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Darbininkų Unijos Reikalauja 
Boikotuoti Rusiją

A. Darbo Federacija Už Vakarų Karo Sąjungą — Reika
lauja Nutraukti Prekybos Santykius Su Rusija — Išdėstė 
Darbininkų Socialinius Reikalavimus.

Karas Neišvengia
mas, Bet Ne Tuoj
N. Y. Times deda savo 

korespondento Berlyne pra
nešimą, kad Maskvoje visi 
painformuoti žmonės laiko 
karą neišvengiamu, bet ne 
tuoj pat, bet kiek vėliau. 
Sako, Maskvos “politbiure” 
nuomonės esančios pasida
lijusios karo klausimu. Kai 
kurie bolševikų vadai norė
jo dar praėjusią vasarą pul- 

merikai visus kelius j Ber- ti Ameriką, bet atsargesnie- 
lyno miestą. j ji vadai paėmę viršų.

A. Darbo Federacija taip Sako, bolševikų vadai bi- 
pat vieningai nutarė, kad jo, kad Vakarų Europa 
Amerika dėtųsi į Vakarų kiekvieną dieną eina stip- 
valstybių karo sąjungą ryn ir juo ilgiau jie lauks,
prieš bolševikišką Rusiją. juo stipresnė bus Europa, o 

A. D. Federacija pasisa-:tada gali ateiti laikas, kada 
kė už politini veikimą kraš- Europa sugniauš kumštį 
te per Federacijos įkurtą prieš Maskvą ir reikės nusi- 
“politinio švietimo lygą”. į leisti ir atiduoti visas pa- 
Amerikos darbininkai atvi- vogtas teritorijas. Maskva 
rai išeina į politiką, bet sa-; tiek svetimų žemių prisivo- 
vo Darbo partijos dar ne-gė, kad ji be karo nemano 
kuria. Dabartiniu laiku bus jų išlaikyti.
stengiamasi pravesti darbi

Amerikos Darbo Federa
cija baigė savo 67-ą metinę 
konvenciją Cincinnati mies
te ir baigė ją priimdama 
reikalavimą paskelbti tuoj 
pat boikotą Rusijai, nu
traukti visus prekybinius 
santykius su ja, kol Rusija 
nenuima Berlyno blokados. 
Amerika leidžia milionus 
dolerių ir jau 28 lakūnai 
žuvo gabendami prekes i 
Berlyną tik todėl, kad Mas
kva begėdiškai uždarė A
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"ISLST Washingtonas Priima Svarbios 
Politinius SprendimasTeismą

Amerikos katalikų vysku
pai turėjo suvažiavimą ir 
nutarė reikalauti, kad Ame- 

' i ikos aukščiausias teismas 
■pakeistų savo nutarimą dė> 
j mokyklų atskyrimo nuo 
[bažnyčios. Aukščiausias tei- 
1 smas, pagarsėjusioj Mrs.
; McCollum byloje, nutarė, 
kad viešose mokyklose ne
būtų dėstoma tikyba, nes 
čia bažnyčia yra atskirta 
nuo valstybės, o todėl ir 
mokyklos turi būti tikybi
niai neutralios.

Pasiuntė Protestą Bulgarijos Budeliams Dėl Socialistu 
Persekiojimo — Svarsto Kinijos ir Europos Klausimus — 
Prezidentas Pertvarko Vyriausybę.

Prancūzai Protestuo- Prezidentas Trumanas 
sekmadienį grizo iš atosto-ja Del Ruhro

Prancūzijos valdžia reiš-
gų ir tuoj pradėjo pasitari
mus su savo vyriausybės na

ikia griežto protesto dėl An- ! riais dėl vidaus ir užsienių 
gi i jos ir Amerikos nutari- politikos klausimų sprendi-
mo perleisti Ruhro srities 
pramonės administravimą 

tz . , . .. {vokiečiams ir dėl sulaiky-Katalikų vyskupai reika- vokiečių karo dirbtuvių 
ardymo. Prancūzų užsienių

mo. Pirmadienį ir antradie
nį prezidentas tarėsi su val
stybės sekretorių G. C. Mar-

ninkams naudingus įstaty
mus per demokratų partiją.

Svarbieji A. D. Federaci
jos reikalavimai socialinėj 
istatimdavystėje yra tokie: 
Nustatyti minimalinį darbo 
mokesnį už darbą $1 į va-

Sniegas Užvertė
Midivestų Valstijas
Palei didžiuosius ežerus 

praeitos savaitės gale iškri
to labai daug sniego ir di
delės sniego audros prida

SA*ATM-tt

tauja, kad tas nutarimas 
butų pakeistas ir kad tiky
bai butų atidarytos mokyk
los duris. Vyskupai sako, 
tikyba turi būti musų na
muose, mokyklose ir visame 
viešajame gyvenime.

Prieš šitą katalikų reika
lavimą betgi protestuoja j- 
vairios protestonų bažny
čios, kurios skaito, kad at
skyrimas bažnyčios nuo 
valstybės yra vienintelis 
būdas užtikrinti piliečiams 
sąžinės laisvę. Taip pat ma
no ir visi laisvų pažiūrų 
žmonės.

Uždarė New Yorko
C- I- fl T’/iriihn

landą; Išplėsti Darbo de- rė žmonėms daug nuostolių 
partamentą; Įgyvendinti ei- Sniegas užvertė kelius, su 
vilinių teisių programą; laikė gelžkelių ir busų judė 
Teikti federalinę pagalbą jimą ir keliolika žmonių 
mokyklų išlaikymui; Išplės- žuvo nuo šalčio ir nuovar-
ti ir pagerinti socialinį drau gio, o šimtai susitrukdė ke-
dimą: Įsileisti daugiau iš- lionėse. Pūga daugelyje
yietintųjų žmonių į Ameri
ką, nedarant jokios diskri
minacijos.

Šį pirmadienį prasidėjo ir 
C. I. O. unijų konvencija 
Portlande, Ore. Dalyvauja 
700 delegatų. Konvencija 
griežtai stoja už apvalymą 
darbininkų judėjimo nuo 
bolševikų ir svarsto plačią 
socialinę programą.

Amerika Pasisakė 
Dėl Palestinos

Senai lauktas Amerikos 
pasisakymas dėl Palestinos 
kivirčo buvo padalytas pra
eitą šeštadienį Jung. Tautų 
seime. Amerika stovi už 
Jungtinių Tautų pasiūlytą 
črianą padalyti Palestiną 
tarp žydų ir arabų, o jei žy
dai nori kur nors padidinti 
savo teritoriją, jie turi atly
ginti arabams teritorijomis 
iš jiems skirtų sričių. Ame
rika remia Izraelio priėmi
mą i Jungtinių Tautų orga
nizaciją.

Naujas Amerikos pasisa
kymas kiek skiriasi nuo 
Anglijos nusistatymo. Ang
lija griežtai stoja už nužu
dytojo tarpininko F. Berna- 
dotte planą.

vietų nutraukė telefonų ir 
telegrafo susisiekimą.

Vakarinėse valstijose dėl 
didelių šalčių ir daug snie
go žuvo tūkstančiai galvijų 
ganyklose. Sniego kai ku
riose vietose iškrito 11 co
lių.

Amerikos Gamyba
Sumušė Rekordą
Prekybos departamentas 

praneša, kad per trečią šių 
metų bertainį Amerikos ga- 
jnyba pasiekė naujo rekor
do ir buvo 6 bilionus dole
rių didesnė, kaip antro šių 
metų bertainio gamyba. 
Imant apvalius metus tre
čio bertainio gamyba reikš
tų metinę gamybą 256 bi
lionų dolerių vertės.

Valdžios užsakymai pra
monei per trečią metų ber
tainį pasiekė milžiniškos 
sumos, beveik 10 bilionų 
dolerių. Daug užsakymų 
valdžia davė pramonei pa
gal Marshallo planą, kad 
galėtų paremti Europos 
prastų atsistatymą.

VENECUELA BIJO 
PERVERSMO

Venecuelos prezidentas 
Romulo Allegos išleido de- 

ISPANUOS “RiMKIMAI” kretą, kurs panaikina “lai- 
Sekmadienį Ispanijoj ėjo kinai” kai kurias piliečių 

savivaldybių rinkimai. La- laisves. Patvarkymas išleis-
bai daug balsuotojų rinki
mus boikotavo, nes rinki
mai nebuvo laisvi, bet fašis
tiški, kaip Maskvoje. Iš
rinkti tiktai frankiniai žmo
nės savivaldybes vesti.

tas todėl, kad vyriausybė 
Jaukia, jog karininkų dalis 
rengiasi ją nuversti ir nori 
sukelti krašte nepasitenki
nimą, kad paskui galėtų 
“gelbėti” kraštą ir tvarką.

shall, kurs grįžo iš Pary
žiaus aptarti su prezidentu 

reikalųį ministeris" R. Schu- visus svarbiuosius užsienių

Colitikos klausimus. Svar
iausias klausimas šiuo mo

mentu yra Kinijos likimas.
po ilgų pasikalbėjimų su 
,G. C. Marshall ir su Mc- 
Neil, anglų* ministerių.

Prancūzai taip pat protes
tuoja prieš generolo Lucius 
Clay nutarimą padidinti 
Vokietijos plieno gamybą 
iki 14 milionų tonų per me
tus.

_____ -7» MP. CANNON-76 M»

Naujame kongrese visos vadovaujančios vietos pri
klausys demokratų partijos vadams, kurie jau yra 
pagyvenę ir turi didelį patyrimą politikoje. Naujas 
senato pirmininkas, naujai išrinktas viceprezidentas 
Alben W. Barkley, turi 71 metus, o ir kin paveiksle 
parodyti kongreso vadai gali pasirodyti ztažiu am
želiu. Todėl 81-as kongresas bus išbandytose ir gal 
net per daug atsargiose senų vadų rankosą

Su Mažu Jei, Deivey Siūlo Unijoms 
Butų Laimėjęs Nelaukti Stebuklų

Amerikos prezidento rin- Išrinktas vice prezidentu, 
kimų tvarka yra toki, kad senatorius Alte W. Bark- 
ir mažumą balsų gavęs ley, kalbėjo stadieni A. 
kandidatas gali rinkimus Darbo Federari os konven- 
laimėti. Tai yra todėl, kad ei jo j, Cincinna|i mieste ir 
čia renkama ne tiesiog sakė, kad nauji 
kandidatus, bet “elekto- neabejojamai a šauks Taft-
rius”, kurie nėra visai lygiai Hartley bilių pip greitai 
paskirstyti tarp valstijų.
Todėl dabar praėjusiuose . ..
rinkimuose T. E. Dewey bu- Į ninku unijos r sturi laukti
tų galėjęs laimėti rinkimus, “greitų .stebukhp, o seniau 
jei 35,300 balsuotojų trijo
se valstijose, Ohio, Illinois 
ir Kalifornijoj, butų balsa- 
savę už republikonų kandi
datą. Prez. Trumanas gavo

C. L O. unijų nacionali
nis ekzekutyvis komitetas, 
savo posėdyje Portland, 
Ore., mieste, 38 balsais 
prieš 5 nutarė atimti čarte- 
rį C. I. 0. unijų tarybai 
New Yorke.

Nutarimas padarytas to
dėl, kad New Yorko C.I.O. 
unijų taryba “vergiškai se
kė komunistų partijos lini
ją”. C. I. O. unijos prieš 
rinkimus buvo pasisakiu 
sios prieš H. Wallace kan
didatūrą, bet New Yorko 
taryba to nusistatymo nesi
laikė. Už “vergišką” klausi- 
jną komunistų partijos įsa
kymų, New Yorko unijų 
taryba bus pertvarkyta, ko- 

kongresas munistai bus išmesti iš jos.
C. I. O. unijos šią savaitę 

laiko savo konvenciją Port-
kaip tai leis šen to iratsto- land, Ore., mieste 
vų rūmų tvarkai Bet darbi-

BALIONAS IŠKILO 
140,000 PĖDŲ

veikęs Wagtieri| aktas. ku-; Armijos signal corps pa
ris tvarkė dai >ininkų ir; leistas balionas iškilo į vir-
darhdavių santi dus. turės į šų 26 su puse mylias ir su-
buti pataisytas. mušė anksčiau pasiektą

_______   n_ ( Senato busimi 5 pirmininaukštumo rekordą. Balio
nu milionų balsų daugiau, į kas užtikrino < arbininkus,;pas buvo paleistas rugsėjo
bet republikonų kandidatui. kad demokrati partija į-Į 28 d. ir tik su radio instru- 
truko tiktai 35 tūkstančiu vykdys savo p žadus dėlįmentais galima buvo nusta- 

‘ socialinio drauė mo išplėti | tyti, kiek jis iškilo į viršų, 
tr.o, grąžin- Bar o departa ” ’ “ 1-1 ’
mentui praėjusi > kongreso
karpytas lėšas ir Įvykdys 
kitus savo rinkjninius pa

balsų iki laimėjimo. Balionas kilo be žmonių.
PRANCŪZŲ UOSTŲ
STREIKAS SUSMUKO
Prancūzijos laivų krovė ių^adug 

ir jurininkų unijos paskelb
tas generalinis uostų strei
kas susmuko ir darbas pra
sideda uostuose. Komunis-
tų vedami Jurininkai 7 1 angliaka-
vu kroveiai buvo sustabnę • *u ; -
daugelio laivų Judėjimą labar kom-
darbą uostuose.

MAINIERIA’ i PERKA
KOMPANDV namus

Smerkia Bolševikų 
Budelius Europoj

Socialistinis darbininkų 
intemaciona 1 a s paskelbė 
griežtą protestą prieš bolšej 
vikiškų teismų terorą Len
kijoj ir Bulgarijoj/ kur 
daug socialistų vra nuteisti 
žiauriomis bausmėmis vien 
už tai, kad jie yra demokra
tai ir socialistai ir nesutin
ka atsižadėti savo įsitikini
mų.

Socialistų internacionalo 
protestą plačiai išgarsino 
Anglijos Darbo partija. 
Bolševikų teismų sprendi
mai yra pasityčiojimas iš 
teisingumo, tai yra budelių 
“teismai” demokratams nai
kinti.

NAUJA LIGA NAIKINA 
GALVIJUS

Amerikos galvijų augin
tojai skundžiasi, kad nauja 
liga naikina jų gyvulius. 
Veterinoriai pradėjo naują 
ligą tyrinėti, bet dar nesu
pranta, kaip ji kyla ir kaip 
ją gydyti- 40 nuošimčių ta 
liga susirgusių gyvulių nu
dvesia. Nauja liga yra vadi
nama hyperkeratosis. Ji pa
sirodė jau 26 valstijose ir 
yra kiek panaši į daug nuo
stolių pridariusią žiaunų ir 
pusnagų ligą.

Kinija šaukiasi pagalbos, 
peš kitaip visa Kinija ir vi
sa Azija gali atitekti į So
vietų Rusijos “įtakos sfe
rą”, kaip atiteko į rusų na
gus visa Rvtų Europa.

Valstybės departamentas 
jpasiuntė Bulgarijos valdžiai 
griežtą protestą dėl social
demokratų vadų nuteisimo 
be jokios kaltės. Bulgarų 
bolševikiška valdžia laužo 
taikos sutartį ir visai nesi
skaito su sutarties nuosta
tais. Bet dėl Amerikos pro
testo r>uiga rijos undčiiai
savo politikos nepakeis. 

Paryžiuje Jungtinių Tau
tų seime paaiškėjo, kad su 
Rusija joks susitarimas yra 
negalimas ' ypač dėl Ber
lyno blokados rusai nema
no laikyt' sutarties. Bet 
Amerika tęs ir toliau tvirtą 
ir labai kantrią politiką Eu
ropoje ir kartu stiprins Va
karų Europos valstybes.

Prezidentas Trumanas šią 
savaitę pradeda savo‘vy
riausybės pertv a r k y m ą. 
Naujų sekretorių paskyri
mas dar nėra paskelbtas, 
pasitarimai dar tebeina. 
Po pakeitimų vyriausybėje 
{tuoj bus pradėti ruošti įs
tatymai, kurie bus pasiūlyti 
naujam kongresui svarstyti 

Naujų Metų.

Bertrand Russel 
Siūlo Nelaukti

Anglijos žinomas filoso
fas ir politikas Bertrand 
Russel kalbėjo Londone 
studentų mitinge ir siūlė, 
kad Vakarų demokratijos 
nelauktų, kol Rusija pasi
gamins atominių ginklų, 
nes tada visi turėsime atsi
klaupti prieš Rusiją ir jai 
pasiduoti. “Viskas yra ge- 

kaip pasidavimas”, 
žvmusis anglų filoso

fas.

NEW YORKE POSĖDŽIA
VO A. L. TARYBA

Sekmadienį lapkričio 21 
New Yorke posėdžiavo A-. 
merikos Lietuvių Taryba.!* 
Dalyvavo 33 nariai* ir daug * 
svečių. Posėdžiuose buvo

“VALO” KARDINOLĄ
Bolševikų valdžia Veng

rijoj skelbia, kad ji “išva
lys” Vengrijos katalikų 
kardinolą Mindszenty. Ko
munistai giriasi, kad jie ap
sidirbs su “klerikalų reak
cija” ir vartoja prieš katali
kų kunigus didelį terorą.
MAŠINA PARODO DU

SULIO LIGĄ
Bostono universiteto mok

slininkai sugalvojo mašiną, 
kuri parodo, ar žmogus tu-

ąptarta A. L. Ta^bos veik- ^m^ka^bT
la ateinančiais metais ir 
perrinkta ALT pildomasis 
komitetas, į kurį įėjo tie

mė nepašalina karo pave 
jaus, kurs artinasi. Todr

tik vėliau. Nutarta ateinan
čių metų pradžioje pravesti 
vajų lėšų kėlimui Lietuvos 
.vadavimo darbui tęsti. Ap
tarti įvairus einamieji rei
kalai.

ksta. mal
us baisia 
niįų. Ka- 
inierių sy-

aėmuose, rj dusulį (asthma). Pučiant
. ,. - i tą mašiną pasirodo pa-tokiuo.e ūksiąs, kurs pagai pjau. 
skaic,Us čių sveikatą turi kitokią iš-
_____ vaizdą. Pagal tą ir sužino-

Biznieriam* vie- ar žrno^ turi dusuli

panųų narna: 
nieriai tuos n?’ 
išpirkti iš komp 
daise 200.000 
veno komranijj

tikiai 10,000 mai

UN SEIMELIS VEIKS 
TOLIAU

Jungtinių Tautų seimas 
nutarė, 44 balsais prieš 0,;o"dabar
P. . .. . , . i nieriu becvven
šių visuotino seimo paskir- namuose ir 
to ‘mažojo seimelio veiki-,greit maž-ia- 
mą, kurs svarsto įvairius 
klausimus tada, kai seimas 

I neposėdžiauja. U pasiskelbti “* Henryje” ar ne.

Graikijos naują koalicinę 
valdžią sudarė T. Sophulis, 
o parlamentas dvejų balsų 
dauguma valdžią patvirti
no.

SUOMIAI PALEIDO LIN-
KOMIES IR TANNER
Suomija paleido iš kalė

jimo buvusi premjerą E. 
Linkomies ir socialdemo
kratų vadą Vaino A. Tan- 
ner, kurie buvo nuteisti 
renkius metus kalėti, kain 
“karo kriminalistai”. Jie iš
sėdėjo kalėjime pusę baus
mės.
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I APŽVALGA I

RYTŲ EUROPOS VA
LYMAS

GINČAS DEL RUHRO 
PRAMONĖS

Visuose rusų pavergtuoseI Pramoningiausia Vokieti- 
Europos Rytų kraštuose ko- jos dalis, Ruhro sritis, liko 
munistai daro didelį “valy-' įtraukta į Marshallo planą
jną”. Jugoslavijos Tito ir keli šimtai milionų dole-:
“maištas’* parodė Maskvai, 
kad jos valdžia pavergtuose
kraštuose yra 
ta: — Kaip tik žmonės gau
na progos nusigręžti nuo 
Maskvos, jie tą daro. Jugo
slavijoj Tito lengvai pa
traukė paskui save net visą 
komunistų partiją, Maskvai 
liko ištikimi tik neskaitlin
gi tos partijos nariai, kurie 
tikisi, kad rusų armija juos 
kada nors įkels vėl į val
džią...

Todėl Maskva “valo” pa
vergtus kraštus, kad juose 
neliktų nė šešėlio laisves
nės minties, nes laisvė yra• J *1 A _ . , *

rių Amerikos pinigų buvo 
įdėti į tos srities pramonės 

vėju parem- atgaivinimą. Ruhro srities 
fabrikai vėl rūksta, anglių 
kasyklos atgijo, vokiečių 
gamyba atsistato.

Iki šiolei Ruhro pramonės 
atstatymas ėjo anglų ir 
amerikiečių kariškos vy
riausybės priežiūroje, nors • 
vokiečiai jau senai kelia rei
kalavimą, kad tos pramo- , 
nės administracija butu ’ 
jiems perleista. Dabar ang
lų ir amerikiečių kariška 
vyriausybė Vokietijoj išlei
do ‘
skelbia,

‘įstatymą nr. 75" ir...
kad Ruhro srities

didžiausias diktatūros prie-Į administracija pereina į vo
las.

NAUJAS PARAŠIUTAS j jnu ir elektros gamyba eina 
visa eilė kitų projektų ir su- j 
manymų, kurie privačiam i 
bizniui nėra “įdomus”.Koks 
privatus biznierius, pasta-Į 
tęs elektros stotį prie upės, Į 
norės imtis uždavinio sau
goti laukus nuo išplovimo, 
girias nuo iškirtimo, ąrba 
norės skatinti žmones ge
riau ūkininkauti,
.savo ganyklas, kurti koope 
ratvvus ir pavvzdingus yiemjimu 
pkius? “ '

Kas Savaite Į
“Darbininkai ’ iš Prievartos Maskvos agentu, “atvirai” 

Lietuviu bolševikų veda- kalbėjosi. \ isas Bimbos 
. mas ir melžiamas susivieni- “aiskinimasis yra tas, kad 
i iimas, kurs seniau vadinosi niekas nepadavė pavardžių 
-i“Lietuvių Darbininkų Susi- tų žmonių, kuliuos jis išda-

yienijimu”, susisarmatijo vė įusų žvalgybai.
_ savo darbininkiško vardo ii; Bet klausimas yra ta-
Dėl elektros gamybos re- puta re persiknkstj ti į bio- m af \ntanas Bimba yra 
blikonų vedamas 80-asis liską’ susivienijimą (ria- «geras komunistas”. Jei jispublikonų ______ _______

kongresas karią turėjo pa-Įternal)
■sisakyti atvirai: TVA prašė _ orko
kongresą, kacTjai butų skir-,4°sw prižiūrėtojai 
ta 4 milionai dolerių lėšų;bolševikams to krikšto au- 
pastatyti šiluminei elektros i ^kti. Prižiūrėtojai _ sako, 
Stočiai Johnsonvillėj. Kon-į kad bolševikai nori žmones 

presas šitą pasiūlymą atme- suvedžioti ir apgaulės šu 
tė siauražiuriškais sumeti- metimais noP pasirochu 
mais, nes, girdi, skirdamas “broliški , todėl vardo Rei- 
iėšas jis paneigs “free en- §ti neleido. Bolševikai ai>ki- 

. terprise” principą ir gali nosi iš antro karto, bet nie
kas negelbėjo. Nevv Yorko

apdrau-
neleido

Apie “valymus” Lenkijoj 
praneša iš Varšuvos Bosto
no dienraštis “C. S. Moni- 
tor”. Jis Sako:

“Valymas ‘nepageidaujamų
jų’, kurį komunistai Lenkijoj 
pradėjo prieš kelias savaites, 
eina smarkyn ir kiekvieną die
ną darosi vis griežtesnis.

“Pavyzdžiui, Lenkų socialis
tų partija, komunistams spau
džiant, išmeta šimtus narių iš 
savo tarpo kas savaitę.

“Viename Szczecin miesto 
komiteto posėdyje, šiaurinėj 
Lenkijoj, buvo išmesta iš par
tijos 600 narių. Silezijoj per 
vieną dieną buvo išmesta 300 
narių, o išmestųjų skaičiuje 
buvo ir generalinis sekreto
rius Aleksy Sieradzki.

£7 <• saigai a T II3 va.------- -»in nnrm
vo išmesta iš Lenkų socialistų 
partijos per paskutines kelias 
savaites. Taip informuoja pa
tikimi šaltiniai.

“Tarpe išmestųjų vienas iš 
paskutiniųjų yra Boleslovas 
Drobner, kurs per daugelį me
tų mokė socializmo dabartinį 
ministerių {urmininką Juozą 
Cyrankevičių.

kiečių rankas.
Tas patvarkymas išleis

tas prieš pat susirenkant 
Vakarų aliantų konferenci
jai, kuri turi spręsti, kaip 
aliantai ateityje kontroliuos 
Ruhro srities pramonę.

Žinoma prancūzai, belgai 
ir olandai, kurių visai ne
buvo atsiklausta, pradeda 
rėkti gvoltos. Jie sako, kad 
amerikiečiai ir anglai juos 
pastatė prieš “įvykintą fak
tą”. Renkasi konferencija, 
kuri neva tai turi spręsti, 
kaip ateityje reikės kontro
liuoti Ruhro srities pramo; 
nę, o prieš konferencijai 
susirenkant du didieji są
jungininkai jau grąžina tos 
pramonės administraciją 
vokiečiams! Silpnieji alian
tai protestuoja ir,

Naujas, vadinamas “supersoniškas” parašiutas buvo 
išbandytas šias dienas Schenectady, N. Y. Tas para
šiutas buvo išmestas iš didžiulės V-2 bombos ir la
bai greitai leidosi žemyn, bet juo arčiau prie žemės, 
juo lėčiau jis krenta ir ant žemės nusileidžia visai 
saugiai. Paveiksle matyti, kaip tas parašiutas atrodo 
prieš pat savo nusileidimą. ‘ ,

’New Deal’ Keliu
Amerikos balsuotojai lap- kas neprotestuoja, nors 

kričio 2 d. patvirtino taip nuogo kapitalizmo šalinin- 
yadinamą “new deal” poli- kai kartais ir burnojasi dėl 
tiką, arba valdžios kišimąsi per didelės valdžios įtakos 
į ūkio gyvenimą. Tas vai į ūkio tvarkymą, 
ažios kišimasis reiškiasi la- šiandien mažai kas be- 
bai Įvairiai. Paminėsime tik ai)ejoja> kad nedarbui išti- 
kelis pavyzdžius.

nuskliausti kokį nors priva- 
{tų kapitalistą, kurs John- 
įsonvilie ar kur netoli gali 
sumanyti kurti privačią 
elektros stotį... Tas 80-ojo 
kongreso pasisakymas pa
rodė iki kokių nesąmonių 
gali eiti taip vadinamo 
“laisvojo ūkio” šalininkai: 
—TV A įmonei įkurti buvo 
išleista 700 milionų dole
rių, bet jai pagailėta 4 mi
lionų dolerių, kad ji galėtų 
pelningiau ir naudingiau 
,veikti !

Po demokratų partijos 
Jaimėjimo rinkimuose nie
kas dabar prieš new deal 
politiką nebekalba ir net 
lepublikonų partijos pažan
gesnieji žmonės mano “su
sigyventi” su ta politika ir 
pasisavinti jos idėjas.

New deal jau įėjo į Ame
rikos gyvenimą. Bet kiek 
toli “new deal” keliu eiti*
J tą klausimą yra įvairių j nepakankamukus darbininkai turi gauti _ i * • x •Valdžia garantuoja far 'įš valdžios pm“amą. kad ga-1 atsak>’m1?- Demokratų par- ir pavėluotai. 

__r_________ _7___________  meriams tam tikras kainas , lėtų išgyvenu. Tai reiškia,
protestuoja visai pamatuo- už kviečius, kornus, medvil-(kad valstybė imasi didelę 

nę, bulves ir kitus »----- jL.

yra komunistas, jis TURE- 
jO išduoti policijai tuos lie
tuvius. kurie reiškė pasi- 
biaurėjimo rusų okupan
tais. Bimba turėjo tą daryti, 
nes toki yra komunisto pa
reiga. Būti sovietiškos poli
cijos bendradarbiu yra kiek 
vieno komunisto prievolė ir 
garbė. Todėl neaišku, kodėl 
Bimba tos garbės lyg ir kra
tosi? Argi jis nori mums 
pasirodyti esąs “fašistinių 
banditų” frentu?

valstijos pareigūnai juos 
privertė vadintis senu “dar
bininkišku” vardu.

Bolševikiški pravadyriai, Prancūzijos Streikai 
gavę toki įsakymą, stipriai Prancūzijos angliakasiai 
vaipėsi nepatenkinti. Bet daugumoje grįžo prie dar- 
pagaliau jie sutiko būti iš bo. Bet apie 30 nuošimčių 
prievartos “darbininkai”. angliakasių vis dar strei- 

Idomu kodėl jie nepano- kuoja pagal komunistų par- 
rėjo savo vardo pakeisti i tijos nutarimą žūt būt truk- 
“penktakojišką”? Tai butų dyti Prancūzijos ūkio at- 
įr teisinga ir nieko neklai- statymą, 
dintų, o New Yorko parei- Jei prie streikuojančių 
gunai tam tikrai nesiprie- angliakasių pridėti ūkio 
šintų. “Darbininkiškas” var- nuostolius iš sugadintų ir 
das tiems penktakojamsvandeniu užlietų kasyklų, 
tiek pat mažai tinka, kaip j tai Prancūzijos ūkyje gau- 
jr “broliškas”. į naši didelė skylė. Be anglių

u - • d w-i •»* neina dirbtuvės, o uždaros 
Mažai, Per Vėlai dirbtuvės reiškia didėjanti 

Dar pnes karą pagarsėjo skurdą 
demokiatijų politika, ku-j Kad prancuzįja negalėtų 
nai vardas buvo pe. mažai • „ g Amerikos ateivež-
VI Wr 'eal).;.7al ti, komunistai paskelbė lai-
ciojimo politika, kai.a kas vu krovėjų streiką visuose 
nors buvo daroma, bet su! piancuzų uostuos£ Viduj

tija tame klausime nėra 
vieninga, kaip nėra vienin
ga nė republikonų partija.

Ruhro sritis yra Vokieti- ūkio produktus, lai yra kų ir jų šeimų maitinimą parbininkų organizacijos, 
jos pramonės širdis. Kieno pats ryškiausias valdžios depresijos metu. Tegu išei-į ^u.nos taiP gymiai prisidėjo 
rankose ta pramonė, tas “kišimasis” į ūkio gyveni- pO koks nors "free enter- P™. demokratų PartiJ°s 
yra Vokietijos likimo gas- tną ir tokiai valdžios poli- prise” šalininkas ir ima rinkiminio laimėjimo, turi 
padorius. Jei vokiečiai vėlI tikai pritaria čia ir demo- pasakoti žmonėms, kad kri-
pasidaro Ruhro šeiminin- Xratai ir republikonai. ziui užėjus valdžia turi leis- 

Valdžia ivedė socialini ti žmonėms badu mirti ir

rodosi,

. t uostuose.
13 ztmgumu i angjjy neiškasama, iš kitur 

atsivežti negalima, tai kas

tai.

pasidaro 
įcais, tai joki kontrolė nega
lės sutrukdyti, kad ten bus

dabar gerą progą daryti įta
kos į Amerikos vyriausybės 
politiką per demokratų par

Įvykiai Kinijoj rodo, kad . lieka darytį’
U ‘ per mažai ir per vėlai; > išeitis atrodo
politika dar nėra mirusi., toki. arba pagtatyti komu.
Washingtonas negali sutik-|„istu3 prie valdžios, tada 
ti, kad vraa Kinija atitektų ;,ngIjų bus arba suaaužyti
} rusų glebi, bet W as.ungto-; komunistų partija, tada an- 

per tns metus nepnsi-| „lių irgi bus J-nas

‘Iš tiesų, dabartinis prem
jeras buvo Drobnerio privati-j ro mašinos pradžia, 

sekretorius prieškariniaisms
metais. Dar prieš kelias die
nas Drobneris buvo matomas 
parlamento pirmutiniuose suo
luose ir buvo skaitomas ga
biausiu Lenkijos politikierių.

“Jis buvo nariu Lenkų pa- 
triatų k-to, kurs buvo sudaryk 
tas Maskvoje laike antro pa-

rengė nieko rimta daryti,
kad Kinija nepatektų į rusųl-^- Darbo Federacija 
glėbį. Dabar, kai Maskvos Įspūdingai ėjo Amerikos 
ilgi pirštai siekia jau šan- Darbo Federacijos konven- 
chajaus, Washingtonas su- cija. 7 milionai 220 tukstan- 

uVio šalirinka iver- pirmyn. Kaip darbininkai1 brazdo paskubomis siųsti riŲ darbininkų įvairiose 
įmokės pasinaudoti susida !pagalbą kinams. Bet ir ta piamonės šakose yra susi- 

pagalba siunčiama su dide- i šitą galingą darbi-
liais “bet” ir be aiškaus tik- i ninku organizaciją. Tiek

tiją ir gali pastūmėti “nau-draudimą senatvėje ir ne- neturi jų šelpti, — matysi-, . . a , , -r 
sukurta naujos vokiškos ka- laiminguose atsitikimuose, me, kaip žmonės šitoki į ^.OS1?S dalybos politiką to-

Darbininkas, išdirbęs tam “laisvo”
.tikrą skaičių metų ir sulau-!tins! , . . - ...
kęs tam tikro amžiaus gau- Viena labai svarbi ūkio Pro»a.’. pnkiausvs nuo
na senatvės pensija. Ta šaka ir Amerikoj vis la- didžiųjų unijų vadovybes n

Amerikiečiai, užleidę ru
sams be jokio pateisinimo

.. ....................... ...... r- {^™kiečiS <^im? išplėsti, pagerinti, ive-
saulinio karo ir suvaidino žy- ^Jungininkus §ti naujag draudimo rūšis,
mų vaidmenį sudarant Liubli-• visai uzmirsda- sociajįnj draudimą,
no vyriausybę 1944 metais. rinkimų metu, niekas..................................... vS « "kurie I ?uednDkuaS“ &

tuos “sąjungininkus” pažįs- tų ir ,ePubllkon,4 kandida-
Jis buvo tos vyriausybės na
rys.

“Atsižvelgiant į visa tai 
Drobnerio išvalymas padarė 
slegiančio įspūdžio krašte. Jo 
priverstinas pašalinimas iš 
Lenkų socialistų partijos va
dovybės jaučiamas, kaipo di
delis nuostolis ne tiktai tai 
partijai, bet ir laisvės reika
lui, nes jis buvo kovotojas už 
laisvę per visą savo gyveni
mą...“

B. Drobneris sulaukė Peb- 
kovo likimo, nors fiziniai 
dar rodos nėra pakartas. Jis 
iš tariamai kairių įsitikini
mų dėjosi su Lenkijos ne
priklausomybės budeliais ir 
Maskvos “globoje” tikėjo 
galėsiąs nepavirsti į visišką 
bolševikišką mazgotę. Gy
venimas parodė, kad Petko- 
vai gali išlikti gyvi žiauraus 
fašizmo sąlygose, bet žūsta 
puo savo “bendro fronto 
sąjungininkų — bolševikų.

Lenkijos žemės ūkio ko- 
lektivizacija ir rusų noras 
“išvalyti” Lenkiją taip, kad 
joje neliktų nė šešėlio neiš
tikimybės Maskvos diktato
rių valiai, iššaukia visame 
Krašte didelę opoziciją ir 
.dabar Lenkijoj vėl praside
da stiprus požemio judėji- 
jnas.

ta ir nuluptus, norėtų išlai 
kyti griežtą Ruhro pramo
nės kontrolę, kad Vokietija 
ąteityje jiems nebūtų pavo
jinga.

Į tą ginčą dabar įsikišo 
generolas de Gaulle ir griež
čiausiais žodžiais smerkia 
anglų ir amerikiečių politi
ką. Jis sako, kad nutarimas 
perleisti Ruhro srities pra
monę vokiečiams:

“Yra rimčiausias dvidešim
to amžfeus sprendimas. Ko 
anglai ir amerikiečiai siekia, 
tai yra ne kas kitas, kaip at
statymas vokiško Reicho

De Gaulle siūlo tokio ang
lų-amerikiečio sprendimo 
nepriimti. Jis sako, Prancū
zija turi aliantų pasižadėji
mus, kurie buvo duoti gene- 

” rolui de Gaulle ir turi rei 
kalauti, kad aliantai tų pa
sižadėjimų laikytųsi. O jei 
Anglija ir Amerika nori at
statyti stiprią Vokietiją, tai 
Prancūzija, pagal de Gaulle 
siūlymą, tun neįjungti savo 
okupuotą zoną į bendrąją 
vakarinę Vokietiją.

Atrodo, kad de Gaulle

ty. Tai yra milžiniška, 700 
milionų dolerių biznio įstai- 

;ga, kuri gamina ir skirsto
elektrą palei Tennessee'masis’’ į ūkio gyvenimą šie- nus iš Indijos oro keliu kas-j neuti'alumą”, nes toks daly- 
upės slėni, reguliuoja tą kia visų tų ūkio sričių, ku-Įdien į Kiniją buvo gabena- gyvenime yra neįmano- 
ųpę, tvaiko paupio girias,; riose “laisva” konkurencija ma virš 5 tūkstančių tonų rnas.-

drėkinaĮjau nebeveikia, arba kurios; karo medžiagos ir kitokių: . Nesuprantama tik, koks

“new deal” principo šali
ninkai, susispietę į Darbo 
partiją. Ten valdžios “kiši-

ją duoti, parodė ta pati A-|Jau. atvirai yra išėjusi ir į 
merika per karą. kada per P°htiką. Konvencijoj nieks 
aukščiausius Himalajų kai-iir nebekalbėjo už “politinį

tai lygiai sakėsi stovį už so-' dirbtinus ežeru 
cialinio draudimo išplėtimą' laukus, pamina dirbtinas1 yra faktiško monopolio val- 
ir pagerinimą. trąšas rnkžiniškuose fabri-į fiomos. Tuo pat keliu, anks-

Valdžios kišimasis i ūkio kuose ir moko žmones ge- čiau ar vėliau, turės eiti ir_ _ • _ ♦vi • • • • i .gyvenimą reiškiasi visose riau ūkininkauti, zuvir.in- 
,ukio gyvenimo srityse, kur kauti ir geriau tvarkyti gi- 
tik “privati iniciatyva” ne-irias ir ganyklas. Tai yra
pajėgia patenkinti būtino .grynų grmausia socialisti- PIRMAS REDAKTORIUS 
“pareikalavimo”. Per karą, pė įmonė 
kada reikėjo skubiai gink
luotis, Amerikos valdžia

gurno
čyti

bet jos naudin- 
negali užgin- 

ir pi eš rinkimus re
ni ekas

pastatė paskubomis už ke- publikonų kandidatas pasi- 
.iioliką bilionų dolerių ver- sakė už t s įmonės išlaiky- 
tės įvairiausių dirbtuvių, mą ir plė‘ mą. Valdžia turi 

suplanavai ir daugiau to-Valdžia turėjo tą daryti, 
nes “free enterprise” nega
lėjo pastatyti reikalingų 
dirbtuvių krašto gynimui. 
Po karo daugumas tų dirb-

kįų elektrcs gamybos įmo
nių. Planai yra pagaminti 
Columbia. Missouri ir ki
toms u; ms reguliuoti

tuvių buvo pusvelčiui per- elektrai gaminti.
duotos arba išnuomotos 
vačioms kompanijoms, 
jeigu iškiltų

imtų
ir kitas krašto gynimui 
svarbias įmones kontroliuo
ti, arba ir naujas statyti. 
Prieš šitokį valdžios “kiši
mąsi’’ į ūkio gyvenimą nie-

pn-
bet

ir

, Valdžia gamina tokius 
planus ne todėl, kad ji yra

jomis. Visai ne. Praktiški 
samprotavimai verčia val
džią tą aryti, nes priva
čios įmorėa niekada nega
lėtų tų upių reguliavimo 
atlikti, ners elektros gamy-

se ir ne tik Prancūzijoj, bet ha iš tų pjų vandens jėgos 
ir kiti Vokietijos kaimynai butų gal ;r pelningas daly- 
pritars de Gaulle nuomonei, kas. PHv -us biznis negali 

geliamas protestas ras at-Įo ne Anglijos ir Amerikos upių neg i avimo atlikti to- 
garsio visų prancūzų širdy- politikai. dėl, kad ,u upių reguiiavi-

reikmenų. Tada pagalba 
buvo siunčiama, kad kinai

dar yra skirtumas tarp A. 
Darbo Federacijos ir C.I.O.

galėtų laikytis prieš japo-; unUU» kurs neleidžia toms 
nus. | darbininkų organizacijoms

Per Himalajų aukštuo-l susivienyti?
sius kalnus buvo gabenama Padėkos Diena 
daugiau karo medžiagos ir j Amerikoj švenčiama Pa- 
visokių prekių, negu dabar dėkos Diena. Tai yra diena 
gabenama į rusų užblokuo- skirta vaišėms, pasilinks- 
tą Berlyną! minimams, poilsiui, o Padė-

Tas parodo, kad pagalba kos prisiminimas pridengia
J-ei *noro ‘ visus tos dienos kalatutiš- siųsti Bet jei vietoj rimtos kus malonumus šventės 

pagalbos, su aiškiu tikslu, > nuotaika genies
siunčiami misionieriai at- Tai yra malonus papro-
Irt?' t1"“-- 1 ge,? kelią‘ tys‘ Tas aI"erikonišltSPpa- 
Č J? in“nClam.' P,atan,Pa‘ Pr«tys Prigijo ir lietuviu 
virs 10-ies metų karo ka- tarpe. Retame lietuviu na- 
muojamai Kinijai refor- metą dieną nerasiu^ gau- 
muotis, tada Maskva turi šiai apkrauto stalo ir sočios 
progos išvargintą ir nualin- nuotaikos.
Xoti‘nkVidėtViaiPsavomS'L Uet»vi<Į tarpę karta au 

. . ta švente jau plinta ir kitas
1 paprotys: būtent, pakviesti

Bimba “Aiškina” į vaišes “nematomą svečią”,
A. Bimba bando aiškintis!alkaną brolį lietuvį Europo- 

dėl spaudoje paskelbtų ži- jo. Linkėtina kad tas pa- 
nių, kad jis išdavė rusams protys kuo plačiausiai pa
kai kuriuos lietuvius. Jis aklystų tarp lietuvių. Sven- 
nesako, kad jis lietuvių tės proga nemeskime alka- 
neišdavinėjęs rusų polici- nam broliui nugraužtą kau- 
jai. Jis neužginčija, kad bu- lą, bet duokime auką iš šir- 

rikiečiai ir angliškai mo- yo tokių lengvatikių lietu- dies per dabar vedamą BA- 
kantieji vokiečiai. Ivių, kurie su juo, aiškiu LF vajų. J. D,

Amerikos naujosios politi
kos šalininkai. P. S.

Amerikietis Joseph Gil- 
more redaguoja pirmą ame
rikonų dienraštį, kurs pra
dėjo eiti Stuttgarte, Vokie
tijoj. Laikraštį skaito ame-
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worcesterio Naujienos
Ii Musų Klubo Gyvavimo tik dėlto, kad nemokame

Lapkričio 8 d. įvyko Lie- gerai šeiminingauti, tai tas 
tuvių Ukėsų Klubo narių niekam garbės nedaro. To- 
susirinkimas. Po visų rapor- dėl rinkimų dienų ateikime 
tų buvo nominacijos į ko- ir išrinkime gerą klubo va- 
.mitetą ir į direktorių vietas, dovybę, kuri mokės bran- 
Jonas Dirvelis, ilgus metus ginti narių centą ir mokės 
buvęs klubo pirmininku, atskirti svarbius reikalus 
atsisakė būti kandidatu, nuo menkniekių.
Taip pat ir užrašų sekreto- * Senas Klubo Narys
rius, Jonas Emkus, kuris ir-į —o—
gi daug metų išbuvo sekre- Žinios-Žinelės
toriaus pareigose, atsisakė Lapkričio 11 d. per Pa-; 
būti kandidatu. liaubų dieną Charles Ku-

Į pirmininko vietą liko1 reiso posto suorganizuotas 
nominuoti šie nariai: Vin- '“drum corps” iš jaunų mer- 
cas Dailida, Antanas Sala- gaičių ir berniukų išėjo' 
Savičius, Jr. ir Vytautas Pirm4 karią i gatvę ir pui- 
Skrinskis. A. Dailida yra pasirodė Jaunieji mu- 
fabriko darbininkas. A. Ša- zikantai nustebino ir musis- 
lasavičius yra ūkio Įrankių kius ir svetimtaučius savo 
ir šaldytuvų pardavėjas, o .'P'azia muzika, šauniais, 
V. Skrinskis yra registruo- i ma!~ai.s ir lietuviškų dainų 
tas vaistininkas ir turi nuo- ■ nielodijomis. Jaunieji rau- 
gavą vaistinę netoli klubo i Z1kantai dar neturi unifor- 
namo. Aš nevarau agitaci- nnj, nes tam reikia nemažai j 
jos nė už vieną kandidatą, į pinifcV* bet per gana trum-. 
.bet noriu priminti seniems;laiKą patys muzikantai 
Jdubiečiams ir visiems na- U*’ mokytojai gerai pasi- 
riams, kad atėjus rinkimų: darįaY.0 ,ir .susigrajijo . 
dienai, kuri bus gruodžio- Palinkėsime jauniems 
12 d. nuo vienos po pietų i
iki 6 vai. vakaro, tai visi

NAUJAS KANADOS VADAS

Kanados vyriausybę sudarė naujas, prancūzų kibiės 
liberalų vadas, Louis Stephen St. Lament. Dešinėj 
matyti fcuvusis Kanados premjeras MacKenzie King, 
kurs išbuvo Kanados vyriausybės priešakyje virš 20 
metų. Viduryje Kanados gubernatorius Alexander.

MT. PLEASANT, PA. skaito “Keleivi” ir seka lie
tuvišką judėjimą. į Bago-

Gražiai Tvarkoma Juozų čiunų namus pareina ir dau 
Bagočiunų Farma giau lietuviškų laikraščių.

muzikantams gero pasiseki- var! Bagočiunai nors ir tolimo, o pavasariui tikime įgyvena nuo lietuviu, bet
t„, i„,X« tlek miestelyje tiek ...

klubo nariai eikime balsuo
ti už tinkamus kandidatus 
ir išrinkime komitetą ir di
rektorius, kurie tikrai ru- 
pintųsi klubo reikalais ir; Musu senas veikėjas An- tolimesnėse apielin-
nemėtytų klubo pinigų kur tanas Kriaučialis buvo gana '.e*e . Vienur-Kuur randasi 
nereikia. I pavojingai susirgęs ir ture- I,etAuvl? ^meny.

Musų klubo socialis iž- jo gulėti ligoninėj. Dabar Arčiausiai prie Mt. Pica-į 
das dabar jau beveik tuš- grižo iš ligoninės ir jau saiV miestelio, prie gero; 
čias ir jeigu toliau taip bus vaikštinėja. Linkiu Antanui vieškelio randasi .uozųBa- 
šeimininkaujama, tai musų • ------- --- ■- "

pasirodyti ir savo unifor
mose. vra daug lenkų, slavokų ir 

kitų slavių kilmės žmonių.

HARTFORD, CONN.

Spalių 19 d. širdies liga 
čia mirė Vincas Ručinskas, 
54 metų amžiaus. Jis buvo 
kilęs iš Paliepių kaimo, 
Juosvainių parapijos, Kė
dainių apskr. Į Ameriką at
vykęs pirma gyveno Water- 
fcury, vėliaus vedė Oną 
M arcinkevičienę ir gyveno 
Kelis metus Bristole. Kai 
sveikata pradėjo šlubuoti 
persikėlė gyventi į Hari-; 
ford, Conn. pas savo posū
nį Juozą Marcinkevičių.

Kaip žmonės sako, viena; 
bėda tai ne bėda, bet kaip 
kelios užsisėda, tada tikrai 
yra blogai. Taip atsitiko iri 
V. Ručinskui. Kada jis tu
rėjo eiti į ligoninę tai ir jo 
Žmona tuo pačiu kartu išė
jo į ligoninę, kur jai buvo 
padaryta pavojinga gerklės 
operacija. Biskį pagerėjus 
abu grižo namo, bet Vincas 
Ručinskas staiga mirė pa
likdamas savo žmoną dar 
nepasveikusią. Milė Somer- 
ville, Mass. lankydamasis 
pas drg. Ambrazaičius.

Kas Nauja Brooklyne

lietuviškoje veikloje akty-
viai dalyvauja: dedasi su 
aukomis prie rinkliavų,! 
siunčia maisto siuntinius 
savo atsišaukusiems gimi-! 
nėms Vokietijoje ir rūpina 
si jų atitraukimu.

S. Bakanas.

garsiam klubui gali ateiti 
liūdnos dienos. Paimsiu pa
vyzdžiui tokį atsitikimą: 
nutarėm numaliavoti musų 
vasarnamį (bungalow) ir

Kriaučialiui sudrutėti ir vėi;2°e:unų farma (sakau Juo-' 
grįžti prie visuomeninio ‘ n^s senukas Bagočiunas i 
darbo yra Juozas, jo sūnūs Juo-'

zas ir Bagočiuno brolm su-!rėje ' čia'mir? SrdShgaį 
nuš nciaoai senai atitr«u*= j ^ary Busheli, Martyno Bu-;

CLEVELAND, OHIO 
Mirė Mary BasSeil

Lapkričio 10 d. paraka-;

Worcesterio “Demokratu tas iš Vokietijos irgi Juo-i^ i - • .-'r '
padavėm vienokias specifi- į g “p€Lalės bankietą”' * - • nn v «es Bereky, Alma Demeter,j
kacijas dviem kontrakto- Bagočiunai savo 140 ak-, Lena Radcliff, A era Kelly,
riams. kurie abu vra klubo 12 vJfnnn <?t Užkvipti ;ni ^arm°Je Jau g>'vena ^au& Katherine Bracuto, Marga 

usri • LzKviesti t ir pergyvenę giltų ; Busheli, Pauline Zadrovec;
^MT^kSS £*3^ «ii™* w Veli°si

bus tik nariams ir jų šei-
jie gerai verčiasi pieno ukiu. I vyko į šią šąli U 06 metais. 

Senukas Bagočiunas turi j Palaidota Kalvarijos kata
.. .*4— 'Tft tv-.a+iv omvinns i ____ i - - J* z-i

riams, kurie abu yra klubo 
nariai. Kada susirinkime 
buvo atidaryti kontraktorių 
pasiūlymai, tai mes labai 
nustebome: vienas kontrak- 
torius pasiūlė darbą atlikti.
.už $2,650.00, o kitas tą pa
tį dart>ą sutiko atlikti už Worcesterio Stalino gar- jau virš 70 metų amžiaus. {ūkiškose kapinėj Cleve-
$1,000.00. Ir abu klubo na-lbintojai dabar nėra links- Jis atvyko iš Lietuvos dar landė. Buvo pašarvota da
riai! jnųs. Jų “remiamas” kandi- gerokai pirm pasaulinio ka- kub laidotuvių įstaigos kop-

Pas mumis jau įėjo į ma-1 .datas pasirodė rinkimuose ro. Dirbo Wesfenorelando lyčioje. Tebūnie iii lengva
dą, kad, jei kas iš klubo na- silpnas, o bolševikėliai už ; anglių kasyklose. Kiti Ba- Amerikos žemelė. T M. B.
»»4ii 45 * 44 vobnvA miVova 4»• rrr'.Ziimti T151V1JL1.

jei kas iš senesnių klubo ^ti milionų balsų” šuo nune- karo jie atvyko Amerikon, 
narių pasako, kad nereikia :šė ant uodegos. Bagočiunai bedirbdami ka-
Jdubo pinigus mėtyti, tai; Prieš rinkimus bolševikai, svklose Įsigijo nuosavą ūkį. 
tokie jauni veikėjai atsako: net ir lietuviški mėsagalviai Pradžia buvo sunki, bet pri- 

komunistėliai, rodė didelio įrišimas prie žemės ir darb- 
“entuziazmo” ir prieš Wall- gtumas viską nugalėjo. Da- 
ące lankstėsi, kaip Gedeo- bar netik jų karvės masi
no armijos kareiviai prieš nomis melžiamos, bet ir vi- 
tekančią saulę, o dabar po si laukų darbai atliekami 
rinkimų, jie dar nežino, ar! mašinomis.
garbinti ir toliau “tikrą ka- Atsilankius į Bagočiunų 
pitalistą” Wal!ace, ar gal farmą metasi į akį šeiminin- 
pusispiauti į jį ir kelti į pa- kų darbštumas, sumanu- 
danges Fosteri? Lietuviški mas ir tvarkingumas, 
stalincai laukia nurodymų Senukas ir senukė skun- 

tu musų visų pinigais. Jei, iš Maskvos, kaip žiūrėti į, džiasi, kad jie pasiilgsta 
klubas dedasi prie kokių Wallace. lietuvių, nes šioje anielin-
nors tautiškų reikalų, jei jis Tiems Rusijos agentė- kėje lietuvių nėra, o Pitts-

‘O ką mes su tais pinigais 
darysime, kiaules sersime?”

Klubas neblogai pataisė 
klubo ruimą, kur yra baras, 
bet skiepą ir viršutinę sve
tainę tai daugiau sugadino, 
negu pataisė ir už tą neva 
pataisymą klubas užmokėjo 
gana daug pinigų.

Klube reikia rūpestingų 
gaspadorių, kurie nesimėty

Velionis, priklausė prie; 
Susivienijimo Lietuvių A-f 
merikojc. Anksčiau, gy-! 
vendamas Waterburv, pri-1 
klausė prie Varpo kliubo ir į 
teatrališkos grupės. Velio-Į 
nis visuomet kovojo už lie-į 
tuviškumą ir lietuvių reika-' 
Jus, ir labai smerkdavo - lie
tuviškus parsidavėlius Sta-. 
linui. Jis paliko 2 brolius ir 
1 seserį Lietuvoje, žmoną 
Oną ir posūnį Juozą Mar
tin čia Amerikoje. Jo žmo- 
pa ir posūnis Juozas reiškia' 
padėkos draugams ir gimi-j 
nėms dalyvavusiems laido-' 
tuvėse ir už nupirktus vaini-
įrita Lrii»n4ii InhoJ rlailflfaus, aunu uuiv įauai uaug.

O tau, brangus drauge, lai 
būna lengva ilsėtis Dėdės 
Šamo žemelėje. A. S.

Kriaučių Lokale Vėl Rie
tenos Prasidėjo

“Keleivyje” jau buvo ra
šyta, kaip Kazys Kundro
tą, komunistų ir ura tauti
ninkų pastatytas delegatas, 
užsimanė apjuodinti buvusį 
delegatą J. Buivydą. Kriau
čių susirinkime jam tas ne
pavyko padarvti. Kad pa
siekti savo tikslą, tai K. 
Kundrcta, lapkričio 10 d. 
atėjo pas MitchulĮ Į dirb
tuvę ir įsakė darbdaviui, 
kad tas nemokėtų A. Bui
vydienei už “facingus”, 
nes jie priklausą prie “zip- 
per lining”. Žinoma Mit- 
chuliui to ir tereikėjo. Jis 
tuojaus pasiuntė knygvedę 
prie A. Buivydienės, kad 
toji pasakytų, jog “facin- 
gai” priklauso prie “zipper 
Hnings! A. Buivydienė, 
(buvusio delegato žmona) 
netikėdama knygvedės — 
nuėjo pas MitchulĮ persitik
rinti. Tas patvirtino, kad 
jam Charles Kundrotą sa
kęs, iog už “facingus” ne
reikia - mokėti, nes jie pri
klausą prie “zipper lin- 
ings”. Toji atsakė — “jei 
nemokėsi, tai nedirbsiu”.

Lapkričio 11 d. A. Buivy
dienė nuvyksta į Joint Boar- 
dą pas trade manager’iu. 
Jo neradus ofise, streikuo
ja visą dieną. Lapkričio 12 
d. vėl nuvyksta į Joint 
Boardą, randa trade mana
ger’iu Gold ir kainų nusta
tytoją Joe Doffmaną. Tie 
pasišaukia Kazį Kundrotą 
ir jam Įsako, kad jis žiūrė
tų, kad A. Buivydienė už

1 “facingus” gautų mokėti, 
nes jie nepriklauso prie 
“zipper linings”, o prie “bo- 
dy coat”.

Kazys Kundrotą užsigi
na, kad jis Mitchuliui nie
ko nesakęs. Mitchulis irgi 
užsigina, kad jam tokio įsa
kymo Charles nedavęs. Va
dinas, visas “biznis” Char- 
liui neišdegė.

Kundrotą pradėjo šmeiž
tų kompaniją prieš J. Bui
vydą, buvusį delegatą, kad 
tas buk padaręs savo žmo
nai didesnį preisą, o ki
tiems darbininkams mažes
nį. Lyg tarsi J. Buivydas, 
būdamas delegatu, kitų dar
bininkų uždarbi sumažinęs, 
o pridėjęs savo žmonai. 
Skymas neblogas! Bet tas 
skymas neturi pagrindo. 
Charles su savo frentais pa
sijuto bėdoje. Jie manė pa- 
pliaukš ir paliks. Bet tas 
reikalas jau atsidūrė Joint 
Boarde, nes Joint Boardas 
atsako už nustatytas kai
nas, o ne Ch. Kundrotas.

Tūli Mitchulio darbinin
kai praeitame lokalo susi
rinkime “skundėsi”, kad J. 
Fuivydas juos nuskriaudęs, 
o savo žmonai uždarbi pa
kėlęs ir jie klausę, kas 
jiems “grąžins nuostolius”. 
Bet pasirodo, kad tie, kurie 
skundėsi, iki kainų pertaisy
mo dirbo nuo valandos, o 
ne nuo štukės. Todėl jokių 
nuostolių nei jie nei kas ki
tas neturėjo. Bet pliaukšti 
mes mokame, o kai delega

KALENDORIUS 
JAU GATAVAS

liams ims dar daug laiko, burghas tolokai; Farmoje 
iki jie atsikrapštys akis gyvenant ir dirbant nieka- 
bent ant tiek, kad galėtų ,da nėra dienos “off”. tai bar praėjusiai A.D 
patys savo tikrą išvaizdą iei kas iš Pittsburgho lietu- cijos konvencijai 

tas viskas yra gerai. Bet ka-! veidrodyje matyti. vių apsilanko, jie turi dide- sas darbininką ur

remia nelaimėn pakliuvu 
gius tautiečius, šelpia ba
daujančius, ar dedasi prie 
Lietuvos laisvės atgavimo,

da pinigai mėtomi be tikslo, l,

Amerikos Darbo 
cijos vadas, vado

'edera-
avo da-
Federa- 
>iulo vi- 
as su

Tėmytoja*. Jio pasitenkinimo. Senukas jungti į galingą są ungą.

“Keleivio” kalendorius 
1949 metams jau atspaus
dintas. Dar šią savaitę ka
lendorių pradėsime siunti
nėti jį užsisakiusiems. Per 
porą savaičių visi kalendo
rių užsikiusieji jį gaus į na
mus. #

Prašome visus musų skai-; 
tytojus siųsti užsakymus; 
kalendoriui. Kaip tik užsa-į 
kymai bus gauti, kalendo-; 
rius bus pasiųstas.

Kalendoriaus kaina ir šie
met lieka ta pati, 50 centų. 
Prašome pinigus siųsti kar-! 
tu su laikraščio prenumera-i 
ta ar atskirai. Galima pini
gus už kalendorių pasiųsti 
ir j ašto stempėmis, po 3 ar 
4 centus stempėmis.

Kalendoriuje yra 96 pus
lapiai skaitymo. Yra įdėta 
pagerinta kalendorinė dalis 
,-u tautiškais vardais, yra 
saulės užtekėjimai ir nusi
leidimai ir įdėta daug viso
kių skaitvmų, patarimų, ei
lių ir paveikslų.

Užsakymus siųsti
“KELEIVIS”

636 E. Broadway,
So. Boston 27, Mass.

tu turime žmogų, kurs nori 
lokale narius kiršinti ir 
šmeižtus skleisti, tai misų 
unijoj ir prasideda rietenos 
ir nesutikimai.
P. Kriaučiu!ca» jau sveikata

Povilas Kriaučiukas, LDD 
7 kuopos sekr., Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos centro narys turė
jo prieš tris mėnesius kojos 
operaciją. Operacija buvo 
gana sunki, nes rerkėio 
kaulą išnauio laužyti ir vėl 
sustatyti. Gipse koja išbu
vo arti trijų mėnesių. Dabar 
jau iš gipso paliuosuota ir 
drg. P. Kriaučiukas prade
da vaikščioti. Laukiame, 
kad drg. Kriaučiukas pa
sveiks ir vėl pradės musų 
veikime aktyviai dalyvauti.
Bronė* Spudienė* Gimta* 

dienio Pcžmoay*
Bronė Souoienė musų ju

dėjimo veikėja, yra Ameri
kos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos Centro na
rė. LDD 7 kuopo.5 pirminin
kė. Frankis Spūdis, jos vy
ras, Mary Akelis jos sesu
tė, Ur?. Križinauskienė, 
Marv Nekrušvtė, Hellen 
Tischus, Urs. Balas, lapkri
čio 6, 1948 m. iškėlė drg. 
B. Spudienei gimtadienio 
proga puikų pažmonį. Buvo 
daug svečių ir visi praleido 
gražioje nuotaikoje Bronė3 
Spudienės gimtadienį.

Moterų Paroda
Jau keli metai, kaip mu

sų lietuvės moterys daly
vauja Moterų Tarptautinėje

pritraukė lietuves moteris 
p. M. Kižytė. Jos artimiau
sios bendradarbės yra Bar
bora Darlys, Aldona Šliu- 
paitė, Bronė Spudienė, D. 
Averkienė, p. Tysliavienė, 
EI. Urbelis ir Stella Che- 
reska. Reikia pasakyti, kad 
šiais metais moterų paroda 
buvo daug pušnesnė, turtin
gesnė ir žiūrovų netruko 
prie lietuvių moterų ekspo
natų.

Mary Kižis mums lietu
viams gerai žinoma; ji dir
ba Lietuvių Informacijos 
( entre. Jos dėka lietuviai 
nekartą gauna publikacijos 
amerikiečių spaudoje. Pla
čiai laikraščiai aprašė ir 
moterų parodą, o ypatingai 
lietuvių eksponatus, kurie 
Patraukė žiūrovų dėmesį.

Vyt. Katilius.

WORCESTER. MASS

Cllb;STNEY9S 
CANTEEN

virrA m amini u: šilta

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
t^is trauriMP.M ir

pavieniam numeriai*
Mi MILLBURY STREET

Neužmirškit Padėti Tremtiniui
AID OVERSEAS, INC, 4851 S. Ashland Ave., Chieago 9, Illinois

AID OVERSEAS, INC. aiaaHa Malate niuatinius j vmas 4 Vokietijos zonas ir kitos Eor< 
kražtM, Uskvm SSSR. Siaatiaiai yra pilnai apdrausti nuo dingimą. Jei adresatas nesuraa- 
damas, pinigai mRaaart siaatt)ai. Pristatymas traofca tara 12-1S dieaų. Kariat j kar sian- 
tinys eina. Stodami teki ar pinto orderį AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IR GAVftJO AD
RESĄ. PAK1ETV NUMERIUS IR JV KAINAS. AID OVERSEAS, INC. maisto siuntiniai 
pakaojami Farspaa aaadMaaae, a ažaakyaiai U Chieagaa siunčiami AIR MAIL-SPECIAL DE
LI VERT. Maisto paruotimaa yra akrikalturaa ir sveika tos departamentą priežiaraje.

Pavieniams asaieaima ar or (tani žarijoms, užsakant ii karto didesnį siuatinią skairią duo
dama naolaida.

SIUNTINYS Nr. 1—TtM 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių tautką 
2 sv. rykytą lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv (be 2 ozs.) ken. bekono 
1 sv. 2 ozs. margarino.

SIUNTINYS Nr. 2—S7.2»
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. ots. margarino 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bek> 10 
1 sv. kiaulienos mėsos

SIUNTINYS Nr. 3—J7.20 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. 3 ozs. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos

SIUNTINYS Nr. 4—$7.)0 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių lauku 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. degintos kavos 
1 sv. 2 ozs. margarino
1 sv. 1 cz. šokolado
2 gabalai tualetinio muilo
14 oz?. (1 dėžutė) kon«l. pįeno

SIUNTINYS Nr. S-tej.
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. presuoto marmelado 
2 sv. degintos kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus
1 sv, 2 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. ft-_»280 
S sv. 13 ozs. cukraus

a SIUNTINYS Nr. 7—$7 20
3 sv. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulinių tauku 
2 sv. 3 om. margarino

, 2 sv. (be 2 ozs.) ken bekono 2

TINYS Nr. 8— 
vietinių miltų 
ozs. cukrau*
TINTS Nr. š—$4.»5
>kytų lašinių 
larmelado 
t kavos
ozą, cukrau--

TINYS N r. 11—<•*»•«*
įkytų lašinių 
ozs. kiauliniu taukų 
ozą. asargarino 
vos
oz, šokolado 

■—siT TINYS N r. 11—
‘VOS
ozs. cukraus 
ozs. mi'-žiniu kruopų
/inys n r. 12—$'>.95
'kytų lašiniu 
ozą. kiaulinių taukų 
>voe
ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 13— $3.30 
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. presuoto marmelado
1 sv. 2 ozs, syrupo
2 sv. 3 ozs. cukraus 
2 sv. 3 ozs. ryžių

sv. kakavos
1 dėžutė kond. grietinės_______

SIUNTINYS Nr. 14-W.4«
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. presuoto marmelado
2 sv. 3 ozs. cukraus
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualetinio muilo

SIUNTINYS Nr. 13—
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. 2 ozs. syrupo 
1 sv. presuoto marmaledo 
1 dėžutė kepeninės pastos
1 sv. kavoa
2 sv. 3 ozs. cukraus

2 gabalai tualetinio muilo 
1 sv. miežinių kruopų 
1 dėžutė kond. grietinės 
% sv. kakavos 
(4 sv. saldainių “bonbon"

SIUNTINYS Nr. 18—$3.60 
4 sv. rūkytų lašinių 
4 sv. 7 ozs. cukraus 
1 sv. 2 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. !,»—$9.95
SIUNTINYS Nr. 16—f,.23 *2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų

1 sv. 2 oz. kiaulinių tankų 
1 sv. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. presuoto marmelado 
1 sv. kavos 
4 sv. 7 ozs. cukraus

2 sv. rūkytų lašinių 
; 2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono

2 sv. 3 ozs. margarino 
2 sv. presuoto marmelado 
4 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 17—*3.45 2 gabalai tualetinio muito
Slt’NTlNYS Nr. 2»—$7.8«’

4 sv. 7 ozs. margarino 
4 sv. 7 ozs. cukraus 
4 sv. kavos
3 sv. 5 ozs. miežinių kruopų 
2 sv. presuoto marmelado 
2 sv. kvietinių miltų

PASTABA, čia nustatytos kainos siuntiniams į Vokietiją; 
siunčiant į kitos kraštas reikia pridėti 40 centą až kiekvienų > 
siuntinį specialioms išlaidoms padengti.

1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
I sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. presuoto marmelado 
t sv. degintos kavos
1 sv. 2 ozs. miežinių kruopų
2 sv. 3 ozs. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus
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Ketvirtas

tai išrodė kaip gaidys be

D P Atvyksta
Į Ameriką pradeda atvyk- Ieškojo stipriausių žmonių 

ti "pirmieji išvietintieji žmo- sunkiesiems darbams dirb- 
nės, pagal praėjusią vasarą ti. Į stovyklas pradėjo važi- 
kongreso išleistą D. P. bi- nėtis komisijos, kurios iš-
lių. Atvyks iš viso tiktai 
205,000 žmonių per du me
tus. Bet su pirmaisiais atvy
kusiųjų transportais Ameri
kos spauda varo tokią pro
pagandą. lyg tarsi visos 
tremtinių pokarinės bėdos 
tuo Įstatymu butų išspręs
tos ir visi ‘‘vargo keliaunin
kai” jau l utų pasiekę paža
dėtąją Dėdės Šamo žemelę.

Deja. propaganda ir gy
venimo tikrenybė yra du 
skirtingi dalvkai. Imkime 
tik lietuvius tremtinius Vo
kietijoj ir Austrijoj. Tie 
žmonės jau TP.IS metus po 
karo laukia progos kur nors 
išvykti, nes “pergalingos 
demokratijos” jiems atėmė 
jų tėvynę, jų namus, jų tur
tą ir viską, ką jie turėjo sa
vo darbu užsidirbę. Jaltiš- 
kas “taikos” darvmas pada- 

. rė tūkstančius žmonių be
namiais ubagais ir tris me
tus laikė juos suvarytus j' 
kempes, kuriose daugelis 
prarado sveikatą, nudėvėjo 
nervus ir net nustojo vilties.

Maža dalelė tų pabėgėlių 
dabar galės atvykti Į Ame-

—Tegul bus pagarbintas, bet be šoblės ir be medalių,; riką. Daug didesnė pabėgę-
Maike!

—Sveikas, tėve, sveikas. 
—Kai dėl sveikatos, Mai

yuocegos.
—Bet tėvas turėtum ne-

lių dalis turi keltis Į kitas 
šalis. Daugelis jau ir išsikė
lė i Angliją, Kanadą, Pietų

ke, tai šiandien aš sveikas, užmiršti, kad dabar jis jau Amerikos kraštus ir net to- 
ačiu Dievui, ir liekarstvų ta- generolas be armijos. limą Australiją
vęs neprašysiu. Ale aš noriu —Nu, tai pasakyk, Mai- o-
įad tu man išvirozytum vie- ke, kur jis tą šlovingą savo

rankiojo iš tremtinių eilių 
stipriausius darbinin kus, 
dažnai net suskirstė šeimas, 
vienus narius priimdamos, j 
o kitus. palikdamos ir to
liau stovyklose laukti neži-Į 
nia ko.

Į “tremtinių klausimą’’ j 
niekas nenorėjo žiūrėti,' 
.kaip Į žmoniškumo reikalą. 
JLaisvojo pasaulio sąžinė 
tremtinių reikale pasirodė į 
visai nejautri, nors veidmai-1 
niškų žodžių nebuvo gailė-j 
tąsi.

—o—
Tremtiniai skirstomi po 

Įvairias šalis. Bet yra ir to
lau šalių, kurios tremtinius 
priima, bet prieš priimda
mos juos apiplėšia. Toki ša
lis yra Perono valdoma Ar
gentina.

Tremtinių kelionę i užjū
rius apmoka IRO. o visos 
valstybės sutiko iš Įleidžia
mų tremtinių neimti mo
kesnio, už vizas. Visos suti
ko, tik Argentina nesutiko 
to padaryti ir 
tremtinys, kurs vvksta 
Argentiną, turi 
Perono iždą 15 dolerių už 
vizą. Tai yra šlykštus plėši
mas, bet “didinga” Perono 
valdžia net ir iš ubagų nori 
savo iždą papildyti.

NAUJAS KARO LAIVYNO ORLAIVIS

Amerikos karo laivynas dabar turi tokius greitus, 
virš 600 mylių per valandą skrendančius lengvuo
sius kovos orlaivius. Orlaiviai turi nepaprastai už
lenktus sparnus ir yra varomi varykliniais motorais. 
Orlaivius gabena orlaivių nešiotojai jurose.

Ruošdamas tą prakalbą 
prezidentas Linkolnas pats 
nurašė jos projektą ir pa
šventinant paminklą ją pa
lakė. Dabar tas ^prakalbos 
ranki aštis yra laikomas 
Getiysburg, Pa. nacionali
niame murėjuje. Šias die
nas prakalbos rankraštis 
buvo vėl parvežtas į Gettys- 
•burg, po ilgos kelionės 
“Laisvės traukiniu” po Įvai
rius plačiosios Amerikos 
vietas.

Saužudystė Šv. Petro 
Bažnyčioj

Lapkričio 17 d. Vatikane, 
i šverto Petro bazilikoje vie
nas Romos advokatas pa
pildė saužudystę. Jis nušo
ko nuo MichelangeTo bokš
to žemyn prie didžiojo alto- 

! riaus ir vietoje užsimušė.
buvo 

etų
Pietro

Romos

MARGUMYNAI
Kontrabanda Submarinu
Italų policija praeitą sa- jų tomeičių 

vaitę sugavo Como ežere,1 
tarp Italijos ir Šveicarijos, 
nedideli submariną (povan-

damas man prisiųsti tų nau- 
sėklų.

Nusižudėlis 
' Fuglieri, 65 
j advokatas.

Panašus atsitikimas pra
eitą savaitę buvo ir Neapo
lio katedroj,. Italijoj, kur 
vienas batsiuvis nusišovė 
i rie didžiojo altoriaus.

Bulvių Kainos
Amerikos vyriausybė jau, 

kiekvienas! denini laivą), kurs užsiimi- turėjo supirkusi iki lapkri- 
į j nėjo kontrabandos gabeni- čio 8 dienos 60,500,000 bu! 

Įmokėti Į mu iš Italijos Į Šveicariją.
Kontrabandininku sub- 

marinas yra nedidelis, tik
tai 12 pėdų ilgumo ir varo- Viso šiais metai

Greita Plieno Gamyba
Prancūziškoje Kanadoje, 

netoli St. Jean-Sur-Riche- 
lieu miesto, jau gaminamas 
“greitasis plienas”. Išradė
jas Walter E. Dudlev, po 
30 metų bandymų, surado 
būdą gaminti plieną per 3

seiių bulvių ir Puvo sumo
kėjusi už tas bulves farme-
riams 86 milionus dolerių. Į valandas, tuo tarpu kai nor-

Kada tremtiniai pasiekia
Amerika buvo viena iš 

paskutiniųjų šalių, kuri su
tiko dali karo paliktų pabė
gėlių Europoje Įsileisti. Ir

pasakytum, kur generolas pats. Kodėl tėvas jo nepa- tai labai mažą dali.
Černius padėjo savo meda-| Įklausei? !v.^Pa^s Iajkais» kada Įva-
jius? —Na, jeigu tu negali žiavimas i Ameriką buvo

—Kodėl tėvui parupo jo tman nieko išvirozyt apie laisvas, Į ši kraštą atvyk- 
medaliai? ‘generolo Černiaus ordinus,į davo (prieš 1914 metus)

—Maike, vajaunam cinui;tai gal galėtum išklumocyt! po 30 tiiKetcinciii liCvirvii^ 
(nedalis yra svarbus daik- kita man nesuprantamą biz- i kasmet! Taigi, per du me- 
tas. Už dyką‘jų niekas ne- nį? tus čia atvykdavo tiek lie-
gauna. Generolas turi būt! —O kągi tėvas nori žino- tuvių, kiek jų iš viso buvo 
krabras, sumušęs priešus, ii?
išgrajinęs vainą ir šiaip pa-' —Aš noriu žinot, kodėl
sižymėjęs dideliais dar- Bimba bijosi 
bais. Ir aš mačiau ant pik- vardo, 
cerių, kad generolas Čer- —O is kur tėvas žinai,
nius" turėjo medalių pilną kad jis bijosi? 
krutinę. O aš permažai jų i —O

ną klausimą. 
—Kokį?
—Aš noriu, kad tu man

zbrajų padėjo?
—Šitokį dalyką geriausia

galėtų tėvui paaiškinti jis

savo
vietą

turiu. Taigi aną vakarą jis nai, kad jis turi t< 
kalbėjo Soubostono lietuvių saidę, ką vadinasi
talėj, tai nuėjau su juo pa
sisveikinti ir paklausti, ar 
negalėtų jis bent porą tų 
medalių man perleisti. Ale 
pamatęs jį nusidyvijau: nei

ir dar yra tremtinių stovyk
lose Vokietijoj ir Austrijoj, 

darbininku!Ir tada niekas dėl tokio at
vykusiųjų skaičiaus nekel
davo jokio lermo ir Ameri
kos spauda neskelbdavo tų 

ar tu, Maike, neži- atvykimų, kaipo kokios tai 
turi tokią su-nepaprastos naujienos. Bet 

“darbi-Į dabai, kada Įleidžiama tik 
Ir mažutė dalelė žmonių, no-pmxų susivienijimą:

ar nežinai, kad 
di “darbininku’ 
iškasa voti.

iis nori žo-!rinčių čia patekti, D. P. at- 
iš to vardo vykimas garsinamas ir šlo- 

Vieto.į “darbi-'vinamas.
■pinkų” jis buvo Įrašęs “bro-i —1 • «• 1 • . 1 • « • • I _ 2. • • •i remtiniais dabar rupijas jį medalių, nei šoblės, lių” ar kaip ten kitaip, n 

pei uniformos," tik paprastas norėjo kad govermanas šitą naši International Refugee 
amerikanckas siutas, ir dac!kamufliažą užtvirtintų. Ale Organization (IRO). 
pi. Viskas, kas iš garbingų'govermanas pasakė: Kau

pa! Sako, tu nori svietui 
Akis 
rišką

,’aikų yra likę, tai tik hitle 
riški ūsai da nenuskusti 
Nu, tai vot, aš ir noriu kad

astovaus gyvenimo 
rgi ir laisvą Ameri

ką, JŲ vargai nepasibaigia. 
Dažnai tie vargai Įgauna tik 
naują formą, nes naujoje- 
vietoje, kalbos nemokant, 
tenka pradėti kurtis iš nie
ko. Kūrimasis yra sunkus, o 
toliau jis nebus lengvesnis. 

Ameriknip nirmipii no-—V- j......-—J-
kariniai metai buvo “pros- 
perity” metai. Bet dabar 
visoj eilėj pramonės šakų 
prasideda nedarbas. Teksti
lės, avalynės ir visose kito
se lengvosios pramonės ša
kose pratkda trukti užsa
kymų ir todėl sunkiau yra 
gauti darbų. Kol čia darbų 
buvo ikvaliai. tremtiniai 
Stovyklose laukė, kad jų li
kimas butų išspręstas. Da
bar, kai dalelė jų atvyksta, 

1~~" 7' stipriai yra su-
ir tremtinių kuri- 

nepalvginamai 
A. L.

darbai čia 
mažėję 
masis bus 
sunkesnis.

Kada
ji perėmė iš UNRRA trem
tinių globą, ji pasiėmė glo- 

apmonyt — komunis-j boti 1,600,000 žmonių. Bet 
usaidę nori pakavotjiš to skaičiaus tiktai 704,-

tu man paaiškintum, kur' T-o brolišku vardu. Ir nepa-!000 buvo laikomi ir maiti
jis padėjo tas savo dekora
cijas

-Tėvas klaidingai
šita dalvka.

zva’i.io vardą čenčiuot. Da ; narni Įvairiose stovyklose.
bar Bimba savo gazieto 

žiuri i apsiverkė, kad negauna ro
Ne visi gene- dos, turės vadintis daibi-I .

polai medaliais 
Štai, Aųierikos 
Marshallas per paskutinį, kio vardo jis bijosi, 
karą buvo gabiausi? alijan 
tų strategas. Jis padarė jUa-įj^ 
jną alijantų invazijai Itali 
joj ir Francuzijoj, o gene 
rolas Eisenhovveris tą planą 
Įvykdė. Jie sumušė fašistu 
armijas Italijoj, Francuzi-j 
joj ir užėmė Vokietiją. Jie!

puošiasi. ninkišku vardu. Nu, tai vot.!šalyse, 
generolaspš to ir pasirodo, kad šito'

—čia, tėve, ne baimė 
veidmainystė.
Aš to nesuprantu.
Jei tėvas nori pasi 

! ‘riausvt, aš galiu paaiškinti.
—Koman, paaiškink.
—Norėdami patraukti

laimėjo didžiausi pasaulio'prie savęs minias, tėve, ko- 
karą. Bet ar tėvas matei į jnunistai visada girdavosi, 
.Eisenhovverj
.medaliais pasipuošusi

o kiti buvo seni pabėgėliai, 
kurie jau buvo apsigyvenę 
įvairiose Vakarų Europos

Po metų laiko, arba da 
baltiniu laiku IRO dar glo
boja stovyklose 598,000 
žmonių. Per vienus metus 
IRO iau išsiuntinėjo iš sto
vyklų 205,000 žmonių Į Į- 
vaiiius kraštus, o šiais me
tais IRO tikisi išsiuntinėti 
iš stovyklų i nuolatines ap
sigyvenimo vietas apie 300,- 
000 žmonių.

Amerika yra pasižadėjusi 
ir Marhallą kad ių partija vra vieninte priimti Į šią šalį 205,000 
asipuošusiais?; lė darbo žmonių gynėja. Jr: žmonių iki 1950 metų lie- 

Ne. Sugryžę iš karo, iie ap- visas savo organizacijas jie pos 1 d.
givilko pilietiškais kostiu-J krikštydavo vis “darbinin- 
mais ir vaikščioja kaip pa-1 kokais” vardais, taip kad 
prasti žmonės. J'-'

—Maike, aš su tavim r.e- 
soglasnas. Generolas nėfa 
paprasta asaba. Jo stonas .
turi būt atžymėtas tam tik- pradėjo Į komunistus pras, J84,000 žmonių paliks sto
ra uniforma ir medaliais. Ir ia\ žiūrėti, todėl bimbinin- vykiose, fies jų niekas ne- 
aš žinau, kad generolas * If nu^arę i® savo norės priimti. Tai yra sene- 
£emius tokius tinksus myli, susivienijimo darbininkų liai, ligonys ir kitokie žmo- 
ba pirma jis turėjo visą sa- vardą pasalinti. Tai yra nės, kurių niekas nenori 
.vo pruntą apkabinėjęs viso- veidmainystė, tėve. priimti,
kiais ordinais ir kryžiais. Ir —Okei, Maik, dabar jau Kaip tik atsiradp “D. P. 
tada buvo Į ką pažiūrėti, žinau, kad Bimba norėjo problema”, kai kurios vals- 
Maike. Bet kai dabar jis tik savo plunksnas pačen- tybės pradėjo tremtinių sto- 
atsistojo prieš publiką kai- čiuoti. vykiose ieškoti darbo jėgos.

Tremtinių skirstymas už- 
toks pavadinimas pasidarė ims kelis metus ir visvien 

'jau kaip ir antras komunis-visų tremtinių nebus gali- 
tų vardas. Dabar Amerikon ma išskirstyti. IRO parei- 
•visuomenė ir vyriausybė &unai apskaičiuoja, kad gal

bulvių kai-i mališkąs plieno gamybos 
laikas yra 24 valandos.

Apie tą naują plieno ga
minimo būdą pranešė Que- 

-uet ir 120 milionų. 1949 beco provincijos ministeriu 
Šubmarine plaukiojo vienas metais bulvių kaina bus nu- pirmininkas Maurice Du

rnas vandenyje su kojomis, nų palaikymui valdžia tu 
bet jis plaukia panėręs ir vės išleisti ne mažiau, kaip 
galį gabenti didelės vertės 100 milionų dolerių, o gal 
prekių už dideles sumas.

žmogus. įstatyta bent vienu trečda-; plessis.
nu žemesne.

Besėklės Tomeitės
Vienas kongresmonas su

laukė iš savo kaimyno bai-!
Gettysburgo Kalba

Prieš 85 metus preziden-

Jei naujas išradimas bus 
galima pritaikinti plačiu 
mastu, tai plieno gamyboje 
Įvyki dar viena revoliucija.

suotojo laišką, kuriame bai- tas Linkolnas pasakė trum-
pą prakalbą, pašventinant Pavergęs Lietuvą priešas 

pone, Sam Gettysburgo mūšio pamink- nesigaili nieko jai naikinti, 
ike, kad vy- lą. šiandien ta trumputė Ar, Tu, lietuvi,, pagailėsi 

riausybė išaugino naują be- prakalba yra žinoma visa- aukos ir neparemsi ALT 
Sėklių tomeičių rūšį. Todėl me pasaulyje, kaipo žy- vykdomo Vajaus jai išlais- 
aš Tamstai ir rašau, prašy- miausioji Linkolno balba. vinti?

suotojas rašo: 
“Gerbiamas

Yopp man sakė

ATVYKO 23 LIETUVIAI 
TREMTINIAI

lapkričio 18 d. laivu Er-i 
nie Pyle atvyko 23 lietuviai 
tremtiniai. Ernie Pyle atvy-: 
kusie i išsiskirstė pas gimi
nes bei draugus. Atvyko:

Teodoras Blinstrubas ir 
Severiną Blinsti ubaitė; Re
gina Čepulienė su dukrai 
Regina: Juozas Orinčius;i 
Profesorius Jurgis Jankau-; 
skas >u žmona Valentina,! 
dukra Marina ir sunum Jo-I 
nu; Ona Lukšienė: Vladas i 
Mažrimas; Jadv ga Minku I 
nienė: Augustinas Petras iri 
Valentinas Raubertai; Sta
sys ir Aleksandra Šidlaus
kai; Feiiksas ir Felicija Un 
džiai su sunum Feliksu ir 
Ona f selienė su vaikais! 
Adele ir Stanislovu.

L. G. K.

Į tave, sočiai ir ramiai! 
gyvenantį Amerikos lietuvi,! 
yra nukreiptos alkanos jų 
akys. Tavo vargo broliai 
žino, kad tu neatsisakysi iš
tiesti pagalbos ranką ir 
šiandien pat pasiųsti auką. 
Aukas siųskite :

United Lithuanian Relief
Fur.j of America, Ine.,'
105 Trand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

‘‘Keleivyje*’ u dingą yr* 
daryti yfookhu biznio tkel- 
bimus įf pajieiknjimu*.
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Daktaras Jonas Šliupas
(Biografijos Bruožai)
Daktaras Jonas Šliupas 

gimė 1861 metais, vasario 
23 d. Rakandžiuose, Gruz
džių valsčiuje, Šiaulių ap
skrityje iš Roko ir Onos 
Vaitkytės Šliupų. Ėjo moks
lus Mintaujos (Jelgavos) 
gimnazijoj ir baigė ją pir-

po straipsnių pakraipa ir visa savo energija metėsi j laikais J. Šliupas buvo •fi
lis kaipo spaustuvėlės sa- bendruosius ^-lietuvių reika- nansininkas, biznierius ir
vininkas ir laikraščio leidė- lūs ir ypatingai į gelbėjimą pagaliau savivaldybininkas.

— lias atstatė J. Šliupą iš da/- karo sunaikintos Lietuvos. Jis per eilę metų buvo Pa
šė ir Šliupas. Buvo tai 18831 bo? 1917 metais jis per Sibirą langos miestelio burmistras
metų pabaigoje. *. f;kes veik be nieko J. nuvyko į Rusiją karo pabė- (majoras) ir tose pareigose apie ABet jau 1884 metų kovo'šu“^ greit sugebėjo «««•;bolševikų antplu- vis pysi 

gąnLoĮ naujų laikraštį

Anglijos Žemės Ūkis

mėnesio 15 d. Prūsų supe
rintendento Schlickmano į- 
sakymu Šliupas turėjo ap
leisti Prusus, kaipo agitato
rius ir “panslavistas”. Tą 
nujausdamas J. Šliupas jau 

inuoju mokiniu. Po to buvo! “ anksto buvo parnešęs 
įstojęs į Maskvos universi- sPa“dal, nu’
tetų, pirma į filologijos me"us l884 ™et^ry,

ndini skyrių. M. PDovainą . Siivestravi-
Bestudentaudamas J. Šliu- čių, 0 vėliau su rusų armi- 

pas, drauge su J. Spuduliu, jos kaHninku, lietuviu Smil-

anizuou naują ičiim r jiizU/ln Lietuvišką Balsą”, kurį kur uįeido 
leido nuo 1885 iki 1889 me
tų. Tais metais jis persikė
lė gyventi i Baltimore, Md.,
kur įstojo į vietos universi . , « • . • > *1 •*   _ 1 - —

bolševikai
gą "Lietuva . ir Anglai” ir kaito grįžo į Lietuvą J. Šliu- 
anglų kalboje išleido “The pas pasitraukė į Vokietiją, 
past, present and future of Kur ir mirė Berlyne 1944 m. Taip

Kada dabar kalbama f atsistatyme užsieniuose ma- 
Angliją, tai žmonės Ižai tėra pastebimas. Tai 

Anglijos žemės ūkis. Dabar 
Anglijos parlamentas svar
sto keturių metų planą že-

įsimena,44, kad ten da
romas "socialistinis ekspe- 

iš antro limentas”. Gelžkeliai ir vi
sos kitos susisiekimo prie
monės ten nacionalizuota.

pat nacionalizuotos 
anglių kasyklos ir elektros

sudarė
būrelį, kurs leido net savo 
hektografu o t ą laikraštėlį 
“Aušrą” (išėjo apie 15 nu
merių). Laikraštėlį redaga
vo 4-o kurso studentas ma
tematikas Povylonis. Be to, 
su draugais P. Vileišiu ir J. 
Spuduliu ir trimis profeso
riais rusais — Koršu, Mille-

lietuvių studentų gevičiu, karštu Lietuvos pa 
triotu, nuvyko į Mariampo- 
lę pas Petrą Kriaučiūną. 
Susirinkę ten bene 12 lietu
vių inteligentų surašė raštą 
spaudos grąžinimo reika
lais Varšuvos general-gu- 
bernatoriui Gurkai. Tą raš
tą reikėjo asmeniškai nu
vežti į Varšuvą. Visi kiti to 

riu ir Fortunatovu, buvo su- pasitarimo dalyviai, turėda- 
manęs įsteigti Lietuviu kai- mį šiokias tokias valdiškas 
bos Mokslo Draugiją ir jau vietas, atsisakė pasiimti to 
buvo padavęs jos įstatymus darbo, o todėl tą pasiėmė 

atvirtinti. Bet draugija ne-

mės ukiui pakelti, kurs pa
reikalaus vieno biliono ir 
800 milionų dolerių, bet ku
ri įgyvendinus Anglijos že-Lithuania

tetų batai- aukštu J. šliupu.dar P,,ą kartų S^etaV'Tpa^ lVd* te“
ų. Baltimoreje m įkūrė buv0 atvykęs } Ameriką, nalaidnti iVi„.inė- Dra 

“Lietuvių Mokslo Draugys-! bet dabar jo
tę” ir pradėjo organizuoti - - 1
tos ^Draugystės” skyrius 
kitose lietuvių kolonijose.
Dar 1885 metais J. Šliupas
vedė Liudą Malinauskaitę( ‘‘Lietuvių Garlaivių' Bend- mes - •• , «. K- v • i - . , •Vb- - • ivnrpinmp rt„nr, yra pirm0J1 valstybe, kuri planingai, bet be bizūno, be
draugi ir bendradarbę vi-! ^“giivos’*’, “Spindulio”’, žVal^^Ti-umotVaDie Joi5^ savo karo sugriautą ukj jau bolševikiškų koncentracijos 
suose savo sumanymuose..^*^” įr kitų. Atsiku- šliuf* ’JS^asakvri kad P-T ’ K,a J*ngl stovyklų, b e smurto. Ten is-
Jo žmona taip pat rašinėjo „ant Lietuvai jam teko bu- tai buvo n5£emffmos ener- ?ng al tUn t ld-v?intl . Per aikoma pilniausia demo-
eiles ir pasirašydavo slapy-' tį diplomatu, jis pirmas or- eiįos žmogus nenuilsta- Piarastas ..užsieniuose kratiska tvarka su visomis

ganizavo Lietuvos pasiunti- gda^biSas h-kartu ka?ltalus’ ,tai Jiev tai? ?avo piheeių laisvėmis — spau-
nvbe Londone, buvo lietu- Pias.claiOmlPįias.. u. kailu ūkio gamybą pakelti daug aos, žodžio, susirinkimų, ^saitevu Latvijai, vedė “tOVeJUS"JB,d£ aukščiau negu ii buvo prieš organizacijų ir įsitikinta^
derybas su Sovietu Rusija JŲ zm°gus-____________N- karą ir tik tada galės at-,Todėl tas anglų “eksperi-
dėl belaisvių grąžinimo. Remkit biznierius, kurie 2autl lygsvarą . mentas” toks yra įdomus ir

Nepriklausomos Lietuvos •kelbia»i “Keleivyje.” Vienas dalykas Anglijos įeikšmingas.

lapkričio '6 d. Jo pelenai 
parvežti į Ameriką ir čia „ , . ,eina “mušis’ dėl plieno 

, palaidoti Lietuvių Tautinė- pramonės nacionalizacijos.
kitos rūšies. Jis čia kėlė ka°- se JFaPinės«-. T ... Bet šalia to “eksperimen
tai įvairioms bendro- nevertlHome/.’ šlluP? to”, kurs vyksta visai gerai
vėmslietuvoje kurti ir pats ^au^s h'/1U°d-a Pui>“•
. „ vra dėiesis nrie iknnmn rtau2ybes jo parašytų įastų, tatus, eina ir Angluos ze- 

,, r , VoUo ten yra aeję& p ie įrui įmo straipsnių, istorinių tvnne- nk;o kėlimas Amriiia 
Malinauskaitę 44Lietuvlų Garlaivių Bend- limnE NoVėjome tik‘duoti Anglija

misija

gamyba, o dabar parlamen-'mės akis gamins 23 nųošim- 
aai čius daugiau pieno produk

tų, 10 nuošimčių daugiau 
mėsos, 31 nuošimtį daugiau 
kiaušinių ir vieną milioną 
tonų daugiau kviečių!

Pramonės ir žemės ūkio 
kėlimas Anglijoj vyksta

vardžiu Eglė.
1888 metais Šliupas atsi

kvietė iš Lietuvos ten lenki
ninkų kunigų persekiojamą 
kunigą Aleksandrą Burbą 
ir drauge su juo pradeda 
važinėtis tautinės agitaci
jos reikalais po lietuviškas 
kolonijas su prakalbomis. 
Pradžioje tos prakalbom 
daugelio žmonių buvo su
tiktos su nepasitikėjimu ar

. atlikti J. šliupas. Jis nuvy- 
uvo patvirtinta, o jos įstei- ko Varšuvon savo brolio 

gėjai profesoriai gavo iš Stasio pasu, įteikė raštą
valdžios papeikimą. Gurkos vietininkui. Čia P^-Š “erpaj’uoka,1 bet netrukus

1882 metais Šliupas gavo tyr®, kad už to rašto atveži- populerios. Šliu-
iš Maskvos general-guber-, mą jam pačiam gyes^! pO ir kun. Burbos pasidar- 

“bavimu lietuvių atsiskyri

Pb

natoriaus taip sunkiai tais įimas, todėl skubiai apleido 
laikais duodamą leidimą iš- į Varšuvą ir atvyko į Mintau- 
važiuoti vasarą į Vokietiją. >'& pas savo gerus pazjsta- 
Nuvažiavęs į Prusu Lietuva mus Malinauskus. Čia su 
Šliupas apsilankė Tilžėje ir savo busima žmona Liuda 
Klaipėdoje, kur susipažino Malinauskaite eme ruošti 
su Martynu Šemium, “Lie-'J^tuvių abėcėlę (elemento-
tuviškos Zeitungos” leidė IJ11!)’ kun buvo atspaus m- šliuno veikimoju, o taip pat sų MikšuJ 1885 metms Tilzeje. Bu- Antras J. ^Snupo veikimo 
Jankum, Višteliaucku ir kiiY?^1 pirmoji atgin^tencios
tais to laiko lietuvių veikė-• abėcėlė. _ os abe
jais Prusnose. Nuo to lailco; ^les buvo atmušta 5,000
ir ėmė rašinėti pirmiausiai i kopijų, 
į “Lietuvišką Zeitungą”!. Pastebėjęs kad policija 
Rudeniop, apsikrovęs lietu- i PP.a JI. įkloti, Šliupas is 
viškomis knygomis, laimin-|į£mtaųj°s^ęer piepojų .j 
gai pervažiavo sieną ir tuo-j J'aiangą i
jau persikėlė į Petrapilį.,kur v.os "epakhuvo zanda- 
Tačiau ty mėty gruodžio! '?"? 1 r?nkas; k Vokietijos 

buvo suimtas drau- 1884 metais išvyko , Amen- 
ką, kur gyveno iki 1917 me
tų. Tokiu budu Amerikoje

mas nuo lenkų parapijų bu
vo įvykdytas veik visose 
lietuvių kolonijose Ameri
koje. Pirmas J. Šliupo vei
kimo laikotarpis tęsėsi čia 
maždaug 10 metų.

menesi
ge su kai kuriais kitais stu
dentais už dalyvavimą stu-CX V 11J1CX CvU • *1* • • • J
denty sueigoj, proteitavu- jam m du
sioj prieš policijos įvedimą! 8Lauslal pasidarbuoti
1 universiteto rumus. Gavo 
atsėdėti dvi savaites “Kres- 
ty” kalėjime ir po to buvo 
sugrąžintas vieniems me
tams gyventi į tėviškę.

Tiems metams praėjus 
grafas Zubovas jį pakvietė

Šliupo veikimas Ameri
koje tarp lietuvių gali buti 
paskirstytas į tris laikotary 
pius. Pirmas laikotarpis, tai 
jo kova su kunigais ir len
kais. Kada J. Šliupas atvy
ko į Ameriką, čia buvo dar

mokyti savo vaikų į Bublių į tiktai 4 lietuviai kunigai ir 
dvarą. Rudenį buvo berne- į visi sulenkėję, o lietuvių 
ginąs vėl įstoti į kurį nors jau buvo apie 50,000. Lie- 
universitetą, bet visur jam tuviai tada bažnyčias statė-
atsakė, net ir vokiškame 
Dorpato universitete: mat, 
rusų valdžia jį buvo įtrau
kusi į “neištikimųjų” skai
čių ir todėl visų mokslo įs
taigų durys jam buvo už
daros.

Tada, slaptai perėjęs sie
ną, buvo ketinęs keliauti

si kartu su lenkais ir bend
rose parapijose šeimininka
vo lenkai, lenkų kalboje 
buvo vedami ir visokie su
sirinkimų protokolai.

J. Šliupas tuoj ėmė agi
tuoti lietuvius, kad jie skir
tųsi nuo lenkų, kurtų savo 
parapijas, savo draugijas ir

Šveicarijon, į Ženevą, stoti ’ spaudą. Jis susidėjo su lie- 
ten į universitetą, bet tuo tuviškai mokančiu lenku 
laiku gavo pakvietimą Pru- Mykolu Tvarausku New 
suose redaguoti “Aušrą”,! Yorke, kurs jau prieš tai
kurią iki tolei redagavo 
Miksas. “Aušra” tik nese
nai buvo pradėjusi eiti. i-

leido “Lietuvišką Gazietą” 
ir kartu su juo ėmėsi leisti 
“Uniją”. Bet neilgai iam

kurta nedidelio tautiečių teko dirbti bendrai su Tva- 
burelio, prie kurio priklau- rausku. Šiam nepatiko Šliu

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak- 

, tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 Broadw»y. So. Boston 27, Mass.

laikotarpis buvo socialistiš 
kas. Apie 1885 metus Ame
rikoje prasidėjo gyvesnis 
darbininkų judėjimas, o 
J. Šliupas dar Rusijoje bu
vo dalyvavęs lenkų sociali
stų organizacijoj “Robot- 
nik’L todėl jis čia ėmėsi 
agituoti už socialistines idė
jas. Apie 1900 metus J. 
Šliupas pradėjo organizuoti] 
ir socialistines organizaci- j 
jas ir Philadelphijoj jo pa
stangomis buvo įkurta pir
ma lietuvių socialistų orga
nizacija Amerikoje. Tas J. 
Šliupo veikimo laikotarpis 
tęsėsi iki 1905 metų, kada 
Įsikūrė Lietuvių Socialistų 
Sąjunga, bet J. Šliupas joje 
nebedalyvavo. J. Šliupo at
siskyrimas nuo socialistų Į- 
vyko neva tai dėl ginčo, ko-Į 
kioms revoliucinėms orga
nizacijoms Lietuvoje siųsti 
čia surinktas aukas. J. Šliu
pas buk tai siūlęs aukas 
siųsti visoms lietuviškoms 
kairiosioms organizacijoms, 
o kiti socialistų vadai manę, 
kad reikia remti Lietuvos, 
Socialdemokratų Partiją, 
kaipo vienintelę revoliucinę 
Lietuvos darbo žmonių or
ganizaciją. Bet, iš tikrųjų,
J. Šliupo atsiskyrimas nuo 
socialistų įvyko todėl, kad 
iis nutolo nuo socialistinės 
idėjos, o ne dėl menkos ver
tės klausimo, kam aukas 
siųsti.

Trečias J. šliupo veikimo 
laikotarpis Amerikoje buvo 
laisvamaniškas. Nors jis ir 
anksčiau buvo daug dirbęs 
laisvamanybei skleisti, nes 
dar nuo gimnazijos suolo 
jis netikėjo nei i Dievą, nei 
į velnią, bet nuo 1905 metų 
jis atsidėjęs skleidė laisva- 
niškas idėjas ir tuo tikslu 
leido ‘Laisvąją Mintį”, o 
dar 1902 metais jo pastan
gomis buvo įkurtas Scranto- 
ne “Susivienijimas Lietuviu 
Laisvamanių”, šitas J. šliuI 
po veikimo laikotarpis dau
giausiai yra žinomas Ame
rikos lietuvių tarpe, nes čia 
dar daug yra žmonių, kurie 
atsimena tą io veikimą ir 
su juo kartb dirbo. Tame 
laikotarpyje J. šliupas iš
vertė ir išleido tais laikais 
garsų Buch nerio veikalą 
“Spėką ir Medegą”. 4 j 

Prasidėjus pirmam pa
sauliniam karui J. šliupas

S&
Tik tada žinosi 

kiek gardus kalakutas 
kai jį kepsi ELEKTRIŠKAI!

EKONOMIŠKESNIS... tai
irimas elektra. Tai yra su

prantama, Elektra yra švie
si išimtis aukštų kainų tai
syklėje.
Todėl pasigailėk piniginės 

ereik į ele^ktrikos krosnį.

Gardžia kalakutą 

Išsikeps*

„esiingbodse

Keptuve

Kepa viską ... įjungti i AC 
srovę

Ima lik 2 pėdas vietos
1 Pa gerina visu valgių skoni

ai būtina švenčių valgiams ga
minti. Puikus apvalius metus, 

agarr.ina visus valgius, kepa 
nragiukus. kepa kalakutą taip 
>at gi rai dėka termostatiškai 
controki. Turi čirškinimo sietą. 
<epa. sutina ir verda. (Čirški
amo sietas $6.75 brangiau) 
’ažiurčk dar šiandien artimiau- 
ioj Edison Krautuvėj.

viri

nu s*'"'"*; 
» «Ult °

CIPTIO* ,
.om ome**'

BOSTON

DANGTl'KAS —
nebijo karščio, nereikia kilnoti vir- 
šiuko, jei nori “pažvelgti”, ar jau 
gatavas valgis... sutaupo šilimą, 
skonį ir vitaminus.

EDISON COMPANY
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Moterų Skyrius
šį SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Dr. Krugelytė, Stambi 

Mokslininkė

$11 per metus. gauna uz tai 
daktarą, kada tik jam rei
kia, gauna vaistus ir ligoni
nę. jeigu jos reikia, ir kartu 

i gauna visą dantų priežiūrą, j 
i: Už $11 daktaras, dentistas,
! visi vaistai, chirurgija ir li-l 

goninė.
Paviešėjusi pas 

i daktarė Krugelytė 
skrido Kopenhagon.

Koresp.

J. Jazminas

pu

tėvus, Į 
vėl iš

sako jauna lie-
MOTERIS BALTIJOS 

KRANTO.
Včaterburio “Sunday Re- priežastys, sąko_ j
įbliean” 7 lapkričio laido- tuvė mokslininkė. t3’:ia. kaip Dauguva.

D-rės Editos V. Vidurinę mokyklą (hign Tu tokia^ kajp Baltijos krantas.)
Krugelytė baigė kur Dll^vs smalingos auga

Įdėjo D-rės Editos \
'Krūgelytės atvaizdą ir pri- school) K 
dėjo platu straipsni apie \\ aterbuno .
jos mokslini darbą Kopen- metais, o Bachelor of Scien-■
hagoj, kur ji studijuoja ve- ce laipsni gavo Bates Kole-y-j mano pušis ant mariu 
žio biochemiją Carlsbergo gijoj. Levvistone, Me., 1940 ( kranto.
Kytochemijos Laboratori- metais. Paskui, 5 metus lotjėi tau tinka vėtrų vainikas;

lankė Columbijos uni\ersi- įr poetas, kuris supranta,I . . t _ _ x ~ I

mieste 1936;;Kur pusvs 
ir vėjas vėtras iš mariu tramdo, i

•;oie.
Donnero Fundacija yra tetą, kur ji Įgijo daktarato i.aj be vėtros niekai viskas, 

pakvietusi bendradarbiais laipsni zoologijoj. Po to ji
prie tos laboratorijos 2 A- vienerius metus dėstė bio- Todėl tau mano meilė kaip 
menkos mokslininku, Yale chemiją Vassaro Kolegijoj, vėtra

Danijos i Waterbur| aplan- laboratoriją Kopenhagoj} 
kyti ' savo tėvelių, Petrų, vėžio ligos studijuoti. 
Krugelių, kurie gyvena prie Kalbėdama dabar apie 
968 Highland avenue, ir ta savo oro kelionę iš Danijos}

Boruta.

PO RINKIMŲ

DAKTARAS SAKO, JIS GREIT MIRS

ALIARMAS
(Tęsinys) , visada pradedamas pavė-

Iš karto tos nepažįstamos 4 luotai. Darbininkai teisino- 
mašinos ir dirbtuvės triukš- si, kad jie negali dirbti šal
nų s veikė bauginančiai, toje patalpoje, kad atėję 
Bet žinojau, kad prie to vi- pirma turi pakurti krosnis... 
so, kaip visur ir visada, ga- Čia Klingleris pašaukė 
liir.a priprasti... mane ir Įsakė:

Nors prieš tai jokioje į- —Tamsta ateisi i darbą 6 
monėje nedirbau, bet dar valandą rvto ir pakursi vi- 
Lietuvoje man teko pereiti sas krosnis. Užtat galėsi 
daugelį didelių ir mažų vieną valandą anksčiau 
Įmonių, pradedant plytų i baigti.

I fabrikais ir baigiant saldai-i Taip aš tapau pakeltas i

nzaciją, mus pasiuntė tik- renamos akmens anglimis 
rinti, ar tikrai viskas tapo, ir koksu. Visos jos buvo ne-

i nacionalizuota...
Dirbtuvės kampe buvo 

atskiras kambarys — rašti
nė. Mes Įėjome i ją.

—Nauji darbininkai — 
lietuviai, — ponas Klingle- 
ris paaiškino porai žmonių.

Vienas jų, pasirodė, buvo 
inžinierius Mayeris, Įmonės 
techniškasis vedėjas, antras

mažo ūgio, tik viena, rašti
nėje esanti, buvo maža 
krosnelė. Visas šias šešias 
krosnis turėdavau užkurti 
iki 7 valandos, kada į dar- 
oą pradėdavo ateiti žmo
nės. Netruktus išmokau pa
daryti tai per pusvalandį, 
tuo budu laimėdamas pus
valandį laiko. Kitą pusva-

i Ameriką. Krugelytė sako- Kiek čia buvo triukšmo, 
si pasinaudojusi nupiginta kai politikieriai ruošėsi rin- 
ekskursija ir už $500 gavu- kimams! Kur tik žmogus 

i- i si “round tripą”. pasisukai, visur tau kaišiojo
__________________ u- “Iš vakaro aš pavalgiau lapelius ir korčiukes su kan-

giausia mikro-chemine me- Kopenhagoj”, ii sako, “o didatų atvaizdais ir su viso- 
džiagų analyze,” sako D-rė pietų rytojaus dieną gavau kiais Šukiais! Balsuok už tą 
Krugelytė. “Taigi šios ru-l jau ' Nevv Yorke. Kelionė ir tą, arba už tą ir tą nebal- 
šies'darbas apima ir vėžio! oru truko tik 19 valandų.” suok. Kiti gi vaikščiojo iš- 
problemą, nes vėžys yra'
toks augulys, kuris plinta 
nematomas.”

proga Waterburio dienraš 
tis turėjo platų pasikalbėji
mą su ja.

“Carlsbergo Kytochemi- 
jos Laboratorija užima dau-

Jaunutis, trijų metų Edward Deganne iš Holliston, 
Mass. žaidžia* visai nenujausdamas, kad daktarai 
jam pranašauja greitą mirtį. Sako, vaikutis gyvens 
ne ilgiau kaip metus laiko, nes jis serga gerklės vė
žiu, kuriam nėra vaistų. Vaikutis yra vienas iš šešių 
Deganne šeimos vaikų.

LYTIES PAMOKOS AUKŠTESNES E
MOKYKLOSE

—ponas Grindleris, dirbtu-} landi nusukdavau anksčiau 
vės viršininkas, paprastai išeidamas iš darbo, kas da- 
visų vadinamas meistru, bar būdavo lengva, nes išei- 
trečias — meisteris Holz- davau ne kartu su visais... 
neris, remizės viršininkas...; * , . . . .—Gerai, — Klingleris ta-1 Aplamai, tas paskyrimas 
rė, dabar viršininko balsu,1 Pad^e . "J3!“ savarankis-
—jus galit tuo tarpu persi-; k®s"1U-,!r 'eldo dauS fenj*u 
kraustyti, o pirmadienį pra-; (\^inetV Dabar beveik visą
šau ateiti į darbą. Mes tuo ma2?-j ^ar^° .į’M. £iek 
tarpu nuspręsime, kur jus -° atskaičius aliar-
dėti. i mus — užimdavo tos kros-

Jau kitą dieną iš viešbu- •s' Mat, turėdavau ran Li
čio Stein, kur gyvenome, i ”1U vezimelw privežti kok- 
galima sakyti, ekskursantų so’ pampinti praku-
gyvenimą šiame gražių; \°’ I?ano' Parei&a taip
gamtos vaizdų krašte, per-'Pa2 . uvo 1S ryto sutvarkyti 
sikėlėme į baraką, pradėti ,astinę—

Ar reikalingos jaunuo- bestovi: kaip sulaikyti lyti- 
liams lyties pamokos viešo- nį jaunuolių iškrypimą? Ši- 
se mokyklose, tai labai opus tuo klausimu šiandien yra 
klausimas, ir beveik nerasi- susirūpinę ne tiktai moky
te Amerikoje tokio laikraš- tojai, bet susirūpinę dakta- 
čio bei žurnalo, kuris šito rai ir psichologai.

Kooenhagos miestas turi dldz“> «alv?s -*sįel«.H' sa’
1.000.000 švento ju. sako ka: Balsuok uz ką tik no- 
Krugelytė.” Ketvirtai! a 1 i s "t, ?. Ja? zlnon'- kas 

Kodėl vėžys atsiranda Danijos žmonių gyvena sa- ,.
žmogaus sistemoj ir kodėl vo sostinėj. Ekonominė . kelios dienos, o

“ ‘ žmonių būklė Danijoj esan-1 k?kia. į*1™ ! Jie, ką ti-
ti nebloga. Visko esą paJ ke^si laimeri, pralaimėjo ir
kankamai ir nebrangu. i pyksta vieni ant kitų; kiti _ ____________________ o___

“Aš turiu kambari netoli įraukė „kaip “devynios mokyklų valdyba nusistatė, jamas per 10 metų, pagami- 
nuo savo užsiėmimo." Moku} peį?.y?10?*. . . • .. ;^utLnaV „215^2, no „mokykloms kinemato-

da jo narveliai. Taigi kyto- $37 mėnesiui. Prie to duo- l ieK laKstyta, atsisauKi- sex Pa,“^s» grafinę filmą varau "nu- mus užėjo Klingleris, neši-} Javo tik tiek, kad reikėda-
mokyklose pradėjo plėstis augimas). Dabar ši filmą 
lytiškos ligos, nekurios mer- yTa rodoma aukštesnėse 
gailės tapo nesčios. ir bend- Oregono mokyklose jau
tai padėtis buvo pasidal iusi nuoliams ir tėvams. Ji pa- 
apverktina. rodo, kaip mergaitė patarn-

Jis turi tokį pragaištingą 
efektą žmogaus gyvybei, 
kol kas da nėra aišku, nes 
nėra dar išaiškinta, iš kokių 

inin mprlžiacu suside-

chemijos (cytochemistry) 
uždavinys ir yra šitą pa
slaptį išaiškinti.1

Bet ar galima ištirti che
minę sudėtį tokio organiz
mo, kurio nuoga akis nega
li matyti?

Taip, galima, sako D-rė 
Krugelytė. Ir ji nurodo to
kį pavyzdį: “Štai, paimkim 
amebą. Tai yra vieno nar
velio gyvybę, tačiau mikro- 
cheminė analvzė gali tiks

reikalo negvildentv. Oregono valstija, kur ši-
Prieš 20 metų Chicagos taS klausimas buvo nagrinė-

būtinai
atsišauki- "šex

darni geri pusryčiai ir pie- • ’11US. ne|^ta, pa! asus rink- 
tųs. Ruginės duonos, kiauši-ita’ ,r l,lsk« ,rud,s nusmese 
nių, sūrio ir pieno kiek tik ant uodegos
nori. Tik sviestas racijonuo-! Buv? ir t?k,1- k« P,.'akl^ 
tas, nes daug sviesto Dani- ■ rClrPa2a-. P11.1'CT- ienoje
iu eksDortuoia .Anodiion.1 . vienas smaikuo- - , «

—.. — lis kvietė visus “bečyt” ir Taigi, buvo pradėta dės-; pa motina, kiek išeina laiko
statė tris dolerius prieš vie- tyli daktarų paruoštas pa- iki kūdikis gimsta, kaipVis dėlto žmogus gauna pu-i

sę svaro per menesi 
Kaip žinoma

pusiau socialistinę 
ir Krugelytė
n i jo j nėra skurdžių 
apdėti dideliais mokesčiais, 

riai pasakvti,*iš ko suside- už tai darbininkai mokės-; 
-- --- protoplazma. Ti- «« LovmV nomnVo RoHTaroa jo
riant gyvus narvelius (cells) 
arba gyvų mezginių eks
traktus.

• Šaltu laiku man pavesda- 
vo tas krosnis globoti ir 
naktimis bei šventadieniais, 

Dirbtuvės Pečkurys. už ką mokėdavo viršvalan- 
Dar prieš pirmadieni pas džius. Darbo, iš tikrųjų, bu-

naują svetimšalių darbinin 
kų gyvenimą.

nas lempą ir langų užuolai-jvo kartais užeiti ir pripilti 
domis, ir tarė man: kokso. Taip apie 11 valan

čius esate paskirtas į dą vakaro pripilus, užtekda- 
dirbtuves, o jus,—jis krei-Įvo iki pat ryto. 
pėsi į T.—kaip tvirtesnio, Aplamai, darbo sunkumu 
kūno sudėjimo, dirbti dau- negalima buvo skustis. Tik 
giau gryname ore — remi- kartais man pikta 'pasidary- 
zėje... davo, kad turiu buti darbo

nieko ne- 
arba tik nuduo- 
dirbu. Kartais

nusukti va-
_ — - — - tcIaV 5i r'svpik^ iau- mestrus technikos fakultete; landa, kita bet budri (vriri—

ravo. fr laimėjusieji kaip_ valdy; ai3tra;-. ^er' nU0HUs ar ji sumažins kiek skaitė save dirbtuvei tin- dlerio akis’pastebėjo tai ir
čių beveik nemoka. Bedar-T’?'? tylėtų, bet kur tau — gaitėms buvo aiškinamos j,.tinius' išdykavimus, tai kamesniu. Be to, aišku, pa- gavau pastabą!, 
bių nėra. kas netenka) g^B .B?d° lr į“°kl^y 11 atsa‘jj^ka dar pamatyti; bet stogėje dirbti atrodė geriau, Bet peėkurio pareigose
darbo tą laikinai aprūpina J^mbio/ tani’a u?vertė ^Ta^au ne to« namo- dauKelis moksl° zmonkl la- negu į“.1!?-- . tebuvau, kol oras atšilo.'Pa-
„,ia™ ... „ dramblio paiti.a uzverte Ta u J ne. g.topamo bai teį filinaį pritaria ir agi-i Lapkočio 3 d. rytą, apsi-; vasari vėl pasidariau pagel-

Nejauki pralaimėjusiuju S Ma- kadJ‘r^s kurijos mums*™™ m^d^^T^“0!3-
padėtis! ' Luckienė. gai pradėjo eiti protestus!Y1308® ^ukstesnese Amen- rute k“™°?JTiS!l‘esa’ ln' 

--------------- Sakydami, ad Chicagos ...

galima surasti iri valdžia, ir ji greitai suran- 
pasrrindini biochemini pro- , da jam darbą, 
cesą, kuris veikia arba aks- Kitas geras dalykas Dani- 
tina iu narveliu augimą.” i joj, tai socializuota medici- 

Taisn vra vilčių, kad bus na, kuri veikia labai gerai.
’ • ’ • ---- nioka tam tikslui;augimo Danas MĖSA ATPIGSIANTI

mnčvkloi VC kai va‘mold- Bet tūli tėvai ir kunigai, o aš-j dirbtuvę. Nuė-įsiulė man peėkurio vietą 
narni “naiekivbėv - Sus - P^inasi ir tai filmai. Jie! jąu .tiesiog_i rastinę ir pnsi- garvežiuke. Eet jis dėl to 
narni paiep ,jvybe>. busi į;-------- staerau Gnndlenui. labai nesispvrė, ir aš atsi-susektos ir vėžio

KURI BUS GREIPFRUTŲ KARALIENĖ?

2S

Astuonios gražios mergaitės nori gauti “karalienės” 
titulą. Tiesa, be karūnos, nes renkama tiktai greip
frutų karalienė, Cypress Garden, Fla., kur augina
ma daug tų sultingų vaisių. Mergaičių galvos kyšo 
iš greipfrutų krūvos. ,

• •* /» ♦ ja v om m pritilo rhci tokiu stsčinu Grindlcpiui#organizavę itie fanatikai ar^?e? uo^’ Tiq manp iš karto na<;kv-pažysta ^ „toriui paveiks ų rodymas akstiną Jis m^eis karto pasky
n"------ „ ----- ~ n.d.t, vienam meiste-, tai butų nepatogu, nėščia

13M- maitinilfYS

Žmonės, kurie pažystai nad?vė cube natorir.i >kun- PaveiR^*U rouyums "T“.'' V
į gyvulininkystės ūki, prieš aa* kad r vklose iu vai jaunuolių aistras. Pasižiurę- re padėti vi 
mėnesį pranašavo, kadmė- gi “tvbkk » ka*P ^.tai. dalosl’v™
sos kainos turės kristi. Ir. toriu£ Eaki; s į, skundu ir! Faskuj j?škos P10g05 tPaKs 

i nuo to laiko mėsa jau pusė-; liepė lįties r.okas mokVk- 15ban^ į1}'
: tinai atpigo. Bet jos kainos; iose nutrauir * moi Human Grovvth. Sa-
| turės kristi dar daugiau, sa- Bet 1937 -tais®Chicagos ko’ “m?kslas eina savo ^e- 
i ko£tie ži.n?vaj- . mokyklom? ; teismams vėl hu’ ?, žmogaus prigimtis— 

Dabartmiu laiku uz 100:teko galvot: daryti, kad sa™\ . - , .
svarų gyvojo svono gyvu- suiaįkyti lyiniro nusikalti- z®™5?.’
lienos farmenai gauna dar}mus tarp ir. yklinio jauni- J12 b^es higijenos mol£k.

jaus.
Mėsa

daugiausia dėlto, kad šie
met Amerikoje užderėjo
nepaprastai daug komų, 
kuriais gyvuliai šeriami.
Nuo pereitų metų komų _ __ ___ _
kaina nukrito beveik per mokinius i iškų prasižen- 
pusę. } girnų teisint, kad jje savo

---------------- | akimis par ytų, kaip ne-
AR VERTA ATSAKYMO '!',■■■ 'iinSa. J™ Pa‘

PRAŠYT? siduoti lyti? mg aistroms.

Jeigu žmogus žmogui rašo, 
Bet tas tingi atsakyt.
Turi žmogus vėl rašyti 
Ir atsakymo prašyt?

timą numato Gyvulių Penė- Juiy Gran Jury,” kuris *aik>'ti’ , . ne.zlnos’
tojų Sąjungos prezidentas | nagrinėj0 k, linališkus jau. ka^. t0Ve Pah™™al JT? 
Chauncy Watson is Iilmo- „uolių pra--engimus dčl,b!?£1- del,?u "!?r?a,i.e\-

................................ lytiško nes; valdymo. Iš-i M reikia būti mo-
turėsianti atpigti nagrinėjęs lėta tokių by- ,ka8

lų, šitas te tiek pasi- *? ir M rel?!a 
baisėjo, k» liepė ir vėl ;J Ji nežinos kaip s tuose daly-
vesti lyties 3njokaS aukš-!ku<«?. 
tesnėse Ch -os mokyklo-!kovot' Pnes blogą. Nezino
se. Mokyto, pradėjo vesti Jlma3 ,r k,laldų- d?’J7nas , . . pynėju vešu patyg lengvaausi daly

kai: bet už nežinojimą ir 
klaidas neduoda išrišimo 
nei gamta, nei įstatymai. 
Todėl reikia dalykus žinoti 

__ , e ir klaidų nedaryti.
Bet než jut visų šitų Na, mieli šio skyriaus 

pastangų, okykloms iki skaitytojai, kaip jus mano- 
i šiol da nep; yfco lytinį jau-j te apie šį klausimą: reika- 
nimo išgvertą pataisyti. Irilingos lyties pamokos mo- 
viena didž lSjų problemų kyklose, ar ne?

I—s. prieš moky’j lg Šiandien te-

taisė vagono 
gus. Vagonas stovėjo remi- 
zėje. Šis meistras buvo se
nas žmogus, bet linksmo 
budo ir draugiškas. Jis ro
dė kiekvieną menkniekį, 
kaip reikia padalyti, ir kiek 
vieną kaitą pridurdavo:

—Tik pamažu, pamažu, 
skubėti nėra kur... Laiko 
mes turime. Be to, musų čia 
niekas nemato.

Tai, kaip vėliau pama
čiau, buvo visų įmonės dar
bininkų šūkis: neskubėti, 
kai niekas nemato, plušti, 
kai kas mato. Svarbiausia 
buvo šiaip taip prastumti 
tas 10 valandų, kurioms čia 
visi buvo pririšti...

Su tuo meistru mes gerai 
sugyvenome, bet jis netru
kus kaž kur dingo ir mane 
paskyrė į dirbtuvę įvai
riems pagelbiniams dar
bams: ką nors nuvalyti, ką 
nors sutvarkyti, svarbiau
sia, kam nors ką nors pa
gelbėti. Juk ne be reikalo 
buvau vadinamas pagelbi- 
niu darbininku...

Taip tęsėsi kurį laiką, 
kol vieną rytą kilo triukš-

Ona B. Kubiliene.

sakiau. Sakiau, kad man

maitmuos geležinkeliečių 
valgykloje, o važinėdamas 
neturėčiau kur valgyti... 
Bet iš tiki-ųjų bijojau,'kad 
taip bevažinėdamas galiu

ries. Man atrodė, kad tam 
reikalinga geros sveikatos 
ir nemažo įpratimo.

—Kaip norite, — Meye- 
ris atsakė.—Aš tik maniau, 
kad tai jums butų geriau...

T. tuo tarpu pradėjo re
mizės darbininko ir vagonų 
tepėjo karjerą. Jam buvo 
blogiau tuo, kad visą laiką, 
ypač remizę pakartotinai 
subomdarda v u s, tekdavo 
dirbti atvirame ore ir snie
ge. Bet gera buvo tai, ka-į 
buvo toliau nuo visų virši
ninkų. Mat, remizę, galų 
gale, perkėlė į vieną stotelę 
kitame miesto krašte...

(Bus daugiau)

Lietuva pavergta, lietu
viai kenčia sovietų jungą. 
Paremki tad, lietuvi, auko
mis Antrąjį Lietuvos Gei

mas, kad darbas dirbtuvėje bėjimo Vajų.
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ii Iš Plataus Pasaulio
NAUJA VICE PREZIDENTO EMBLEMA Į)e QauHe Pučiasi

Belgijos Vyriausybe
Belgijos \y riausybė, 

rios priešakyje stovėjo so
cialistas Henry Spaak, pa
sitraukė dėl nesutikimų 
tarp vyriausybės partijų. 
Ginčai vyriausybėj' ir par
lamente iškilo dėl amnesti
jos buvusiems nacių bend
radarbiams. Senojoj vyriau
sybėj bendradarbiavo so

ku-
Airijos Nepriklausomybė

Airijos parlamentas pra
dėjo svarstyti įstatymą apie 
paskelbimą Airijos respub-, 
Jiką ir apie galutiną atsi
skyrimą nuo Britų Tautų 
Bendruomenės. Bet Airija 
tikisi išlaikyti visas privile-' 
gijas, kokias duoda priklau
symas prie Britų 
Bendruomenės.

Tautų;

cialistai
mokrata

ir Rites, iionys de-
Turkija Neminkštėja

Turkijos prezidentas Ino- 
Nebus Dovanos Už Taiką Inu padarė naują pareiški- 
Nobeiio dovanos už veiki-j mą, kad Turkija neduos

mą taikos naudai šiais me
tais niekas negaus. Tokį nu
tarimą padarė Norvegijos 
Nobelio dovanos komitetas, 
kuris jau

niekam savo teritorijų ir 
yra pasiryžusi ginti savo 
nepriklausomybę su gink-. 
Jais, jei toks reikalas iškil- 

pa

Waskingtone, D. C., jauna nacionalinių archivų tar-

—Ne, dvasiškas tėve, —' pranešti 
atsake rabinas, — palikime:

Generolo de Gaulle parti-įhemę tamstos vestuvėms 
ja Prancūzijoj vis dar auga ~ ~
ir pučiasi. Prane’:z; jos “Res! Bešališka* Teisingumas 
publikos Taryboje” (sena-i Vyras susipyko su savo 
te) iš 320 atstovų de Gaulle žmona ir su bizunu išvarė 
partija laimėjo 123 vietas

jo tetai. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: (48)

Anelė Sa’alienė,
56 6th Avė., Vilk* LaSalie,

Montreal, Que., Canada.

Degolistai paskelbė pavar
des naujųjų senatorių, ku-

APSIVLDIMAI
Paieškau merginos • . -.vi/nui, ne- 

senesnės kain 28 metų ir ka 1 butų 
gera virėja, i’ageidaujama iš lietu- 

ją nuogą į gatvę. Atėjo po- v‘J kilmė.-,. Kasyti šiuo adiesu:

1005 W. Monroe :-t., Chicago 7, iii.iicija ir abu, vyrą 
apsirengusią žmoną

ir jau 
nuvarė

rie.sutiko remti de Gaulle!į teismą. Teisėjas išklausė 
partijos programą. Tai yra 
didelis laimėjimas, nors g2l 
ir nenusveriamas.

Prancūzijos senatą rinko 
“elektoriai”, kurių buvo 
apie 100 tūkstančių. Elekto- 
rius buvo patyrusios savi
valdybės. Todėl “Respubli
kos Taryba” nėra visų gy
ventojų išrinkta, kaip yra 
renkami atstovų rūmai. Se
nato ir teisės yra gana ap
rėžtos. Prancūzijos senatas

išdalijo dovanas!tų. Turkų prezidento 
už literatūrą ir chemijos, f i-; reiškimas buvo naujas įs- 
zikos bei medicinos moks-! pė jimas rusams nežiūrėti

po savo par; 
vą. Dešinėj matyti senoji vice-prc ridento emblema.

lūs. Į per daug smailiai į Darda-j 
nelus.

tyro ir žmonos pasiaiškini 
mų ir nusprendė:

—Nubausti vyrą 20 dole
rių už išvarymą nuogos 
žmonos į gatvę ir nubausti 
žmoną 10 dolerių už pasi
rodymą gatvėj nepadoriai 
apsirengus.

CALENDARS FOR 1949
1(K) Calcndars for ................. $7.50

size -1x9)4
100 Sales books ................. $14.95
1000 Statements ................. 5.95
1000 Business e&rds ............. 3.50
Send all ofrders to: (49)
KLLB1S PR1NTED PRODUCTS 

621 E. 128th Street, 
Cleveland 8, Ohio

LIETI VlšKi
19*3

KALENDORIAI
.MCTAMS

Tinka namuose ir biznieriams 
Turim visokių lietuviškų, gražių ame
rikoniškų, religinių, gražių merginų 
ir kt. Su lietuviškais ar amerikoniš
kais mėnesiais.
1 už 35«., 3 už $1.00. 100 už $18.00 

(su prisiuntimu)
Galima gauti ir Katalogą

Užmokestį: iki $1.00 siųskite 3c. 
Stempomis arba Doleriais; virš $1.00 
galite siųsti Money Orderiais arba 
Čekiais, adresuodami: (49)
LITHO CALENDAR & PRiNTING

COMPANY
199 New York Avė- Newark 5. N. J.

j atstovų rūmai iš antro karto 
visų atstovų daugumą pasi
sako už tą patį įstatymą, 
tai senato “veto” atpuola ir 
Įstatymas įsigalioja.

De Gaulle partija praėju
siame senate veik visai ne

KĄ DARYTI DfiL SKAUSMŲ
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros

skaudėjimo. Raumenų gėlimo, Scia- 
tikos, Strėnų skausmų. Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo, \euritofc, Fada- 
gros ir tt., Pabandykit RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, O 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. (48) 

NORHTVVAY PHARMACAL CO.
439 North Street, 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 30

PASAKAČechija “Valosi’..... . ' Penktakojė Traice
Gruodžio 13 d. New Yor- 

,VC °' oa4 ta kalbės masiniame mitin-
Vo ? h 1 ev2?,’®°° ge trys kalbėtojai: Sovietu 

žmonių, kurie buvo kaltina- |«mbaįadori u 5 Paniuškin, 
mi del visokių politinių pra- ~ «
įžengimų. Dabar Prahos
bolševikiškas parlamentas 
išleido naują Įstatymą prieš 
“šnipus” ir dar smarkiau 
bus gaudomi visokie neišti
kimi asmenys.

Per

Puerto Riko Ūkis
Amerikos vyriausybė nuo 

1942 metų iki dabartinio 
laiko Puerto Riko salos 
ūkio pagerinimui jau yra 
išleidusi 718,000,000 dol. 
Pinigai išleisti įvairių pra
monės šakų kūrimui, žemės 
ūkio gerinimui ir statybai. 
Puerto P.iko sala turi 2 mi- 
lionu gyventojų.

. ■ . „i. • aiauic a c ii a 11; vciit viad.1 iic-
(BALF vajaus proga) riuose ti * V turėjo atstovu. Komunistų

rimties? klausinėjo kelei-, alf į ‘,5l Qn<riioV*
Henry A. VVallace ir “rau
donasis džiakonas”, Can- 
terbury katedros kunigas 
Hewlett Johnson. Mitingas 

“taikos palaiky-rengiamas
mui”.

—Dar nemiegi, sunau? 
Gerai žinau, kad mamos 
pasakos lauki. Paklausyk. 
Paseksiu šiandien tau apie 
berniuką, tokį kaip tu.

Kartą gyveno turtingas 
ponas. Jis mėgo keliones ir 
savo didžiausią gyvenimo 

bekeliauda-Karalių Divorsai
Irano karalius, vadinamas!praleido

šachu, ir Egypto 
askelbė praeitą savaitę, 
ad jie skiriasi su savo

žmonomis. Irano šachas bu
vo vedęs Egypto karaliaus 
seserį. Dabar abu švogeriai

karalius mas- Jis aplankė daug į- 
vairiausių šalių, turtingų ir 
auksu žibančių, kuriose 
žmonės buvo linksmi ir lai- 

Regėjo puikius na- 
gražiai apšviestus ir

mingi.
mus,

. .. įtaka senate, dėl angliaka
vis toliau. . , . . ; šių streiko, visiškai susmu-

?VBen k» ir vietoje 97 senatorių
vykia, J’ .1aza,i»..komunistai nebeturi nė dve--Juokiasi tik e. kūne iai- jų (lešimtŲ.
mingi, arba tik laime, gi; Dabar Jjegolistai prancu. 
siuose namuose nieks nėra zijoj reikala6UJa nauJ- 
regėjęs tos putliosios kara- lament0 rinkiį„j jr ^aPža.

□ k Uzvi • • * da apvalyti kraštą nuo Mas-Tik dabar.keleivis pašte-, kvospakalikų.. 
bėjo, kad beir.iu&a? buto, Beje, buvusiame Prancu- 
labai apvplysęs, nuskuręs ir zjjos senate, kurs dabar bu- 
basas. vo perrinktas, pirmininkavo

—Kodėl tau iKeli-nenu; negras> Gaston Monner- 
perka batukų • — domėjosi vjye> dabartiniame se- 
Jis

PRAŠAL1NKIM KARUS!
Mokink imės Tarptautinės Anglų 

Kalbos ir sykiu U. S. A. pilietybes, 
skaitydamas “Lietuvių Naujienas” 
kožną mėnesį. Kaina tik $1.00 me
tams. (52)

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 N. 6-th st-, Philadelphia, Pa.

PAIEŠKOJIMAI
nate pirmininko vietos rei
kalauja degolistų partija,' 

sena- 
de

matęs. Tie- prisimenu — paėrr.ė pikti Jį“ dabartini Parv^imis sa, jis regėjo daug netur- |monės ir išvežė. Mane pri- į matrl ParyZiaUS mi6_ 
tmgų, bet jie buvo paten-į glaudė geraširdė moteriškė.: Politinė kova dėl nauiu 
kinti. Jie džiaugėsi savo j Paskui buvo didelis karas, „ūkimų ir dėl valdžios per 
namais, seimos laime, tikę- ir mes čia atsidūrėme,tvarkymo Prancūzijoj pra- 
jo gražesne ateitimi. Jie, pasakojo bernukas, o jo,sidės‘tiktai gruodžio mėne- 
nesisake esą nelaimingi. ; veidas kas kar. darėsi tam- nn Jnnortnin Toni™ 00;.

divorsavo ir skelbia, kad; išpuoštus, kurtuose žmonės- —Ąg neturiu tėvelio. Ma

KAS MUMS RAŠOMA
. Clevelando Bolševikas nas butų bankų neplėšęs ir 

“Netiki” Į Faktus savo draugų nežudęs.
Clevelande vra toks lietu- Clevelando bolševikas, V. Iie&lf>aKe nciaimingi. veicias Ras Kar, na;esi tam- sjr p0 Jungtinių Tautų sei

vis bolševikas, kuris prūsei- M. D., visai nenorėdamas Vieną dieną tasai kėliau- J sesms. — Mus užmiršo vi- mo posėdžių.
kinėj “Vilnyje” rašo, kad parodė, kad bolševizmas re- tojas atvyko Į šalį, kur bu-,sas pasaulis, nieką? neatei- --------------
jis netiki į faktus. Jo “geras miasi “tikėjimu”, o ne žino- vo karo nuniokota, miestai JJ paguodos žodžio ištarti.;
pažįstamas”, žemaitis D., jimu. Bolševikas “tiki” į išgriauti ir sunaikinti. Ta- Mes neturime vardą, o vaši 
jarn davė paskaityti “Kelei- JStalino neklaidingumą, vi-j čiau žmonės jau statėsi nau- esame vadinami dviem rai- 
yio” išleistą knygutę apie sai negalvodamas apie fak- jus namus, kūrėsi buveines. dem t)P.
Juozą Razbaininką, arba tus. Bolševikas “tiki” į lai-.Įo jų veiduose galėjai iš- 
kaip Stalinas pasidarė Ru- mingą gyvenimą Sovietijoj,; skaityti, kad jie tiki ateiti
sijos diktatorių. pors ten darbininkas turi mi ir naujai užgimstančiaį vim.

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų. kad ramunės 
yra geras vaistas. 
Ramunės vartoja
mos nuo šalčio, reu 
matizmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvi, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akims plauti. 
Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių i puo
duką verdančio vandens pada
ro gerą arbatą. Galima gerti 
karštą, šiltą ir šaltą. Musų ra
munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2.50. Už $1.00 
6 uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Paieškau brolio Burinsko ir sese
rų Rožės ir Katrės Burinskaičių, ki
lusių iš Punsko parapijos, Giliušų 
kaimo. Jie patys ar kas juos žino 
malonėkite rašyti šiuo adresu

Ona Jankauskienė-Burinskaitė
(21a) Blomberg, Lippe
Hausmannstr 8
Germany, British Zone
Arba rašykite V. Yankus

947 Rivęr st_ Hvde Park. Mass.
(48)

Paieškau giminių ir pažįstamų iš 
Suvalkų krašto, Prienų parapijos, 
Medišių kaimo. Aš esu J ieva Traki- 
maitė; dabar vadinuos Jieva Valai
tienė, Amerikoj jau 43 metai, todėl 
noriu žinoti, gal randasi mano gimi
nių tarpe tremtinių. (48)

Jieva Valaitienė,
R. F. D. 3, Waterbury, Conn.JUOKAI

Nežino Kur Žiūrėti
Vokiečiai

Aš, Magdalena Wikis, po tėvais 
Meškaitė, paieškau savo brolio Pra
no Meškos, kilusio iš Salantų vals-

nncoVnici tnbi! čiaus, Kretingos apskrities. Gavau , . pasakoja iokj iš L;etuvos laišką/kad ji9 yra din-
pasiėmė ii SU sa- juoką apie sovietiškus pa-|gęs be žinios. Sakau, gal yra pabė-

Žadus Vienas vnkipfk kn<5-l?ęs Vokietijon ir gal kas nors jį ži- ZdUU*. vienas VOKieilS Kas no prašau man pranešti. Gal

Keleiviui pagailo berniu
ko ir jis

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, r.es jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi ruo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos \ar- 
toti nuo džiostar.čios ir saskilasioN 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pageibų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money/ 
orderį į: (D>-9)

LEGULO, Dept. 2,
4847 W. 14th Street,

CICERO r,0. ILL

į pajun ir visdien eidavo
id nereikia žiūrėdavo kur tai" toli j ju- 
ceiiu. r§- Visi žmonės jį skaitė 

truputi pakvaišusiu. Vieną

Toje knygutėje yra sura- pustrečios savaitės dirbti,! laime. Ir jis keliavo šiuo' Bet tu jau 
syti tiktai faktai iš Stalino kad galėtų vieną porą šių- kraštu, kol atvyko prie auk- Laimingas esi J 
visai nešvento živato. Ten šių nusipirkti, o čia Ameri-!štu kalnų, slepiančių saulės! eiti to berniuk)
yra parašyta, kada Stalinas: koj darbininkas šiušių porą tekėjimą ir laidą. Keleivis' -------- , . .............. .
bankus rubavojo,* kada jis užsidirba per vieną dieną, žavėjosi jų auksu nuberto- Rakai įeart4 Prię to vokiečio priė-................ - ....................................... i . . - _ . nargtė kjo_ vlMtllJlUiijl Ddlddl jo rusas karininkas ir pa-

stebėjosi __ klausė: .
ręs tėvas jam ausis SKai- neiaimingi ir Gaišiausiai is- jų aitrumu, vieno kalno pa- Gerbiamieji. I ; • —ko tu eini kasdien į pa

de ir iš jo padarė užkietė-: paudojami, o Rusijoj jie pėdėje jis pastebėjo eilę į , Šiuomi prishifeu $4. tris įurj ir ziun Ar lauki
jusi kerštuną. yra laimingi, nors ir basi. mažų namelių, vadinamų už “Keleivio” pfciumeratą, Ko’ V?J- tau ”e£erai?

Faktai iš Stalino gyveni- Tikėjimas yra didelis da-į barakais, apnikusių ir niu- 50c. už kalendojų ateinan- • laukiu tų laivų, kū
mo yra faktai, kurie nuo lykas. Tikėjimas ir kalnus į rių. Keleivis tokių namelių tiems metams ir|50c. Tėvui rie„zafla atplaukti is Sovie- 
bolševiku tikėjimo ar neti- nuverčia. Bet ir akliausias! dar nebuvo matęs, ir jis ant naujo eitu!
kėjimo, nesikeičia. Bet tas bolševikų tikėjimas nepada-j nusprendė ten atsilankyti, tau, kad Tė
Clevelando lietuviškas bol-į rys iš bankų plėšiko Stalino 
ševikas, sako: “Netikiu, ką nekaltą avinėlį, kurs savo 
rašo ta brošiuraitė”. gyvenime niekada nebūtų

Jis “netiki”, lyg tarsi tas svetimo rublio nukniaukęs, 
žmogus savo tikėjimu gali Kitas Žemaitis
padaryti, kad išpopis Stali- Cleveland, Ohio

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,0000.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$6,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo S0 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York 1, N. Y.

Iieci sunau. yra ir daugiau mano giminių atsidu 
rusių Vokietijoj, todėl prašau atsi
liepti šiuo adresu: (48)

Mrs. M. Wikis,
115 Elgin st.,

Hamilton, Ont., Canada.

Paieškau giminių Vokietijoj ir Po
vilo Jagailos, kuris gyvena, rodos, 
Philadelphijoj. Prašau atsiliepti šiuo 
adresu: K. Pužackis,

188 Bristol st., Thomaston, Conn.

Kai prisiartino, prie vartų baigia kramtrt’. 
rado žaidžiant nedidelį ber- damas apie vist 
niuką. Berniukas pakėlė į marnastis. Jūsų 
galvą ir pasižiurėjo į ke-|
leivi giliomis didelėmis aki-j ?.Ieth|
mis. Keleivis labai nustebo,' 
nes tokių akių jis dar nebu-'

np- ma- Sąjungos su duona.
’ iau’ visa? ~Be reikal° eini prie ju-
tįrtrupin- ros. laiv^ ,auktL Jei nori 
S Urto apie JUOS sužinoti> tai žiu- 
*a* ' t0 rėk į musų laikraščius, —

c. €V< paaiškino sovietų karinin-
«« u. - ,1<as’ takšnodamas Fricui en, Aiass. per petį.

i vo matęs. Jose matėsi la-1
Godotina ren?.l 
Gavau pranej J?.?’ t-od Kiauliena Vestuvėms

^Rpipivi” Susitiko kart3 rabinas ir 
. J kunigas.!i'r lam’ne^pinimotįEfe* TrAriS ,?ie

!A"6'doieriusInaujinda- fe
veidas buvo pageltęs, ir nei i mas 
vienos, net ir menkiausios J dviem mrtnn-s. 
vaikiško džiaugsmo išraiš
kos jame nesimatė. Ilgai Nev Ha
keleivis stebėjo berniuką ir 
ieškojo jame bent menku
čio džiaugsmo šešėlio, bet 
niekaip negalėjo jo atrasti.
Tasai pats liūdesys, kuris 
taip ryškiai žvelgė iš jo 
akiu, tarytum šmėkla den
gė berniuko veidą.

Keleivis nustebo ir pa- 
' klausė:

—Kodėl tu nesijuoki,

mano Įnumeratą
pagarba

Nutarė užeiti 
ir pavalgyti. Susėdo resto
rane prie stalo ir renkasi

berniuk, kodėl nekrykštau
ji?

—Aš neišmokau juoko ir 
krykštavimo. Šiuose namuo
se nieks nesijuokia, — at
sakė berniukas.

—Kokie čia namai, ku-

Gerbiamieji, 
Užprašau Ma:^ 

kad vaikščiotu 
aš pasiunčiu . 
doleriai už kelM 
metams, 50 cenij 
leivio” kalendoj 
tams, o 50 centą] 
vui ant tabako, -i 
Seniui, kad jš 
Pas mane kas s] 
greit 40 metų. M 
Kosi pas mane M 
mis ir pamokinki 
tariu širdingą ac| 
done,

val-ius- Kunigas ir sako:
-n, Conn., _Gaj užsisakysime he-

mės, ji čia gardžiai padaro-
su Tėvu, 
mane. o 
Tebus 6 

dviem 
už “Ke- 

1949 me 
įkirtu Tė- 

dėkuoju 
atsilanko 
itę. Jau 
jis lan- 

laujieno- 5 
is. Už tai ų 

Su go- | 
Chick Į- 

ton, Pa.

ma.

ŽODYNAS
Angliškai - Uetaviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.00. 

Pinijnis siųskit so užsakymo: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Bonton 27, Mass.

Paieškau Stasės Astrauskaitės, iš 
Pentiškių kaimo, Griškabūdžio vals
čiaus. Ji atvykusi Amerikon 1935 ar 
1936 metais. Aš dabar gyvenu Vo
kietijoj, beviltiškoj padėty, ir tik jų 
viena turiu Amerikoj pažįstamų. 
Gal ji malonės atsiliepti šiuo adre
su: Ona šulinskienė,

(16) Hanau a-M,
I.amboy str. 84, D. P. Camp,
U. S. Zone, Germany.

Paješkau savo brolio Gejrio Anup
ro. Meldžiu atsiliepti šiuo adresu:

A. Warren, (48)
130 N. 2nd st., Hudson, N. Y.

Paieškau Petro Poškaus tetos, gy
venančios Jungtinėse Valstijose, apie 
300 mylių nuo Montrealo. Poškus da
bar gyvena Francuzijoj. Aš esu jo 
žmonos sesuo ir turiu svarbių ži n i ų

NUO 1887 TŪKSTANČIAI GĖRS Šj 
GARSU SKILVIO TONIKĄ KAIP VAI 
STĄ NUO UŽKIETĖJIMO IR JO SIMP
TOMŲ!
Seni žmonės žino iš patyr’mo greitą ir švelnu 
Trinerio Karčiojo Vyno veikimą. Jie žino kad 
šis moksliškas mišinys iš pačios Gamtos šakne
lių, žolių ir augalų tuojau ima judint sustingu
sius vidurius ir palengvina galvos sk.sudėjimą, 
nervotumą, skilvio netvarką, nevirškimu.ą, ga- 
žus, nemigą ir stoką apetito. Kam be reikalo 
kentėti, kam imti aštrius vaistus viduriams va
ryt. Gauk šiandien bonką Trinerio ir tegul jos 

geras skonis, Iiuosuojantis veiksmas pradeda
tuojau veikt. (Pastaba: jei negali Trinerio gau
ti savo pamėgtoj krautuvėj, prisiųsk $1.50. pri
dėdamas tos krautuvės vardą, šiuo adresu: Jos 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chicago. ir tam 
štai tuoj bus išsiųsta didelė 18 uncijų Trinerio 
bonka apmokėtu paštu).

Triner’s Bitter Wine
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IŠ LIETUVIŲ SUSI
RINKIMO

Praeitą trečiadieni buvo

TREMTINIAI RUOŠIA 
PASILINKSMINIMĄ

š. m. lapkričio mėn. 27 d.
28 d. 6 valandą vakare bus eitą trečiadieni L- P- D. 7vaĮ vakaro Lietuvių Pilie- 
Lietuvių Darbininkų Drau-, svetainėje, So. Bo-tone bu , čių Klubo salėje, E ir Silver 
gijos Bostono kuopos meti-,vo surinkta .53 lietu- st. kampas, So. Bostone, į- 
nė vakarienė. Ji bus Lietu- viams šelpti. Aukavo: _ vyksta pirmas jatvykėlių- 
vių Piliečių Draugijos sve
tainėj, F ir Silver gatvių

PASKUTINIS PAKVIETI-, AUKOS TREMTINIAMS 
MAS I VAKARIENĘ į ŠELPTI
Ši sekmadieni, lapkričio Lietuvių susirinkime pra-

I BOSTONĄ ATVYKO 65 
LIETUVIAI TREMTINIAI

Pirmas laivas į Bostoną 
su tremtiniais atvyko pra- sušauktas 
eitą

virtadienj, bet dėl blogo oro Kalbėjo is New įorno atvynę. 1'oKius p 
jurose laivas pavėlavo. lai- kę BALF veikėjai. Tarp ki- darome ne pasipelnymo tik- 
vas General Bundy atvežė tų kalbėjo^ J. alaitis. Bal giu, bet kultūriniam

kampas, South Bostone, 
širdingai kviečiame visus

ipti.
S. Mockus 

verka—$6. Po

vyksta
SI u, P. A- tremtinių Šurum-Burum.
$5 aukavo:

* Musų “Dykumos” Kitaip 
Atrodo

Per šešius metus stovėju
si South Bostono dykuma 
palei Broadway, kur be jo
kios prasmės buvo nugriau
ti namai ir palikti tiktai 
griuvėsiai, dabar atrodo vi-

viešas lietuvių pažangaus judėjimo drau-i

, , Po $1 aukavo
darb.ul navičius,

Tik už 1 dolerį nepapras- sai kitaip. Visoj “dykumoj” 
kun. A. Abračinskas, A. P. ta vakariene, nematyta-ne- eina statyba, žmonių knibž- 
Neviera, S. Zavadskas. J. girdėta programa ir šokiai.: dėte knibžda ir greit pradės 
Gurskas ir J. Kasmav.skas. Kalbės ką tik atvykę pagal; kilti nauji pastatai, 

adv. J. naują bilių tremtiniai.
Martin- Tai pirmutinė tokia pigi .Miesto butų statyba eina

proga pavalgyti, pasižiurę- Y?83™ Bostone ir priemies-
V T rai- Priklausyti, pasišokti, Cluose> Šioms Kalėdoms;

a y.v P. laimėti dovanų, kitus pa- A. \d.nak>>._ r. JBatni ir parodyti r

Susirinkime matėsi neina- Musų vakarienėje turesi- 
žai bolševikų, Ruri? stėjo me svečių ne tik iš Bostono 
p:įsiklausyti, ką pasakys p. ir artimųjų apielinkių, bet 

Jurgis ir Sofija Bobeliai, J Černius, kurs ištisus me- įr iš toliau. _ Draugai nor- 
S tąsys Daugėla su šeima, tus nešiojo sovietiško gene vvoodisKiai žada atvykti di- 
Juozas Tauparas su šei- rolo uniformą. Bet ką jie dėlių buriu ir rezervavo sau 

išgirdo, jų. tur but. nepra- stalą, iš Randolph žadėjo 
linksmino. J. Černius sakė. būti drg. Miliniai, iš Lavv- 
kad nuo persivalgymo visi rence laukiame drg. F. Čiu-

Vytautas ir Jonas Gyliai,1 galai suira. o Sovietų Są lionienės su dukterimi, lau-
Facijana Katelė, junga tiek daug kraštų in- kiame draugų ir iš Wor-

— - ’ jo. kad "galų suirimas” at- testerio. Todėl bus proga
rodo neišvengiamas... BoŲ sueiti senus pažįstamus ir 
vikai šitam pranašavimui linksmai laiką praleisti, 
visiškai neplojo. širdingai kviečiame visus

Susirinkime ruvc sekami 
praktiški s.austm.ai. kaip 
padėti lietu tams tremty;e 
pasiekti Ameriką, .s.e.au- . 
sius svečiu

Albinas Baranauskas, 
Vincas Bartkevičius, 
Anelė Bertotaitė,

ma,
Kazimieras Gaižutis, 
Teresė Grigalauskaitė

Daug esate girdėję apie 
_ ačiai pagarsėjusius ir vi
siems įkyrėjusius DP—“Die- 

'1 vo Paukštelius” Vokietijoj. 
Labar turit progos tuos 

^takuti® t v- B “Paukštelius” savo akimisZK’
N., M. Veni-. A. Mockienė, r h.įU lesal°’

PefnaĄ^as kalėdi- 

kienė, ETukife A. Ma-i’niams siuntimams , Euro- 
tioška, J. Naengis. P. Ma- . . ... .
siulis, A, Lausiuiis. A. Sai-palis ir N. N. 'mulkiais su-! Tremtinių Rat. Valdyba 
rinkta $4.55.

miesto statybos viršininkai 
Žada 124 šeimoms naujus 
butus, vasario mėnesiui dar 
36 butai bus baigti statyti. 
Gruodžio mėnesį 8 d. bus 
varžytynės dėl namų staty
čio So. Bostone prie P st.

Antanas Katilius,
Ona Laučienė,
Vaclovas Mažeika su šei

ma,
J. Motiejūnas,
Albina Petkaitis su šei

ma,
Vytautas Rostopkevičius.
Veronika Romikaitė.
Stasys Selenas.
Irena Stankūnienė su su- 

jium, n
Stasys Taraškevičius su . 

šeima,
Liudas Valančiauskai
Antanas Valiliauskas 

šeima ir
Marija Žilinskienė su du

krele.
Pirmuosius tremtinius Bo

stono uoste pasitiko Įvairios 
labdaros organizacijos ir 
aukšti valstijos pareigūnai.

F
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Rep.

Dėl

LDD 21 kuopos K-tas.

Paleido 29 Latvius
Liepos mėnesi atplauku

sieji čia 29 latviai, kurie 
buvo laikomi E. Bostono 
imigracijos punkte, praeitą 
savaitę buvo paleisti laiki
nai Į laisvę, kol Washingto- 
r.as galutinai išspręs jų by
lą. Vėliau tikimasi, kad 
tiems latviams bus duota 
imigrantų teisės ir jų 
"klausimas” bus baigtas.
Latvių likimu labai širdin1 
gai rūpinosi Bostono visuo- apklausinėjimą:- <k.r 
pn.er.ė. kuri tuos “nelegališ- mas.

laike

Bostono Negras Ves Yale 
Futbolo Kon?- lų 

Tyrinėja Mergaičių Patai- Yale universiteto studen
to* Namus i tas, negras L Jackson iš

statė House eina ap- rinktas to universiteto fut- 
klausinėjimas liudininkų Ųolo komandos kapitonu, 
dėl Framingham mergaičių L. Jackson yra kilęs iš Bos- 
pataisos namuose atrastų tono. Spauda daug rašo 
trukumų ir administracijos ąpie tą žymų sportininką 
apsileidimų. Tų pataisos todėl, kad jis yra pirmas 
namų viršininkė. i»r. Mirian negras išrinktas vadovauti 
Van Waters, griežtai už- studentų sportininkų gru- 
ginčijo visus prieš ją iškel- pei.
tus kaltinimus ir sakosi tin
kamai atlikusi savo sunkią 
užduotį vadovauti pataisos 
namams, i kuriuos siunčia
mos kriminaliniai prasikal-1; Praeitą penktadienį, ka
lusios jaunos mergaitės!cla atvyko laivas su tremti- 
“pasitaisvmui”. Liudininku niais, dauS lietuvių nuvyko

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainininkė Akvilė 

Siauriutė iš Dorchesterio.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, ■ 
216 Tremont st., Boston,! 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
VVatches - Jewelry - Diamond* 
Radios . Electrical Appliancea

379 W. Broadway, So.
Tel. ŠOU 4649

Boston

Dalyvavo Lietuvių Pasi
tikime

Gaj-antiju Davimo Jau 
Y ra Atsiliepimu

____  ____ a ~ Lietuvai Remti Draugija jų laikymo imigracijos pa-
Pasitikime buvo labai šir- skelbė "Keleivyje", kad lie- įeigunų priežiūroje. Jų “by-
dingas ir gerai suorgani- tuviai f armėnai ir namų Ją” IVashingtone vedė adv.
zuotas. Atvyko nemažai ir savininkai duotų darbo ir A. O. Shallna, Lietuvos
lietuvių saviškių pasitikti, buto pasižadėjimus lietu- garbės konsulas.
Buvo atstovai ir iš BALF viams tremtiniams Europo- ---------------
centro. :je. kurie neturi Amerikoje Grįžo iš A L Tarybos

Musų valstijoj pasiliko nei giminių nei draugų. Jau) Posėdžio
tiktai 48 atvykę "naujuku- atsiliepė 14 lietuvių, kurie Praeitą sekmadieni New 
riai”. Kiti išvivažinėjo Į i- sutinka tokias garantija* Yorke posėdžiavo Ameri- 
vairias valstijas. Pagal tau- duoti. Bet reikia daugiau, i^g Lietuvių Taryba. Iš mu- 
tybes daugiausiai atvyko Reikėtų šimtų darbo ir bu- gų apielinkės posėdvje da 
lenkų, jų buvo 347. Atvyko to pasižadėjimų, kad Į šią iVVavo A. L. T. nariai J. 
nemažas skaičius ir latvių, laisvą sali galėtų atvykti, Arlauskas, adv. J. Griga- 
99 žmonės. Čechų atvyko daugiau lietuvių tremtinių, jį^ kun. Juras, K. P. Jur- 
tiek pat, kiek ir lietuvių — Y’pač reikėtų susirūpinti geliunas, g. Michelsonas ir 
65 žmonės. Kitų tautybių našlių su vaikais likimu. adv Mileris. Visi ALT po- 
atvyko mažiau. kurios neturi Į ką šauktis i sėdžiu dalyviai jau grįžo

Pagal tikybas pirmoj vie- pagalbos. _ . Į namo?
toj eina žydų tikybos žmo- Visi galintieji išduoti bu- 
nės, jų buvo 275, katalikų to ir darbo pasižadėjimus 
—263, graikų katalikų — tremtiniams prašome kreip

tis i Lietuvai Remti Drau
gijos vadovą Mr. J. P. Tui- 
pilą, 540 E. 7-th st., So. Bo
ston, Mass. Galima pasitei
rauti ir telefonu SO 8-2885.

118, protestonų — 96, pra
voslavu — 46 ir be tikybos 
—3.

Lankėsi Redakcijoj
Praeitą ketvirtadienį mu

sų redakcijoj lankėsi p. Jo
nas Černius, buvęs vieną 
laiką Lietuvos generalinio pirmadienį
štabo viršininkas. Jis buvo eambridgietis 
atvykęs i Bostoną su pra- Daniel Di Giambattista, še gunus

Jį’IS ateiviui šplnė ■“—r'

Tel. ŠOU 2712 arba B1G 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir Chirurgą*
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko A kini na

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-S 

534 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

APS1DRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadvvay,

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SObostor. 8-0948
R«s. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Maaa.
Tel. PArk^ey 7-1^3 W

saviškius pasitikti. Teko 
matyti uoste prie pasitiki
mo M. Mic-helsonienę, K. 

naudinga yra Namaksienę, J. Tumavičie- 
biznio skel- nę, kun. Abiačinską, kun. 

Jurą ir kitus veikėjus.

tesia-

“Keleivyje” 
daryti visokius
bimus ir pajieškojimua.

Dvaavn, mo.o.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

Komedija 'Muzikantai’
Koncertas - Tautiniai Šokiai

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais:
nno 16 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
. Inman SU arto Csatral ■<
CAMBR1DGE. MASS.

Lankės: Draugai Tručinskai
ŠĮ antradieni musų re

dakcijoj lankėsi seni “Ke
leivio” skaitytojai, draugai 
Tručinskai iš Lavvrence. Jie 
vyksta gyventi Į pietinę Ca- 
Iiforniją, Vista miestą, ne 
toli San Diego

SEKMADIENI,

Lapkričio-November 28., 1948
MUNICIPAL BUILDING SALĖJE

EAST BROAD'vVAY (tarp G ir H gatvių) SO. BOSTON, MASS.

TaL ŠOU 2806
DAKTARAS___

J. b. Pašakarnis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nao 9 ryto iki IS

447 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

it- -- • L vv“ Buvo užė-
Uzmuse Darbininką . ję atsisveikinti ir laikraščio 

Norwoode prie darbo ?! adresą pakeisti. I naują gy- 
buvo užmuštas: venjmo vietą vyksta Ig- 

darbininkas : Tnjčinskas su žmona ir jų 
Albertas. Kartu su

kalba ir buvo užėjęs Į musų šių vaikų tėvas. Ant jo už- jajs j Kaliforniją vyksta 
ledakciją. p. J. Kasmausko griuvo kasamo skiepo šie- apsidairyti ir lawrenciškė 
lydimas, padaryti manda- nes ir jis buvo ištrauktas iši yjrs. Biila.
gurno vizitą. no griuvėsių jau negyvas. . __________

BANKBT J
Rengia Liet. Darbininkų Draugijos 21 Kuopa

NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO-NOV. 28, 1948
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE

Kampas E ir Silver Sts., South Bostone.

Pradžia 6 valandą vakare ,

Bus skanių valgių ir gėrimų, bus šauni muzika ir 
atatinkama programa.

Musu metiniuose bankietuose dalyvauja daug sve
čių iš Bostono apylinkės kolonijų. Bus jų ir šiame 
bankete. '

Kurie norit smagiai laiką praleisti, bukit su mumis
Visas parengimo pelnas eina švietimo ir labdaros 

reikalams.
Visus ir visas kviečia RENGĖJAI.

Užsimušė Trys Keleiviai 
Orlaivyje

Pirmadieni buvo atrastas 
New Hampshire giriose nu
kritęs orlaivis, kuriame 
skrido trys Lexingtono biz
nieriai, Fred Valenti, Do- 
pald W. Smith ir Virgil 
Jennings. Keleiviai rasti 
negyvi. Kodėl jų orlaivis 
sugedo kelyje, dar nenusta
tyta.

Community Fund Vajus 
Dar Eina

Pirmadienį dar truko iki! 
| užsibrėžtos sumos sukėlimo 
Community Fund vajui be
veik pusantro miliono dole
rių. Vajus turi baigtis šią' 
savaitę, o 6,95.000 dolerių 
dar nesukelta. “Raudono; 
sios plunksnos” draugai
šaukiasi gausiai aukoti.

Ruošia Bostono Lietuviu Tautinių Šokių Grupė, Onos Ivaikienės vadovybėje.
T

Fradžia 3-čią vai. po pietų

Postono Lietuvių Tautinių šokių Grupė

DR. G. L. KILbORY
18 Tremont SU. Rimbai Baildin< 

kambarys 205
BOSTON. Tlef. I>afayette 2871 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Dara Kraujo Patikriaiato 

1 Valandos:
Nao 9 ryto iki 7 rak. kasdien 
Nedėliom, nao 10 ryto iki 1.

BOR1S BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Tclephone: SO 8-3141

K
Ma

liu-
ofy«
rur

cprtą išp šaunus Veteranų Vyrų Choras—Glee Club iš VVorcester, 
gu žymia soliste, Diva Vignaly vadovybėje muziko Vinco Burdulio.
suvaidmt : : .n-a komedija “Muzikantei”, kurioje dalyvauja: meška, 

asi!^^ jj- beždžionė. Gražus Tautiniai šokiai ir kitoki Įvai
Į si link. id,.;nų parengimą kviečiame visus atsilankyti.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- I TYTOJAI 
z- (Inaured 

Movera)
Perkranatom
čia pat ir j to-1 
Hmas vietas.
Sangi prieiiara, kaina prieinama 
226 BRO A DW AT.

SO. BOSTON. MAS*. 
Tai. SOUth Boatnn 481«




