnnsy Iv an ia Universiteto 
pirmininkas Harold E. Stas
sen. paskirtas Mutual Securi- 
ty Agency vedėju. Per tą 
agentūrą Amerika teikia ka
riškų ir ekonominę pagalbą 
užsieniu valstybėms.

įvykusių kruvinų riaušių 
kaltininkų. Vyriausybė sa
ko, kad riaušės buvo supla
nuotos bolševikų partijos ir 
pravestos maždaug tuo pa
čiu pavyzdžiu, kaip ir šių 
metų pradžioje įvykusios 
Kairo riaušės.

Bagdado miesto riauši
ninkai pirmiausiai puolė 
Amerikos informacijos na
mą ir anglų ambasadą. 
Riaušės buvo gerai paruoš
tos ir iš vieno centro vado 
vaujamos. Irako vyriausy
bė keta “išimti iš apyvar
tos” bolševikų pravadyrius, 
kurie tas riaušes organiza 
vo.

Darbo Sekretorius Tobin 
Kviečia Unijas Vienytis

KABINETO NARYS

Herbert C. Browrtefl
New Yorko advokatas Her
bert Cj BrowneII paskirtas 
generalinio prokuroro užei
goms naujame prez. Eisen- 
howerio kabinete, kurk s<«u 
šio 20 d perims krašto tvar
kymą

Maurice Tobin, darbo 
sekretorius, kalbėdamas C. 
I. 0. unijų konvencijoj, 
kvietė abi unijų sąjungas 
greitai vienvtis, nes kitaip 
unijoms gresia pavojus nu- 

’silpnėti.

, gumos benoro pasisakymo
Kardinolu padarytas į<orejos karo paliaubų 

- , • a^klvyskupas get vįsįems yra
Wyszinski, Jugoslavuos ar- aišku kad Jungtiniy Tautų 
kivyskupas,is kalėjimo ne- seimo daugumos pasisaky. 
ienai paleistas A Stepinac, k nieko neišspręs.
Montrelio arkivyskupas E. Sprendimo Korėjos karui 
t^ger. Vienuolika naujųjų laukiaroa g naUj0į0 Amiri- 
■.ardinolų yra italai ir italų kos prezidento, gen. Eisen- 
dauguma kolegijoj bus ’^hou-erio, kurjs šiomis die- 

nomis lankosi Korejoj.
Gen. Eisenhovverio kelio

nė laikoma didelėj paslap
tyje ir tik po tos kelionės 
sužinosime, kada ji įvyko.

Gen. Eisenhovver ir jo pa
tarėjai jau yra pasisakę už 
“naują bandymą” Korėjos 
konfliktą privesti prie pri
imtino sprendimo. Dabar 
visas pasaulis laukia, kokių 
priemonių naujoji adminis
tracija imsis, kad kraštui la
bai įkyrėj'ęs karas butų už
baigtas garbingai ir nevil
kinant.

George Meany 
A. D. F. Pirmininkas

‘oliau išlaikyta.

bą. Visi siuvėjai kviečiami 
balsuoti už tuos kandidatus, 
kurie atmeta visokį bičiu- 
liavimąsi su bolševikais ir 
kurie aiškiai stovi už siuvė
jų reikalų gynimą. Išstaty
ti kandidatai yra šie:

Bronius Sutkus, Pranas 
Vaitukaitis, Jurgis Žarolis, 
VValterls Damauskas, Jonas 
Buivydas, Juozas Urbonas, 
Pranas Spūdis ir Antanas 
Ramanauskas.

Šiuos vardus sau pasižy
mėkite, kad rinkimų metu 
.repamirštumėt. šie kandi
datai jūsų neapvils.

Rinkiminė Komisija.

Lėktuvo Nelaimėje
Vėl Žuvo 37 Kariai
Pereitą penktadienį ka 

riškas transporto lėktuvas 
su 39 žmonėmis, skrisda
mas iš Alaskos : Tacoma, 
Wash., nukrito žemyn neto
li nutūpimo vietos. 37 ka
riai toje nelaimėje žuvo.

Bėgyje poros savaičių 
tai jau yra trečia didelė 
kariškų lėktuvų nelaimė. Pe 
reitos savaitės pradžioje vie 
nas lėktuvas Alaskoje nu
krito su 52 žmonėmis ir vė- 
iau iš oro buvo pastebėta, 

kad nė vienas keleivis iš to 
ėktuvo neišsigelbėjo.

P»»«aal»Ji mn t
Bus Apkaltinti

Pereitą savaitę Federali
nis Investigacijos Biuras 
(FBI) pateikė “grandžiu- 
rei” įrodymus apie Brink 
garsiojo apiplėšimo kalti 
ninkus. Policija siūlo ap 
kaltinti 16 nežinomų žmo
nių, kurie tiesioginiai ar 
netiesioginiai dalyvavo ta
me garsiame plėšime. Nė 
vieno kaltininkų vardo po
licija neskelbia, bet liudi
ninkų apklausinėjimas jau 
prasidėjo ir laukiama, kad 
tyrinėjimas prives prie siū
lo galo.

Brink pinigų saugojimo 
ir išvežiojimo įstaiga buvo 
apiplėšta 1950 metų sausio 
17 d., kada astuoni mas
kuoti banditai atėmė iš tos 
įstaigos 1,219,000 dolerių. 
Tai buvo didžiausias banko 
apiplėšimas Amerikos isto
rijoj.

Valstybės departamentas 
Washingtone pereitos sa
vaitės gale padarė prana
šystę, kad Albanija greitu 
Taiku išsivaduos iš “dabar
tinių sovietų lėlių” diktatū
ros. Tokią pranašystę val
stybės departamentas pa
siuntė per radio Albanijos 
monėms to krašto nepri

klausomybė?' dienoje, lap
kričio 28

KABINETO NARYS

G<erge M. Kumr’irey 
Naujai paskirtas iždo sekre
torius busimame prezidento 
Eis«-nhowerio kabinete yra fi
nansininkas Geo. M. Kum- 
nhrev iš Uleveland, Ohio.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininku, į vietą mi
rusiojo William Green, pa
skirtas George Meany, bu
vęs A. D. F. iždininkas se
kretorius. Jis paskirtas vyk
domosios tarybos iki seka
mos konvencijos.

C. I. O. unijos naują 
pirmininką, į vietą mirusio
jo Philip Murray, rinks šią 
savaitę savo konvencijoj 
Atlantic City. Dėl pirminin
kavimo C. I. O. unijose ei
na varžytynės tarp Walter 
Reuther, automobilių uni
jos pirmininko, ir Alian S. 
Haywood, kurį remia plie
no darbininkų unija.

Naujas A. D. F. pirmi- 
’inkas G. Meany pirmame 
avo pasisakyme kvietė C. 

T. O. unijas derėtis dėl uni
jinio judėjimo sujungimo į 
ieną organizaciją.

UVĘS KAREIVIS
VIRTO MERGAITE

“N. Y. Daily News” pra
neša, kad vienas Bronx'o 
buvęs kareivis, George Jor- 
genson. dabar pakeitė Irti 
ir yra mergaitė. Christine 
vardu



,pls Antras

Kartuvės Prahoj ir Laisvinimas
Didžiausioji nuodėmė militarizuotoj stalinizmo baž

nyčioje yra neištikimybė Maskvai. Mažiausias nukry
pimas nuo Maskvos direktyvų yra pagrindas Įtarimui, o 
mažiausias Įtarimas gali būti pagrindas areštui ir kan
kinimams, su “prisipažinimais” ir kartuvėmis.

Prahoje šiomis dienomis Maskva ir vėl parodė vi
sam pasauliui, kad ji jokiu budu nepakęs naujo Tito 
pavergtuose “liaudies demokratijų kraštuose. Žmonės, 
kurie dargi tik mintyse norėtų eiti Jugoslavijos bolševikų 
keliu, turi laukti “negarbingos mirties*’ kartuvėse.

Prahos teismo žiauri komedija pasitarnavo Maskvai 
ne tiktai tuo. kad priminė visiems galimiems titininkams, 
kas jų laukia, bet tai buvo kartu propaganda ir pasitei
sinimas. Teisme griežtai buvo puolami “žydai Kapita
listai,” o tokie pasisakymai Maskvai neabejojamai padės 
medžioti šalininkus hitlerinių likučių tarpe \ okietijoj 
ir arabų kraštuose. Pasiteisinimas buvo tame. kad už 
visas ekonomines negeroves čechoslovakijoj kaltė buvo 
suversta ant sabotažninkų, išdavikų ir žydų, kurie juk 
patys “prisipažino.” kad jie kenkė kraštui, sabotavo pui
kiai sugalvotą planą, smukdė žemės ukio gamybą ir tt

Prahos kartuvės turėtų turėti Įtakos ir šioje vande
nyno pusėje. Čia kalbama apie pavergtųjų tautų išlais
vinimą, bet niekas čia neturi aiškios pažiūros, kaip to 
išlaisvinimo siekti—titizmo keliu, ar siekiant perversmo 
rusų pajungtose šalyse? Amerikai pavergtųjų tautų iš 
laisvinimas yra dalis jos santykių su imperialistine Ru
sija. Jei nuo Rusijos “ritiniu” kėliu galima atplėšti vie
ną ar kitą kraštą—išlais'inimo problema yra išspręsta. 
Juk šiandien Jugoslavija nebėra priešų eilėse, bet persi
metė i musų pusę, o, jeigu taip, tai prieš Jugoslavijos 
režimą jokių priemonių nebetenka imtis ir tik lieka tą 
režimą remti, kad jis nesusmuktų. Tas ir daroma.

“Titinių” vilčių Amerikoje buvo ir dabar dar yra 
daug. Valstybės departamentas vienu laiku net laukė, 
kad ir komunistinė Kinija susigundys Jugoslavijos mar
šalo nepriklausomybe. Prahos kartuvės privers tas viltis 
iš naujo perkratyti. Šiandien, rodos, turėtų būti aišku, 
kad kol rusų armijos yra Austrijoj, Vokietijoj, Vengri
joj, Rumunijoj. Lenkijoj ir kituose Rytų Europos kras 
tuose, tol jokio titinio atsimetimo nuo' Maskvos ten ne
gali būti. o visokie bandymai gali baigtis tiktai kartu
vėse.

Lieka išlaisvinimas perversmo keliu. Tam tikslui 
reikia burti antibolševikiškas jėgas pavergtuose kraštuo
se, duoti toms jėgoms aiškų tikslą ir priemonių pradėti 
išsivadavimo kovą ir būtina yra užtikrinti tas priešini
mosi jėgas, kad jos nebus paliktos be paramos, jei pri
eitų prie ginkluoto sukilimo. Vargu kas pavergtuose 
kraštuose norėtų matyti pasikarto jant Vaišu vos 1944 
metų sukilimą ir žiaurias skerdynes, kurios sekė tą ne
laimingą, Maskvos sukurstytą ir Maskvos judošiškai iš
duotą sukilimą. Kol kas rimtos, ginkluotos paramos 
klausimas čia tebėra tik pasikalbėjimų stadijoj.

Kalbant apie telkimą antibolševikiškų jėgų paverg
tuose kraštuose tuoj kyla klausimas, kokias jėgas telkti 
—ar seniau ten vyravusių visuomenės grupių likučius, 
kad jie per “Voice of America” garbintų senus, geruosius 
laikus ir siulytųsi grįžti kraštą valdyti, ar ieškoti talki
ninkų demokratiniuose, darbininkų ir valstiečiu sluoks

REI /rv IS, ?n TinsTON
NAUJAI STATOMAS LAIVAS LIGONINĖ

Anglijoje baigiamas statyti pavyzdinis laitas ligoninė, kuriame įtaisyta visokiu pa
togumų ligoniams ir sužeistiems. Kai ligoiinės nereikia, laivas bus naudojamas kai
po poilsio ir pasismaginimų laivas karališ ai Anglijos šeimai.
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gana sunki, ypač jei bus įvairus tuščiakišeniai profe-’legionieriai. šalia prancu 
norima griežtai sumažinti šoriai, kaltais net iš unijų’zų armijos Indokijoj kauja-
valstybės išlaidas, kad butų eilių išėję žmonės buvo 
galima nuo “biznio” pečių'skaitomi užtenkamai išmin-

Ačiu Vižiiukiui
Tarp Anglijos ir Ameri

kos buvo pasireiškęs nuo
monių skirtumas dėl “Indi
jos plano” Korėjos karui 
baigti. Skirtumas nebuvo 
toks jau didelis, bet spauda 
jį putė, lyg tarsi kažin kas 
ten butų buvę.

Besiginčijant dėl Indijos 
plano, žodi paėmė Andrie 
jus Višinskis ir trumpai pa
sakė, kad Rusija Indijos 
plano nepriima. Maskva 
reikalauja, kad visi karo 
belaisviai prievarta butų 
grąžinti bolševikams be jo
kių diskusijų.

Višinskio žodis užbaigė

ir sakydavo. Bet tur būt ir 
Bimba girdėjo, kur šian
dien Hitleris savo gudrumą 
rodo? Kada Stalinas nu
eis Hitlerio keliu i tą pačią 
skylę, tada apie jo suktą 
“gudrumą” ir Bimba savo 
nuomonę pakeis. Anksčiau 
jis iki to nedasigalvos.

nuimti mokesčiu naštos da-* 
li.

tingi vadovauti vyriausy
bės Įvairioms šakoms. Po
litika buvo ištrukusi iš “biz-Amerikoje “tradiciniai’ 

buvo jau tokia tvarka, Radinio’’ rankų ir nors politikos
“biznio” atstovai nešė 
politinę atsakomybę už 
krašto tvarkymą. Kada 
1929 metais biznio vedama 
Amerika ekonomiškai su- 
smuko, tada pasitikėjimas 
“biznio” atstovų išmintimi 
nuėjo niekais ir pilna kiše
nė. arba vadovaujama vie
la pramonėje nebereiškė 
-avaime suprantamą suge
bėjimą vadovauti krašto 
politiniam gyvenimui. 
“Ne\v Deal” laikotarpiu

niuose, kurie nei senų laikų dvarininkų, nei pramonės tū
zų nenori užsitraukti ant savo sprando?

Šitas antibolševikiškų jėgų telkimas Amerikoje ko! 
kas irgi tebėra neišaiškintas, arba, geriau pasakius, jis 
yra suveltas. Čia siekiama viską suversti i krūvą, pa 
krikštyti tą krūvą “vienybe” ir laukti, kad anoj geležinės 
uždangos pusėje žmonės ims ieškoti Įkvėpimo savo išsi
laisvinimo kovai iš praeities šešėlių, kurie jokios pažan 
gios, demokratiškos išsilaisvinmo programos negali pa- cia 
tiekti.

Apžvalga

BIZNIO KVOTIMAI

Naujoji krašto adminis 
tracija jau formuojasi, nors 
atsakomybę ji perims tiktai 
sausio 20 d. I naująją ad
ministraciją vadovaujamo
se vietose Įeina, busimo 
prezidento. Eisenhouerio 
pakviesti, Amerikos “biz
nio” atstovai.

Viename republikonų 
laikraštyje, “Christian Sci
ence Monitor,” žurnalistas 
R. L. Strout kelia klausimą 
dėl “biznio” politinės atsa
komybės ir sako. kad retai 
istorijoj “biznio” atstovai 
buvo taip atsakingi už po
litinio valdymo pasisekimą, 
kaip jie bus busimoj Eisen- 
howerio administracijoj. Ir 
štai kodėl:

“L Išrinktojo prezidento Ei

senhowerio kabinete 
[atstovai

si 159,000 vietinių karių, 
daugumoje anamitai. Iš vi
so Indokijos fronte “Vaka- ginčus tarp Vakarų valsty-

ir vadovai nebuvo priešingi 
biznio interesam.-, jie betgi 
nebuvo nė biznio pastatyti 
žmonės ir galėjo sprendi
mus daiyti nesiklausdami 
leidimo iš “biznio intere
sų.”

Dabar grįžo seni, gen 
laikai. Valdžios vadžias vėl 
ima pramonės kapitonai, 
bankininkai, stambių kor
poracijų advokatai ir biz
nieriai. Ima valdžios va
džias, ima ir atsakomybę.

rų pusėje yra 460,353 ka
riai.

Jei Prancūzija galėtų sa
vo kariuomenę Indokijoj 
(212,000 vyrų) perkelti Į 
Europą, NATO kariškos 
bėdos (kariuomenės truku
mas) išnyktų.

Indokinijos karas Pran
cūzijoj p-a taip pat nepo
puliarus, kaip Korėjos ka
ras Amerikoje. Bet Indo
kinijos karas irgi yra vienas 
iš trečiojo karo frontų.

Praeitą savaitę iš Indoki
nijos atėjo nerimą kelian
čios žinios, kad rusai Indo-|jau 
kinijos bolševikų armijai 
pradeda pristatyti ginklų ir 
amunicijos gelžkeliais per 
Kiniją. Kelias iš Rusijos 
i Indokiniją yra ilgas, apie

bių. Iš tiesų, ko ginčytis, 
jei Maskva nei šiokio nei 
kitokio Indijos plano nema
no priimti. Ačiū Višinskiui 
plyšys Vakarų valstybių 
tarpe veik visai išnyko.

Bet belaisvių klausimas 
paliko. Palieka ir Korejo 
karas, kuriam galo vis dar 
nesimato. Maskvai tas ka 
ras yra naudingas, todėl 
Stalinas ir nusprendė, kad 
kinai ir šiauriniai korėjie
čiai ten lietų ir toliau savo 
kraują.

x

Kiek Karo Frontu?
Iš karo paliaubų Korėjoj 

nieko nebus. Maskva nero
do jokio noro baigti Kore- 
os skerdynes, o todėl ir 

Amerikai teks galų gale ap
sispręsti į tą karą žiūrėti, 
<alp Į jSu ▼ y k—i«nčl v p»- 
saulinio karo pradžią, o ne 
Kaip į “policijos akciją,” 
<urią galima derybomis ir 
nuolaidomis “greitai ir gar
bingai” užbaigti. Maskva 
neleis to karo nei greitai 
nei garbingai baigti.

Žinoma yra, kad karą 
pradėti gali vienas kraštas, 
bet karui baigti reikia dve
jų pusių susitarimo. Korė
jos kare nusveriamą žodį 
turi Maskva ir, jei Maskva

nesenai lankėsi Korėjoj. Jis j mylių, bet Rusijos ka-
grizęs siulė, kad amerikie
čiai Korėjoj pereitų i puo
limą ir kartu, kad iškeltų 
kinų nacionalistų armiją 
pietinėj Kinijoj, kur pasi
priešinimas bolševizmui yra 
stipriausias.

Amerikos karo aviacijos 
sekretorius, Thomas K. Fin- 
letter, pereitą savaitę sakė. 
kad Amerikos greitieji ka
ro lėktuvai greitu laiku bus 
duodami Korėjos lakū
nams. Didinimas korėjie
čių armijos daromas jau se
nai ir lapkričio pradžioje 
korėjiečių aimijon Įsijungė 
55,000 karių, amerikiečių 
apmokyti ir gerai apgink-

ro fabrikai dilba ir Įvairus 
ginklai, amunicija ir net 
sunkvežimiai atgabenami į 
Indokinijos džungles. Jei 
kam dar reikėjo Įrodymų, 
kad indokinijos karas yra 
Korėjos karo dvinukas, tas 
įrodymas šiandien visiem 
matomas.

Korėja ir Indokinija nė
ra visi frontai. Yra Mala
jų frontas, kuris paskutiniu

Akėja
Vos spėjo naujasis prezi 

dentas paskirti savo kabi 
neto narius, kaip tam tikri 
republikonai jau ir pradėjo 
naująjį kabinetą akėti. 
Chicagos “Tribūne” leidė 
jas. pulk. R. R. McCor
mick, Yale Universiteto 
“politinei unijai’’ pareiškė 
jog paskyrimas J. F. Dulles 
valstybės sekretoriaus par 
eigoms “pranašauja skyli- 
mą tarp Eisenhowerio ir 
didelės republikonų daugu
mos.” Apie naują valsty
bės sekretorių R. R. Mc- 
Cormick sako:

“Dulles priklauso milionierių
laiku kiek aprimo. Jis ap- SOC!abstų miniai, kuri Europos 

; ii interesus statytų

vyrauja 
perdirbamosios pra

monės. biznio, industrijos ir 
juristų profesijos susirišusios 
su bizniu.

"*-• I’er 2<> metų biznis ir in
dustrija jautėsi nedraugiškai 
\Yashingtono traktuojami; da
bar padėtis visai pasikeitė.

Biznis buvo išėjęs j poli
tinę tremti' (exile> 1932 me
tais svarbiausiai todėl, kad 
gerbūvis staiga pasibaigė 1929 
metais.

"4. Prezidentas Trumanas 
perduoda republikonų adminis
tracijai Amerikos ūki aukščiau
siame pakilime ir dirbantį vi
sais garais. Dabar atsakomy
bė krenta ant pramonės ir biz
nio išlaikyti ukio skubų ir už
tikrinti daug darbų.”

Kai kurie republikonai 
nujaučia, kad “biznio” pa
siimta atsakomybė gali būti

taikos nenori—taikos ir ne- luoti.
hus. ; Yra Įvairių kitokių siuly-

* mų Korėjos karą privesti
Kokį “atsakymą’ Ameii-’pne galo. Amerikiečių tar

ka gali duoti į Rusijos už- vyrauja nuomonė, kad 
sispyrimą karą Korėjoj tęs- jeigu Korėjos karo negali- 
ti? Atsakymų gali butitTna baigti pergalingai, tai 
daug. Keletą pasiūlymų i g ten geriau visai trauktis, 

paminėsime. negu tęsti neišsprendžiamą
KongTesmonas J. W. karą be galo. Tokia yra vi

Martin, republikonų vadas’suomenėje vyraujanti nuo- 
ir atstovų rūmų busimasAnonė. su kuria vyriausybė 
pirmininkas, siūlo panaudo- turės skaitytis.
ti Korėjos kare kinų nacio- *
nalistų kariuomenę iš For-t Korėjos karas nėra izo- 
mozos salos ir kartu jis siu^Jiuotas nuo likusiojo pasau- 
lo raginti Japoniją, kad jijj0 Korėjoj vyksta trety- 
isitrauktų į Korėjos karą.jsįs karas. Ten yra vienas 
Ir vienas ir kitas toks žygis trečiojo pasaulinio karo 
galėtų išplėsti karą, bet tas Dėl to tas karas ir
pavojus yra neišvengiamas. yra taip sunku užbaigti. 
Kadaise gen. MacArthur ka(j jjs yra tik vienas dide- 
argumentavo šitaip: Jei ru-jį0 karo* frontas, 
sai yra jau pasiruošę ir pa- §aĮįa Korajos karas (nuo 
siryžę kariauti, jie kariaus4945 metų) vyksta Indoki- 
nežiurint kaip Amerika be-nijoj. Ten prancuzai skel- 
sistengtų karo išvengti; o bįa iki š. m. lapkričio jau

limo todėl, kad anglai 1 jį 
metė didesnes jėgas ir ėmė
si griežtesnių priemonių 
prieš, palyginti, negausias 
kinų bolševikų gaujas Ma
lajų džunglėse.

*
Bet kurią dieną gali da

bar atsidaryti Irano fron
tas. Irano nacionalistinė 
vyriausybė privedė kraštąjtais. 
prie ekonominio bankroto,jHuoti
o skurdo juroje ten vis 
aukščiau kelia galvą bolše
vikiška “Tudeh” partija, 
remiama rusų pinigais ir 
Kaukaze išpiusintais agita
toriais.

Jei bolševikai padaro 
Irane perversmą, Vakaru 
valstybės turės ten siųsti 
savo kariuomenę aliejaus 
kasykloms ginti. Jei jos to 
nedarys, tai duos bolševi
kams ne tiktai turtingus 
aliejaus šaltinius, bet atida
rys jiems kelią Į visus Vidu- 
riniuosius Rytus.

Pereitą savaitę kilo riau 
sės Irake, aliejumi turtingo- 

arabu šalyje. Riaušės

aukščiau
Amerikos interesų — politika, 
kuri bus patraukusi Eisenhow- 
eri jam vadovaujant armi
joms. . . .”

McCormick vis dar ma
no, kad reikės trečios, tik
rai republikoniškos parti
jos, nes toks padorus žmo
gus, kaip jis, negali susidė
ti su “milionieriais socialis 

kurie nori išparce- 
Amerika. *

x
Bimba “Neabejoja”

Vienas musų bendradar
bių, M. P., rašė “Keleivy-

Įdomus Bandymas
“Vancouver Sun” dien

raštis Kanadoje su 500,000 
skaitytojų nutarė ištirti, 
kiek * žmonės Įdomaujasi 
Korėjos įvykiais. Dienraš
tis tris dienas iš eilės dėjo 
tuos pačius pranešimus apie 
Korėją pirmame puslapyje 
ir per tris dienas nė vienas 
skaitytojas nepasiskelbė ir 
nenurodė “klaidos.”

Dienraštis sako, jei kada 
įasitaiko klaida “comics’- 
uose,” arba kuriuose kituo
se dienraščio skyriuose, 
skaitytojai tuoj būriais at
sišaukia ir nurodo įvykusią 
klaidą. Bet Korėja ne 

mies” ir ne sporto pus
lapis, todėl žinių apie ją 
niekas net ir nebando skai
tyti. . . .

Bizniškai galvojant žinių 
iš Korėjos visai nereikėtų 
nė skelbti, nes kokia nauda 
iš žinių, kurių vartotojai 
nevartoja? Ir ką galvoti 
apie laikraščio vartotojus, 
kurie “supermano” žygdar
biais žavisi, bet į savo jau
nų vyrų žygdarbius Korėjoj
nekreipia dėmesio?

x
Dvi Vyriausybės

Naujai išrinktasis prezi
dentas jau baigė sudaryti 
savo busimą kabinetą, ku- 

perims reikalus vesti tik
tai sausio 20 d. Šiuo tarpu 
visą atsakomybę už vyriau
sybės sprendimus neša se
noji vyriausybė, kuri sausio 
20 d. pasitrauks. Išeina, 
kad turime dvi vyriausybes 
viena neša atsakomybę, bet 
neturi autoriteto, o kita yra 
tikroji vyriausybė, gavusi 
šalies Įgaliojimą, bet dar be 
atsakomybės.

Prezidentas Trumanas ir 
naujasis prezidentas Eisen- 
hower sutarė palengvinti 
perėjimą iš vienos adminis
tracijos į kitą, kad krašte 
nebūtų tarpuvaldžio. Grei
tas sudarymas naujos vy
riausybės senajai vyriausy
bei palengvina reikalus ves
ti,nes visais svarbesniais 
klausimais atsakom ingo ji 
vyriausybė gali atsiklausti 
autoritetingosios vyriausy
bės nuomonės.

jei Maskva visuotino karo;netekę 28,246 karių užmuš- 
dar nenori, tai ji nekariaus tų ir patekusių į nelaisvę, 
dargi jei Amerika daužys Salia prancūzų tame kare 
Mandžurijos bazes ir Kini- jau žuvo 21,250 vietinių ka- 
jos uostus. irių, anamitų.

šito gen. MacArthuro ar-, iš vjąo Indokinijoj pran- 
gumento kito karo vadai cuzai turi 212,500 kariu, 
neatrėmė. Tie argumentai kurių tarpe yra 82,00*0 
ir dabar dar galioja. prancūzų kareivių ir kari

ninku, o kiti yra kariai su
sti i

2!pasibaigė karišku pervers
mu. Ar generolai geriaujjoja.”

je,” kad “tur būt, dar negi
mė tas, kas galėtų Staliną 
apgauti.” Mat, Stalinas yra 
didžiausias sukčius, tai jį 
apgauti tikrai nėra lengva, 
nes didesnių apgavikų nė
ra.

Antanas Bimba skaitė 
M. P. pastabą apie Stalino 
suktumą ir iš visos širdies 
pritaria tai nuomonei. Bim
ba Maskvos propagandos 
laikraštyje “Laisvėje” sa
ko: “Kad Stalinas yra gud
rus vyras, tai niekas neabe-

Amerikos Legiono ko- telkti Įvairiose prancūzų 
mandierius, Lewis Gough,1 kolom j<>se ir svetimtaučiai

ugebės tą kraštą valdyti, 
negu buvusi civilė vyriausy
bė, parodys tik ateitis.

Irakas Vakarams svarbus 
aliejumi. Ten per metus 
dabar iškasama 20,000,000 
tonų aliejaus. Nutiestos 
brangios aliejaus dūdos per 
Siriją kasyklas jungia su 
Viduržemių jura. Irako 

(Nukelta Į 8-ą puslapį)

M. P. sakė, kad Stalinas 
yra sukčius, o Bimba iš suk
čiaus padarė “gudrų” ir vi 
siškai neabejoja, kad Stali 
nas yra “vyras.”

Bimbos žiniai galime pa
sakyti, kad mes esame ma
tę daug fašistinių himbe- 
lių, kurie visiškai “neabe
jojo,” kad Hitleris yra la
bai gudrus vyras. Jie taip

Bereikalingai ištęstas tar- 
puvaldis yra senų laikų pa
likimas. kada dideliame 
krašte kelionės iš tolimų 
sričių į sostinę užimdavo 
savaites ir net mėnesius lai
ko. Arklio gadynės tvarka 
lėktuvų gadynėj atrodo 
kaip prieštvaninis padaras.

x
11 Kartuvių

Prahos bolševikų vadų 
byla pasibaigė tokiu spren
dimu : Vienuolika buvusių 
bolševikų vadų nuspręsta 
pakarti, o trys nuteisti ka
lėti iki gyvos galvos. Cle- 
mentis, Slanskis ir kiti bu
vusieji bolševikų vadai pa
daryti atpirkimo ožiais, ap
krauti visokiomis bolševi
kiškomis nuodėmėmis ir 
pasiųsti į stalinišką dyku
mą—kaboti aukštose kar
tuvėse.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvio Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Neatspėjo Bedaliai ir Padėkos Diena
Kai Įvairiose valstijose Kad Chięągoj tam tik- 

pasireiškė žiemos oras ir ruošė sluoksniuose krikščio- 
net rekordinis sniegas ir niška meilė nėra užgesusi, 
rekordiniai šalčiai, tai Chi- tai parodo Padėkos Diena, 
vagoj nieko panašaus nebu- Tos šventės proga gavo 
vo. Pagaliau čionykštis gausius pietus Įvairus beda- 
privatiškas oro biuras penk- liai—kaliniai, ligoniai, be- 
tadienį, lapkričio 21 d. pa- namiai, našlaičiai, jaunieji 
skelbė, kad ateinanti snie- nusikaltėliai ir kiti. Apskri- 
go audra ir Chicagą pa- ties kalėjimas tokių bedalių 
tieksianti sekmadienį. Vai-turi 1,700, Bridewell—2,- 
<1 iš kas oro biuras to nepa- 300, jaunuolių pataisos na- 
tvirtino, bet miesto vyriau-mai—250. Sal.ation Army 
sybė nerizikavo ir įspėjo paskerdė 1^00 turkių bena-! 
policiją ir sniego valymo miams pavaišinti. Špecia-I 
biurą. Tiesa, šeštadieni liūs pietus gavo apskrities 
putė labai smarkus vėjas ir ligoninės ligoniai ir Oak

VICE-PREŽIDENTAS BAIGĖ ATOSTOGAS
mr

Svečius linksmino muzi- 
Įkantai Mike Pauliukaitis, 

H Stasys Juškus ir Juozas Jur- 
ėikonis. Pine durų visus bi
lietais aprūpino Julė Jur- 
kiutė ir Vileta Kazlauskiu- 
tė. Prie ieigos bilietų bu
vo duota gražios dovanos, 
kurias laimėjo Brazauskie
nė, Mikelevičius, Palaimie- 
r:ė, Račkauskas ir Vaikšno- 
rienė. Vakaro vedėju buvo 
parapijos pirmininkas Bal
tins Balevičius. Prakalbų 
t’aug nebuvo, apart kun. 
Albino Bakuno ir keletos 
politikierių. Tai buvo šei
myninė puola. Nuotaika bu
vo labai maloni ir visi sma
giai laiką praleido.

Kam Sulaikėt Laikraštį?

Brocktono Padangėje
(senųjų ateivių darbininkų

„„r**.J jame yra S. Vaitkienė. I)r.
.. , ...... A. Vaitkaus motina. Km

pravesti rubu vaju likusiųjų!, . . ...į. - ,• *, • . |būrelio nariai—tremtiniai:

Europoje lietuvių tremtinių! j į iw,.
naudai. Tuo tikslu sudary-

Rūbų Vajus
Lietuviu Taryba

Ludavičius, P. Šliužas, E. 
Eitavižius, A. Padagas, J. 
Cijunėlis, M. Gedgaudas, 
A. Eikinas, A. M., V. Zin- 

ikevičius, J. špakauskas ir 
lA. Bačiulis.

Dar anksčiau i kitus bu- 
B. Gedgau-

Šen. Nixan. išrinktas vice-prezidento pareigoms keturiems 
metams, su savo šeima baigia porinkimines atostogas 
Miami Beaeh, Fla., pajūryje ir grįžta i sostinę.

paprastai sėdžiu
Pri- Mes nurodome, kad malda- Feliksas Kikutis, KostasĮklube prie mažo staliuko, 

ną turėjome giedrą, saulėtą mintina, kad toje valdiško- knygėse nėra maldų už tai- Kasulevičius, Antanas 
ir pusėtinai šiltą orą. Tik je prieglaudoje yra apie ką katalikiškų tautų tarpe pinskas, Alekas Marcino-’girksnoju 
F adė kos Dienai sulaukėmelOO lietuvių. Šv. Vincento tarpe, tai jis- pasuko į sali ms, Alekas Masionis ir Ig-,ną. Priėjo mano sena 
sniego su kaupu.

pusėtinai lijo, bet sekma
dienį vietoj audros visą die-

Forest prieglaudoj esantie
ji seneliai ir senelės.

La- žarstau abrozėlius ir ramiai

ta komisija, Į kurią Įeina:
A. Akstinas, K. Jurgeliu- 
nas, P. Viščinas ir M. Tu
bis.

Komisija skelbia, kad au-'.' 
kojami rūbai priimami' 
kiekviena dieną pas A.ir?1,us 
StrumskĮ, 109 Ames Street,*
Broc-ktone. Jei kas turi au
koti rubu, bet ju dėl kuriu■ . .. ... kurios buvo susidariusios,nors pnezasciu negali i su-,. . . , ,.......................
rinkimo vieta pristatyti', tas kai « keh nanal !?vaz,avo 
?ali paskambinti telefonu'“'.(le k't« l,n.ez?st.'«
;28-W. o komisija paritu- '«£ duoto. Paza< ° *«*»':

das, Irena Kislauskaitė ir 
J. Labuckas. Jie užpildė 
tuose buleliuose spragas.

Taigi, vienintelės lietuvių 
gimnazijos pasaulyje išlai
kymo talkoje dalyvauja So 
asmenų iš šios mažos kolo
nijos. Dėkinga jiems gim
nazija, didžiuojasi jais vi
sa lietuviu visuomenė!

. -tD P.

Lietuviškos Knygos

Ligi šiol viešoje bibliote-

ins jų atsiėmimu. Vajus 
ęsis ligi Naujų Metų, bet 
isi prašomi galimai grei

čiau surinkti aukojamus rū
bus ir perduoti komisijai, 
kad šioji galėtų juos suru- 
šiuoti ir paruošti persiunti-| 
mui.

Surinkti rūbai bus per
duoti BALF’o centrui, ku
ris paskirstys juos likusiems
Europoje, daugiausia Vo-koje buvo tik keletas lietu- 
kietijoje lietuvių tremti-piškų knygų. Kai kurios iš 

rūbų vajaus jų jau gerokai senstelėju-

vvšniu skanumv 
bi

Čiulis ir taip aštriai užsi
puolė, kad net kluptelėjau.

—Kam sulaikėt mano 
laikrašti ?—užgriaudė.

—Kaip tai. gal kokia 
klaida Įvyko, reik ištirt, 
kaip gyvą matai, aš niekam 
laikraščio nesulaikiau,—aiš
kinuosi.

—Čia jokia klaida negali 
būt, skaitau “Keleivi” per 
visą savo gyvenimą ir nie
kad nebuvo sulaikytas, tik 
dabar va, ėmė ir sulaikė,— 
tuščiai išmetinėja.

—rGal prenumerata išsi
baigė, gal i laiką neužsirao- 
kė j ai ? —teira u j uosi.

—Tai ką, tik vieną savai
tę ir reik laikrašti sulaikyti.

nebu-

našlaičių prieglaudoje yra ir kalba apie karo priežas- nas Rasulevičius.
75 našlaičiai. Padėkos Die- tis, blogus palinkimus, sak-' Tebūnie lengva jiedviem 
ną ir jie turėjo specialius ramentus. ,ilsėtis Amerikos laisvoj že-
pietus.

Kuklus Parengimas

Lapkričio 22 d. klubo pa- 
talpose Įvyko kuklus paren-

yra panaudoję sakramentus «ima#; kul ! Pa.te kIu .
tam, kad |>anaikinus karus sukelti pinųrų eg-
katalikiškų tautu tarpe? I«l>uos«nui n pavąt-

-Kas gali nesuprasti to?.“’“. savo likučiams Kale-
kad Katalikišku tautu va- «« svcn£es la'°Ba- B“v0

*kiai pne geros muzikos ir

labai “ousy” rengimu meti-

Po Dviejų Savaičių 
Tepaaiškėjo

Illinois 
datų 
rinkimų 
kėjo tik 
Eabartinis sekretorius Bar-i 
rett, demokratas, pralaimė
jo. Jo vietą gauna Carpen
tier, republikonas. “Chica- 
go Tribūne” 23 d. laidoje 
tuo laimėjimu besidžiaug
damas, priminė adv. Anta
ną Olį, perrinktą i Sanitary 
District trustisus. Rašo, 
kad, girdi, kaip adv. Olio 
vedamas Sanitary District 
pasižymėjo taupumu, tai ir 
Carpentier piliečiams užim
ponavo tuo, kad žadėjo tau-
IMIpum<į.

nių pagerbtuvių kardinolui.
Iš po Justino Pastogės

Pas Justiną susirinkom ir 
išklausėm tokį raportą:

—Vėl turėjau pasikalbė
jimą su marijonų Teisinga- 
maniu. Jis išklausė musų 
nurodymus, kad maldakny
gėse nėra maldų už taiką 
katalikiškų tautų tarpe. Po 
to jis man aiškino, buk ka
rų priežastis esanti gimtoji
fiUodėmė

mams. Šio

tautų
dams ir popiežiui visų r., . ..... ......
ma turi rūpėti taika ir vie- laimėjimų išleista. Di-
nybė katalikiškų tautų tar-kalakutą laimėjo Koki? 
pe. To reikalauja ir svei-lk> kynn, Alass., bonką deg- 
xas protas, ir logika, ir do
rovės mokslas. Prisiminki-

ir blogi palinki
mai, o tuos blogus palinki
mus silpniną bei naikiną

__ _ . sakramentai. O kai dėl
Marųuette Paiko lietuvių už ta; raes

irapijos leidinys Nativity nes bažnyčios
lapkričio 23 sekmadienj

d. laidoje turėjo

Artimo Meilės Darbai 
Kitkas

ir

parapija 
Paristi News

tokį pra
nešimą :

"Paremkite BALF’o senų 
drabužių vajų. Atneškite dra
bužius i svetainę. Bus prisiųs
ti vargšams lietuviams Vokie
tijoje.”

Tame pat leidinyje apra
šymas apie parapijos jubi- 
lėjinę vakarienę, Įvykusią 
lapkričio 16 d., užima išti
są skilti. Aprašyme sako
ma, kad parapijos jubilė- 
jaus proga mokyklos vai
kai surinkę parapijai S800. 
Per vakarienę keturi stam
bus aukotojai pakloję po 
šimtinę. Pelnas nuo vaka 
rienės $605.

Kaip šis parapijinis pa
rengimas išrodo Kristaus 
mokslo šviesoje su mizerna 
šaipos veikla?

Pii-,

įtinęs—Agnės Arrag: antrą 
bonką—Gale Louis iš Sa
lem, N. H.; keisą alausme laiką po Įsikūrimo ne• . . _ z,

priklausomos Lietuvos. Lie-i^inf a crbomutė (Jono Lr- 
tuva tada
su bol

k'omos Lietuvos. Lie-j v Toin nipkid nirmiaiitaika h'bono antike); antrą keisa— , ‘P meKaa pirmiau

^<ia padare taiką n Kaimini/- honka,davo,—vis išmetinėja,
sevikiska Rusija n- su ^aup‘n1'J"*“*' _Tik .^1^, o

ėmėsi Lietuvių Taryba, ka
dangi čia neveikia BALF’o 
skyriai, o padėti likusiems 
nelaimingiems tremtiniams 
yra labai svarbus reikalas.

sios, o kai kurios dar vis 
aktualios, kaip Damijonai
čio Lietuvių Kalbos Grama
tika arba Janulaičio "Lie
tuvos Visuomenės ir Teisės

Užjūryje likę tremtiniai li-; Istorija.” Paskutiniu metu 
goniai, seneliai, moterys su bibliotekoje atsirado naujų
mažais vaikais laukia musų 
paramos. Jei mes jiems ne
padėsime bent tuo, kas

lietuviškų knygų.
Pasirodo, kad C. Kinde- -

rio paraginimu ir tarpinin-

bažnyčiose kas 
esą giedama: 

"Visai krikščionijai taiką ir 
vienybę duoti teikis, mel
džiam Tavęs, Viešpatie.” 
Priminė kun. Ylos malda
knygę, kur esanti ypatinga 
malda už taiką. Mišiole 
esą Įvairių maldų už taiką. 
O klausimas, kodėl popie
žius nesirūpino sugerinti 

’.enkus ir lietuvius stebinąs 
ji, nes kivirčas dė! Vilniaus 
rašto esąs grynai politinis. 

Į šiuos reikalus nei Kristus 
nesikišęs. Ar aš noris, kad 
popiežius elgtųsi kitaip, ne 
g u Kristus?

Po raporto pasigirdo to
lios nuomonės:

—Tas marijonų Teisin- 
gamanis ne syki mums pri
kišo, buk mes nukrypstą 
ruo svarstomo dalyko. O 
'ką jis pats dabar padarė?

Įvamomis "eretikiškomis” 
tautomis. Bet negalėjo su
daryti taikos su katalikiška 

{Lenkija. Kas gali nurodyti 
keistesni reiškinį už ši?

—Teisingamanis nurodo, 
3uk jMjpiežius negalįs kištis 

grynai jjolitinius kivirčus,

vyno—vvaisn is Anūovef 
vyno stiklų setą—G. De- 
Carlo iš Havret, J. Faro iš 
Laurence ir C. Andrevvs iš 
So. Laurence.

Pauliukaitis su Gabija
?»luzikcs si>eciallstas ir 

vienas iš gabesniųjų chor-

gal dvi. 
‘?—vėl klau-

rnvms nebūtinai rei kalinga J kavimu biblioteka Įsigijo 
tad iš kur jie tos pagalbos šiuos naujus lietuvių leidi- 
susilauks!

et Benediktas X\ pirmojo vedžių, Mike Pauliukaitis, 
pasaulinio karo metu ne sy- kiekvieną penktadieni vyk- 
ą kreipėsi i kariaujančius į South Bostoną, kur jis 
sviesdamas eiti prie derybų apsiėmė ir jau lavina Gabi- 
tr karo galo. Jis buvo pa- J03 Chora " Ne vien South 
skelbęs^penkis Uikos punk- Eostono? įet ir vi?op Naujo_

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuviška Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų "receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

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

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

čių; (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius^—Lietuvis pas lietuvį! (53)

VYTAUTAS SKRINSKA
Meal Pharmacy \ais1inės savininkas

tus. 
išeina 
pa
us. Ir Pijus XII antrojo 
oasaulinio karo išvakarėse 
•atsišaukė i valdovus taikos 
eikalu. O pagal marijonus 
išeina, kad jei popiežius at- 
-išaukia taikos reikalais i 
taizerius, carus, karalius, 
’iktatorius, tai jis tvarkoj. 
3et popiežius nusižengtų, 
'ei butų daręs žygius ar da- 
'ar darytų pastangas suge- 
inti lietuvius su lenkais.

Tuo ir baigėsi musų tos 
lienos diskusijos.

Laisvamanis.

LAWRENCE, MASS.

Pagal TeisingamanĮ gįos Anglijos pažiba, ___
•ina. kad Benediktas X\ >giabalsiu giesmininku sam 
sielgė kitaip, negu Kris- buris—Gabija — gerai gv

dau-

Mirė

Vincas Lukas, lapkričio 
16 d. mirė ir 20 d. palaido
ms tautinėse kapinėse. Lai
dotuvių direktorius Kazys 
Volungus pavyzdingai pa- 
arnavo. Grabnešiais buvo 
Aušros Vartų Draugijos na- 

5 riai Stasys Valkavickas, Jo- 
» nas Braciška, Alekas Dani- 
' levičius, Julius Piaslekas, 

Tonas Jančius ir Juozas 
Balčius.

Andrius Grenda mirė 
’apkričio 17 d. ir palaidotas 
20 d. Immamlate Concep- 
tion kapuose. Grabnešiai

Gabija — gerai gy 
vuoja ir veikia vadovybėje 
piimininko Kirmelevičiaus. 
ien yra gražaus jaunimo su 
labai gerais balsais, sakė 
mokytojas Pauliukaitis.

Gabijos Choras pirmu 
kart pasirodys M. Pauliu- 
kaičio vadovybėje gruodžio 
7 0. savo ruoštam bankete, 
kur dalyvaus ir musų mies
to solistai Kazys Volungu 
iš Laurence su ponia Kibil- 

jdiene iš Hartford, Conn. 
Abu dainininkai Pauliukai- 
čio išlavinti, šia proga ža
da ten vykti ir daugiau iaw- 
renciečių.

Įvyko Šaunus Banketas
Lapkričio 23 d., tautinės 

bažnyčios patalpose, para- 
pijonys turėjo savo metinį 
banketą, kuriame buvo apie 
200 dalyvių. Vaišėms ska
numynus pagamino musų 
larbščios šeimininkės: Pa
jarskienė, Laukaitienė, Juš
kiene, Razulevičienė, Šven- 
'ionienė, Navickienė ir Pe- 
Tikonienė. šeimininkėms 
padėjo Balevičius, Pajars
kas, Jakavonis, Račkaus
kas ir Stulginskas. Prie 
stalų patarnavo Stundžiutė, 
Grigaliur.aitė, Čižienė ir 
Stravinskiutė.

gal jau mėnuo 
siu.

—Tai kad ir mėnuo, vis 
tiek jie žino, kad aš užsi 
mokėsiu.

—O iš kur jie gali žinoti,! 
ar jiems pranešei, kad ne
sulaikytų?

—Kam dar pranešti, juk 
jie žino, kad be laikraščio 
gyventi negalima.

—Et, ką mes čia ginčysi- 
mės, duok čia trirublę ir 
laikrašti gausi kaip gavęs

pasiūlau, kad baigti gin
čą.

—Vargiai dabar turėsiu, 
maniau palaukti po šven 
čiu,—rimtėliau aiškinasi.

Pernai vietos ir apylinkės 
lietuviai suaukojo arti 900 
svarų rūbų. Lauktina, kad 
’iais metais butų dar dau
giau rtiaukota!

Kviečiame visu- geros 
valios lietuvius peržiūrėti 
turimus lubus, atrinkti au
kotinus ir pristatyti juos ga
limai greičiau i surinkimo 
vietą. Kaip pernai, taip ir 
•iemet rūbų laukiame ne tik 
iš vietinių gyventojų, bet ir 
apylinkės lietuvių.

Komisija.

Nauji Rėmėjai
j Čia suorganizuota? 

palaukti, bet ketvirtas
jau 

būrelis—Galima palaukti, bet I Ketvirtas rėmėjų 
po Naujų Metų jau bus S>4. j Vasario 16 gimnazijos mo- 
o dabar dar tik $3,—j>aaiš
kinau.

—Kibą velnias čia apsė
do, viskas brangsta, kyla, 
o tų pinigų vis mažiau be- 
turim,—vėl aštriai užsipuo
lė, lyg aš bučiau to viso 
kaltininkas, !>et jau išsi
raukęs mažą krepšeli 

dviem pirštais skaito žaliu
kes, o man net lengviau ant 
šiirlies pasidarė, kad teigia
mai baigsim ginčą.

—še tau trys doleriai uz 
prenumeratą ir pasiųsk 
jiems, o pats gerk snapsą, 
užfundysiu,—pasiūlė uga- 
doms.

—Šnapsas kainuos 50 
centų ir žinai, kad aš to 
tranko nevartoju. Geriau 
pridėk čia tą pusdolerĮ, tai 
gausi sekančių, 1953 metu 
kalendorių. Ką sakai?

—Tai tu vis taip, kad tik 
daugiau išvvlioti iš manęs 
pinigu. Tegu būna taip.— 
Ginčas užsibaigė gražiau
sioj nuotaikoj.

A. Jenkins

kiniams globoti. Į ji įeina 
senieji ateiviai, čiagimiai ir 
tremtiniai. Būrelio nariai, 
kurių yra dvidešimt, kiek
vieną mėnesi moka po $1 
ir siunčia tos gimnazijos 
vadovybei.

Prie naujojo rėmėjų bū
relio prisidėjo šie biznie
riai: P. Vaičiūnas. P. Ro
dis, Dugey’s Package Store, 
V. Zinkevičius, Samulis 
Budris, V. Tamošaitis. Iš

mus: J. Aisčio "Lietuvių 
Poezijos Antologija.” Bū
davo ‘‘Varpai Skamba," 
Gliaudžio “Namai ant Smė
lio”, V. Ramono “Dulkės 
Raudonam Saulėleidy, S. 
Ylos “Žmonės ir Žvėrys".

Lietuviai yra dėkingi C. 
Kinderiui už jo sumanymą 
ir pastangas, o bibliotekos 
vadovybei už palankumą 
nuperkant lietuviškų kny
gų. Mums labai svarbu, 
kad viešose bibliotekose bu
tų lietuviškų knygų. Todėl 
reikia džiaugtis, kad pra
džia jau padaryta. Jei žmo
nės parodys reikalingą susi
domėjimą tomis knygomis 
ir skolinsis jas skaityti, tai 
galima tikėtis, kad biblio
tekos vadovybė dar dau
giau jų nupirks.

Kelias jau pramintas. 
Žiūrėkime, kad jis vėl ne
užželtų. Nuo mus pareina, 
kiek ir kokių lietuviškų 
knygų bus viešose bibliote-! 
koše. —T. P.

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei* 

yį.” Kaina

LAIKAS UŽSISAKYTI
“Keleivio” Kalendorių 195S Metams

“Keleivis" ir šiais metais leidžia dideli. 106 puslapių 
kalendorių, 1953 metams. Kalendorius jau baigia
mas ruošti. Jis bus atspausdintas gerame |>opieiiu- 
je, su paveikslais.
“Keleivio” kalendoriuje skaitvtojai ras daug Įdomių 
straipsnių, eilių, informacijų ir lengvų pasiskaitymų. 
Be to, kalendoriuje yra plati kalendorinė dalis, sau
lės nusileidimai ir tekėjimai, mėnulio atmainos, 
šventės ir tautiški vardai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” kalendo
riaus kaina yra ta pati. Jis kainuoja 50 centų. Pi
nigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

sykloms, gelžkeliams, lai
vams ir tt. Bet jei Korėjos 
aras tuoj pasibaigs, tos 
aro išlaidos turės žymiai 

sumažėti ir, suprantama, 
sumažės darbai. Kai dar
bai sumažės, turės atpigti 
pragyvenimas ir galės nu
kristi darbininkų uždar

iai. Tokia padėtis butų ir 
demokratams valdant. Re

publikonų kandidatas pa
žadėjo, kad jis 
prileis prie depresijos ir, 
jei darbai sumažės, tai vai 
džia parūpins kitokių dar
bų. O kaip bus, tą parodys 
.ik gyvenimas.

—Olrait, Maike. kad tu 
mane patiešijai. Nuo tilto 
aš dar nešoksiu ir eisiu pas 
Zacirką apdumoti.

60,000 Ežeru Kraštas
i

Europos šiaurėje, maž-į o ties Leningradu. Kada 
daug tiek toli Į šiaurę, kiek vokiečiai buvo sumušti, ru-
ruo musų yra Alaska, yra 
nemažas, bet retai apgy
ventas suomių kraštas. Pa- 

al savo žemės plotą Suo
mija yra nemaža valstybė. 
Ji ir dabar, po to kai rusą i 
ją stipriai apkarpė, dar turi 
130,160 ketvirtainių mylių 
ploto, arba tiek žemės, 
kiek Nevv Yorko, Illinois, 
Connecticut, Massachusetts 
ir Nevv Hampshire valstijos 
kartu paėmus. Tai yra di
delis plotas žemės. Bet gy
ventojų Suomija turi tiktai 
4 milionus, arba mažiau, 
kaip viena Massachusetts 
valstija.

Suomijos kraštas yra gi- 
—Sveikas gyvas, tėve! karas, noras atmainų, po-'lių girių, didelių ežerų ir 
—Žinai, Make, kad aš raliarus republikonų kan- balų kraštas. Suomijoj pri- 

jau ir negy- .dcato yaraas, administra-. skaitoma net 60 tūkstančių 
cijos klaidos ir apsileidimas^ežerų, kurie dengia 12 nuo- 

pa- užsienių politikoje ir daug šmčių viso krašto pavir
kite priežasčių. Todėl žmo-

Maike. Aš norėjau nės ir nutarė pakeisti vy- 
nušokt . . . riausybę.

dėdavo pabaudas, kurias 
krašto ne-jirgi reikėjo apmokėti išdir

biniais.
Daugiausiai reparacijų 

rusai pasiėmė elektros mo
torais, Įvairaus dydžio lai
vais, medžio ir metalo iš
dirbiniais. Suomiai turėjo 
pastatyti keletą didžiulių 
metalo dirbtuvių, kad galė
tų rusų reparacijų reikalą 
vimą patenkinti. Vien elek
tros motorų suomiai rusams 
pristatė 50,000!

Apie “reparacijų” dydi 
liudija tokie skaičiai: Jau 
minėti 50,000 elektrikinių 
motorų, 510 kilnojamųjų 
elektrainių. 1.128 vandens 

6.000 sudedamų 
gyvenamų namų. 1.460 my
lių vario kabelių, 701 loko- 

6,187 prekiniai 
vagonai, 686 Įvairus laivai 
(nuo mažų iki 3.200 tonų 

ir daugybė 
kitokių išdirbinių, viso 109 
kategorijos Įvairiausių pre
kių.

Kilus Korėjos karui pre
kių kainos pakilo. Tas pa
dėjo suomiams atsipirkti 
nuo rusų, nes jie pradėjo 
gauti aukštesnes kainas už 
savo eksporto prekes, ypač 
už popierių ir Įvairius me- 

išdirbinius, kurie su-

JISAI palaidotas su pakaruokliais

galėjau 
vas . . .

—Po
lindai?

—Ne. 
nuo tilto

būt

automobilium

—Na, na. —Juk tu.
—Jes, Maike, bučiau nė- esi cicilikas? 

ręs, tik pabijojau, kad van- —Aš kalbu 
duo išrodo šaltas.

—Bet kodėl?
—Ogi todėl, kad

Maike, rodos

ne apie save, 
tėve. bet apie Amerikos 
gyventojų didžiumos sam- 

ateina protavimus renkant prezi- 
šlekti laikai. Bus didelis dentą.
dipresin; nebus darbų: —Nu, tai kaip tu rokuoji, 
žmonės neturės ką valgyt, ar tai didžiumai bus geriau 
Tai kas iš tokio gyvenimo? prie republikonų? Juk prie 

—Kas tėvui tokių dalykų -uveiio visiems buvo šlek- 
pripasakojo? -ai.

—Nereikia kad kas pri- —Aš, tėve, nesu Hoove- 
pasakotų, Maike; aš pat?’rio šalininkas, bet turiu pa
žinau, kad bus šlėktai. Aš akyti, kad negalima ant 
atsimenu, kaip buvo 20 me- ^ocverio versti kaltę dėl 
tų atgal, kada Ameriką vai-puvusios Amerikoje depre- 
dė republikonai. Buvo to- ~ jos. Prieš Hooveii prezi Į

'.entu buvo

sai metė prieš suomius di 
eles jėgas ir privertė Šuo- pumpos, 

riją iš antro karto prašyti 
aikos. 1945 metais rusai 
š Suomijos vėl pasiėmėlmotyvas,
!aug žemių ir atėmė iš Suo
mijos vieninteli jos uostą 
iaurėje, Petsamo. ir prie tojtalpumo lai\ų) 
tosto esančias turtingas ni
kelio kasvklas.

Rusų pasisavintose suo
mių žemėse gyveno apie 
500,000 suomių ir visi jie 
nepanorėjo pasilikti po bol- 
’-evikų valdžia. Karo nua-. 
linta Suomija turėjo priim
ti i savo teritoriją 500,00d 
pabėgėlių, kurie atsikraus
tė iš savo ūkių ir miestų bet džio 
nieko. Teko pampinti pa- daro Suomijos eksporto pa
bėgėliams naujas sodybas grindą.

viso krašto
šiauš. Girių platybės ten 
dengia tris ketvirtadaliu 
viso krašto paviršiaus. Tarp 
girių ir ežera gyvena suo
miai ūkininkai. Maždaug 
pusė Suomijos gyventojų 
yra žemdirbiai. Kiti suo
miai verčiasi žuvininkyste, 
medžio išdirby ste. Toli 
šiaurėje suomiai augina el
nius ir gyvena, kaip čia 
Alaskoje gyvena eskimai. 
Suomijos miestuose yra ne
maža pramonė, kurioje dir
ba keli šimtai tūkstančių 
larbininkų.

ir aprūpinti juos ne tik že
me, bet ir žemės dirbimo 
Įrankiais. Jei atsiminsime, 
kad kiekvienas aštuntas 
suomis buvo pabėgėlis, ta
da tik suprasime, kokia 
našta suomių tautai buvo 
500.000 pabėgėlių Įkurdini
mas. Bet tą uždavinį suo
miai atliko pavyzdingai. 
Nesenai jie skelbė, kad jau

1939-1952 metais suo
miams buvo “sunkieji me
tai.’’ Dabar reparacijos ru
sams išmokėtos, krašto 
ūkis atstatytas, pabėgėliai 
baigiami Įkurdinti. Kraš
tas gali lengviau atsikvėpti 
ir pradėti vėl geriau, sočiau 
gyventi. Suomių tauta ti
kisi dabar galėsianti kelti 
savo ūki ir savo darbo vai-

Tai yra pagarsėjęs Lietuvos kunigas. Dabar jis 
jau miręs. Jis yra daug nuveikęs ir jo nuopelnai yra 
plačiai žinomi. Nežiūrint to, kiti dvasiškiai tiek jo 
nekęsdavo, kad jam mirus palaidojo ji nešventintose 
kapinėse, karto »u pakaruokliais.

Ar žinot kaip jis vadinosi, kada ir kur kunigavo?
Jei nežinot, bet norėtumėt žinoti, užsisakykite 

"Keleivio” kalendorių 1953 metams. Tenai rasite visą 
jo biografiją: aprašytas jo gyvenimas, papročiai, dar
bai ir liūdna mirtis.

Be galo Įdomus skaitymas!
“Keleivio" kalendorius 1953 metams bus knygos 

formoje, ant gražios popieros. arti 100 puslapių, ir 
kainuos tik 50 centų. Užsisakyti galima dabar, pri- 
siunėiant 50 centų pašto ženkleliais arba money orde
riu. Pašto ženkleliai turėtų būt po 3 ar 5 centus. Bet 
prašom nesiųsti mums Kanados pašto ženklelių, nes 
Jungtinėse Valstijose jie negiliuoja. Visus užsakymus 
reikia siusti ‘ Keleivio” adresu.

MARGUMYNAI
Naciškas Krikštas

New Orleans miesto pa
gonėj, Louisianos valstijoj, 

miestelis Metai-100.000 ūkininkų sodybų sjaįs palį naudotis, JEI RU-•vra mJ/zas miestelis Metai- 
yra naujai pastatyta ir nau- LEIS TĄ DARYTI. [’:A‘ lame miestelyje poii- 
jakuriai pradeda įsikurti iri jC!Ja susekė 'nacių suirau-jaKunai praaeaa jšiKuru in 
gyvena iš savo darbo žemės 
ūkyje. ,

Karo eigoje ištisa eilė
Suomijos miestų ir pramo- visai arti prie Suomijos 
nės centrų buvo išdaužyti.'

Pagal taikos sutarti 
mija turėjo įsileisti i 
žemę rasų

Visas tas bu-Suo- ninku buri.“ 
savo įys buvo keliolika jaunų 

kariuomenę ir vaikėzų, pasivadinusių na-
sos- ciais. Vaikėzai turėjo gin-

ligoninę pasirodė, kad jis 
visai sveikas, tik jo dešinė 
ranka buvo kiek nubražin- 
ta. Mašina taip pigiai ne- 
atsi pirko. jai krintantis 
žmogus Įlenkė nugaroje di
delę ir gilią ddbbę.

Statybos darbininkas W. 
Hester iš ligoninės parėjo 
namo. o mašina buvo nu

Prieš perą mėnesių šuo-!Daug ūkininkų sodybų pali
ko tik apdegę griuvėsiai.-nių tauta baigė vieną savo 

storijos tarpą. Ji 
mokėti Rusijai karo repa- 
acijas. Reparacijas už ką°

linės, Porkala-Udd mieste, klų ir užsiimdavo traukinių vežta i garažių taisyti 
yra stipri rusų kariška ba-i plėšimu. Jie turėjo nacių 
zė, iš kur rusai bolševikai partijos “bilietus,“ su vo-

kia velniava, vaike, kad 
žmonės prarado savo au- Ccoiidge ir Amerikoj dar
žas, bankai viską atėmė; o ai ėjo gerai, o kadaise 
. askui ir patys bankai už- prie demokrato prezidento 
si arė. Tai buvo prie re- -bevelando čia siautė dide- 
publikonų. Dimikratai vis- i-s nedarbas. Amerikoje ir 
ką pataisė, ale dabar ir vėl - abar gal butų depresija, 
republikonus išrinko.

—O kas juos išrinko, tė
jei nebūtų Korėjos karo ir 
jei neitų pasiruošimas dar

ve? į didesniam karui. Kai šalis
—Juk žinai kas: žmonės. įuošiasi karai, tai darbai vi-

Kas gi daugiau gali išrink- >ur gerai eina ir darbinin- 
ti? kai neblogai uždirba. Taip

—Bet jeigu prie demo-Įkuvo net Hitlerio Vokieti- 
kratų buvo taip gerai, tai joj ir dargi Mussolinio Ita 
kodėl žmonės balsavo už lijoj.
republikonus? Ar gali ši- —Tai ką tu čia nori man 
tą klausima išaiškitni? !Įkalbėti. Maike?

-Ugi galas juos žino, rAš noriu pasakyti tė-
kodėl jie taip balsavo. i™:. kad S^'.?*** >r dęp- 

—Ar "galas" ką žino, ar "žengiam, kū
ne, tai nesvarbu, tėve. To-,l,l.,all'tlne.s. tvarkos teis-
kius dalykus reikia pačiam 
žinoti.

—O tu ar žinai?
—Aš žinau, tėve.
—Nu, tai pasakvk,

ke!
—Visų pirma, tėve,

vai

diniai. Normaliais laikais 
Amerikoje depresijos pasi
kartodavo kas 10 metų ir 
cs kartodavosi nežiūrint, 

kokia valdžia čia būdavo.

baigė Karo veiksmuose žuvo de
šimtys tūkstančių jaunų 
suomių, o keli šimtai tuks 
ančių buvo sužeisti. Po 

karo teko ir sugriautus mie 
stus atstatyti
‘įmones naujai 
sužeistaisiais karo invali
dais rūpintis. Suomiai pa

Pasirodo, kad W.
gali bet kurią dieną pakilti ūkiškais užrašais, su svasti- »au ne pirmą kartą

republikonasjNagi. už tą, kad Suomija 
pralaimėjo kavą. Tiktai už 
pralaimėjimą, o ne už karo 
radėjimą.

1939 metais, kada Mask
va privertė Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją pasirašyti “sa
vitarpinės pagalbos“ sutar- 
is, rusai buvo pasiūlę ir 

suomiams pasirašyti pana-;puvo 
šią “draugystės“ sutarti ir “
Įsileisti Į savo teritoriją ra-'reikalavo 
?ų garnizonus. Suomija ai-kėti Jai 300,000,000 dolerių 

reparacijų. Bet reparacijas 
suomiai turėjo mokėti ne 

mą rusai užpuolė mažą šuo- doleriais, ar auksu, bet pre 
.nių tautą be jokios proyo- kėmis ir toms prekėms ra- 
kacijos ir be jokio pateisi- yaj nustatė 1938 metų kai- 
mmo- nas! Faktiškai, skaitant

"Žiemos karas 1939- pokarinėmis kainomis, Šuo 
1940 metais Suomijoj tęsė- mija sumokėjo rusams tarp 
-i 1« 5 dienas. Didelės ni- gųų j,. 799 milionų dolerių 
sų armijos buvo Pakartoti- iepa,acĮjų» jr vis neuž-

daužvtos, bet

ir užimti suomių sostinę-. Ra ir su Hitlerio paveikslu. 
Taikos sutartis draudžia Naujus narius jie priimda- 
suomiams ir ginkluotis, to-’vo tiktai po tam tikrų iš- 
dėl Suomijos likimas dabai j bandymų. Kas norėjo pri-

i, ir pramonės. Paklauso nuo rasų užgaidų'si jungti prie tos nacių gen- 
jai atkurti, ir n* išskaičiavimų. Bet ne-,ges, turėjo Įrodyti savo

Hester 
krenta

savo mieguistuose pasivaik
ščiojimuose. Jis sakėsi, kad 
am jau trečią kartą atsiti

ko nemalonumas bevaikš
čiojant užmigus.

Ju ūkis so.

žiūrint rusiško debesio šuo-j darbais, kad jis 
miai dabar lengviau atsidu-'o ne pipirą

kėlė ir tą naštą, 
yra atstatytas.

Didelė nelaimė suomiams 
rasų reikalaujamos, 

reparacijos.“ Rusija pa- 
iš suomių užmo-

sisakė rusų reikalavimus 
oatenkinti ir 1939 metų žie-

vra

riškumo irodvmas

vyras, 
vy- 

buvo už-
Geriausias

Daug kas stebisi, kodėl šokti ir nušokti nuo einan- 
rasai dar neužgrobė Suomi-*čio prekių traukinio, paleis- 
jos, nes jie turi galimybės ti i negro galvą plytgalį, 

tikrątą padaryti, 
viena rasų 
priežastis vra

Atrodo, kad
“padorumo“ 

suomių griež-

arba sudaužyti tam 
skaičių gatvės lempų.

jaunųGelžkeliams 'na
tas pasiryžimas savo laisvę.cių” gengė padarė nemažai 
ginti visomis priemonėmis.!nuostolių, nes jie išplėšda- 
Jei rasai Suomiją ir oku-;vo prekinius
{.uotų, suomiai nepaliautųdicija jaunųi.gintis. Rusai tą žino, o to-,toje 
dėl nesiskubina 
pralyti.

suomiu' keletą 
giu-r

—Okei. Maike, jeigu tu 
fak-'-oks .kvtras, tai pasakyk.

tas yra. kad prie demokra- kaip bus Amerikoj dabar, 
tų ne visiems buvo taip ge- kada generolas Eizenauris 
ra, kaip kai kam išrodo, užims Trumano pleisą? 
Tiesa, pramonės darbinin- —Didelės permainos, tė- 
1 ai per savo unijas sugebė- ve, tuojaus niekas nejaus, 
jo savo gyvenimą pageliu- išskyrus tik tuos. kurie ne 
ti. Užtat unijos ir rėmė de- eks šiltų vietų valdžioje, 
mokratus. Bet daugelis arba kurie gaus šiltas vie- 
žmonių kentėjo dėl brange- as valdžioje. Bet kaip bus 
nybės ir dėl visokių ūkio toliau, tai priklausys nuo 
: uvaiuymų. Didelė gyven- to, kaip vystysis tarptauti- 
tojŲ dauguma nepriklauso niai santykiai. Šiandien 
rrie uniju, o brangenybė vi- Amerika išleidžia apie 55 
sus griebia už kišenės. Be bilionus dolerių per metus 
to. tėve, l inkimuose daug karo tikslams. Tas duoda 
fcS'ėPė-J&oiejos nebaigiamas daug darbo fabrikams, ka

nai išdaužytos, nei paga
liau rusai sutraukė "daug 
-unkiosios artilerijos prieš 
uomių “Mannerheimo lini

ją*’ ir ją išdaužė. Suomija 
turėjo rašams nusileisti ir 
užleido jiems apie dešimtą 
dali savo teritorijos. Svar
biausias rasų laimėjimas 
buvo Karelijos sąsiauris su 
derlingomis žemėmis ir di
deliu Viborgo miestu.

1941 metais, kada vokie
čiai užpuolė Rusiją, suo
miai. vokiečių raginami ir 
norėdami atsiimti iš rusų 
savo teritoriją, dėjosi su 
vokiečiais ir dalyvavo kare 
prieš Rusiją. Bet suomių 
dalyvavimas kare buvo ga
na aprėžtas, jie atsiėmė iš 
rusų savo teritoriją ir susto-

mirškime. kad 4,000.000 
suomių turėjo tokią repara
cijų naštą pakelti, kartu jie 
turėjo 50o,000 pabėgėlių

Po-
išdykėlių guž- 

atrado 4.000 šovinių, 
peilių ir kitokių Įna-

vagonus.

Nežiūrint dvejų praiaimė-'. ,Nac‘V policijai
tu kąra ir neiapasakvtuh?kunde 8 metl?

Kurioūkiškų sunkumų suomių j 
tauta išsaugojo savo dem':-į"lh‘'1' 
kratišką tvarką ir visas pi-j; 
lietiškas laisves . Laisvos 1
tvarkos

priimti ir savo sugriautus4suomių 
miestus atstatyti.

Pi ieš poi-ą mėnesių suo
miai baigė mokėti rusams 
paskutines reparacijas. Pats 
paskutinis “mokėjimas“ bu
vo vienas prekybos laivas, 
kuri suomiai pastatė ir ati
davė rasiškiems Vailokams.

Reparacijas rusams suo
miai turėjo mokėti Įvairiais 
išdirbiniais. Rusai pasaky 
davo. kokių išdirbinių jie 
nori, o suomiai turėjo tuos 
išdirbinius pagaminti ir pri
statyti rusams 1938 metų 
kainomis. Už pavėluotą re 
paracijų pristatymą rasai

-i i 1išlaikymai rodo?;'* * 
tautos kulturini su-

paaugesnieji smogi- 
nepriėmė i savo tar- 

ą. Atsikeršydamas, aš- 
uonmetis papasakojo poli-

žygius.
anie jaunų padaužų

brendimą, jos dideli prisi
rišimą prie laisvės ir žūt-Į

Kova dėl Dūšios

Rugsėjo mėnesio pabai
goje viename daugiausiai 
lie tuviais apgyventame 
Montevideo. Urugvajujej, 
priemiestyje Cerio mirė 
lietuvė moteris. Pagal Įpra
stą tvarką buvo pranešta 
tos parapijos vietiniam kle
bonui. Bet. sužinojęs, pri
sistatė ir lietuvis kunigas 
jėzuitas J. Bražikas ir ką 
tik neįvyko kova tarp tų 
ienos tikybos, bet skirtin

gos tautybės kunigų.
Jie susitikę prie kapo pa

sikeitė gana drūtais ir rie
biais žodžiais ir prie kapo 
vienas meldėsi lietuviškai, 
kitas kastižaniškai (ispa
niškai). Dabar klausimas, 
kuri Dievas geriau suprato, 
vietini, ar lietuvi?

—M. Kr.

butini ryžtumą savo laisvę; 
ginti nuo visokiu vidaus i» j Trentono 

* * * “ ‘ tu AVilliam

Miegodamas Vaikščiojo

nuo
užsienių priešų.

pilietis, 36 mc- 
Hester, turi ne-

J. Str.

“Keleivio“ kalendorių jau 
alima užsisakyti. Kaina Jangą. 

50 centų. Užsakymus ir pi
nigus prašome siųsti:

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

gerą paprotį vaikščioti mie
godamas. Lapkričio 24 d. 
2 vai. naktį jis miegodamas 
pakilo iš savo lovos, atidarė 

išlipo ant palangės
i; bandė eiti. Bet koja pa
slydo ir miegalius nulėkė 
tris aukštus žemyn ir tie
siai ant vieno automobi
liaus. - - - — -

Miegalius nukrito ir tuoj 
atsibudo. Nugabenus jį Į

DYKAI DYKAI
Lhandymas. kurie kenčiat minėtus 
skausmai.. REUMATISKUS SKAUS
MUS. RANKŲ. KOJŲ SKAUDfcJL- 
.MO IK TIRPIMO. NEURALGIJA. 
NUOVARGĮ. DIEGLIUS. Jeiąu tam
sta įvertini savo sveikata ir ja bran
gini. tai tuojaus oarašyk savo var,k*, 
pavarde ir ant rasa ir siusk ši garsi
nimą dėl naujai p-gerinto- Ttclsntv 

ies. Aplaikysi be ioi , > 
artojes savaite laiko, 

ieigu nesijaustom stipresnis ir svei
kesnis. ir negelbėtų jums. tada gra
žink mums likusią ir jums daugo>u 
niekas nekainuos. Mes žinom, ka J 
tuk -taneiams nagelbėjo. pagelbės ir 
tam-tui. U/.tikrinnm pa.-ikmes.

Yra senas ir teisingas nriežodis: 
ka tepa. tas ir važiuota. Tad jeig j 
nori važiuoti. Gii ir t«pk ir vėl te-.ų 
su T»cksnic (Valinga Mostim. (12-53) 
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ZIGMAS JANKAUSKAS:

Valparaisiečiai
Man teko būti vienam iš 

jų, o jų buvo šimtai. Du 
kartu, su pertraukomis (pir
mą sykį 1907-9, antrą kartą 
1911-13 mokyklos akade
miniais metais), aš su jais 
draugavau, mokiausi, ginči- 
jausi nesuderinamais gyve
nimo klausimais ir tt. Vė
liau, po mano išvažiavimo 
1913 metais, jų ten dar 
daug butą.

Kas tie valparaisiečiai 
buvo, kur, ko ir kam jie 
ten važiavo?—gal paklaus 
jaunesni lietuviai, ypač at
vykę naujakuriai. Apie juos 
jokių knygų nėra parašyta. 
Paminėta tiumpai J. O. Sir
vydo ir B. Balučio biogra
fijose—tai viskas. O tuo

kalus, deklamuoti eiles, sa
kyti monologus, dialogus, 
vesti diskusijas svarbiais 
numatytais klausimais, kai 
bėti nuo estrados, mokini 
masis skaityti ir rašyti, pla
tinimas spaudos, knygų 
skaitymas ir kiti kultūriniai 
reikalai—tai buvo pirmieji 
žingsniai musų šiandien pa
siektame ir vertinamame 
Amerikos lietuvių progrese 
ii' kultūroje.

Tuo judėjimu kiek dau
giau prasilavinęs ir prasi- 
mokinęs jaunimas nepasi
tenkino; jis ieškojo progos, 
kaip ir kur patekti mokslo 
įstaigon, kad daugiau ir 
aukščiau ko nors pasimoky- 
i arba įsigyti kokią profe-

VALPARABO UNIVERSITE O LIETI VIAI STUDENTAI

uuei.. ueiuvtu studentu Valparaiso moks e-iuje, per kurią perėjo šimtai lietuviu 
ateiviu siekdami aukštesnio mokslo. Api tą mokyklą šios savaitės "Keleivyje” pra
deda rašyti Z. Jankauskas iš Philadelphijo pa, s is dvejų kartu mokęsis toje mo
kykloje.

Lietuviu Socialistu Protestas

tarpu apie juos galėtų būti siją. Tai buvo nelengvas
išleista labai įdomi ir reikš-; dalykas. Iš šimto gal vie-

1952 m. lapkričio 2 d.
jcecutive Committee of the 
įritish Labor Party’,
^ondon, England.

Musų Partijos delegatas 
‘Union” konferencijon Mi- 
ane, svečiu dalyvavęs ir 
Socialistinio Internacionalo 
kongrese ten pat, mums 
praneša:

Svarstant Internacionalo 
Biure Pabaltės kraštų so
cialdemokratinių pa r t i j ų 
tremty priėmimo į Interna
cionalą klausimą, draugas 
Morgan Phillips Britų Dar
bo Partijos vardu pasisakė 
prieš jų priėmimą. Vienas 
motyvų esąs tas, kad Pabal
tės kraštų—Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos—teritorijos 
esą “teisėtai (ar teisiškai?) 
pripažintos kaipo inkorpo
ruotos į Sovietų Sąjungą.”

mmga
kartai

jaunajai 
knyga, jei

lietuvių nas, du galėjo savo tikslą
dar gyvi pasiekti, nęs kliūčių į aukš-

likę valparaisiečiai giliau tesnį mokslą buvo daug ir 
pamąstytų ... ir aš pilnai didelių. ,

Vienybę|doje atsišaukimus, ragi- papeikimą 
vykti mo-'min°- - • •

_ 7 _ _ vieni visn
Ibitiic tvonL-A Vl-jn ontvo kad partinė

esu įsitikinęs, kad jie atras
tų reikalinga tokį veikalą 
išleisti.

Neturėdamas jokių sta
tistinių užrašų (išskyrus 
valparaisiečių fotografijas, 
kurių apščiai turiu ir kurias 
laikau kaip šventųjų pa 
veikslus), rašau šį prisimi 
n imą vien tik iš atminties, 
kuri taipgi ne viską išlaikė. 
Taigi, patsai netikiu, kad 
galėsiu pilnai nušviesti val
paraisiečių, buvusių moki
nių ir studentų, margą gy 
venimą.

Pirmiausia skaitytojas 
mintimis turi nusikelti prieš 
50 metų, sakysiu apie 190( 
metus, ir pažiūrėti į dvide-

Pirmi Mokiniai—Pionieriai

Patekti aukštesnėn moks
lo įstaigon jaunam lietu- e 
viui, nesenai atvykusiam į ieškantis 
šį kraštą, buvo labai sunku.
Retos mokyklos norėjo pri 
imti pas save mokinius, ne-

Ramanauskas per
Lietuvninkų” parašė spe-'nančius jaunimą 
cialų atsišaukimą i jauni- kytis, ir tokiu budu 
mą, pavadindamas jį “Ap-į kitus traukė. Man antrą 
švietos Deklaracija. ’ Ta!kartą, 1911, 1912 ir 1913
deklaracija vėliau aš pats metais esant Valparaise, 
pasinaudojau. Nuo to pa
skelbimo ryžtingesnis ir

bet tuo ir nusira-

rimtojo ’ amžiaus pradžią. 
Prasidėjus dvidešimtajam 
šimtmečiui, lietuvių įvažia
vimas į šį kraštą sparčiai metų

mokančnis anglų kalbos ar- kinę, 
ba neturinčius tinkamo pri
siruošimo. Kitos reikalavo 
mažiausiai high school’ės, 
arba jai lygios, mokslo dip
lomo. Neturint jo, reikėjo 
išlaikyti tam tikrus egzami
nus. Mažai lietuvių jau
nuolių galėjo tai padalyti, 
sakyčiau, tai buvo tiesiog 
neįmanoma. Labai rėtas 
lietuvis jaunuolis buvo lan
kęs Lietuvoje ar kitur gim
naziją arba kitą kokią auk
štesnę mokyklą. . Astuonių

apšvietos abiejų 
lyčių lietuvių jaunimas pra
deda važiuoti į Valparaisą. 
Šie, pribuvę ir kiek pasimb- 

rašo ir skelbia spau-

to reikėjo laukti, 
organizacija imsis 

reikiamu priemonių čiudėsno- 
vo sauvaliavimui pažaboti. Ta 
čiau, kaip tai bebūtų keista, 
Kovarsko {martinė organizacija 
šio klausimu- net neapsvarstė.

“Apie čiudėsnovo elgesį 
tinė

nepasiepradėjo didėti iki 
kė aukščiausio 
1914 metų pradžioje, kada' 
tolesniam įvažiavimui gali
mybės buvo užkirstos, nes 
prasidėjo pirmasis pasauli
nis karas.

Lietuvių emigracija iš 
Lietuvos į šią šalį davė pa
ties sveikiausio ir jauno 
abiejų lyčių lietuvių jauni-

gūsių
pilną gimnaziją bai- 
tuo laiku man tenko

laipsnio ■sutikti vos du lietuviu; ke 
li buvo lankę ją du, keturis 
metus. Daugiau buvo . bai
gusių pradžios mokyklas; 
kiti ir to neturėjo. Atsira
do vienok pionierių, kurie 
praskynė šį sunkų kelią ne 
tik sau, bet ir kitiems tų lai
kų lietuviams jaunuoliams. 
Jie buvo velionis Antanas

niekuomet nepripa^tnsim 
musų krašto pavergimo ir 
kovosim už jo išlaisvinimą.

Mes kartu neužmirštame, 
kad socializmas kovą už 
žmogaus laisvę, tuo pačiu 
ir už tautų laisvę visuomet 
laikė savo aukštuoju užda
viniu ir siekiamos ateities 
pagrindu. Sitam principui 
socializmas buvo visuomet 
ištikimas ir neleidžia jo pa
žeisti specialių interesų mo
tyvais. Dėl to, kovodami 
už savojo krašto laisvę, už 
galimybę dirbti jame socia
lizmo idealų įgyvendinimui, 
mes, kaip ir musų draugai 
latviai ir estai, turime tei
sės laukti iš broliškų socia
listinių partijų ne tik mora
linio pritarimo, bet ir veik
lios musų kovai paramos. 
Tamstai, gerb. pirmininke, 
bus dėl to suprantama, kad 
Mr. Morgan Phillips pasa
kymas mums buvo -skaudus 
ir nelauktas.

Jei musų delega^s tei
singai atpasakoja kas Mr. 
Morgan Phillips buvo pasa
kyta, mes laikome savo 
pareiga pareikšti musų nu
stebimą ir skaudų protestą. 
Dar 1945 m. rugsėjo 24 d. 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Delegatura užsieny 
plačiu memorandumu yra 
painformavusi ir Didžiosios 
Britanijos Darbo Partijos

Juo labiau nelauktas, kad 
tas pasakymas neatitinka 
nei Pabaltės kraštuose esa
mos padėties, nei dėl jos 
laisvųjų Vakarų visuome
nės bei vyriausybių nusista
tymą. Lietuvių, latvių ir 
estų tautos jau devinti me
tai kovoja neapsakomai 

vos ir kitų Pabaltės kraštų!žiauriose sąlygose su Sovie-

lietuvių mokinių ir studen
tų skaičius siekė per 200 
asmenų. Toks susibūrimas 
lietuvių į šią mokyklą ir 
davė jiems kolektyvinį var
dą “Valparaisiečiai.”

(Bus'daugiau) platus pranešimas, kuriame bu-
Į vo nurodyti kyšininkavimo ir 
jkiti neleistini veiksmai, atlikti 
.čiudėsnovo. šis pranešimas ir 
ligi šiol ramiausiai guli apdul 
įkęjęs drg. Gintauto Stalčiuje."’ 

turi va-, “Pranešimas” ir gulės. O

Iš Pavergtos Lietuvos
Sukčiai, Vagys,

ir Spauda

Bolševikiškos Lie t u v o s 
spaudoje mirgėte mirga 
pranešimai apie įvairių val
dininkų vagystes. Kai ka-

Prokurorai valdininkai, kurie 
gius gaudyti. 

Vaidininkai

par-
organizacija žinojo labai 

gerai. Buvo atliktas nuodug
nus patikrinimas, surašytas

vadovybę, kaip vyko Lietu-

mo šiam kraštui. Jaunimas Ramanauskas, Bronius Ba-
daugumoje buvo mažamok
slis arba visai nemokintas; 
tik labai maža dalis jų atsi 
vežė aukštesnio laipsnio iš
silavinimą. Susibūrus jau
nimui į didesnius ir mažes
nius miestus bei miestelius, 
dabar “lietuvių kolonijo
mis” vadinamus, tų laikų 
lietuvių jaunimas nesitenki
no vien darbo gavimu, bet 
norėjo laisvu laiku ko tai 
aukštesnio gyvenime pa
siekti, jei kam tas buvo ga
lima. Vakarinės sueigos

.z4u a ll4t ml/'l iYTZi ; i: r-.ci ; i mtiruKurn:J7I CAlIVk »««■”

į jei po “Tiesos’' aprašymo 
gerai žino, kas nors jį ištrauks iš dul- 

kad žmonės vagia iš skur-kių, tai dėi to niekas nepa- 
do, o ne dėl kokios nors ki- sikeis, nes tas pranešimas 
tos priežasties-.; Valdiniu-[pateks kitam vagiui į ran

kas.kai rusai iš to daro sau pui
kad ten ne tik valaininkaiį :'a pi ^gyvenimą, nes jie į “Tiesa
vagia, bet ir vagių gaudy-P’^^ zlu4rl l)l'° įsitikimą,
tojai irgi vagia. Išeina, va-j’rna. sav® dalį. Ky-šinkuoja

ir ant to va-;.

levičius-Balutis (dabartinis 
Lietuvos atstovas Londo
ne), J. Brakšys, Adomas 
Yuška (palikęs vėliau gy
dytoju, dabar jau miręs) ir 
keletas kitų. Jie pirmieji 
(rodos, 1902 metais) įsiga
vo Valparaiso Universite
tan, Valparaiso, Indianoj, 
apie 40 mylių nuo Chica
gos miesto važiuojant į ly
tus. Jie, patyrę mokslo pi
gumą ir prielankias sąlygas 
ateiviams, skubėjo pranešti 
apie tai ir kitiems lietuviams

gis ant vagie: 
gies dar vagis.

Bet bolševikų spaudoj* 
niekada nebandoma paaiš 
kinti, kodėl prie “draugo, 
mokytojo ir tėvo” Stalino 
Lietuvoje priviso tiek daug 
vagių. Vagysčių gausumo 
priežastį bolševikai, be abe
jonės, žino, l>et jiems nepa
togu apie tai kalbėti. Bol
ševikų spauda dėl vagysčių 
gausumo kaltina prokuro
rus, policiją, partinę orga
nizaciją. kontrolės įstaigas, 
bet niekada nepasako, kad 
tikroji gausių vagysčių prie
žastis yra pats bolševikiš
kas okupantų režimas.

ai darosi valdininkų pa-įsako:

aprašo ir kitą at- 
kur valdininkai 

pieninių turtą. Ji

imu norrftali dalis. į ... . .., Žiežmario pieno nugriebimo 
Lieka komunistų partijos Punkto vedėjas Tauras per 14 

nariai, kurie turi prižiūrėti
ir vagis ir vagių gaudyto- ^tall.no 
jus. Bet į komunistų parti- kaj 
ją pirmon eilėn ir stoja tie n*’ 
žmonės, kurie nori laisviau

up

mėnesio dienu nusuko 
vardo. Lenino vardo 

taip pat daugiau 
tūkstanti kilogramų pie-
Panašus nusikaltimai da-

okupacija, kaįp tie ^ra^at 
buvo -inkorporuoti‘ LSovie
tų Sąjungą .ir koks žiaurus 
režimas būvo pasnaus vyk-* 
domas per pirmąją 1940- 
1941 metų okupaciją. Tas 
režimas per antrąją, nuo 
1944 metų, okupaciją tepa 
žiaurėjo. į.

Pabaltės okupacija buvo 
Japnuoginto smurto aktas, 
Pabaltės kraštų inkorpora
vimas į Sovietų Sąjungą 
buvo smuilo ir. klastos ak
tas—abudu Kremliui rusiš
kojo imperializmo padikr 
tuoti.

Lietuvių tautos milžiniš
ka dauguma, kartu ir mes, 
Lietuvos socialdemokratai,

romi Vievio rajono Balceriškių 
’.ogti ii pagerinti savo skur-pjeno priėmimo punkte. Žiež

marių rajono Kruonio pieDO-dų gyvenimą. 
Taip kad bol- nugriebimo punkte ir daugelyje

lavinimasis dainuoti, moki- jaunuoliams, kuriems (ro
nimasis lošti sceniškus vei- dos 1905 metais)

Sar
Antanas

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 nore 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boston 27, Maaa.

Pagrindinė vagysčių prie
žastis yra bolševikų į Lietu
vą atneštas skurdas. Eili
nis žmogus Lietuvoje iš sa
vo sąžiningo darbo išgy
venti negali. Jis arba turi 
vogti, arba turi badmiriau-

tų okupacija, siekdami iš
silaisvinti. Toje kovoje Pa
baltės darbininkija nesi
duoda kitų pralenkiama. 
“Teisėtas” inkorporavimas 
negalėjo tokios padėties su
daryti.

Iš kitos pusės visa eilė 
valstybių su USA priešaky- 
kyje, jų tarpe ir Didžiosios 
Britanijos vyriausybė. ne
pripažino ir nepripažįsta 
Pabaltės kraštų inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą. Su 
kiekvienais metais Pabaltės 
tautų pastangos atgauti lai
svę randa vis platesnės už
uojautos demokratinių Va
karų visuomenėj, ir mes 
nenorėtume tikėti, kad Di
džiosios Britanijos Darbo 
Partijoj birtų kitokio nusi
statymo.

aišku, kad vagystės valdi
ninkams yra visai pateisi* 
narna priemonė pelnytis. 
Visi žino, kad vogti galima; 
tik reikia “gerų santykių” 
ir reikia žinoti, su kuo pa
vogtais daiktais pasidalinti.

Bolševikiška spauda rusų 
okupantų režime atlieka po
licijos ir šnipų darbą. Spau
dos korespondentai visur 
landžioja ir pyškina straip
snius apie vagis. Bet ir tie 
“liaudies korespondentai” 
mėgsta sviestą, sūrį ir kum
pius, o todėl, jei kuris ko
respondentas labai garsiai 
šaukia, tai tas tik rodo, kad 
jis jaučiasi “nuskriaustas” 
ir primena vagims, kad ir 
jo nereikia užmiršti.

Bolševikiškų okupantų re
žimas Lietuvoje yra vagis

Mes dėlto sveikintume, 
jei Didžiosios Britanijos 
Darbo Partijos vadovybė 
palaikytų Mr. Morgan Phil
lips pasisakymą liudnu ne
susipratimu ir rastų reikalo 
viešai apie tai pareikšti.

Su socialistiniais sveiki
nimais,

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Delegaturos 

užsieny vardu
J. KAMINSKAS.
K. BIELINIS.

TIKINTIEMS TIESA

ir gaunasi, nau uu,-kitų vietų. 
seyikiskoj okupacijoj Lietu- “Panaši antivasltybinė prak- 
voje yra vagis ant vagies ir tika. pakertanti kolūkių ekono- 
ant to vagies dar vagis. ' mika. paaiškinama tuo, kad 

tiek respublikos mėsos ir pieno 
la~ pramonės ministerijos darbuo- 

itojai ir ministerijos žinioje 
koj. esanti bandomoji pieno labora- 
pa toriia. tiek sviesto-surių pra- 
jr monės trestų darbuotojai iki 

štai i nusikaltimo vietą išvyko šiol nekontroliavo pieno priėmi- 
Kovarsko rajono prokuroras mo punktų. Dar daugiau. Kai 
čiudėsnovas. Buvo užvesta by- kuric sukčiai, sučiupti nusikal
iu. Atrodė, kad visas reikalas timo vietoje, ne tik kad nepa- 
pradėjo eiti normalia vaga. šalinti ir nepatraukti baudžia- 
Jvykiai toliau klostėsi šitaip: mojon atsakomybėn, bet dargi 
čiudėsnovas išsikvietė tardy- perkeliami iš vieno punkto i ki
niui pil. Girskų. Po poros va- arba grąžinami i senąjį dar- 
landų Girskus šypsodamasis
apleido prokuroro kabinetą, o 
praslinkus porai dienų. Mičiu-

Vilniaus “Tiesa” štai
šo:

“Buvęs Mičiurino vardo 
ūkio pirmininkas Girskus 
darė didžiulį nusikaltimą.

ti. Skurdas palietė vi
sus žmones, kolchozinin-
kus. darbininkus ir net val
dininkus. Todėl visi su
pranta, kad vagiliaviinas.rino ūkyje buvo nugriauta? 
yra visai būtina ir pateisi-j statas, 
narna priemonė papildyti jcvma; 
savo menkus uždarbius.
Juk žmonės ir vagia iš va
gių. iš rusiškų okupantų, 
kurie i Rusija gabena Lie-

i pa-
ir rąstai. Girskaus jsa- 
nugabenti. čiudėsnovui. 

Praslinkus dar kelioms die
noms. čiudėsnovas išvyko į Mi
čiurino vardo kolūkį ir grįžo iš nines

bą. Taip atsitiko, pavyzdžiui, 
su Jiezno pieno nugriebimo 
punkto vedėju Tlimša ir eile ki
tų sukčių.

“Nepaisant to. kad gauti gau
sus pieno nugriebimo ir priėmi
mo punktų vedėjų nusiskundi
mai dėl to. kad Butrimonių pie- 

meistras Lubėnas nurodo

Pašvęsk juos «avn Tiesoje, nes
Tavo žodis yra Tiesa: -Ton. 17:17.
Jėzus maldoj*" sako: pašvęsk jw»5,
tai yra tave ir mane, brolau ir sese.

ort n viri visai vatrill Pievas. duoda kow*m pažinti tfes*.ant \agies, o virs ūsų ragių kurio> jjs wko Ta yrx Bii..
sėdi visu vagių vagis. Juo- uja. 
zas Stalinas Maskvoje. .Mik Armin.

"U-l Ma<s. St.. Gary. ind.

lol >

ten sti Girskaus dovanomis, peržemą grietinėlės riebumą. 
Praėjus vėl kelioms dienoms,' Kauno sviesto-surių pramonės 

tUVOS Žemės ūkio ir pramo- Girskus Įsakė kolukiečiui Stan- tresto valdytojas Kantorovičius 
nės gerybes. Įkeviėiui nugabenti čiudėsnovui nerado reikalo patikrinti jo

Jei kolchozininkas paima bulvių. darbą, šio
načalninkams nematant iš “Kaip sako sena 
kolchozo sau šiek tiek javų,ranka ranką plauna.

Jis tik vas nasisteng.jis nesijaučia vagis, 
atsiima dalį to, ką 
jo vagia visai 
darbininkas 
išsinešti koki nors 
ir jį parduoti kam nors, 
irgi tik pasiima dalį 
nedamokėto uždarbio, 
.našiai galvoja ■ isi. nei

tresto vyriausias m-
palarlė__  žinierius Maženis. kuris buvo
čiudėsno- pasiųstas patikrint, pienines 

Girskui atsilv-'darbą. dėl geru asmeninių ,-an-
tykiu su Lubenu n,-įskėlė esan- 

tokie santy- 
v.-nlovauianciais t ręsto

lUsai iš rint i Jis bylą paruošė ir per 
atvirai Jeii^j,v<" vie- rių trukumu. O

. v'.nu žodžiu nebuvo
C1) .-a Lapje Girskiu Jo netgi nebuvo darbuotojais Įgalina Lubėną

koki nors gelžgali
J’s
am
Pa-

sąrasc. . . . jplačiai gyventi ir penėti pnt
“O kaip gi čiurlėsnovas7 pienines keturias kiaules, iš
“Čiudėsnovas išžios balos ke- vengiant mėsos pristatvinų vai 

lesi sausas. Tiesa, srities pro- stybei.
kuroras jam pamiškė griežta Iš to “Tiesos aprašymo

LENGVAS BUDAS . ..
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėj!. rJ’jrėią, pas daktarą* restoranan ir tt.

KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Maaa.

tall.no
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Šeima Tautos Pagrindas
Sąmoningu lietuvių su- pasiryžęs ir turi tvirtą Fu-

kurta šeima yra tvirtai gris
ta. todėl patvari išlaikyti 
tautos būdą, papročius ir 
dvasią, kad ir svetur gyve
nant. Nesąmoningų lietu
vių sukurta šeima, turėda
ma silpną tautini pagrindą, 
lengvai pasiduoda svetimai 
įtakai, bet nuo lietuvių ir 
i.uo lietuvybės neatsipalai- 
uova. Gi mišri šeima, tary
tum ant smėlio pastatyta, 
neturi jokio pagrindo li
autai (lietuviams) lieka 

„ etima.
Tie, kurie sudaro mišria

oą. tai norėdamas sudaiytij 
lietuvišką šeimą susiras lie
tuvaitę. kad ir kokiame pa
sviečio kampe gyvendamas.

Manau, kad ir p. Pakark- 
lienė sutiks, kad svetur gy
venant mišrios šeimos laoai 
prisideda prie nutautėjimo 
.r visiško lietuvių išnykimo. 
Nesvarbu, kiek mišri šeima 
turi vaikų—vieną ar devy
nis: svarbu, kad jie apie 
lietuvybę ir Lietuvą nė gir
dėt nenori.

MOTINA DŽIAUGIASI KORĖJOS PAVEIKSI.!'

Mrs. Martin J. I'erber iš Hackensack. N. J., žiuri paten
kinta i savo vyro ir sunaus fotografiją. Jos vyras laukė 
parvyksiant sunaus iš Korėjos, bet nesulaukė ir nutarė 
pats aplankyti sūnų Korėjoj, kur ir nusitraukė su sunumi.

Moterys Kolymoje
i "Socialistiėeskij Viestmk." po ilgos kelionės i kalną,
rusų socialdemokratų žurnalas, ikuri atrodė be galo, mes 
spausdina B. Kardės «Lsimini-|pagajjau užkopėme i viršų 

ios tiemties laiko toli-ųr pamatėme pirmuosius
___ “namus”—ilgus,upes ir srt-|» ,žemus barakus 
niu bokšteliai

'dės virti, perpilkit viską i'
’kaserolę. Pridėkit priesko
nių: lauro lapelių. supiaus-Į 
tylą salierų koteli, petrelių, 
morkų, kaserolę uždenkit
viską pašutinkit trisdešimt 
minučių. Po to prieskonius
išimkit. Mnoje Sibiro šiaurėje, Kolymoje. Į V< .* j*"’ "

1H likus, kuriuos anksčiau Kolvnui vra vienos upės ir sri iv an,

mus is

nupvlėt, pakaitinkit ir juo- ties v.udas, Svarbiausias tos 
se išvirkit grybus. Jei gry- srities miestas yra baisusis 

ai kenuoti, lai užtenka tremtinių nuėstas Magadanas.
Visa Kolymos sritis yra rinki- 

sto-
_UQS 3 minutes pakatiinti.l'lsa Kolymos sritis yra rink 
-ridėkit morkas ir svogu-'ny:s. tlk.ielk-‘ koncentracijos st<

Daugiau kaip 2,000 metų 
teima, atskyla nuo visko, žydai, netekę savo žemė-, 
kas lietuviška, kartais net išsiblaškę po visą musų že- 
neapkenčia to. kas vienai mės rutuli, daugelyje vietų 
pusei, vyrui ar žmonai, yra nekenčiami, niekinami, pei- 
svetima. Žinau viena mer-Į5"^-*0-)31™’ ne issilaikė 
giną, kuri, ištekėjusi už šydais, bet dargi sugebėjo 
amerikono. gyvena tėvo

-.us ir apiharstykit cukrum.l/*^- “T**“ <•*-
. akaitinkit. kol .laržovės't,,,/111“^ .,larbus 
.ipsicengs cukraus glazūra.

Dabar grybus, morkas, 
svogūnu* sudekit i puodą,
>ur yra mėsa, pridėkit ga
balais supiaustytas bulves, 
uždenkit ir šutinkit, kol mė
sa ir daržovės pasidarys vi- 
|sai minkštos (apie valan
dą). Prieš duodant stalan,
Įpilkit- vyno ir primaišykit 
žirniukų. Viską papuoškit)1 
petrelių žalumynais.
ŠEIMOS GALVA 

PAGAL

ir

namuose. Jos vyras ne 
i enčia lietuvių kalbos, ne

udaryti nepriklausomą žy
du valstvbę. Žvdai nenu-
stato dėsnio, kaip žydai tu- 

nori, kad jo vaikai išmoktų tuoktis, bet ir nelaiko
lietuviškai. Kai}) lietuvis 
tėvas gali jaustis, kai jo na
muose gyvenąs žentas ne
mėgsta visko, ka jam 
brangu?

Pasisakydamas prieš miš
rių šeimų sudarymą, turė
jau minty miestus ir tokias 
vietoves, kurios tirštai lietu
vių apgyventos, kur yra 
abiejų lyčių jaunimo ir se
nimo. paprastų ir išsilavi
nusių, taigi, visos sąlygos 
pasirinkti žmoną ar vyrą iš 
lietuviu tarno, o betgi pusėJ T — ~ w-
jaunino kuria mišrias šei
mas, tarytum tai jokios ža
los lietuvybei nesudarytų. 
Apie tai, ligi dipukų atvy
kimo, veik niekas viešai 
nieko neprasitarė, tarytum 
butų vistiek. ar lietuvybė iš
liks, ar išnvks.

Ponia Pakarklienė moti 
riškai užstoja išdykėlius i 
ša’is. kur mažai lietuvaičių. 
Sąmoningas lietuvis, ger
biąs l'etuvybę, supranta, 
kiek žalos lietuvybei pada
rys. tuokdamasi* su kita
taute. Toks lietuvis, jeigu 
meilė priveda prie santuo
kos, susitaria su busima

santuokos “privačiu” daly
ku. kai}) p. Pakarklienė. 
Žydam kiekvienas žydas 
/ra brangus ir savas, jų ti
kybiniai nuostatai, kad žy- 
las su žvde tuoktųsi, laiko- 
mi šventai. Retas žydas to 
Įstato neboja, o kurs išdrįs- 
.a tai padalyti, toks išmeta
mas iš žydų bendruomenės. 
Jeigu žydai nebūtų griežtai 
aikęsi savo papročių, jei 
nebūtų draudę santuokas su 
kitataučiais, jei i santuoką 
kutų žiūrėję kai}) i privatų 
lalyką, tai per kelis šimtus 
metų nė vieno žydo sveti
muose kraštuose nebūtų iš
likusio kaip žydo.

Jei lietuviai bent dalinai 
pasektų žydų pasiryžimą 
nenutautėti. jie irgi vengtų 
mišrių šeimų, o ne girtų ir 
teisintų tuos, kurie jas su
daro. Jie irgi smerktų to 
kius, kurie, sudarę mišrias 
šeimas, ne tik nuo lietuvių, 
bet ir nuo savo tėvų pasiša-i 
liną.

Ponios Pakarklienės sam- 
rotavimai apie vedybas tik 

paskatina jaunuolius tuok
tis su kuo pakliūva.

Anis Rūkas.

Vai Žydi, Žydi Šile Putinėlis
Vai žydi. žydi šile putinėlis,
Tai gražiai žydi šile putinėlis;
Vai dūzgia, dūzgia sode bitinėli.-.
Tai gražiai dūzgia sode bitinėlis.
Vai joja, joja brolelių pulkelis,
Tai gražiai šoka juodbėri žirgeliai.
Užjoki, berneli, nors pas našlelę.
Nors pats nejosi. nors pulkeli leiski.
—Nei aš pats josiu, nei pulkelio leisiu.
Jaunos našlelės juodos rankelės,
Juodos rankelės, irnstus žodeliai.» •*
Vai žydi, žydi šile putinėlis.
Vai gražiai žydi šile putinėlis:
Vai dūzgia, dūzgia sode bitinėlis.
Tai gražiai dūzgia sode bitinėlis.
Vai joja, joja brolelių pulkelis,
Tai gražiai šoka juodbėri žirgeliai.
Užjok, berneli, nors pas mergelę,
Nors pats nejosi. nors pulkelį leiski.
—Ir aš pats josiu ir pulkeli leisiu:
Jaunos mergelės baltos rankelės.
Baltos rankelės, meilus žodeliai

IJAI JDIES DAINA.

Iš uosto mes patraukėme 
ilga virtine i kalną. Prieš 
musų akis i visas šalis bega
line grandine driekėsi keis- 
-os baltos kalvos.

Buvo labai šalta ir nuo 
alčio žadą traukė. Saulė 
jlizgėjo danguje, bet ir ji 
buvo šalta ir kokia tai keis
ta.

Musų procesija tikrai bu- 
|.o nepaprasta. Joje ėjo 

BIBLIJĄ J moterys, moterys ir vis mo
terys be galo. Ėjo senos, 
jaunos, gražios, apsigimė- 
lės. sveikos ir vos kojas pa
velkančios: ėjo inteligen
tės, mokytojos, aktorės, 
darbininkės, valstietės, su

Aš skaičiau "Keleivio”
Nr. 47 p. Kubilienės straip
snį “Ar Vyras Yra Šeimos 
Galva,” kuriame ji sako, 
kad tikrai vvras yra šei
mos galva. O kiti žmonės,.............. x .._ «. i . • - tsimaisiusios su prostitute*sako, Kad moteris yra tvn-l 1
tovė namuose. Kad vyras! 
yra šeimos galva, tą ir bib-f 
lija sako: "Moters, paduo-1 
tos bukite savo vyrams, 
kaij) Viešpačiui. Nes vyras! 
yra galva moters, kaip Jė-

SEIMININKĖMS

Duonos Pyragaičiai su 
Medum ir Riešutais

žmo^a. kad ji išmoktu lie
tuviškai ir vaikus auklėtų Ka: vyra- apsiveda, jis stai- 
lietuviškoj dvasioj. Žinau ?a pasijunta septyniais me 
kelis, kurie tai padarė. Pa- tais vyresnis.
paliau, jeigu žmogus yra —Bacon.

MAŽAS ŽUVININKAS PATS PAGAUTAS

Mažiukas žuvininką?, Peter Hartland, atsidėjęs gaudo 
žuvis, bet gal dėl žuvininko jauno amžiaus nė viena žuvis 
nesiskubina pasikabinti ant jo kabliuko, o tuo tarpu ėjo 
pro šalį fotografas, pamatė rimto veido žuvininką ir jį 
nutarė pagauti į savo fotografijos aparatą. Taip ir ga
vosi šitas Įdomus žuvininko paveiksliukas.

Padažą užpilkit ant kopūs
tų. pridėkit svogūnų ir vėl 

Paimti vienodą kieki rie-,’^^ pakaitinkit.
-Utų sviesto (peanut būt-i
ter). sviesto ar margarino

Aviena
-avotiška

žus Kristus vra galva 
susirinkimo. Jus, 
mylėkite savo motelis, kaip! 
Kristus mylėjo savo susirin-1 
kimą (tur hut 
Red.). Taip ir vyrai tur 
savo moteris mylėti, kai)) 
savo kunus. Kurs savo mo
terį myli, tas pats save my
li. Dėl to žmogus, palikęs 
savo tėvą ir motiną, prisi
glaus prie savo moters ir j 
juodu bus vienas kūnas.”) 
(Epeziečiams, 5:22, 23-3 I.j 
Mozės 2; 24:31: 15.)

Biblija duoda atsakymą 
visais klausimai.-, ir šiuo 
klausimu yra aiškiai 
kiusi, kad moters galva yra 
vyras. Jei moterys dėl to 
abejoja.' tai jos nesilaiko 
biblijos.

Mikas Mačionis.

mis ir ki iminalistėmis. Kai 
kurios buvo apsivilkusius 
nunešiotais karakulių kaili
niais, kitos avies kailio kai
liniais, kitos vėl dėvėjo ap 
lamdytus vilnonius apsiaus
tus užsienietiškai pasiutus, 
kai kurios buvo susivvnio-vyrai,

savo

su sargy o i- 
Pasirodė

ir pirmieji žmonės: vyrai, 
apsivilkę tamsiomis vatinė
mis "gimnastiorkomis” ir 
kelnėmis. Jie į mus žiurėjo 
su nusistebėjimu ir gailes- 

•čiu. Juo toliau mes ėjome 
į miesto vidurį, juo daugiau 
žmonių rinkosi šaligatviuo
se į mus žiūrėti. Pagaliau 
mes ėjome per tirštą vyrų 
minią, ir visi į mus žiurėjo, 
kaip į nematytą daiktą.

Žiūrėk, kaip jie į mus 
spokso,—tariau aš savo 
kaimynei.

Kas čia tokio,—atsakė 
mano kaimynė,—jie tur būt 
dievai žino kiek laiko ne
buvo matę moters.

—Ar tai vis kaliniai?— 
paklausiau aš.

—O ką tu manai, kad tai 
keliauninkai, atvykę pasi
gerėti gamtos gražumu!— 
atkirto kaimynė.

Lyg atsakydamas į mano 
klausimą, pasigirdo iš vyrų 
minios balsas: “O už ką 
čia jumis atsiuntė? Kuo 
jus, vargšelės, prasikalto- 
te?”

Niekas paklausėjui neat
sakė. Bet aišku buvo, kad 
vyrai negalėjo patikėti, jog

iįusios i skarmalus, o kai ku- ! š>ą nelaimės vietą butų at- 
varytos moteiys. Vyrai bu
vo ir pradžiuginti ir kartu

ST
mėsa. nors turi

,-------skonį, daugelio
ii- medaus. Viską gerai su-žmonių via labai mėgiama, 
maišyti. Paimti plonas duo- šutinta aviena su priesko- 
nos riekes, nupiauti nuo jų riais ir vynu netenka savo 
kraštus, užtepti ant duono? kvapo ir yra gardi bei mais- 
sviesto-riesutų-medau? im-itinga. Avienos šutiniui rei 
ini ir, paėmus įstrižus duo- kia paimti:

nos kraštus, uždėti juos vie- 2 šaukštus tauku arba aliejaus 
nas ant kito ir persmeigti 2 svarus avienos, supiaustytos 
pagaliuku. Pakepinti 2-31 gabalais
minutes, vieną kaitą apver- 
čiant, kol duona truputi pa
ruduos.

.žiupsneli druskos ir pipirų 
’! skiltele česnako

Saldus Kopūstai
Reikia paimti:

6 puodeliai supiaustytų žalių ar 
raudonų kopūstų

3 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
2 šaukštai rudojo Cukraus 
žiupsnelis druskos, pipiru, “cel-

ery salt"
1/3 puodelio acto (vinegar)
•-2 puodelio vandens ir 
• 2 smulkiai supiaustvio svogū

no
Išvirti kopūstus uždeng

tam puode su trupučiu pa- 
sudinto vandens (virti 5-o 
minutes, kol suminkštės). 
Nusunkti. Laikyti šiltai. 
Skauradoi ištirpinkit svies
tą, pridėkit miltų, cukraus, 
prieskonių, acto ir vandens, 
viską gerai išmaišykit ir pa
kaitinkit, visą laiką mai
šant, kol padažas pasidarys 
tirštas ir lygus, be gumulų.

vandens 
tomeičių pastos 

šviežių grybų arba

PETERSBURG, 

Mirė Jonas Lukošius

2 puodeliu?
2 šaukštus 
Saujelę šviežių grybų arba 1

kenuką (2 oz.) kenuotų gry
bų

3 morka?
10 smulkių svogunuku 
1 šaukštelį cukraus 
5 bulves
3 šaukštus sherry wine 
1 iniodeli žirnių (šviežių, ke-! 

nuotų arba šaldytų)
Pečių Įšildyti iki 350 laip

snių. Paimkit puodą (skil- 
et) i'- pakaitinkit riebalu? 

’abai karštai. Apibarstykit 
nesą druska ir pipirais ir 
oakepinkit indai iš visų pu
rių. Riebalus nupilkit ir 
Atidėkit i šąli. Dabar su
mažinki ugnį, pridėkit ąų- 
‘rintą česnaką, apiberkit 
mėsą miltais ir pamažu vis 
ką pavirinkit, kol miltai j) 
mėsa susigers.

Po to įmaišykit vandens, 
tomeičių pastos ir, kai pra-

ios buvo apsivilkusios len-
, . ,.o ’gvais apdriskusiais rūbais.baznvcia.— ,...........zkrybelaites, su likučiais 

madingų šydų, valstietiškos 
skarelės ir filcinės plokš
čios skrybėlės puošė varo
mųjų moterų galvas. Įvai
ri buvo ir avalynė tų bega- 
iniii sniego keliu einančių 

moterų kalinių. Kai ku- 
rios dėvėjo batukus su ap
laužytomis aukštomis kul
nimis, kitos buvo apsiuvu
sios kaimietiškomis naginė
mis, dar kitos turėjo ilgus 

Pa>-v }>alus kaliošus, vailokus. 
Kai kurios vilko su savim 
yšulėlius, kitos turėjo če
modanus, o kitos ėjo be nie
ko. susikišusios rankas gi
liai Į kišenes.

Bet nežiūrint viso tų mo- 
terų Įvairumo jos visos tu
rėjo panašius žemės spalvos 
veidus beviltišką žvilgsnį 
akyse, ir visas jas lydėjo 
nužeminto nusivylimo jaus
mas. Aplink žygiuojančias 
moteris ėjo ginkluoti karei
viai. Tai buvo pirmoji mo- 
erų tremitnių grupė atsiųs
ią Į Kolymą.

Niekada aš neužmiršiu to 
vaizdo, 
sušalusi 
siaustė, 
miniai

FLA.

Lapkričio 24 d. čia mirė 
Jonas Lukošius (Lukas), 
senas “Keleivio” skaityto
jas, išgyvenęs Amerikoje 
48 metus.

Velionis buvo kilęs iš Le- 
viškių kaimo, Šilalės para
pijos. Jis gimė 1885 me
tais gruodžio 22 d. Ameri
kon atvyko 1904 metais. 
Čia per 38 metus gyveno 
Hyde Parke, o paskui persi
kėlė Į Floridą, kur išgyve
no apie 10 metų.

Velionis mirė senelių 
prieglaudoje. Tebūnie jam 
lengva ilsėtis Amerikos že
melėj. —K. L.

HENDERSON VILLE, PA.

Barbu Kiek Nori
Musų apielinkėje šiuo 

metu darbų vra dau,r ir. jei 
kas nori pasinaudoti proga 
darbo susirasti, tai eanm - 
riu vra. Canors’^urff. Pa. 

R. C. A. kompanija atidarė 
naują dirbtuvę, o ir visoj 
Pittsburgho apielinkėj dal
bai eina gerai. Gal kuriems 
iš lietuvių tatai įdomu suži
noti. todėl ir paduodu į 
laikraštį. *

Matti»ew S. Schlickis.
Box 151
Hendersonville, Pa.

matėsi jų akyse didelis gai
lestis. , Tai buvo pirmas di
delis moterų transportas į 
Magadaną. Prieš tai ten 
galėjo būti apie 400 mote
rų, o dabar staiga moterų 
skaičius labai padidėjo.

Mums čia prasidėjo nau
jas, keistas gyvenimas ta
me “socialistiniame” mies
te, kurio 90'< gyventojų 
buvo tremtiniai ir kuri val
dė savotiška NKVD polici
ninkų ir kriminalistų koali
cija.

*

Gyvenimas Madagane

Dar negreit švisdavo, ka
da mes turėjome rytais kel
tis. Nakties gilioje tylumo
je ir visiškoje tamsoje stai
ga pasigirsdavo rytais mu
šimas į gongą (geležini rin
ki) ir griausmingas virši
ninkės balsas: “Bobos, kel
kit!” Tuoj po to pasigirs
davo tarškėjimas blekinių 
indų, kuriuos dežuruojan- 
čios moterys vilkdavo prie

___________ katilo. Aš stengdavausi ne-
Aš buvau visiškai girdėti to viso triukšmo ir 

savo lengvame ap- bandydavau giliau įsirausti 
Mano aukšti gu- į maišą, kuriame miegoda- 

kaliošai buvo susty- vau.
ę ir kieti, kaip stiklas. (Bus daugiau

MAMA DUKTĖ

Mrs. R. Cornweil (kairij) Pueblo, Colo., ligoninėj susi- 
sauiė sunaus, o dešinėj guli jos duktė, Mrs. J. Lambert, 
kuri prieš kelias dienas irgi buvo susilaukusi sunaus. 
Dėdė gimė kelias dienas vėliau po sūnėno, bet visvien bus 
dėdė.
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Iš Plataus Pasaulio
Uranas Afrikoje (tikslo paveikti Saaro bal-

Anglų geologas De. C. F. suot°jus- 
Davidson užtiko centralinėj
Afrikoj dideles urano ru
dos atsargas. Mokslininkas 
urano ieškojo Anglijos ato
minės energijos komisijas 
pavestas. Pranešimą skel
bia Anglijos žaliavų minis
terija.

Europos Anglis
Europos šešių valstybių 

anglies ir plieno gamybos 
vadovybė tSchumano pla
no kraštai) skelbia, kad Eu
ropos anglių produkcija 
bus pakelta iki 340,000,000 
tonų per 10 metų, arba 75,- 
000,000 tonų daugiau, kaip 
iškasama dabartiniu laiku.

Lenkų Barzdos
Lenkijos radio piktame 

pranešime skelbia, kad len
kės moterys nebepakenčia 
lenkų vyrų todėl, kad vyrai 
yra nesiskutę. O vyrai ne
siskuta todėl, kad krautuvė
se nėra skustuvėlių. Radio 
reikalauja, kad nacionali
zuota pramonė žūt būt pa
gamintų vyrams skustuvė
lių. kad moterys jų neboi
kotuotu.

Italijos Demokratai

Keturios Italijos “vidurio 
paitijos”—krikščionys de
mokratai, liberalai, republi
konai ir socialdemokratai 
—sudarė rinkiminę koalici
ją ir busimuose rinkimuose 
vieningai kovos prieš kraš
tutines, bolševikų ir fašistų

Lotynų Kraštų Unijos

Meksikos mieste Įsikūrė! 
naujas tarptautinis unijų 
centras, kuris kovosiąs 
prieš bolševizmą ir prieš 
Ameriką. Naujas unijų 
centras savo Įkvėpimą sem
sis iš Argentinos unijų, ku
rios yra Perono režimo pa
dariniai. Naujas unijų cen
tras jungs Lotynų Ameri
kos unijas.

KELEIVIS, SO. BOSTON
NAPOLEONO KINIAI

Alessandro Giunta, italų bajoras tariamai Napoleono pa- 
likonis, susituokė su Italijos diktatoriaus Mussolinio anū
ke. grafo Ciano dukterimi Raimonda. Mussolinis savo 
žentą, grafą Ciano, pats įsakė sušaudyti už “išdavystę“ 
1943 metais, bet dabar tas menkniekis jau užmirštas.

Tekstilės Pramone N Anglijoj

Iš ALT Suvažiavimo
Lapkričio 21-22 dienomis.ti pastangų, k;i 

Nevv Yorke posėdžiavo Įjungtu ir Lieti 
Amerikos Lietuvių Taryba.
Vykdomojo komiteto nariai 
padarė išsamius pranešimus 
apie ALT finansus, veiklą 
ir ateities perspektyvas.

Iš finansų raporto, kurį 
padarė iždininkas M. Vai- 
dvla, Įsidėmėtini sekami 
skaičiai:

Nuo 1951 m. lapkričio 1

ir kitų Tarybos narių, su
važiavimas pageidauja, kad 
vykdomojo komiteto posė
džių nutarimai kas mėnuo 
butu išsiuntinėti visiems

id Amerika
įjungtu ir Lietuvos valsty-,^

išlaisvinimą į savo poli-l^bos nariams ir • kadbė> in«.ii>\minia i na* o inni-t - 
tikos programą. ' bent. trtJM ™y*>s

G. Suvažiavimas dėkoja remiamas pasiūlymai butų 
Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomajame komitete 
vykdomajam komitetui už svarstomas ir sprendžiama^, 
jo nudarytus žygius keliant’ Suvažiavimo rezoliucijų 

komisijon įėjo: prel. J. Bal- 
K. Bielinis, S. Ge- 

adv. K. X Kalinaus-

d. iki š. m. spaliu 31 d. va-’atsKirose 
ALTjaus sąskaiton gauta $50,- tent, 

<16.84, už parduotą litera
tūra $24.25. Viso $50,741.- 
09.

Lietuvos vadavimo reikalą 
ir reiškia širdingą padėką kūnas
visiems, kurie be jokių skir- ^UZ1>’ ,
tumų dėjosi i ALT veiklą Kvetkas n A.

kolonijose, bu S. Trečiokas.
kyrių vadovams, 

taipgi ir visiems tiems, ku
rie narbu ar medžiaginiai 
įėmė Lietuvos reikalą ir

PA1ESKO.II V '
Ieškau Antano Dapkaus, kuris gy- 

. w. . vena Amerikoj jau apie 40 metų ir361.51. ALT sekretanato 7. ALT suvažiavimas rodos, skaito - Keleivį.” Labai norė-
.. or /./•- I -i - t - . _i- i___ čiau su juo susižinoti, bet nežinauišlaikymui išleista $o,06o.-'sveikina Lietuvos diplomą- adreS4). ,)is yra Ukmergės

apskrities, Žaluvos valsčiaus, Slaba
dos kaimo. Be to, Amerikoje gyve
na ir Jonas Dapkus, su kuriuo aš 
taip pat norėčiau susižinoti. B--siu 
labai dėkingas, jei kas praneš man 
jų adresus. Aš esu Antanas Seralis, 
Stasio Serulio sūnūs iš Ukmergės 
apskr., Žaluvos valsčiaus, Butkumi 
kaimo. Mano adresas toks: (49)

Antanas Seralis,
Rio de Janeiro 4001-Cerro, 

.Vlontevideo, Uruguay.

VLIK’ui perduota $22,-'jam aukojosi.

.129. Informacijos Centrui'tų ir VLIK’o pastangas su- 
$8,000. Konferencijų bei derinti savo v eiklą ir reiš- 
kelionių išlaidoms — $7,- kia vilti, kad iki šiol buvu- 
191.61; literatūros spaudos šieji nesklandumai išnyks, 
išlaidos—$3,053.31; repre-Į Amerikos Lietuvių Tary- 
zentaeijai—$730.33 ir kitos ba glaudžiai bendradar- 
—$1,995.97. Viso ALT biaus kaip iki šiol su VLIK
veiklai Amerikoje išleista ir kitais Lietuvos laisvinimo 
$26,036.51. Banke einamo-!veiksniais ir visais budais

Tinkamiausios ilgiems žiemom 
Kalėdų dovanoms 
Y G O S

gaunamos iki Naujų Metų 
beveik už pusę kainos

ŠLIVPTARNIAI. Pirma kny
ga, kurioje tiek daug pasakyta 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mo sunkumus, vargus ir kovas

, , . , dėl lietuvybės. 652 puslapiai,palūkanų ir bus^ s,iupo Sern„ ir
kun. Dembskio atvaizdai, kai
na tik 3 doleriai.

ŠIRDIIES RIMAI. Ameri 
kos lietuvių gyvenimo roma
nas; pirmas apie širdį; ilius
truotas; 450 puslapių; kaina 1 
doleriai.

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

Visos 3 knygos sykiu tik už 
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 8. III. Persiuntimo 
kaštus apmokame. (53)

partijas, kad neleidus i par-.vakararas ir 
Limentą pravesti daugumą' ję jų
demokratijos priešų.

Vokietijos Paskola

Vakarinė Vokietija skel
bia pirmą pokarinę paskolą 
500.000,000 markių. Pasko
la neš 5' ,
atmokama po penkių metų.’ 
Pirmoji vokiečių vidaus pa
skola skelbiama valstybei 
labai sunkiomis sąlygomis, 
kas rodo didelį kapitalų 
trukumą Vokietijoj.

Argentinos Rūstybė

Argentinoj prasidėjo va
saros karščiai ir atostogos. 
Seniau iš Argentinos daug 
turistų keliaudavo i Urug
vajų vasaros atostogas pra
leisti, bet šiemet Argentina 
užsirūstino ant Urugvajaus 
ir neišleidžia turistų. Ar
gentina pyksta kam Urug
vajus pripažįstąs Falkland 
salas esant Anglijos terito
rija.

DIDYSIS 
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali

Prancūzai ir Saara*

Prancūzijos vyriausybė 
prieš Saaro krašto seimelio 
rinkimus paskelbė, kad ji 
sutinka pakeisti Saaro kraš
to naudai savo 50 metų su
tarti su tuo kraštu ir sutin
ka suteikti Saaro vyriausy
bei daugiau teisių tvarkant
krašto ūki. Pažadai turėjo 636 Broadway. S. Boston. Mass.

Naujosios Anglijos šešio
se valstijose pagrindinė 
pramonės šaka yra tekstilė. 
Įvairiose tekstilės Įmonėse 
—vilnų, medvilnės ir dirb
tino pluošto—verpyklose ir 
audyklose čia dirba 250,000 
darbininkų. Iš kiekvienų 
penkių ar šešių pramonės 
darbininkų vienas čia dirba 
tekstilės Įmonėse, o jei imti 
visus dirbančiuosius, tai iš 
kiekvienų 11 ar 12 dirban
čiųjų vienas dirba tekstilės 
Įmonėse. Naujosios Angli
jos ukiui tekstilės pramo
nė yr pagrindinė ūkio šaka.

Prieš kelis metus Naujo
sios Anglijos tekstilės pra
monė pradėjo negaluoti. 
Kai kurios Įmones pradėjo 
keltis “i pietus,” kur darbi
ninkai pigesni, kur nėra 
unijų, kur mokesčiai mažes
ni, kur darbininkams dirb
tuvėse. galima užkrauti dau
giau darbo ir kur Įmonės 
gauna Įvairių privilegijų iŠ 
valstijų vyriausybių.

Įmonių bėgimas “i pie
tus” paskatino Naujosios 
Anglijos valstijas pažvelg
ti i priežastis, kodėl Naujo
sios Anglijos pagrindinė 
pramonės šaka neatlaiko 
kitu krašto sričių konku-

leisti, kad ten unijoms var
žyti butų panaudotas Taft- 
Hartley Įstatymas; (3) išly
ginti tekstilės pramonei 
mokesčių naštą Įvairiose 
šalies srityse, o čia eiti prie 
panaikinimo Įvairių “labda
rybės tinstu,” kurie atlei
džiami nuo mokesčių; (4) 
transporto išlaidų išlygini
mas ypač sunkvežimiais; 
(5) organizuoti praktiškiau 
tekstilės išdirbinių pardavi
mą, kad išlyginus pietinėse 
valstijose teikiamas Įmo
nėms subsidijas; (6) teisin 
gesnis kariškų užsakymų 
paskirstymas; (7) didesnis 
Naujosios Anglijos kong 
resmonų ir senatorių rupi- 
nimaši šios Srities prarTiuiiėS 
interesais ir k.

Svarbiausias siūlymas yra 
išlyginti darbininkų uždar
bius pietinėse valstijose ir 
Naujojoj Anglijoj. Komi
sija mano, kad išlyginimas, 
kaipo taisyklė, turėtų būti 
padarytas pakeliant pieti
nių valstijų darbininkų už
darbius, o ne kapojant už
darbius Naujojoj Anglijoj. 
Kaip to pasiekti?

Vienintelis atsakymas Į 
tą yra sustiprinti darbinin
kų judėjimą pietinėse vals-

je sąskaitoje ALT grynais įems 
spaliu 1 d. turėjo $24,299.- 
84.

ALT Vykdomojo Komi
teto nariai jokio atlyginimo

jų veiklą.
8. Suvažiavimas sveiki 

no drąsius ir ryžtingus lie
tuvius žvejus L. Kublicką, 
•L Grišmanauską ir E. Pau-

APSIVEDIMAI

negauna. Jiems grąžina- lauską, ištrukusius iš oku- 
mos tik išlaidos, padalytos puotos Lietuvos ir čia atli- 
kelionių metu, kai visi arba Į k usius svarbų informacijos 
kas nors iš jų kur nors vyk- darbą apie sunkią okupuo- 
sta ALT reikalais. tos Lietuvos būseną.

Iš ALT posėdžio tarimų
žymėtini šie:

1. Pasveikintas preziden
tas Trumanas, jam pareikš
ta Amerikos lietuvių padė
ka už jo parodytą suprati
mą lietuvių tautos siekimui 
atgauti Lietuvos nepriklau
somybę.

2. Pasiųstas sveikinimas 
naujai išrinktam preziden
tui gen. Eisenho\veriui dėl 
jo rinkiminės pergalės ir 
pareikštas jam Amerikos 
lietuvių pasigėrėjimas dėl 
jo aiškaus pasisakymo už

kitų tautų išsi- 
iš sovietiškos

9. Kad sustiprinus ryši 
tarp vykdomojo komiteto

MIRĖ ADF VADAS

rencijos ir kokių priemonių tijose, kad ir ten unijos ga-
gauti “Keleivio” knygyne gau- imtis, kad čia išlaikius teks

tilės pramonę.
Teksilės pramonės tyri

nėjimą per metus laiko da
lė Naujosios Anglijos vah* 
tijų šešių gubernatorių pa
skirta komisija, kurios prie
šakyje buvo Harvardo pro
fesorius <S. E. Hams. Ko
misijoj buvo šeši nariai, bet 
priėmus raportą, vienas na
rys, Rhode Island valstijos 
CIO unijų pirmininkas 
Frank J. Benti, iš komisijos 
pasitraukė, nesutikdamas 
su komisijos pasiulymu iš
lyginti darbo naštą tarp 
Naujosios Anglijos ir pieti
nių valstijų darbininkų.

Komisija sako, kad Nau
jajai Anglijai svarbu gauti 
naujų pramonės šakų, bet 
labai svarbu yra išlaikyti ir 
jau čia turimą tekstilės pra
monę, kurios vertė siekia 
1.500,000,000 dolerių.

Komisija daro Įdomių pa
siūlymų, būtent: (1) Mini- 
malinių uždarbių Įstatymas 
turi būti pagerintas, kad 
pietinėse valstijose Įmonės 
negalėtų samdytis darbi
ninkų pusvelčiui; (2) pieti-

siai iliustruotą, su 272 paveiks
lais ir “Salemono Galva“ Didi jĮ 
Sapnininką. Su prisiuntimu kai
na $1.50. Adresuokit:

KELEIVIS

ATAKUOJA PAMARĮ VIRGINIJOJ

278 pulko kariai iš Maaachusetts valstijos buvo išlaipinti 
pratimams Virginia valstijos pajūryje plačiai užsimotuo
se kariškuose manevruose, kuriuose dalyvavo karo laivy
nas. armija ir aviacija. ,

nėse valstijose unijos neturi jos sritis, 
būti varžomos ir negalima

Reikalinga moteris prie biznio ir 
namų darbo, ir padėti gyventi, nes 
vienam nuobodu. Rašydamos laiš
kus, įdėkit ir savo atvaizdus. (50,

George,
11059 Dodpe, Van Dyke, Mich.

Inteligentiškas vyras, 50 metų 
amžiaus, vidutinio ūgio, prieš 3 me
tus atvykęs Amerikon, ieško inte
ligentingos gyvenimo draugės. Nu
rodant amžių ir išvaizdų, rašykit 
šiuo adresu: (49)

D. K., c/o Poviiauskas,
49-51 Stanton St.,
Nevv York 2, N. Y.

Lietuvos ir 
laisvinimą 
vergijos.

3. ALT 
nusistatymą
mą “genocide” 
jos, kaip ji buvo

pakartojo savo 
už ratifikavi- 

konvenci- 
Jungtinių

lėtų iš darbdavių išreika
lauti tuos pačius uždarbius, 
kokius darbininkai gauna 
Naujojoj Anglijoj, ir kad 
darbo našta butų irgi išly
ginta. Taip pat svarbu yra 
pagerinti Įstatymą dėl mi
nimalaus uždarbio, kad pie
tinių valstijų darbininkai 
nedirbtų Įmonėse pusvel
čiui.

Komisija pirštu rodo i 
Taft-Hartley bilių, kuris 
trukdo unijų organizavimą 
pietinėse valstijose ir tas 
Įstatymas dalimi yra kaltasH 
jei Naujojoj Anglijoj dar
bininkams atimami darbai. 
Naujosios Anglijos guber
natorių paskirta komisija 
pripažįsta, kad unijų pro
testas prieš Taft-Hartley 
bilių buvo visai pamatuo
tas. Taft-Hartley bilius bu
vo išleistas tam, kad unijas 
galima butų pažaboti, o tas 
pažabojimas ypač jautėsi 
ten, kur unijos yra’ silpnos 
—pietinėse valstijose. Nuo 
tokio antidarbininkiško įsta
tymo kenčia betgi ne 
darbininkai, bet ir visa pra
moninga

Tautų priimta, o vykdoma
jam komitetui pavedama 
daryti žingsnių, kad kon
vencija butų visų valsybių 
ir ypač Junginių Amerikos 
Valstybių senato patvirtin
ta.

4. Pasisakė remti viso
mis priemonėmis “Crusade
for P’reedom” akciją ir iš
kelia reikalavimą, kad Free 
Europe radio programose 
butų Įvestos Baltijos kraš
tams skiriamos užtenkamos 
apimties programos.

5. Lietuvos bylos klausi
me ALT suvažiavimas kon
statuoja Jungtinių Ameri
kos Valstybių pasukimą Į 
dinamiškesnę ofensyvinę 
politiką, kuri turėtų pagrei
tinti pavergtųjų tautų išlai
svinimą, ir paveda vykdo- 

komitetui nesigailė-

ta reikalauti, kad darbi
ninkų uždarbiai butų nu
mušti iki pietinių valstijų 
darbininkų lygio, žmoniš
kumas ir paprastas sveikas 
protas reikalauja, kad pie
tinių valstijų darbininkų 
uždarbiai butų pakelti. O 
dėlto reikia, kad Taft-Hari 
ley bilius butų pakeistas.

Nauja administracija ža
dėjo Taft-Hartley antidar-

tik bininkišką įstatymą patai
syti. Greita ateitis paro- 

Naujosios Angli- dys, koks tas pataisymas 
Čia net ir pra- bus.

monininkų atstovai nedrįs- Unijiata*.

Amerikos Darbo Federacijos 
pirmininkas. William Green, 
mirė sulaukęs S2 metų am
žiaus savo namuose, Coshoc- 
ton. Ohio. lapkričio 21 d.

GYVOJI JĖZAUS KRIS
TAUS BAŽNYČIA

543 Leonard SC, Brook'yn, X. Y. 
Pama likis už ligonius kas sekma

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

Pamokslininkas D. Di.skevičius 
Visus kviečiam atsilankyti aukš

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

(Skelbimas—49)

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

taip galima valgyti kaip džiovintas 
vintas slyvas, ir yra gerai vartoti 
arbatos formoje. Palmiškos Uogos 
yra labai maistingos, ir yra gerai 
tas Uogas valgyti dėl viso kūne 
pagerinimo. S2.OO svaras. O jeigu 
norite per C.O.D., tai $2.25 svaras.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broau.vty 

South Boston 27, Mass

A. LA LIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliška* ir Angliikai-Lietuviška*

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

DR. D. PILKA, 546 E. Broadvray, Boston 27. M»»»

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Altiance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternale Organizacija

fkurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420,359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metu 

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

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

«>
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Vietinės Žinios
NEPAPRASTAS 

VAIDINIMAS BOSTONE

Daugelis senesniųjų Ame
rikos lietuvių dar gerai atsi
mena anuos gražiuosius lai
kus, kada jie su dideliu už
sidegimu vaidino “Kamin
krėtį ir Malūnininką, ’ “Ku
protą Oželi,” “Gaila Ūsų,” 
“Aukso Veršis” ir daugelį 
kitų veikalėlių. Kiekvienas 
tokių vaidinimų kolonijoj 
būdavo didelis Įvykis ir su
traukdavo daugybę žiūro
vų. Tas pats vaidintojų bū
relis, nebodamas jokio var
go, kartais aplankydavo 
per dieną du ar net tris ar
timesnius miestelius ir vi
sur būdavo sutinkamas su 
dideliu džiaugsmu ir prita
rimu.

Dabar dauguma tų pir
mųjų teatro mėgėjų nuo to 
malonaus darbo jau pasi
traukė i žiūrovų eiles, už
leisdami sceną jaunesniems. 
Ir laikui bėgant susidarė 
klaidinga nuomonė. kai 
vaidinimas yra tik jaunimo 
darbas, kurio malonu pa-j 
žiūrėti ir vyresniesiems. O* 
iš tikrųjų scenos menas, 
ir seniau, taip ir šiandien, 
yra vienas iš garbingiausių 
menų, lygiai viliojantis ir 
jaunesnio ir vylesnio am
žiaus žmogų, visus lygiai 
kerėjantis ir gaivinantis.

Tai aiškiai parodo dabar 
Bostone rengiamas “Atža
lyno” pastatymas, kuriame, 
gal būt, pirmą kartą po il
go laikotarpio, dalyvauja 
toks didelis skaičius įvai
raus amžiaus ir įvairių pro
fesijų lietuvių.

Tikrai bus galima gėrėtis 
spektaklio kūrėjų scenos

šeimos: sūnus ir dukterys,
moksleiviai ir studentai, iš
viso net 3-1 asmenys. Tai
vra tikrai kultūrinė sensa- •>
cija. kokios nuo senesnių 
laikų nebuvo.

“Atžalyno” vaidinimą re
žisuoja buvusi Kauno ir 
Klaipėdos valstybės teatrų 
aktorė Aleksandra Gustai- 
tienė. Jį rengia Lietuvių 
Rašytojų Klubas.

Vaidinimas įvyks gruo
džio 14 d., 3 vai. po pietų. 
So. Boston High School 
(Thomas Park) salėje.

STAIGA SUSIRGO
JUOZAS JANEL1UNAS
Cambridgietis Juozas Ja-! 

neliunas, south bostoniškio 
Stepono brolis, užpereitą 
savaitę staiga susirgo, jam 
paraližuota dešinė koja. Li
gonis buvo nugabentas Į 
\Vestboro ligoninę, o dabar: 
perkeliamas i Cambridge'; 
miesto ligoninę. Linkim! 
greit pasveikti.

BALF SEIMAS

BALI' seimas Įvyks 
m. sausio (January) 9-10 
dienomis, Hotel Statler, 
Bostone. Seimo sesijos pra
sidės 10 vai. lyto, baigsis 
5 vai. popiet.

Šeiminis banketas įvyks 
šeštadienį, sausio 10 d. Pra
sidės 7 vai. vakare tam pa
čiam Hotel Statler.

Svarbu, kad seime daly 
vautų kuo daugiausiai de
legatų ir šalpa besirupinan 
čių veikėjų. Svarbu, kad 
skyriai ir draugijos seimo 
dalyvius pasveikintų, atsių
stų aukų, parodytų savo ko
lonijos gyvumą.

Banketui bilietų po $5meile, kai pamatysime, kadi ....
šiame veikale inžinieriausl^3 lte užsisakyti. taip pat 

seimo programai skelbimą 
galite pasiųsti ir visais ki
tais seimo rengimo reika-

vaidmenį atlieka tikras in
žinierius K. Baranauskas, 
mokytojo ir klasės auklėto
jo rolę vaidina jioetas, dra
maturgas ir buvęs operos 
solistas S. Santvaras, kitų 
mokytojų vaidmenis—tik
ras mokytojas J. Jašinskas. 
buvęs prekybos inspekto
rius P. Nikolskis, pulkinin
kas J. Andrius, visuomeni
ninkas P. Žičkus, vietos lie
tuviams gerai pažįstamas 
P. Averka, A. Kontautaitė, 
gimnazijos direktorių—bu
vęs teisėjas S. Vaitkevičius 
ir kt. O štai miestelio siu
vėjo rolėj matysime ekono
mijos mokslų daktarą J. 
Leimoną. siuvėjo gizelio 
vaidmeny—teisės daktarą
B. Mickevičių, siuvėjo žmo
ną vaidins dantų gydytoja 
V. Norvaišienė, o kitus vei
kėjus eilė kitų visiems gerai 
pažįstamų visuomenės vei
kėjų ir kultūrininkų. Vieną 
iŠ svarbiausiu

KALAKUTAS KORĖJOS PAFRONTĖJE

Padėkas Dienos proga marinas jaunais, aštriais dantimis 
atakuoja kalakutą. Beje. šventės proga musu kareiviams 
buvo pasiųsta i Korėją daug kalakutienom, kad ir jie ne
baustų saviškių užmiršti. Į fronto linijas kalakutiena 
buvo išvežiota helikopteriais.

Dideles Laidotuves, 
Bet Be Ašarų

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Lapkriččio 28 d. čia Įvy
ko nepaprastos laidotuvės, 
kuriose dalyvavo minios 
žmonių. 2,000 žmonių pra
ėjo pro mažą dėžę, kurioje 
gulėjo mažas šuniukas, var
iu “Nightlife.” 30 mašinų 
nulydėjo šuniuką į gyvulių 
kapines, o 400 žmonių be 
kepurių sustoję prie atviro 
kapo atsisveikino su šuniu
ku.

Šuniuko laidotuvės pasi
darė didelis Įvykis visiems 
miesto vėploms tik dėlto, 
kad jis buvo automobilio 
suvažinėtas. Visa apielin- 
kė šuniuką “gerai pažino
jo,” nes jis mėgdavo vaikš
čioti po karčiamas ir krau
tuves ir vis “draugiškai viz
gindavo uodegą.” Už tokį 
draugišką uodegos vizgini
mą žmonės jį mėgo, o ka
dangi per šventes visvien 
nebuvo kasx veikti, tai dau
gelis žmonių ir susirinko 
atsisveikinti su pažįstamu 
šuniuku.

KIEK KARO FRONTŲ?

RADIO PROGRAMA

Lietuvių radio programa 
per stotį WBMS, 1090 kilo
cycles, nauju laiku, 12 iki 
L2:30 vai. per pietus, šį 
sekmadienį bus sekanti:

1— Falcons Radio Orkes
trą.

2— Dainininkė Valerija 
Barmus iš Dorchester.

3— Magdutės Pasaka, pa
sakys Valentina Minkienė.

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

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

PopuliariŽkos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WH1L, 
1430 klc.

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

GABIJOS CHORO
METINIS BANKETAS

lais prašome kreiptis į 
BAU' seimui ruošti komi
siją, c o Mr. A. J. Namak
sy, 409 W. Broadway, So. 
Boston 27. Mass.

BALF Centras.

MUZIKOS IR DAINŲ
NAUJA GRUPĖ

ŠĮ sekmadienį, gruodžio 
7 d. Gabijos Choras rengia 
savo metinį banketą su dai
nomis. Banketas įvyks Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
svetainėje, 368 Broadvvay, 
So. Bostone. Piadžia 5:30 
vai. vakare.

Šiame bankete pirmą 
kaitą girdėsime Gabiją dai
nuojant muzikos mokytojo 
Al. Pauliukaičio vadovybė
je. Kiekvieną penktadienį 
p. Pauliukaitis atvyksta iš 
Laurence ir dirba su Gabi
jos Choru.

Banketo rengėjai tikisi 
svečių ne tik iš Bostono, bet 
ii iš platesnių apielinkių. 
Visose lietuviškose koloni
jose apie Bostoną via daug 
buvusių gabijiečių ir Gabi
jos ištikimų prietelių. Me
tinis banketas bus proga 
visiems susitikti ir paremti 
chorą.

Brocktone Įsikūrė nauja 
muzikos ir dainų grupė, 
kuriai vadovauja muzikos 
mokytojas Charles Kinder. 
Graudžio 21 d. naujoji mu
zikos grupė dalyvaus “Lie
tuvos Aidų" radio progra
moj. Tą programą veda P 
Lapenas, ja galima girdėti 
sekmadieniais nuo 12:30 
iki J vai. per WBET stoti. 
990 klc.

Margumynu Vakaras

Dorchesterio Lietuvių Pi 
moteriškų.liečių Klubas ruošia maigu- 

vaidmenų atlieka studentė'mynų vakarą šį šeštadienį. 
Zita Zarankaitė iš Norwoo- 6 gruodžio. Prasidės 7 va
do. gabiausia H. Kačinsko 
dramos studijos auklėtinė.
Publikos malonumą tenki
nant, reikia dar pažymėti, 
kad “Atžalyno” vaidinime .praleisti vakarą
dalyvauja kai kuinų čia iš- Turėsime “foniu.” 
vardintu asmenų net ištisos Komitetas.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet ii stoties 
WBET 990 klc. Vedėjas: Povi
las Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham StM

TeL CO 5-55G4

Te!. SO 8-2712 alte tt 4-8018

Dr. J. C. Seymour
OJkMU&MS)

'.tetaria Gydytojas ir
Vartoja vėliausios lcoastrukteite* 

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo LA
SS4 BR0ADWAY. 

80. BOSTON. MAS8.

7-8

DR. D. PILKA
aas S M 8 Iraal UI 

846 BROADVVAY

Oftoo Vi

Talafo ■OUth

MIRĖ DISTRIKTO
PROKURORAS FOLEY

Suffolk apskričio proku
roras William J. Foley šį 
pirmadienį buvo rastas ne
gyvas, miręs nuo širdies 
smūgio savo bute South 
Bostone. .Jis mirė sulaukęs 
65 metų amžiaus.

W. J. Foley buvo gimęs 
South Bostone ir dalyvavo 
vietos politiniame trvveni- 
me nuo 1915 metų. kada jis 
buvo išrinktas į valstijos at 
stovų ramus. Per paskuti
niuosius 25 metus jis buvo 
prokuroru pakartotinai tai 
vietai peiTenkamas. Velio-

(Atkelta iš 2 pusi.) 
aliejaus kasyklos priklauso 
anglams, amerikiečiams, 
olandams ir prancūzams 
Pagal susitarimą su Irako 
vyriausybe, aliejaus kasyk
lų pelnas dalijamas perpus 
—aliejaus kompanijai ir 
Irake vyriausybei. Pagal 
tą patį principą amerikie>- 
čiai eksploatuoja ir Arabi
jos aliejaus kasyklas.

Viduriniuose Rytuose 
tvirčiausias Vakarų ramstis 
yra Turkija. Jei Iranas ir 
Irakas pasvirtų į Maskvą, 
Turkija butų apsupta 
vargu begalėtų priešintis 
Rusijos užmačioms.

Atidavimas Irano, rusiš
kam imperializmui Vaka
rams reikštų saužudystę.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už >12 per metas gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis i:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1791 ir SO 8-2483

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

nis buvo labai populiarus ir 
gerbiamas žmogus.

PenKiasdeiimt Asmenų
Ruošiasi Vaidinimui

34 aktoriai ir daug pa- 
gelbininkų atsidėję raošiasi 
gruodžio 14 dienai, kada 
So. Bostono High School 

BALF’o Seimo .‘svetainėj bus perstatomas
Komisijų Susirinkimas Kazio Binkio veika»as At

žalynas." Veikalas stato

landą. Bus gardžių užkan
džiu ir laimėjimų. Laimė
tojai gaus gerų dovanų. 
Prašom visus atsilankyti ir 

smagiai.

BALF’o seimui pasiruo
šimo darbai sparčiai eina 
pirmyn. Šią savaitę bus 
jau išdalinti seimo komisi
joms banketo bilietai. To
dėl šį penktadienį, gruodžio 
5. yra šaukiamas susirinki
mas. Visi seimo komisijų 
nariai {įrašomi susirinkti į 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
klubą 7:30 vakaro valandą.

Be to. šią savaitę bus jau 
išsiuntinėti kvietimai vi
joms organizacijoms, pra
šant jas atsiųsti atstovus į 
BALFo seimą, kuris bus 
Statierio Plotely, sausio 9 ir 
10 dienomis.

Ir bus išsiuntinėti laiškai 
atskiriems BALF’o rėmė- 
ams, kviečiant juos atvyk

ti į seimo banketą, kuris 
įvyks seimui pasibaigus, 
sausio 10 vakarą.

Spaudos Komisija.

mas rašytojo Kazio Binkio 
10. metu mirties sukakčiai*• a
atžymėti. Veikalą stato ra 
šytojų klubas, režisorė yra 
Aleksandra Gustaitienė, bu
vusi Lietuvos Valstybinio 
Teatro aktorė.

Maža Pataisa

DĖMESIO SEIMININKĖMS!!!
Šaukštus, sakutes, peilius, šaukštelius ir kitus priedus (ytainlcof 

steel) importuotus iš Vokietijos galite pirkti bei apžiūrėti

ANTANO PAULAKIO PREKYBOJE 
23 Romsey St.. Dorrhester. Mass.

kiekvieną dieną nuo 6 iki 8 valandos vakaro. Pageidaujant, 
pristatau į namus.

Visą pereitą savaitę 
Charlestown kalėjime ėjo 
kalinių bruzdėjimas ir ka
lėjimo viršininkai laukė 
kruvinų riaušių. Šią savai
tę kalėjimo gyvenimas vėl 
įėjo Į normales vėžes, bet 
kalėjimo prižiūrėtojai yra 
labai atsargus.

Reikalingas Kambarys
Reikalingas kambarys arba 

gyvenamas skiepas nevedusiam 
vyrui, kur nors South Ende ar 
South Bostone. Aš moku na
mų darbą ir galiu pataisyti kas 
reikia—esu “handy man.’’ Tai
gi, kas turi kambarį, prašau 
man pranešti laišku: (50)

Stanley Pocius.
224 Harrison Avenue. 

Boston 11, Mass.

TcL SO 8-2888
DAKTARAS .-

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto Skt 7 vakasv

8eredomte:
Nuo 9 ryto iki 12 dteaa
447 Rrnadwav 

SO." BOSTON, MASS.

R. H. WHITE’S STORU I 
Reikia Jaunų Merginų

Prahoje eina cechu boi-| Kalėdiniuose departamentuo-
ševiku vadu teismas. ' Tarpi” r*‘,,ka',n‘!'7. pį
, . ‘ .. „ ,. įnam ir nepilnam laikui. Kreip-kitu ' prasižengimų w)tls f R employ.

ment ofisą 2-ram aukšte ir

Pereitą savaitę informa
vau. kad Haverhill lietuviu 
veikėjas Kazlauskas įsigijo 
senelių 'prieglaudos namus. 
Tame pranešime įsibriovė 
klaida: p. Kazlausko var
das yra Augustas, o ne Jo
nas, ir prieglaudos namas 
vra 17 Park St., o ne 14, 
kaip buvo parašyta. Už 
klaidą atsiprašau.

B. Kontrim.

bolševikai kaltinami patai
kavimu žydams. Pirmą kar
tą bolševikų “parodomose 
bylose” (propagandos bylo
se) pučiamas antisemitiz
mas ir keikiami “žydiški 
kapitalistai.” Tai daroma 
ne be pamato.

Arabų kraštuose antise
mitizmas yra labai stiprus. 
Kurstant prieš žydus ten 
galima pasidaryti politinio 
kapitalo. Bolševikai to ka 
pitalo ir nori nusikalti.

Be to, rusai deda dideles 
pastangas patraukti į savo 
pusę vokiečių nacių liku 
čius. O antisemitizmas na
ciams yra jų širdžiai arti
miausias dvasios maistas. 
Todėl Stalino gengsteriai ir 
pradeda dažytis antisemi
tiškais dažais. —P. S.

Jausti Mrs. Pauline Blanchard.

PARDAVIMUI
Namas ir 2 akrai žemė*

Karnas 3 šeimynų, yra 2 kary gra 
ražas ir _ akrai žemes, tiktai 15 mi
nučių iki Brocktono vidurmiesčio. 
Vieta graži ir parsiduoda pigiai. 
Rašykit šiuo adresu: <49)

S. Shapman.
S6 Battle St.. Brockton. Mass.

Išparduodami Kilimai
Austiniai ir meęstiniai, vartoti bet 

geri, visokio dydžio. 10% nuolaidos 
per šj mėnesį. Jūsų senus tralini iš
valyti ir sutaisyti. Paimam iš na
mų ir sugrųžinam. (49>

A. S. Boyadjian Rūgs,
705 E. Broaduay, SO 3-1998.

Krautuvė Pardavimui
Mėsos ir kitų valogomų daiktų 

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

Neighborhood Market,
133 D St..
So. Boston.

4. J. NAMAKSY
ATE A INBU8ANCB

409 W.
SOUTH BOSTON.
Office TeL SOboston 8-8948
te 17 ORIOLB

TeL PArkvay

Lietuviška Aptieka
Savininkas H- CABIT

100
SOUTH BOSTON 

Tet SO 8-4149
I

Turim vteokh) vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam “
"kai. Patarnavimas 
kainos nebrangios, 
čia jau 20

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekas 

628 East Broadvs,
South Boston 27, 

Telefonas SO 8-4148
’SL.

DORCHESTER. arti Uphams Cor- 
r<T. J-rių soitnynų namas. 5 kamba
riai ant pif-mo aukšto. 7 ant antro 
aukšto. Su visai? patogumai,-: bal
tos dubobaros pjnkost. pilki du- 
boltavį p<čiai. [Kirčiai iš fronto ir už
pakalio, I atskiri sau.-o oro apšildy
mo pečiai gerame stovyje- Rcndų 
per menesį atneša $111. is katrų ca 
Įima apmokėti visas išlaidas ir pa
skolas (mortgages l. ir pačiam ne
kainuos nuoma nei vieno cento. 
Vienas 5' kambarių butas tuščias 
pirkėjui. Kaina šlo.-VK'. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės pas sa
vininką laišku, arba paskambinkite 

.tel. BL 8-228 J. |5O)
I Mr. D. E. Olsen.
127 Copen St., Dorchester 21, Mass.

PARDUODAMI NAMAI
Dorrheslery. tarp Col. Rd. ir 

Pleasant St. (vienas blokas nuo 
Upham’s Corner), Colonial St.. 
5 šeimų namas po 5 kambarius, 
su trimis karšto vandens šildv 
tuvais (vienas naujas Timken 
aliejumi), voniomis, baltomis 
sinkomis, pečiais, kieto medžio 
grindimis, priešakiniais ir už
pakaliniais piazais bei įvažiavi
mu. Nuoma $136 mėn. Par
dundama dėlei išvažiav imo į 
Californiją. todėl kaina suma
žinta iš $14.500 į $14.000.

So. Bostone, netoli juros 3 
šrimų 4-5-5 kamb. namas, su 
garažais, atskira muro dirbtu
ve ir dideliu kiemu uz $8.500. 
Nuomos $130 į mėn. Kreiptis

PR. Lemberta. 545 E. Broad-

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.

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

1
vajf. So. 
8-0605 ir

Boston. 
SO 7-7478.

Tel.: SO

Tel. SO 8-2150
3AV0N ROOFING CO. 

409 W. Broaduąy 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapena.*. J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir Sienas 

Geriausiais ,-Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka.
(Eree Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

&—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Eaina už 
kiekvienų numerį fl.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

2W5 Silver Street 
South Boston 27,




