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Amerika Svarsto Ką Daryti 
Su Komunistine Kinija

Valstybės Departamentas Baigia Nustatyti Naują Poli-J 
tiką Kinijoj; Visuomenėje Didėja Reikalavimas Iš

vaduoti Mukdeno Konsulą; Propagandos “Ka- 
Bus Sustiprintas; Maskvoje Posė

džiauja “Kominformo” Atstovai
ras

Valstybės departamentas Lenkai Areštavo
per kelis mėnesius darė pa- prancUZU Piliečiu? sitarimus su žymiais visuo- ^ruilVUZų ruieciUb
menės atstovais ir šaukėsi _ . ~ _ ...
pagalbos Įvairių specialistų, sav Lenkija?
kad nustačius naują Ameri-i^°^vl^1?^a P°Lcijaaresta- 
kos politiką Azijoje ir ypač ™ du Prancūzijos piliečius, 
santykiuose su komunistine Penktadieni policija suėmė 
Kinija. Dabar praneša, kad Prancūzijos konsulato Stet- 
naujoji Amerikos politika Jlne tarnautoją A. M. Ro
jau yra baigta švaistyti. Pa- !’lnaaV-.kada. JIS„vyk-° “*> 
sitarimuose dėl politikos į oi lan į lėkti į Paryžių.. Jis 
nustatvmo dalyvavo buvęs suimtas pakeliui į
valstybės sekretorius gen.',V?'?uvos aerodromą, o 01- 
G. C. Marshall, republiko-i ?’™ ta'Tiautojai Paryžiuje 
nų vadas H. Stassen ir kiti! ™dP?’ kad Jls !s,ed?s.» °r; 
žymus politikai. Sausio mė-!la,vl lr dlnS?s pakeliui Bet* . \ * -................ tornuiitmn nnvn

SUBMARINAS LEID- IA “VEDAMĄ BOMBĄ"

Amerikos povandeninis laivas “Carbonero’’ iššauna vieną bombą, vadinamą “loon.” 
kuri radio bangomis vedama pataiko į greitai lekiančius orlaivius. Bomba iškyla iš 
dūmų debesies. Bandymai daromi Pacifik e. prie Hawaii salų.
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Chambers Atnaujina Kaltinimą 
Kad Hiss Buvęs Šnipas

Aukšto Valstybės Departamento Pareigūno Byla Kelia
Dėmesio; Alger Hisš** Ginasi, Whittaker Chambers 

Kaltina; Eina Koplonaitės ir Harry Bridges By
los; Bolševikų Agentų Bylos Prisidės 

Prie Apsivalymo

\ Išgelbėjo 18
Bomberio Lakūnų

Nevv Yorke jau antra sa
vaitė eina atnaujinta Alger 
Hiss bvla dėl davimo slap
tų valdžios dokumentų ko- 

Praeitą šeštadieni vienas'munistų agentams. Alger 
Kanados karo laivas isgel-. Hiss buvo aukštas valstybės 
bėjo 18 Amerikos lakūnų,
kurių orlaivis, B-29, nukri
to i jurą ties Bermuda sa-

departamento pareigūnas ir 
pagal Whittaker Chambers, 
buvusio komunistų agento.

nesi bus sušaukti visi Ame 
likos diplomatai Azijoje i 
Siamo sostinę ir ten bus ap
tarta naujoji politika. Klau
simas eina, kaip sulaikyti 
bolševizmo plėtimąsi Azijo
je, kad jis iš Kinijos neper
simestų į kitus kraštus.

Kinijos klausimą paaštri
no kinų komunistų barba
riškas pasielgimas su Ame
rikos konsulu, Angus Ward, 
kui> buvo areštuotas Muk
dene su keturiais bendra
darbiais ir laikomas aklai 
uždarytas kalėjime. Ame
rikos vyriausybė kreipėsi Į 
visas valstybes, kurios pa
laiko rvšius su Kinija, kad 
jos visos dėtų pastangas iš
vaduoti areštuotą diploma
tą ar bent padėtų su juo su
sisiekti. Bet Amerikos vi
suomenėj vis griežčiau ke
liamas reikalavimas, kad 
vienaip ar kitaip Amerika 
pati savo diplomatą steng
tųsi išvaduoti iš bolševikiš
ko kalėjimo.

to tarnautojo tėvas buvo 
nuvykęs sūnų išlydėti ir ne
sulaukė jo aerodrome. 
Prancūzai sulaikė lenkų or
laivį ir visus jo tarnautojus. 
Panašiai buvo suimtas ank
sčiau Amerikos pilietis ar
chitektas H. Field.

šeštadieni lenkų policija 
suėmė Prancūzijos ambasa
dos tarnautoją vertėją, F. 
Renaud. Prancūzija dėl 
areštų protestuoja.

Nutarė Blokuoti
Albaniją, Bulgariją
Jungtinių Tautų Seimas 

praeitą savaitę nutarė pra
šyti visų Jungtinių Tautų, 
kad jos uždraustų ginklų 
gabenimą Į Bulgariją ir Al
baniją. nes tos valstybės 
nesilaikė Jungtinių Tautų 
nutarimo nesikišti Į Graiki
jos karą. Prieš tą nutarimą 
balsavo Rusijos atstovas ir 
visi rusų satelitai, neišski-

DarbininkųAtstovai
Vyksta į Londoną
Amerikos Darbo Federa

cijos atstovai praeitos sa
vaitės gale išvyko Į Londo
no darbininkų unijų tarp
tautinį kongresą. Nuo A. 
D. Federacijos išvyko; pir

Naujoji Lietuviu 

Transportai

Reikalauja Jėga 
i Išlaisvinti Konsulą

Amerikos legionierių or
ganizacija praeitą šeštadie- 

1 nį pasiuntė vyriausybei rei
kalavimą, kad Amerika pa
statytų Kinijos komunis-

lomis praeitą trečiadienį. į liudijimą, jis reguliariškai 
Orlaivyje buvo 20 vyrų, is! davinėjo slaptus dokumen- 
jų du žuvo orlaiviui kren-|tus iš valstybės., departa - 
tant į jurą, o kiti dvejuose j mento Rusijos agentams, 
mažuose laivukuose tris'
dienas plaukiojo vandeny-’ Whittaker Chambers hu
ne laukdami išgelbėjimo, vo komunistų agentas iki 
Lakūnai buvo išgelbėti 385 1938 metų ir dabar jis teis- 
mylios nuo Bermudos salų. me is naujo liudija, kad Al-

mininkas W ililam \jri
David Dubinsky, George 
Meany, George Hąrrison ir 
Charles McGovan. Tarp
tautinis unijų kongresas po
sėdžiaus Londone. Jame 
dalyvaus ir CIO unijų at
stovai. Kongresas tęsis nuo 
lapkričio 28 d. iki gruodžio 
9 d. Jame bus atstovauja
ma apie 50 milionų organi
zuotų darbininkų Ameri
koj, Europoj, Afrikoj, Azi
joj ir Australijoj.

POLICIJA NUVERTĖ 
PANAMOS PREZIDENTĄ

Lapkričio 23 d. laivu “Gen
erai- McRae” i New Yorką at , . . x , . ..
vyksta 58 lietuviu šeimos. At- ult™atU™.’ PaleiStl

vyksta:
Kazys Alminas Juozas An 

driušis. Jurgis Apanavičius,
Gražina Banevičius, Albinas 
Barulis, Justinas Bernotas, Me
ta Bitneris, Ona Buragaitė. Ju
zė Bytautienė. Agnietė Didžba-

Į areštuotą Amerikos konsu 
lą Mukdene ir, jei Kinijos 
komunistai greitu laiku to 
nepadaiys, kad butų pasiųs
ta kariška jėga suimtąjį 
konsulą išvaduoti.

Legionieriai pabrėžia, kad 
lienė, Bronius Dimbelis, Stefa- iki šiol visos diplomatinės

Visa eilė orlaivių ieškojo 
nukritusio bomberio, bet iš 
oro nepavyko lakūnų paste
bėti per ištisas tris dienas.

Praeita savaitė buvo ne
laiminga bomberiams B-29. 
Du bomberiai trečiadienį 
susidūrė ore virš Stockton, 
Calif., 18 lakūnų žuvo ne
laimėje, 3 išgelbėjo, šešta
dienį ketvirtas bomberis 
B-29 nukrito Floridoj, pen-

ger Hiss buvo ne tik prie
lankus komunistams, bet 
buvo komunistas ir aklai 
pildė komunistų įsakymus. 
Pagal W. Chambers liudi
jimą, Alger Hiss ir į vals
tybės departamentą nuėjo 
tarnauti, kad galėtų dau
giau informacijų pavogti iš 
valdžios ir suteikti Mask
vai.

. i riant nė Jugoslavijos.
Eui opoje Amenka n An- Kaip tas nutarimas bus

glija pradėjo griežtesnę 
propagandą prieš Rusiją ir 
neby<*enkina tiktai gyni

vykdomas, dar nėra žino
ma. Manoma, kad Jungti 
nių Tautų organizacija pra'

mosi taktika, bet kelia Ru-i-yg Kelias valstybes paimti 
sijos režimo namas suny Bujgarjjos ir ypač Albani-
,')e* 11 5'u^alclU laužymus. jos sjenu priežiūrą i savo 

Is Maskvos praneša, kad rankas "
ten posėdžiauja visų “ko- _______________
minformo” partijų atstovai.
Sako, kad komunistinių Šį KETVIRTADIENI 
partijų atstovai susirinko l PADĖKOS DIENA
gauti instrukcijas iš Mask-į
vos diktatorių, kaip kovoti 
prieš didėjantį “titizmo”

Po visą Ameriką šį ket
virtadienį, lapkričio 24 mi-

pavojų. Rytų Europoje vi- nima, kaino Padėkos Die
sokie opoziciniai elementai 
bus raunami be jokios ato-

na, bet ypatingai ta diena 
yra minima Naujosios Ang-

dairos. Vien į-ytinėj Vokie- lijos valstijose. Padėkos 
tijo; ne mažiau, kaip 15,-j Diena vra švenčiama prisi- 
000 opozicinių žmonių su-'minimui pirmųjų kolonistų 
gaudyta šiomis dienomis,. vargų, kada jie tik su vie- 
Lenkijoj eina kruvinas va-Įtinių indijonų pagalba ga- 
lymas “gomulkinių’’ komu- Įėjo sulaukti pirmo gero 
nistų. “valymas” stiprina-' derliaus ir užmiršti badą 
mas ir kituose kraštuose

Sudužo Orlaivis su Vaikais
ČECHAI KONFISKAVO 

AMERIKOS BIULETENI

Keleivinis orlaivis su 35 Čechijos vyriausybė kon- 
keleiviais, tarpe kurių 29 fiskavo Amerikos pasiunti- 
vaikai, nukrito Norvegijoj, nybės leidžiamą biuletenį 
Orlaivis buvo atrastas šį Prahoje už įdėjimą vienos 
antradienį; 26 keleiviai ras- Jungtinių Tautų tarimų re
ti negyvi. jzoliucijos.

Nakčia iš šeštadienio į 
sekmadienį Panamos res
publikoje policija sukilo ir 
nuvertė prezidento Daniel 
Chanis valdžią. Vice-prezi- 
dentas, Roberto F. Chiari, 
užėmė prezidento vietą. 
Nuverstasis prezidentas val
dė kraštą tik 4 mėnesius. 
Jis irgi buvo įkopęs į val
džią per ginkluotą pervers
mą.

Norwoode Koncertas ir
Prakalbos Šį Sekmadienį

Šį sekmadienį, lapkričio 
27 d., Norwood, Mass., lie
tuviai minės Lietuvių Bend
rovės 35 metų įkurtuvių su
kaktuves. Ta proga rengia
mas koncertas, kurį išpildys 
Gabijos Choras, vedamas 
muziko Jono Dirvelio.

Minėjime prakalbą pasa
kys J. V. Stilsonas iš Bos
tono. Pradžia minėjimo iš
kilmių 3 vai. po pietų. Kvie
čiam/ atsilankyti visi vietos 
ir apielinkių lietuvai.

J. P. Thomas Byla Atidėta

nija Domeikaitė. Salius Eliso
nas, Andrius Endrikaitis. Sofi
ja Gedvilas. Bronius Genys,
Vaclovas Girnius. Jonas Grigai
tis, Kristupas Gudaitis, Romu
aldas Jagminas. Antonia Januš
kevičius, Juozas Jasinevičius, .
Marija Jasinskienė, Vaclovas RUSIJA NEPALEIDŽIA 
Inčys. Juozas Kananevičius, Al-! JAPONU BELAISVIŲ
fonsas Kantakevičius, Petras! ----------
Klevečka. Juozas Ktmkevičius. ; Japonijos vyriausybė 
Adelė Kristopavičius, Ona Le i iš naujo skelbia, kad Ru- 
nortavičius. Petras Maželis. Ka-Isija vis dar nepaleidžia ja- 
zys Mažonas. Kazys Navickas. pOna karo belaisvių, ku- 
Jonas Paovis, Anna Pešal. Jo- rjuos rusai paėmė į belais- 
nas Radzevičius, igmas Ka- j ve fivį fjjenas l<aro prieš
Juozas Rvgelis. Viktoras Salat-i •Ja.Poal«- Rusai siais me- 
ka. Martynas Siekas. Jurgis pažadėję paleisti
Savokaitis. Vincas Sukudelskas.

pastangos išvaduoti suimtą
jį konsulą nedavė rezulta
tų ir Amerika tiktai apsi
juokina pasaulio akyse ne
išvaduodama savo atstovą.

Alger Hiss ir dabar gi- 
ki lakūnai žuvo, 4 išsigel-’naši nebuvęs komunistu ir 
bėjo.

POLICININKO KEPURĖ 
WESTMINSTER BOKŠTE

Juozas Sitkauskas, Kazys Sra- 
gauskas. Jonas Starka. Kazys 
Starelis. Valerija Stanevičius. 
Pranas Stanis. Jonas Tamulis, 
Petras Taškus. Alksandras 
Traška. Marija Turenka. Elz- 

Į bieta Vaišvilaitė, Bronislova 
Veisaitė. Antanas Valiušis, 
Juozas žemaitis ir Izidorius Žu
kauskas.

Lapkričio 21 d. laivu “Marine 
Jumper" iš Italijos į New Yor
ką atvyko šie lietuviai:

Juozas AseviČius, Bronius 
Barzdžius. Kazys Gineitis, Pet
ras Gaidys. Teofilius Janulevi- 
čius. Kazimiera Kausaitė. Ka
zys Narsčius, Eduardas Tallat- 
Kelpša. Bronius Užensenis. Pet
ras Vaškys. Petras Gedvilą ir 
Edvardas Slapšys.

JAPONAI {VEDA
LOTYNŲ RAIDES

Kongresmono J. Parnell 
Thomas byla Washingtone 
dė lsukčiavimų atidėta iki 
sekamo pirmadienio.

Japonija daro bandymą 
priimti rašyboje lotynų rai
des. Tuo tikslu pradžioje 
leidžiamas vienas savaitraš
tis. spausdinamas lotynų 
raidėmis ir labai plačiai 
skleidžiamas pradinėse mo
kyklose.

Nežinomi juokdariai pra
eitą šeštadienį Londone už
korė policininko kepurę 
virš Westminsterio (parla
mento) rumu bokšto smail- 
galio, 310 pėdų aukštumo
je. Šeštadienį gaisrininkai 
dirbo kelias valandas, kol 
tą kepurę nuėmė nuo bokš
to viršūnės. Du studentai 
vėliau telefonu pranešė vie
nam laikraščiui, kad jie už- 

po 50,000 belaisvių per mė- kopę virš Westminsterio ru- 
nesį, bet paleido šiais me- rų ir iškėlė pavogtą polici
tais tiktai 75,000 vyrų. Ru
sai buvo paėmę virš 500,000 
pasidavusių japonų i nelais
vę ir naudoja juos prie Įvai
rių darbų jau keturi metai 
po karo galo.

WASHINGTONAS 
MINĖS 150 GIMTADIENI

ninko kepurę, kaipo stu
dentišką šposą.

PADEGINĖJO NAMUS, 
KAD BŪT UŽDARBIO

Washington, D. C., mies
tas 1950 metais minės savo 
įkurutvių 150 metų sukak
tuves. Ta proga rengiama
si nrie įvairių iškilmių ir

Lovvell, Mass., gaisrinin
kas John W. Gotham, 32 
metų vyras ir 7 vaikų tėvas 
prisipažino policijai, kad 
jis padegęs 35 namus, kad 
galėtų dalyvauti jų gesini
me ir užsidirbti po SI Į va
landą už darbą. Jis sako, 
jo šeimos išlaikymas taip

nedavęs jokių slaptų doku
mentų Maskvos agentams. 
Tą ginčą teismas iš antro 
karto sprendžia, nes pirmą 
kartą prisiekusieji negalėjo 
prieiti vieningo tarimo, 8 
buvo už apkaltinimą, o 4 
buvo už išteisinimą.

Alger Hiss byla kelia di
delio susidomėjimo, nes ji 
parodys, ar Maskva turėjo 
valstybės departamente sa
vo agentą, kurs jai ne tik 
duodavo informacijų, bet 
kurs aktingai darbavosi Jal
tos garsiojoj konferencijoj 
ir padėjo surašyti nelemtos 
atminties “Jaltos susitari
mus.”

Kitos dvi bolševikų bylos 
irgi kelia daug dėmesio, tai 
Judith Coplon ir rusų dip
lomato V. Gubičevo byla 
dėl šnipinėjimo Rusijos 
naudai ir San Francisco 
mieste einanti Harry Bridg
es byla dėl melagingų pa
rodymų, kad jis nepriklau
sąs komunistų partijai.^

CIGAREČIŲ RŪKYMAS 
ŽYMIAI PADIDĖJO

laukiama, kad per 1950 me-Į brangiai kaštuoja, kad jis 
tus Washingtone apsilankys turėjo pasidaryti sau ekstra
ne mažiau, kaip 15 milionų 
žmonių. Normališkai musų 
sostinę |>er metus aplanko 
4 milionai žmonių.

šiais metais Amerikos 
žmonės surūkys per visus

uždarbio. Gaisrininkas pa-!metug 35g biHonus cįgare- 
degėjas traukiamas teismo arba kiekvienam žmo- 
atsakomyben. gui, rūkančiam ir nerūkan

čiam, tenka vidutiniai po

Gresia Kasyklų Streikas

Derybos dėl sutarties an
glių kasyklose eina labai

Austrija Nuvertino Pinigus

Austrijos vyriausybė nu
vertino savo šilingą, u? do
lerį dabar bus skaitom.'

3,400 cigarečių {>er metus, 
į užsienius šiais metais 
Amerika išvežė 21 bilioną 
cigarečių. arba keturius

r . • ii oi oc -i • oe -t . kartus daugiau, negu išvež-lėtai ir yra pavojaus, kad nuo 21-36 iki 26 šilingų . . * * .
lapkričio 30 d. mainieriai Turistams už dolerį bus. davo pnes karą, o vidui su-
vėl i^is į streiką. Valdžia skaitoma 26 šilingai, o pre vartojama dvigubai dau-
dar nepasisakė tuo reikalu. į kybo j 21.36 šil. giau, negu prieš karą.
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APŽVALGA S

PREZinr^TO TRtKAXO LAIAKAS lietuviu kongresui

The WHITC HOUSC
WAtMINOTON

2,

Kas Savai
ETŲVIŲ KONGRESO

PASISAKYMAS
<JAV
J-ngYr..

.Zi _ . - -.u
Amerikos Lietuv ’ų K n- 

resas priėmė daili ?• ai. ių 
-rimų. Vieną kongre^ pa- 
isakymą dėl Lietu** -s iš- 
isvinimo au ; asKezėm- 

uoj po kongreso. Daba. 
elbiame svarbesniu-: -ius 

asasakymus dėl Ame...- .-
o lirikos.
Dėl dabartinė.- tamiauti- 

„ės padėties liet. 1.. K 
gresas sako:

Dabar-Yr.:- tarp utir. i .- 
misis yra fatacr..u T^r-rar. . 
Ja’.:.- ir : >rer. -
jose padarytu poi:t:r..ų .-.-a 
ir blogu par. arkymų aalikizra-. 
Apleidimas Vidurio Eur t> - r 
Kinijo tautų. Beri y r b. <a .... 
veto apeikto- JongT.-.ė- Ta-*.- -. 
didelės ginklavimosi :Sla:oo> .r
Marshabo plana.-----yra .<a ra.
kurią moka"*e už nevy 
patvarkymu.-. StaEr. 
tus lengvatikiams • ascar - 
stybininkams. . . .

Slaptieji (Jaltos. Tererar; ir 
Potsdamo! poiitiria -prer.V- 
mai niekad r.ebtr. ra:': - *..
nei Jungtinių Valstybių —ra
te. nei Anglijo- parlamer:-. 
Pat: Ką r t*u -
laužė ir atmetė Ja.: - .r i' :.-- 
damo susitarimų raidę r 
šią.

Todėl. Amerikos Lietuvi- 
Kongresas su pagarba ra*ie.-:la 
ir sinki Jungtinių Valstybių 
prezidentui, valstybės -ekra 
nui ir kongreso nariams:

Kau Jungtinio Va .-: • ■ -
riausybė atšauktų m toto vi
same pilnume; r.erat; tik uotu- 
politinius Teherano. Jaltos ir

• . T ' .. S - ■ ų

u -
ma >•

Lear Lr. Jurge_a:

TRUU DIDŽIŲJŲ
SPRENDIMAI

Z =uu ha??7 to seai 
5 jtave ratnered ia

1 I - -
’.-.i." Ameri.-::-.. Aria ii ja ir 

Po dervbu bu-“ ■ -* J *
•. ai '...........
prieita susitarimo. oet kas 
sutarta, nebuvo pagarsima. 
T..< .ė..-ų. kai valstybės
r eklere rius. Dean Aches n. 
,ų nuvykęs i vakarinės 

X Kieti, s - •stinę B :»nn a 
ir i Le. lyna. • ... lė ..i-Kė- 
ti ką "trys didieji" nutarė.

Apie "tris didžiuosius" 
Paryžiuje galima kalbėti 
ak kabmese. Is rą "tn;ų 
tik viena valstybė turėjo 
-? rai -• ; er.ūžiama ■ aisa—X » —

va-~ Amerika. Prancūzija yra 
- riklaus': ma nuo Amerikos 
ginklų ir ekonominės pa
galbos. Anglija taip pat. 
Todėl Paryžiuje buvo pri
imtas ame: ik r.iškas nutari
mą.-. <■ • raneuzai ir anglai 
s u WashiqgtMio sprendimu, 
gerumu ar blogumu, turėjo

Paryžiuje buvo tartasi 
a; :.z Y kirtiją ir tu. o nu
tarta Vokietija padaryti 
"Vakarų valstybių partne
riu.” išvertu.- tą posaki Į 
• an rasta kalba, reiškia, kad

_IJ--’ įtvi;.j
-.-ra

te you 
v* aeress the cųur.try i 

You are to be
y r- save
yc'-r kinsmen cverseas 
ar.d čuties cY— = ųree

iasure sc s.e<=—

gpeetiags aad best vlshes 
Tark far the aeeting af 

sod to thase Aaericaas 
b« you represent.

ecsgratulated for the coefcribvti< 
aad for your aesire that 

■sy share the benefits and privile^es 
?eople vhieh ve in the United Statas

Zesprce *.re existence la tfcia ecrld of thase ano 
clace roner ar.i ziri.t abore freeda and Justice I have faith 
ir -.be’ pecpie cf che »orld, faith that ssen and voasn likę 
yc. and re car. acr.ieve a Just peace for ali the scrld on 
erinei dės ei Yreeicc: and Justica aad that with God's help
*e v; ac.-Y.eve cr-s gosi. I 

nd *1.11 *crk *Yth your
that you aust share that 

it to help aake it a

Texr sincerely yours,

•'r. Ccnsbar. tinę H. Jurge^a,
Lirectcr,
iithuaniar. Anericar. Znfcraaticn Center, 
233 3roadway,
Xew Terš 7, N. T.

mus. Kur.e 
□anaikirui:

Kad. atšaidrcs ? 
aerarifikuotv - bJojr: 
Yynius. Jungtinių 
vyriaus v cė

Unijų Internacionalas

Lapkričio 28 diena bus 
svarbi tarptautiniam darbi
ninkų judėjimui. Tą dieną 
Londone susirenka Įvairių 
šalių darbininkų unijų at- 

i kurti

suvažiavimą’* su “doleriu 
kitu aukų.” Ar suprantat, 
mielieji kulturkarčiaminin- 
kai, kad bolševikų “gyvu
mas” priklauso nuo kapita
listinio "dolerio kito .'

«►
stovą! įkurti savo tarpiau* lN> Statyba 
tim susivienijimą « r ree . .
World Labor Confedera- Praeitą savaitę preziden- 
tioni. Iš Amerikos i unijų tas Trumanas pasirase pir-
tai otautini kongresą vyksta mą pinigų paskyrimą pigių i A •• -• * • * Kutu ct-itvRai kori"ir Darbo Federacijos ir CIO butų statybai, pagal kon 
unijų atstovai. ’ | greso priimtą bilių apie sta

Laisvojo pasaulio organi- tybos rėmimą. •
zuoti darbininkai galutinai 
Įsitikino, kad su komunis-

Pradžiai prezidentas pa
skyrė $20,375,400. Tie pi-

ais dirbti bendrose orgar.i-i nigai bus paskirstyti .arp 
zacijose yra visiškai negali- 108 miestų ir iš jų bu.- pa
ma. Dėlto visos laisvosios' -= tatyta l-i-4,500 butų, m.až- 
unijos ir Dasitraukė iš ko-į daug pusei miliono žmonių, 
munistų apsėsto \VFTU, •’5U tuo prezidento patvar- 
kuriame dabar paliko tik kymu valstybė Išeina Į >ta- 
bolševiku vadovaujamos tybos bizni prieš statyba?* 
unijos. * ; kompanijų riksmą ir tnukš-

Kova dėl uniju apsivalv-
mo nuo Maskvos plauko to-į Kongreso Paimtas bilius 
talitarininkų dabar eina ne numato skirti is iždo pinigų 
tik atskiruose kraštuose, bet pastatymui 810,000 pigių 
ir tarptautiniu mastu. r>uuš artimiausių še-

šių metų. Pradžiai Chica-
Ar Jie Bučiavosi? miestas gauna paramos

L .... 21,000 butu pastatymui.Antanas Bimba aiškina 
"Lai.-.ės" skaitytojams, kad
iis ?u Juozu Tvsliava nie- • • 
kada nesioučiavo ir sakosi 
dargi nenori.- su Juozu 
brooklvniškiu bučiuotis.

Neu* Yorkas—20,300 ir ki
ti miestai mažesniam kie
kiui naujų pigių butų.

Po ilgo delsimo pagaliau 
ir Amerikoje valstybė pasi- 

_r . . ... . , . Juto negalinti būti abejinga
Kaipo kandidatas į bolseu- 3kau(j2iam butų klausimui. 
Riškus šventuosius. Antanas -o-'
Bimba bučiuoja tik Mask- Pagerbs Pruseika

atkur.i stiprią Vokieti- minę bombą tylima.
"lygsvarai palaikyti." musų vadai jaučiasi pra- ar koloniją.

Žinoma, tu pačiu atsiKur- mie. ję progą padaryti pa- Maršalo Rokossovskio pa- 
ir vokiškas : av" n-, kurs šaulyje tvarką, kol jų ran- skyrimas rodo, kad Maskva 
rba susidės su Maskva ar= koše bafs galingiausio gin= negali net

scn-. minin Yez »vėliau • ir austumus rusus i Rvtus. kio monopolis. Dabar 
pats vienas gręs Europos kia

vakarinė

:.c. ,la~

OTi^r^T'Ž. J

patvar- 
Yalsty’oiu 
pareikš::

savo pasiryžimą
pagrĮmą Atlanto fą.rt-^r: u...

ta.k..'.:.:._. v..............
Tams ir bovusim.- priešam- 
at:tir.karr.a: su
Jungtinių Tautų ĮMū m. 
šio 2 d. Deklaracija 
prisidėjimu prie šių principo, 
pareikštu tarpta.tir.ė-e -u'^tr- 
tyse. pasirašytose 1942 m. -t 
Suvienyta Karai i a ir J . r .r 
mis Valstybėm:-:

Kad Jungtinių Valstybių vy
riausybė verstų 
čiu šventumo, taip daug - 
tintų atstovų garsinamo 
1939 metu. reikalaudama.

a •« « •c.-net:*2 tran.-::
.-£t mis teisėmis ; 

Bendruomene"
"At-

.v.-.

- v - atžvilgiai.
Vokietijos karo nramo-

do
ja

tautų laisvei.
Amerikos vada: ilga: bar

škino atomine bomba, kai
po taikos ir dar rusų r.eap- 
sė.-to pasaulio laisvės 
ranti Šian liei ai ie

J 4- 
a: r

nes kariautą Rusijos provinciją, vos Juozo pantapiius.
Mums Vodosi. kad visai Chieagoj bolševikai ren- 

r.esvarbu. ar Bimba su kuo ?ia bankietą Leonui Prusei- 
nors bučiavosi ar ne. Svar- Kai pagerbti. R. Mizara siu- 
bu tai. kad ir Bimba ir Tys- !o net ir toli nuo Čhicagos 
iiava išėjo i siuvėjų unijos esantiems bolševikams pirk- 
lietuvišką Lkaią ‘ "bendru;to bankieto tikietus ir 

vokiškos bijo, kad kilus karui Lenki- frontu" ir vieningai stojo "dvasiniai ’ užkandžiauti
ia nepersimestų i Vakaru už delegatą, kurs sutiko už; pagerbtuvių puotoj, 

atrodo “vadovavi- pusę. Todėl Lenkijos ar- delegato vietą išiicituoti sa- siūlome Leono Pru-
įsauiiui.” kaip ji vyk- mija. policija ir visas šalies v" Įsitikinimus. , veikos bankieto dalyviams
Jaltos sapnų pabudę tvarkymas pavedamas Mas- Kaip tai atsitiko, kad Patl u pauovą is Kepto

i£.n Lni u
surasti sau kur.u irrei- tarpe

Europeie stiprių armi- dūšia atsidavusių žmonių li
tai reiškia

nės dirbtuvių ardymas ir 
perkėlimas i vokiečių rute- 
ti .tas valstybes bus sustab
dytas. Po kurio laiko bus 
atstatyta V“kletij« - armija, 
o su armija reikės leisti vo
kiečiams atstatyti ir karo 
pram. nę. Vokietija gris Į 
Europos tautų “šeimą" ir
bus atgavusi savo “veikimo __
:a>vę. Po platų pasauli nusKam- džio -. nujos

J kiu garantijų Vokieti- bėjo žinia, kad Ma.-kvos Lenk? - prezidentas Bie- reikalingas ir Kitais sumeti
ja negali duoti, kad ji po vyriausybė paskyrė sovie- rut m.-.-ibė. kad Lenkijoj niais. Maskva padaugino TVo-''1jat^p^ ?
kurio laiko nepasuKs savo tišką maršalą. Konstantiną yra ^naiau* antikomunisti- savo “satelitų" skaičių, su- jistai jaučia. Kad toks ben-
oolitiKos i "Rvtus." i koki Rokossovski. Lenkijos karo nio raliai©, negu bet ku- Kurdama neva tai nepri- djas frontas tarp Amerikos

.a; o
— (SC
do .- 
vadai.

Rokossovskij \ aršuvoje

kvos piistatytam maršalui, bolševikai ir 
kurs su savo iš Rusijos atsi- staiga susitarė 
vežtais ir vietoje suverbuo- bendrą kandidatą? 
tais ištikimesniais komunis- Su r.učkiu ar be 
tais tvarkys šąli pagal Mas- bet lietuviškame , siuvėju 
kvos nurodvmus. unijos lokale Brooklyne tys-

valvmas. Maršalas’ Rokossovskij Aviniai ir bimbiniai yra

tautininkai; chameleono, o vietoje pra- 
ir surado kaibų siūlytume paskaityti

i_ bendrame fronte ir visi de- 
nusiteikę uni-

rs naują Rapallo ar 1939 ministeriu. Akių dūmimui riamj uitame “liaudies de- klausomą rytinę Vokietiją, '^davikų ir neva lietuviškų

iš "Laisvės” ir 
bučkio/"Viinies” 1931-1935 metu. 

ką tie laikraščiai rašė apie 
Pruseika.

Paragavę chameleono mė
sos ir pasiklausę bolševikiš
kų pamokslų apie "frazių 
maišą." Pruseikos bankieto 
dalyviai pajaunės bent 15 
metų ir supras, kokioj veid-

ištraukas

metų Stalino-Hitlerio pak- buvo pridėta, kad Lenkijo- m^kr-t: s” krašte. Jis sa- Vokiečiams patraukti i sa- Paęr;or4 F1"3 ^e.( 
tą. T .kių garantijų Vokie prezidentą.- Bierut. kuri ir- ko. k:r: Lenkijoj veikia “iš- v° pus* Maskva gali nutar- -ėir.ia atsikratyti.

sėda. kurios1 rainių sutveje jie puotauja.

Karčiams

py suoary:-ū.~ su t. 
jos. Lietuvos r Lenkijos Res
publikomis, ir atšauktų Ru-ijo- 
okupacines pajėga- ir poiici - 
bei partijos aparatą i- rr.ir^t 
jų valstybių:

Kad Jungtini; Val-ty'o ; v 
riausybė pa:r-.: . ėrr,<---n egz --
tuojančią grę mę tarptautinei 
taikai ir sau gurnu i pasėkoje 
ginkluotųjų grumtynių, ter^-i-

*:z.a ^a.: mest.- į i asų gie- Komitetą ir į pontniurą.
bi. jei už tai bus pažadėta------------------------------
suvienyti visą Vokietiją ir
apkarpjti Lenkiją. O toki 
pažadą vokiečiams gali 
duoti tiktai Maskva.

Jaltos politikieriai, kurie 
per -avo neapdairumą ir 
t'-umparegystę pagimdė 
šiandienine ; adėti. dabar

tęsiančiu ru.-u < <ur/;< * -e rr.e-a5; j priešingą politiką
"r“._ r *ar il" a- ir prieš jų pačių padėtą su

kurti sovietišką pavojų ban
do atstatyti vokišką pavojų.

'suvereninėje" Ukrainoje (ku
ri yra Jungtinių Tautų narė) 
ir. kaipo pareigingas Jungtiniu . , ,
Tautų narys ir nuolatinis Saul kad Maskvos impenalizmą 
gurno Tarybos narys, panaudo- -Uiaikius. Azijoje, tur būt, 
tą pataikomus Jungtiniu Tau- bus bandoma atkurti JapO- 
tų čarterio nuostatus; niją. kad japonų durtuvais

Kad Jungtinių Val.-tybių vy- sulaikius Rusijos plėtimąsi 
riausybė naujai pareikštų -avo Azijoje.
politiką, išdėstytą 194" m. ..e yajp atrodo "trijų didžiu- 
pos 23 d. Iieėianiią Sonetų Są- jų- 5U5itarimas parviiujė. 
jungos suktą pokt.Ką ir gro- £uropa nega]; pu.

J' siau padalyta, kai 100 mi- 
Rusi-

WI.ADISLAW GOMULKA

Buvęs lenku komunistų parti
jos sekretorius pateko Stalino 
nemalonėn ir dabar bus teis
me išmėsinėta®, kaip vengrų 
komunistų vadas Rajk.

jų susitarimas
. >r —

buoniškus veiksmus, sąmomn 
gai daromus tiksiu sunaikinti ..
Lietuvos. Latvijos ir Estijos Įlon'i J03 ZTPfjni^. - 
Respublikų politinę nepriklau- J®3 PajĮ*n&ti visai atskir- 
aom
ir kad—i 
rišką 
Pabaltijo

.Mukdeno Paslaptis
Amerikos konsulas Muk

deno mieste. Mandžurijoj. 
Angus Ward. ir jo keturi 
bendradarbiai yra komunis
tų suimti ir laikomi kalėji
me. Konsulatas Mukdene

Lietuvoje buvo 
'klebonų karčia- 

iminę tą karčia- 
ę gadynę lietuviški bol-

".:tm nkai.” buvusio1^ Maskva Įsakys. ševikai buvo sugalvoję
omunistų parti- Maskva parinko maršalą ikurti lietuviams Brooklyne b.uvo nutarta panaikinti. Bet 

Wladfere-!Rokossovski Lenkijai vai- gulino karčiamą. pavadin- vl.et°J išleisti diplomatus, 
dyti todėl, kad jis esąs "ien- u "kultūros centru." Bet komunistai juos padė
kų mylimas” ir net esąs gi- bolševikiškai viskės kultu-;j° Į kalėjimą buk tai už su- 
męs Lenkijoj. Apie lenkų rai nepasisekė, miestas ne- mušimą kokio tai kiniečio, 
“meilę” tam maršalui len- davė laisnio ir dabar iš kul- Nutarimas konsulatą už- 

komuništų par-!kai pasakoja Įdomių daly- turkarčiamos bolševikai pa- daryti buvo padarytas ge- 
Pąjfr ku. Rokossovskij lenKams darė savo spaustuvę ir šiaip ^žės 1S d., bet komunistai

‘ v-- ’ ’• ‘ ms mulkinti kon:?ulo neleido išvykti, o.

Kl
Lenn:
jos se.-iretc riaus 
w<> < m rikos šalininkai.
Pats G mulka bus traukia
ma- ‘.-.-m. u n ir bus išmėsi
nėta-. l.ėi Vengrijoj buvo 
pada: y;
tijos vacu___

: tikrai yra žinomas, bet ien- lizdą lietuviam;

Štai kodėl: šėrininkai suvažiuos “la-valdyti- Seno- došiaus. 
vės Rom. - tokie iš centro 
paskiri vadovai užka
riaut'- n.- žemėms vadinda
vosi Į Į;, -5-lais. Rusijos 
carai uŽKa; .automs žemėms 
skyrė sa-.-. .amiestimkus 
(vietininkus >. Hitleris skir
davo sav< valdytojus pa
vergtiem- kraštams ir ya- 

yjos “gauleite- 
■a.inas, paskirda

mas savo maršala Lenkijai

dindavo 
riais.

Kodėl kinų komunistai
1944 metais liepos mėr.e- bai svarbų" suvažiavimą, neišleidžia Amerikos kon- 

sio gale rusų armija, veda- žinoma, atvažiuos tik re- tai vra paslaptis. Spė- 
ma maršalo Rokossovskio. tas šėrininkas, o kiti bus Jama- ka<l Mandžurijoj fak- 
prisiartino prie Varšuvos, atstovaujami Br o o k 1 y n o, li*ka 'al<i^a yra ne kinų 
Maskvos radio lenkų kalba draugučių "per proxy.”’ komunistų, bet rusų ranko- 
Uda pradėjo šaukti Varau- Bolševikų pralotas Bimba nes laikydami Mandžu- 
vos gyventojus sukilti prieš ta proga pasakė pamokslėlį rijąrankose, rusai lai- 
vokiečius ir bendrai su “iš- šėrininkams ir primena k? *r 'i?ą dabar subolševi- 
vaduotojais*’ rusais mušti jiemsi jog kinamą Kiniją savo paklus-
vokiečius. Varšuvos pogrin- ' t.r. nybėje. Gal dėlto konsulas
džio armija. 1944 metu . v? • ir įleidžiamas, kad jis
rugpiučio 1 d. 5 vai. pava- do,enu k,tu ?uk« neparvežtų į Amerika tikru
karti griebėsi ginklo ir pra- ^zrav-rm, .r suterkra oi- žini kas dabal. ^mini£ 

karą prieš vokiečius. 5amzac,;a: Param<»- kauja turtingiausioj Kinijos
armija tada jau sto- Pirkote Šerus karčiamai dalyje?

(Nukelta į 4 pusL) . Įkurti, dabar "pagyvinkite —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

“Naujienos” Pirmoj Vietoj ko parapijos klebonas. Ir
>F. . . čia turėjo nuolaida daryti.Visi iki šiol Chieagoj jvy-

kusieji parengimai gerai Negalima* Daikte* Pasirodė 
pavyko. Tą galima paša- Galimu
kyti apie Birutės parengi- Viena naujakurių inteli- 
mą, taipgi Sandaros, Links- gentiška šeimyna savo duk- 
mųjų Brolių, Keistučio Kiu- terį ir sūnų leido i parapiji- 
bo. “Naujienų” koncertas, nę lietuviu mokyklą. Te
nors vyko po nelaimingu vai pastebėjo, kad jų gabi 
numeriu, būtent lapkričio duktė turėtų būt perkelta iš 
13 d., pavyko geriausia. i septinto j aštuntą skyrių.

“Naujienos” savo kon- Paprašė sesers perdėtinės 
certą turėjo Sokolų salėje, tą padaryti. Bet toji paša-' 
kuri yra erdvesnė, žymiai kė, kad tai negalimas daik-; 
didesnė, planingesnė, negu tas. Tada tėvai sumanė ki- 
Chicagos Lietuvių Audito-'tur laimės ieškoti. Sumanė 
rija. Todėl nors žmonių bandyti dukterį perkelti i 
buvo daugiau, negu viršuje high ” schoolę. Kreipėsi Į 
minėtuose parengimuose,1 svetimtaučių vienuolių ve-j 
bet joje nebuvo tokios spus-, damą aukštesnę mokyklą. I 
ties, kaip Čhicagos Lietu- j Perdėtinė mielu noru suti- 
vių Auditorijoj. Sokolų sa-j ko surengti kvotimus. Pa-i 
lė yra cechų apielinkėj. Ji sirodė, kad mergaitė šimtu: 
neturi lietuviško užnugario.1 nuošimčių išlaikė kvotimus 
Bet kadangi toje vietoje: į aukštesnę mokyklą ir da- 
“Naujienos” turi savo pa-, bar joje yra viena iš pirmu- 
rengimus per eilę metų, to- tinių mokinių. Tuomi be 
dėl keliai į tą salę Chica- abejonės labai Įsižeidė ka
gos ir apielinkių lietuviams zimierietės. Ir ką jos su-

NEW YORKO GUBERNATORIUS TARP LIETUVI V

New Yorko gubernatorius Thomas E. Dctve Lietuvių 
Kongrese New Yorke pasakė svarbią kalba užsieniu poli
tikos klausimu. Paveiksle jis nutrauktas su htagreso 
prezidiumo dalimi. .Matytis iš kairės i dešinę: kongreso 
pirm. L. šimutis, mandatų komisijos narė Aldona Valai
tytė. gubernatorius Dewey, Lydi ja Dirkienė. sekretorius 
Dr. H. Grigaitis. BALF’o pirm. kun. J. Končius, kongreso 
vice-pirm. adv. A. Olis.

atėję gavo $1 vertės čekių, 
už kuriuos gavo valgyt ar 
gert. Atėjo daug. Propra- 
ma susidėjo iš kalbų, muzi
kos ir šokių.

Pirmininkavo V. M.

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Iš LSS 19 Kuopos Veiklos

Lapkričio 11 d. susirinko 
Chase, o trumpas prakalbę- 19-toji kuopa. Dalyavo se- 
les pasakė pralotas J. Am- nieji ir atvykę iš tremties 
bota, adv. A. Giedraitis, J. draugai, viso 23 nariai. Su- 

į Pilkis ir J. Giraitis. Mažos girinkimas išklausė komisi- 
, mergaitės padeklamavo jų pranešimus, išreikšda- 
j gražių eilučių, o naujųjų at- mas pasitenkinimo dėl nu- 
eivių šokių grupė pašoko, i veiktų darbų ir paskatinda- 

Po programos ėjo links- mas narius prisidėti prie 
moji susipažinimo dalis, su komisijos pastangų, ypač 
šokiais ir kitais malonu-; pi je platinimo bilietų į me- 
mais. Buvo linksma ir jau-įtjnę kuopos vakarienę, kuri 
ku, buvo girdėti dainų ir jau vra ruošiama ir įvyks 
juokavimų, bet girtų nesi- 1950 m. vasario 4 d. Lietu- 
matė. Susipažinimo vaka- viu Piliečiu Klube, 280 Un- 
ras pilnai nusisekė.

, K. Vailonis.
ion Avė.

Buvo pasidalyta įspū
džiais iš Visuotino Lietu
vių Kongreso, išklausant 
kuopos delegatų pranešimą 
iš kongreso, pareiškusio 
Amerikos lietuvių griežtą 
ir nenalaužiamą nusistaty-

iš Vokietijos galės atvykti i 7“mis ^mis •kovo.t.i
T___ ___ a del Lietuvos išlaisvinimo iš

sovietinės tironijos. Be ki
tu rimčiausiųjų JAV vy-

GARDNER, MASS.

Pranešimas
Nors pagal 1948 m. kon

greso aktą daug tremtinių

manė? Pasišaukė minėtos 
lietu-, mergaitės motiną ir jai sa- 

vių parengimai Chicagoje į kė: “Tai gal ir sūnelį per
buvo sumenkėję ir publikos^ kelsite į high schoolę?” O 
daugiu ir programų išpildy-. tas sūnelis dviem metais 
mu. Išrodė, kad net “Nau-Jaunesnis už mergaitę Reiš 
iienos” netrukus galės ten- (kia, pasityčiojo iš inteligen 
kintis Čhicagos Lietuvių
Auditorija. Ne taip išrodo

gerai žinomi.
Netolimoj praeity

dabar. Dabar ir mažesnės 
organizacijos bėdavoja, kad

tiškų tėvų.
Nauja Pareiga

Jėzuitas kun. Borevičius
Čhicagos Lietuvių Audito- per “Margučio” radio va-
rija jau permenka. 1 landą kalbėjo apie pareigą

no vyskupijos organą “The
Tablet,” kurs kritikuoda- -------
mas prezidentą Trumana Socialdemokratu 
parašęs: “Musų pasiseki- Susirinkimas 
mas labiausiai pareis nuo
to
tuoti Visagal

PATERSON, N. J.

Lietuviu

Cnicagos lietuviai, dėka’tikėti. Tai negirdėta lais-

Jungtines Amerikos Valsty
bes, tačiau apie 9,000 lietu-
vių tremtiniu, dėl silpnos/ 1 *• •nausvbes vyru. senato beisveikatos (džiovininkai, in- , ? 3 * y .. . ... ~ -• •kongreso atstovų sveikim-validai) ar senyvo amžiaus . - j--
žmonės negalės niekur iš- ( į^lbTir^afe 
emigruoti ir turės ilgą lai- p^eikinimas,

atsiųstas kongresui, buvoką vargti stovyklose. Ka-
dangi jie nieko negali dirb- rodykIiai> kuriai8

1„

asmenis neprisideda prie 
siuvėjų lokalo gėdos, komu
nistų ir fašistuojančių gai
valų vienybės suardymo, 
kas būtinai reikia padaryti, 
jei lietuviai siuvėjai nori 
vėl grįžti į lietuvišką ir de
mokratišką unijinį veikimą.

A. Žilinskas.
—o—

Puikiai Pavyko LDD 7-tos 
Kuopos Vakarienė

Lapkričio 12 d., A. L. P.
Klubo name, buvo LDD 7 
kuopos šauni vakarienė. 
Drg. P. Kriaučiukas, atida
rydamas programą, priminė 
musų organizacijos įsikūri
mą ir kaip vienas iš orga
nizacijos kūrėjų, L. Prusei
ka, pabėgo pas komunistus. 
Bet mes to nedarėme ir ne
padarysime, nes komuniz
mas šiandien yra reakcin
giausią jėga pasaulyje. Jei
gu antrąjį pasaulinį karą 
suruošė Hitleris, Mussolinis 
ir Tojo, tai tretįjį pasaulio 
karą savo akiplėšiškumu 
iššauks Sovietų Rusija, po 
vadovyste komunistų. Mes 
komunistams galime tik ko
vą skelbti, kaip ir fašis
tams, nes tarpe tų dvejų 
elementų , šiandien, skirtu
mo nėra.

Toliau drg. P. Kriaučiu
kas priminė, kad musų or
ganizacija užsiima švieti
mu, leidžiame žurnalą 
“Darbą,” prenumerata ir 
nario duoklė vienas doleris 
metams. Kiekvienas pažan
gus lietuvis inteligentas, 
darbininkas ar biznierius 
gali tapti musų organizaci
jos nariu. Susirinkimai es
ti kiekvieno mėnesio antrą
jį sekmadienį, Lietuvių At
letų Klubo name. Kurie 
norite įstoti į musų organi
zaciją, ateikite gruodžio 4 
d. kaip trys valandos po 
pietų ir tapkite musų orga
nizacijos nariais.

Vakaro vedėju buvo J. 
Buivydas. Pasakė gražias 
kalbas: H. Burkė, Wolskis, 
W. Balvočius, J. Vaičys, B. 
Sidžikauskas, F. Milas, 
Max Borshtein, J. šakys, p. 
Kulbokienė, Charles Buka- 
viackas, P. Kvrius, A. Ma
čionis, V. Gervickas, L. Ga- 
bė, B. Spudienė, J. Vistu- 
nas, Šetikas ir artistas Škė
ma.

I Musų vakarienės rengi
mo komisijoj buvo: B. Spu
dienė, P. Kriaučiukas, J. 
Rimavičius ir Uršulė Ballas. 
Gaspadinės: Uršulė Križa- 
nauskienė, A. Buivvdienė, 

.B. Spudienė, Izabelė Ra
manauskienė, M. Akelienė. 
Vakarienėj dirbo: F. Spū
dis, A. Dvariškis, A. Rama- 

i nauskas, V. Kalvelis ir A. 
Swingle.

Į LDD 7 kuopa antru kar
tu ėmėsi rengti didesnio pa- 
simojimo vakarienę ir rei
kia pasakyti, kad jos turi 
gero pasisekimo.

Musų gaspadinės paruo
šė puikią vakarienę. Užtat 
joms visi ir atidavė kredi
tą. Musų kuopos nariai la
bai sutartinai dirbo, užtat 
ir vakarienė puikiai pavy
ko. Vakarienės pasisekimu 
džiaugiasi musų visi LDD 
7 kuopos nariai. Dabar vi
si sutartinai ruošiamės prie 
lietuvių socialdemokratų 19 
kuopos vakarienės, kuri bas 
vasario 4 d. Lietuvių Pilie
čių Klubo svetainėje.

| J. Buivydas.

kla^^n^^6”111138 r" * i Amerikos lietuviai’ galėjo 
klauso nuo geros valios 
žmonių malonės.

Šv. Petro ir Povilo Savi-
didžiuotis ir kurie leidžia 
turėti viltį, kad kova dėl 
Lietuvos laisvės bus laimė-

Mass norėdama PadėtU“*^ senieji
vargstantiems savo tautie-!, . . iz«i t
čiams Vokietijoj, skelbia i
gmodžio (December) 3 ir ”

kituose numeriuose) dr. J. 
Buivydo korespondencijų,

viai kas turite atliekamu paheciancių siuvėjų unijos 
’ *■ ų reikalus ir asmenis. Šia pro-

... ... . socialdemokratu šalpos Draugija Gardner,kiek mokėsime respek- g. k svarbug-
lot. Visagalio Dievo tei-. nepapra‘sUs brinkimas

. ivvks ateinanti sekmadienį,
Belgijoj dieviškosios tei- Upkričio > (N^ember) 27 _ 

sės yra respektuojamos, o , Povilo svetainėj, River 4 dienomis drabužių ir ava- 
musų tremtiniai ten nedaug ir Keen gatvių kampas, 2 Gynės vajų. 
geriau respektuojami, negu vaj p0 pįe(ų Turėsim sve-Į Brangus Gardnerio lietu- 
Stalino Sibire. Iš Belgijos jg hitui’, kurie nesenai 
musų tremtiniai yra pasine- atvykę iš tremties.
.-e oėgti taip, kaip ir is Si- Susirinkimas bus įdomus. 
biro’ i Todėl kviečiame visus mu-

kitimų draugus ir simpatikus at-

sės.

į varne krašte pareiga. Par- 
Į eiga tikėti dabar tėra So- 

. , . . I vietų Rusijoj. Ten visi tu-
Naujakunai Parode Drąsos pare jga tikėti į Staliną ir

Iš pradžios Čhicagos kle- į tai, ką jis arba jo pareigu- 
bonai reiškė džiaugsmo dėl nai skelbia. Taipgi turi 
atvykusių naujakurių. Jie pareigą tikėti, kad Sovietų 
manė, kad jų kostumerių Rusija yra laisviausias, de- 
skaičius auga. Iš dalies taip mokratiškiausias ir laimin- 
1
tumei
nesmagumų savo klebo- lai.
nams. Vienas iš tokių stam-i Nedaug geriau yra ten, 
besnių nesmagumų buvo kur pildoma katalikiška 
tas, kad naujakuriai klebo- pareiga tikėti. Belgija yra 
r.ams pastatė ultimatumą— šalis, kur žmonės pildo par- 
jų vaikus poterių mokinti eigą tikėti. O tegul tas jė- 
tik lietuviškai ir turėti lie- 'zuitas, kurs kalbėjo apie 
tuviškos kalbos klases. Jei pareigą tikėti, pasiskaito 
ne, tai ištrauks vaikus iš “Drauge” (lapkričio 7 d.) 
parapijinių mokyklų ir pa- ir pranciškonų “Varpely” 
sius į viešąsias mokyklas.! (lapkričio mėnesio laidoje)'
Aiškus smūgis suairišėju- apie lietuvių ir kitų tremti- 
sieir.s lietuvių kunigams.' nių vargus toje katalikiško- 
Turėjo pildyti nenaudė-'je Belgijoje. Pamatys, kad 
lių dipukų reikalavimus, ten jiems rojus nedaug ?aięSe turėtu būt panašios 
Bridgeporto lietuvių para- prastesnis uz stalimską ro- 
nija priėmė kanauninką K. jų.
Steponavičių, iki šiol buvu-j Skyrium su katalikų va
ši be vietos ir gyvenusį pri-'dų skelbiama pareiga tikėti 
vatiškoj šeimvnoi, už mo- pritinka priminti apie jų di- 
kytoją lietuviškos kalbos. ! dį gynimą dieviškų teisių.

Panašų griežtą reikalavi- “Draugas” lapkričio 2 die- 
mą gavo ir Marųuette Par- nos laidoje citavo Brooklv-

naujakuriams, 
naują gadynę.

įžengia

Tegul jėzuitai ar
,uvo. Bet tie naujieji kos- ’ glaudas kraštas. Visi žino-1 S“"“ a K™“ ViSUS~ a“™
umeriai sudaro pusėtinų me, kad ten yra visai atbu-į-- * * nima<? S’aKnn Komitetas.

(žmonių gyvenimas Stalino 
karalijoj ir ten, kur dieviš-1 
kosios teisės yra respektuo
jamos, pagrinde nesiskiria.
Kaip tai yra, kad dieviškų 
teisių respektavimas neina' Lapkričio 7 d. po ilgos 
kartu su žmogiškų teisių| ligos mirė Agota Želtaus- 
resrektavimu? ! kienė, 58 metu. Palaidota

šv. Juozapo kapinėse, Po-

HARTFORD, CONN. 

Mirė Asota Želtauskienė

padėvėtų drabužių, surinki
te ir paruoškite atidavimui, 
aukščiau minėtomis dieno
mis, draugijos paskirti at-

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai Įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

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

ga susirinkime paaiškėjo 
griežtai nepateisinamas ir 
smerktinas tautininkų ir 
dalies katalikų susidėjimas 
su komunistais. Anuomet 
jie kartu su komunistais iš
rinko bei rėmė dabartinį lo
kalo delegatą, o dabar su
siaurino šio delegato parei
gas komunistų pasiūlymais ir 
lokalo patvirtintomis dirb
tuvių komisijomis su pirmi
ninkais. Šios komisijos yra 
labai naudingos Maskvos 
propagandai varyti siuvėjų 
darbovietėse. Dabartinio 
delegato ir stalinizmu ser- 

1 gančiųjų siuvėjų elgesys 
bei apgaulė tiek jau siuvė
jų unijoje “laimėjo,” kad 
lietuviai siuvėjai net Visuo
tinam Lietuvių Kongresui 
nemalonėjo paskirti nė cen
to. Tatai jau yra ne tiktai 
apgailėtina, liet tiesiog gė
da—tatai jau yra lietuvio 
vardo suniekinimas.

Vienok drg. V. Kalvelis 
$250,000 Lietuvai vaduo- ir kiti reiškė nuomonę, kad

ti nebus didelė suma, jci'i^.1 Buiv-vd° b0^";
dencijos, nors ir teisingos

Tu, Tautieti, prisidėsi savo esmėje, bet dėl piktų išsi- 
gera auka! reiškimų prieš kai kuriuos

rinks
Neužsigaukite ir tie, ku

rie neturite ko duoti, mes 
stengsimės visus aplankyti.

Už tamstų malonų prie
lankumą, iš anksto dėkoja
me.

Draugijos Valdyba.

Nikotino Vergai , -ųuonocK, Conn. Gimė ir 
Čhicagos gatvėkariuose augo ji Lietuvoje, Raseinių 

yra iškabos prašančios pa- mieste, Kučinų šeimoje. Pa- 
sažierius susilaikyti nuo ru-įliko liūdesy vyrą Franą. su-i 
kyrr.o gatvėkariuose, svei
katos sumetimais. Lietuviu

iškabos. Reikėtų prašyti 
publikos susilaikyti nuo rū
kymo salėse sveikatos, savi
garbos ir mandagumo su
metimais.

nų ir dukrą. Prieš 40 me
tų atvyko i šią Šalį ir ilgiau
sią laiką išgyveno ūkyje, 
Bloomfield. (’onn.

Kadangi sveikata pradė
jo silpnėti, tai prieš porą 
metų persikėlė gyventi į 

(miestą pas (lukteri Heleną.
Labai gerai padarė “Nau- Velionė buvo pavyzdinga 

jienų” korespondentas, ku- šeimininkė, gero budo ir su 
ris aprašydamas “Linksmų- visais maloniai sugyveno, 
jų Brolių” parengimą, drą- tai laidotuvės jos buvo di- 
siai papeikė rūkymą salėse.| dėlės, daug draugų ir gimi- 
Reikia gi pagaliau papra-; nių palydėjo į kapines, 
syti rūkytojus prie tvarkos.! Po visų liūdnų ceremoni- 
O kova su tuo papročiu ne-'jų, palydovai buvo pakvies- 
menka. Kovą pasunkina ’ ti į mirusio? namus, kur bu- 
rukančios moterys. Mat dėljvo pavaišinti.
to vyrai mažiau varžosi su! Ilsėkis ramiai šios šalies 
savo nelabu papročiu. j žemelėje, o tau, Franai, ir 

Bridgeportietis. (šeimai liūdesio valandoje 
gili užuojauta.

Tavo Artimas.

Susipažinimo Pobūvis
Lietuvių A. P. Klubas

Didysis
SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, j 

parankaus formato, daugiau J
kaip 300 puslapių, kuriuose su- i spaliu SO d. surengė balių 
rašyta apie 1,500 visokių sapnų.' į kuri užprašė vietos ir apie- 
Kaina $2, bet “Keleivio” skai- linki? naujai atvykusius lie-’ 
tytojams tik $1.00. tuviu? >usipažinti ir juos'

Gaunamas “Keleivio” knygy- pagerbti. Visur ant paren- 
ne. “KELEIVIS” 'girnų reikia mokėti įžangos,
636 Rroadway, S. Boston, Maaa. bet čia buvo atbulai: visi

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LAIJO Žodynas 

Nauja I-aida 
2 tomai. 1200 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadwav 
South Boston 27, Mass.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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Pakeliui i Amerika

Maikio su Tėvu
r

keleivis, so. boston

pati blakė sujudėjo, parei
gūnas nusileido ir pasakė, 
kad čia busianti blakė, bet

'. , , , . . , » : labai senyvo amžiaus ir ne-pasiimti antklodę ir sauks- iinia iž kur j; bua atėjusi, 
nes šioj stovykloj nuo am-Gelsvos spalvos lapas.I* Registratorius, diktas

diena kada1'^rras» nušilęs ir suprakai- - jokiu blakių niekados• ,taVP« čnzilro l-ictui iv Ko - < x
Delta.

didžiausis noras pa-, _____
tekti su savaisiais i vieną

Jame pazvmeta v..—----- - i i • . • • vturiu atvvkti i Lahro Perei‘'anJf’ *neka kielf!. Įr be nėra buvę. 
namąja stovyklą. tad pagal, ^p?dziui, l.e-

diena prasideda kelionėj? dtdzrausis noras, pa-ta diena prasiaeaa &«««« , - ................. *i'Amerika. Lape surašyta ‘ektl » ^vaisiais i vien,
las galima ir ko negalima tad jaustu saugiau

* . ~ i •. tr geriau, her tvarka cia to-geriau, bet tvarka čia to
kia : vedusieji vaikingi ir

• • - ni> vp7tii nevaikingi eina atskirai, ne-į
į jo žemę - ; vedusieji, taipgi atskirai,io paties pinigus, kei?tas ud ' 55

Mus is- veiksnys

vežtis i Santo šąli. tarp kit 
ko. Dėdė Šamas nenori. Kad

ROKOSSOVSKIJ
VARŠUVOJE

(Atkelta iš 2 pusl.) 
i vėjo antroj Vislos upės pu-, 

sprendžiamasisj sėj ir Varšuvos priemiestis 
“moterystės sto- praga jau buvo rusų ran

kose.
Varšuvos sukilime daly

vavo 35,000 lenkų pogrin- 
Pagal dvejų aukštų Qžj0 armijos kareivių ir 7,- 

. . - lovų skaičių i si pa- qqq pagelbiniu kareiviu.
Turėjome šiokiu tokių statą galėtų sutilpti apie 8O'prie sukilimo bematant pri- 

r.uotykių kelionėje, bet nui padarų, vadinamų viengun- sįdėjo veik visi Varšuvos 
čia viską išpasakosi. Ge- giais, bet musų čia prisi-
rokai po pietų jau buvome renka tik apie 20. Barakas 
Lahro stotv. Iš vagonų is- “K” pats paskutinysis.

lenkų kova prieš naciu;

.10 pa 
tas Dėmė

pinigu; 
Šamas'

lydėjo būrelis draugu: atsi-Į^,, p<>
sveikinome ir. trau^nl.ul j jimų 

i pradėjus bėgti, atsimoja*. «į^>, 
vome: kažin kur ir kada be-
pasimatysime. medinių lovų skaičių i šį pa-lįjoo "pagelbiniu

ŠIOKIU n»kiu --tutn —Aii—r -—cnl_ . . ... . *

patenkame Į baraką 
tai barakas viengun-

VISI 
Ištisos miesto

Nr. 47, Lapkričiu 23, 1919

AMEKIKOS GALVOSl’KIS AZIJOJE

Įsigalėjus. komunistams Kinijoj Amerika turi apsispręsti 
ar juos ten pripažinti, ar ieškoti badu, kaip su jais kovoti. 
Visa eilė incidentų verčia kinišką galvosūki išspręsti, žs 
mėlapyje parodytos vietos, kur Įvyko nemalonus inciden
tai: (1) nacionalistai prie Jangrtse upės žiočių apšaudė 
Ar-erikos prekybos laivą “Flying Cloud," (2) Mukdene 
komunistai laiko kalėjime Amerikos konsulą Angus \Vard 
ir jo bendradarbius areštuotus, (3) šiaurinės Korėjos 
bolševi ai laiko pagrobę du amerikiečius, kaipo “už
status.*’

gyventojai
dalys pateko i lenkų ran-

... . Pro kas ir prasidėjo žūtbūtinė
sirito apie 80 asmenų, tai jį eina dvejų, vietomis net lenkų kova

vie’ Karas buvo nelygus. Vo-
, . . - . sar~ kiečiai metė prieš Varšuvos

tis ir cia buvo gavusi per gvoimam? pasivaikščioti, 
pakauši, tad joje daug kas čia prie pat kampo sargybos 
suardyta. Oras karstas ir bo.KŠtas su prožektoriais ir: 
tvankus, reikėtų kur nors signalais, žodžiu, visi malo- 
gomurį pavilgyti, bet ir dai- numai ir patogumai, 
rvtis netenka, mat. Lahro
stovyklos sunkvežimiai jau’ Nepatenkinti, _ tempdami 

L-i-onnaci rrt'V* savo turtus, dūlinome i ta

is DP stono Įvairių amžių trejų eilių spygliuoto 
žmonės. Geležinkelio sto- los su plačiais tarpai: 

buvo

—Maike. ar tu moki kra- tai. kaip reikia krakoviaką J. 
lioviaka š

—Na
lupo krakoviaka
lenkų šokis. koviakais?

—Man tas pampo valuk —Tai yra
to. Maike, kad musų susai- ve. kuri galima aiškinti 
dė su šventu vardu surengė saip.

Greit mus pristato 4 sto- padėties žmonės atkaklus, 
irnos
dide- daiktų nuo savu. Mano

r>

sukilėlius 5 divizijas savo 
kariuomenės ir paskui pa
didino savo armiją Varšu
voje dar trimis divizijomis.

Per 63 dienas Varšuvos 
sukilėliai su miesto gyven
tojų pagalba kariavo prieš 
vokiečius. Per 63 dienas 
rusų armija, vedama mar
šalo Rokossovskio, stovėjo 
antroj upės pusėje ir nieko

MARGUMYNAI

klausimas, tė- vykią. Aplinkui lygumos, dažnai neatskiria svetimų "et,ar«» kad Varšuvos »uki
Vi_ Plyname lauke gana

lis plotas aptvertas spyg- draugas tačiau buvo geros 
t0’ liuotaja viela. Aptvėrimų nuomonės, mat jo žiniomis 

is registratorius, pa- 
prozeKtonais ir sig- skyręs mums šias patalpas, 

barėsi nalizacijomis. Tiuksta gin- jam esąs kiek pažįstamas.

į nuo savų.

balių su krakoviakais ir iš-i —Aš klausiu valuk
siuntinėjo savo membe- Maike. kad musų dvasiškas• kampuose sargybų bokšte- kietasi 
riams puslekortes, kad visi vadas. kun. L rbonavičius. jjai su prožektoriais ir sig- skyręs 
eitume šokti. Sako. reikia anais metais labai

lėliams padėti. Maršalo 
Rokossovskio armija leido 
vokiečiams išskersti Varšu
voje apie 250,000 lenkų, 

~ —kareivių, darbininkų, vai 
ne

Guiriniai Keliai

Massachusetts valstijoj, 
prie Concord ir Wrentham, 
tiesiamas “guminis kelias,’’ 
kurio grindinys yra išpila
mas asfaltu su gumos prie
maišų.

Tokie “gumuoti keliai’’ 
prieš karą buvo tiesiami

“Kitą Metą, Viešpatie, 
Jeruzalėje’’

Per Velykas žydai visur 
sveikinasi ar linki viens ki
tam : "Kitą metą. Viešpa
tie, Jeruzalėj.” Daugeliui 
žydų dabar tas linkėjimas 
virsta tikrove, nes tūkstan
čiai imigrantų atkeliauja i

Anglijoj. Indonezijoj ir naujai sukurtą Izraelio val- 
Olandijoj. Per karą pasi- stvbę. Iš kai kuriu kraštu 

i- rodė, kad tokių kelių grin- vįsj žydai iškeliauja Į nau
jąjį Izraelį. Toks kraštas

pinigų bažnyčios rufą pa-ant “Keleivio, kuris tada kiuotų sargybų, kietos 
taisyt, ar kokią ten skylę drukavojo savo drukarnėj žiaurios drausmės. Tie 
užtaisyt, ba dabar kaip ly- polc-ką gazietą. Atsimenu, tvėrimai dabar
ja, tai šventam Kazimierui "Darbininkas tada isdru- nius. vieno aukšto barakus, kj baraką. kur daugiau bu- 
ant galvos varva. Tai vot, kavojo net tokią kun. L r- Tokie skurdus tie medinių tų savų žmonių. Registruo- 
sako. krakoviakai pagros, o bonavičiaus karunką. kur barakų pastatėliai, o kokios tojas. toks pat DP, kaip visi 
mes pašoksim ir padarysim sakoma, kad "Keleivio re- jiems apsaugos butą! Čia čia susirinkusieji, buvo pats m° 
pinigų. daktorius su paliokais kra- vokiškoji nacių diktatūra ii- stovyklos policijos vadas.

—Vadinasi, tėvas nori koviaką šoka. Ir ta karun- gUS metus marino savo prie- studijavęs teisių mokslus 
žinot, kaip krakoviaką šok- ka duoda žmonėm? tokį jas. Prie stovyklos vieno viename vokiečiu universi- 
ti? priklodą. kad šokti krako- kampo eilė švarių namelių tete. pagal tautybę veng-

—Jes. Maike. norėjau is- viaką. tai tikra zguba zmo- gražiais sodeliais. Kaip ras. tad žinoma galėjo
mokti ir buvau nuėjęs pas gaus dusiai. Na. o dabar -je ger; vokiečiai, ramus mums padėti. Jis čia buvo

ir tad jis tikėjosi kiek vėliau
ap- per ta pažinti gauti gėrės- . __

augo medi-i nes patalpas i'r įtekti i to- Į““’'”’ Į*™** »“» .T"?suvos miestą sistematiskai

kų ir moterų. Vokiečiai ne dinj? >ja daug atsparesni
tiktai skerdė Varšuvos gy- negu J-9T r*:>, asfalto grindi- yra Jemen, arabų valstybė 
ventojus, bet pagal Hitlerio nys. Sako. kad gumos prie- pietinėj Arabijos pusiasalio 

u dalyje. Ten gyveno 29,000rl o’ ieii y 1.’ o i i /a 
r\UlIV

mn z-1 »_iri iiiuiiii

atsparų sunkumams, jis ne žydu nuo neatmenamu lai- 
taip greit sproginėja, ir Jis kų. " Dabar visi tie žydai 
via atsparesnis vandeniui, orlaiviais išgabenami i Izra- 
Todėl “guminiai” keliai ga- eĮį.

Po 63 dienų nelygios ko- tarnauti ilgesnį laiką ir Ateina žinių, kad ir iš ry- 
vos Varšuvos sukilėliai bu-; Picmu. Guminis tinės Europos, kuri yra rusų
vo nugalėti. Jie pasidavė kelia? tiesiamas, kaip ir pa- pavergta, žydai labai norė- 

į vokiečiams ir net vokiški P1 a'tas a'bi;to kelias: pa- tų kelti į Izraelį. Kol kas 
budeliai pripažino tiems ?linf‘ar- dedama skaldyti tiktai Lenkija nedraudžia 

Inarsiems kovotojams karo akmeny? ir viršų? užpila-žydams išvykti ir jau 20'' 
belaisviu teise. Visi Var- ptas^ tirpintu asfaltu, į kurį vjSy Lenkijos žydų (kurių

naikinti, kad iš viso miesto 
neliktų nė vieno sveiko na-

paliokų bučerį. kad jis man musų susaidė. ir dargi sven- darbo žmonės ir tokie tvar-! svarbus asmuo, daug sto-j i1 
paaiškintų, kaip šitą šlekec- tu vardu, pati rengia balių Ringi, kaip jie galėjo pakęs- vykios administravimo dar-!suvo* gyv.e_nt°Jai P? 
ką tančių šokti. Jis nusi- su krakoviakais. Tai vot, -j stovyklos kaimvnvste? bu nudirbdavo, turėjo kie- mo b?vo ls?abentl J Vokie- 

r- namuku.l tą'baisą, tyškią figtną. kai- koncentrac.jos stovyk-
su krakoviakais. Tai vot, ti

spiove i kampą, nusišluostė aš noriu, kad tu man isfige- Toliau.
ūsus ir sako: Pasiklausyk, riuotum, kaip tą karunką

sukili- Įmaišoma gumos skiedinys. ten bėra mažiau 100.000 
žmonių) pareiškė noro iš
važiuoti. Daug Lenkijos 
komunistų ilgi užsirašė va
žiuoti i Izraeli.

Negrų Kultūros Įtaka 
Amerikojeapsupta; 

bažnyčios
. pat 1 amy bė? .. lumuc- lau,' VUHV, UCV »O temto Į „ • X « - V »» ° - ----

iium? Kaip čia tas išeina, simbolis, bet visa tai dik- gus buvo neblogas ir žino- Įuvos bausmę Lorenzo Dow Turner. Roo-
Ar čia vra koks misteikas. taturos laikais gerai derino- o kokių ribų laikytis. Ma- buv0 J?1 sugilau-1 sevelt College profesorius

:si su spygliuotomis vielomis| tomai šis vyras nemėgo po- Chicagoje. šias dienas pa-
aptvertu gardu, kuriame 1 licijos. nes vienam ko tai

ni žiaurioj priežiūroj buvo lai- paklausus, atkirto:
"apmilkų. į komi žmonės. Žmonės kai- —Aš tau ne policininkas, 

bėjo. kad čia buvusi draus eik :><-.< -'uos ir pasiteirauk! 
mės stovykla moterims. Kai; Netrukus mums paaiškė- 

■ kas šnekėjo, kad okupaei- jo. kad musų “K” barako 
}'ai'do; nė prancūzų valdžia čia lai- viengungiai buvo 

oi augi.,a noiėjo pa?idai\t Riusi vokietes, nacių režimo! žmonė,-. čia dominavo len 
kai, po

2 kvšo
aš tau padainuosiu krako- dabar sulaikyt su musų ba- toks
viacką piosenką. Ir trep
sėdamas pradėjo:

Plynie \Visla. piynie 
W szerokiej dolinie, 
Zobaczyla Krakow.
Pewnie go nie minie,
Zobaczyla Krakovc.
\Vnet go pokochala.
A w dowod m>:lošei 
Wstęgą opasala. . . .

ar apmilka, ar kitokia ro- 
?>unda?

—Čia. tėve. nėra jokių 
; “misteikų" nei 
bet j a prasta? biznis.

—O iš katro galo čia ta? 
biznis galėtų buti?

—Jusu švento

v i -i - • . įas. o kanai buvo padėti ibokštas, i bose su DP laikėsi oficia--, . . . 11 -i- *• .„n G , . ~ belaisvių stovyklas. varlį* taikos lauš tono. bet įs esmes zmo-' “ . L - v• vi • suvos miestas uz bausmę -.ai dik- gus ouvo neblogas ir žino- , ... . , -6 . .. buvo iki pagrindu sugnau-denno- ;o Kokiu nbu laikvtis. Ma- - i b i- - itas. O maršalo Rokossov
skio armija judošiškai sto
vėjo antroj upės pusėj ir 
žiurėjo, kaip vokiečiai sker
dė lenkus ir naikino Varšu
vos miestą.

Negras kalbininkas, 
mer

Dr.

Nepalo Paslaptys
Himalajų kainuose Azi- 

skelbė įdomią knygą apie joje, aukščiausio pasaulio 
Afrikos negrų įtaką į ame- kalno Everesto papėdėj vra 
rikiečių kalbą. i mažutė Nepalo valstybė.

Tas profesorius dirbo 17 kuri “vakarų pasauliui” 
metų tyrinėdamas Ameri- veik visai yra nežinoma.

—Tai vot. jis sako. šitaip 
skamba krakoviacka nutka. 
Sako. turi išmokt ją ant,

is to baliaus pinigų, tėve. j šalininkes, tas, kurios Hit- 
Tai reiškia biznį. O kaijjeri0 laikais buvo pasižvmė- 

, ‘Keleivis” spausdino lenkų I jugios ypatingu žiaurumu, 
pometies. tai dainuodama?! dienraštį, tai buvo jo biznis.' q
galėsi ir be muzikos krako-; Kun. Urbonavičius to biz-L
viaką šokti. Aš jam išviro- 
zijau, kad mes norim užlo- 
pyt skylę ant švento Kazi
miero galvos ir valuk to 
rengiam pasilinksminimą: 
taigi, sakau, šokti reikės 
prie muzikos. Well. jis sa
ko. ieigu su muzika ir ant 
geros salės, tai turi turėti 
gerus batus. Jis apžiurėjo 
mano koja? ir sako: psia- 
krew, tavo batai pasiūti 
kaip tik dėl krakoviako, 
reikia tik naujas patkavas 
prikalti, kad geriau iš po 
kojų kibirkštys žaibuotų. 
Nu. tai dabar aš noriu ta
vęs, Maike, paklausti, kaip 
tu apie šitą biznį rokuoji?

nio jam pavydėjo ir 
rašinėjo sarkastiškus eilė
raščiu?. Ar dabar bu? aiš
ku?

—Jes. Maike. supratau. 
Bizni? is biznisI

DOVANĖLĖS ŠVENTĖMS

todėl čla

"Keleivio” skaitytojai už
sako laikraštį savo bičiu
liams. kaipo švenčių dova
ną:

N. Volovich iš Johnson 
City, N. Y., užsakė “Kelei
vį” metams F. Pranaičiui, 
Portland, Ore.

dabar? Dabar per tą 
tovyklą eina DP. Jie iš 

keliauja į Australiją. 
Kanadą. Ameriką ir kitu? 
kraštus: tie diktatūrų iš
mesti iš savo tėvynių DP 
žmonės ieško kur dėti savo 
raumenų ir darbo jėgą. 
Vaizdo papildymui tenka 
minėti, kad čia pat stūkso 
didžiuliai pastatai—anga
rai, ir čia buvo įrengtas 
aerodromas. Jis dar vei
kia, nes balto metalo pauk
ščiai dažnai čia nardo ir 
dūzgia.

Stovyklos takai ir kiemai 
negrįsti, jie kiek pažvyruo
ti, tad sausrų metu turime 

gi palyjus, riebusJ. Rupšis iš La Porte, i dulkių,
Ind., užsakė laikraštį ir ka- rusvos spalvos moliai, kaip 

—Čia. tėve, nėra kas lendorių K. Bronisai, Ang- smala, veliasi prie avalynės, 
man rokuoti, nes tas lenkas lijoje.

paaiškino, kaip reikiaiau
rakoviaką šokti. Pakalbinkite kaimynus ir
—Maike, tu manęs nesu- draugus užsisakyti “Kelei-

kad sunku juos nukrapštyti. 
Čia pat prie stovyklos var
tų sudedame savo bagažus. 
Reikia stoti eilėn: registruo-

sekė ukrainiečiai, 
buvo čia pora latvių ir tiek
pat lietuvių.

Čia gulėjome medinėse 
suklypusiose lovose ir iš 
šienikų .rėjo sutrinti šiau
dai. Barako grindys vieto
mis bm supuvusios, kas 
taipgi ė;- mums Į naudą, 
nes šluojant tas grindis, vi 
sas šiukšles galima buvo 
suvalyti Į pogrindi, tad at- 
krisdav' ų išnešimo dar
bas. Vį?nas prašmatnus 
lietuvis. ;< praktikos, žinąs, 
kad medinėse lovose mėgs
ta vasaroti blakės, tuojau 
vieną pagavo ir nuvilko ją 
j administraciją, kaip kokią 
nusidėjėlę. Tik po ilgų dis
kusijų stovyklos adminis
tratorių.' pripažino, kad tas 
mažas, rudos spalvos pada
las tikra: oriklauso blakių 
padermei. Pradžioj tas par
eigūną? tvirtino, kad čia ši-

Žinoma, maišalas Rokos-’v^, L 
, sovskij, dalydamas

• °mU5;retai fetorij'oj užtinkamąk;,bo^. Ypač at. moksHninką ekspedicija.
,u .osjatę, ą ate paga igjįĮęję; jjs tyrinėjo Rice sa-kuri buvo suorganizuota 
Stalino įsakymą. Stalinas !?s negnj ka]ba [al.p pje- bend|.ai Nadonali*ėf Ge„.

tinės Carolir.os ir Floridos, grafijos Draugijos. Vale
, . . i kur gyvena 250.000 negru. Universiteto ir Smithsonianir davė naciams Jig atrado>

. -.- kos negrų kaibą ir lyginda- Šias dienas iš paslaptingojo 
^^•mas ją su Afrikos negrų Nepalo grįžo amerikiečių

Kam< Į tautelių kalbomis. Ypač at- mokslininkų 
, sidėjęs jis tyrinėjo Rice sa- kuri buvo

norėjo,
galima
skerstų
progos

kad vokiečiai kiek 
daugiau lenkų iš-

išsjmaudyti lenkų
kraujuje. Po nacių šėlimo 
Stalinui lengviau buvo už
karti Lenkijai kvislingų val
džią. Varšuvos didvyriškas 
sukilimas ir Rusijos judo- 
šystė lenkų atmintyje riša- 
si su maršalo Rokossovskio 
vardu. Už tą judošystę 
maršalas Rokossovskij pa
skirtas dabar Lenkijos val
dovu. o Maskva skelbia, 
kad lenkai ji “labai myli.” 
Yra už ką ir mylėti! Įdo
mu, kodėl Maskva nepa-

kad tie negrai Instiuto. 
vartoja savo atskirą kalbą.! Ekspedicija tyrinėjo Ne- 
Afrikos kalbų ir anglų kai- palo gamtą, augalus, gyvu- 
bos mišinį. Bet ta kalba niją ir vabzdžius. Ekspe- 
jie kalbasi tiktai tarpusavė- dicija aplankė vietas, ku- 
je ir kai susiduria su baltai- rios iki šiolei svetimiems 
siais žmonėmis, tai kalba žmonėms buvo draudžia- 
tiktai anglų kalba. Rice sa- mos lankyti.
los negrų kalba, pagal prof.
Turner. turi apie 4,000 žo- Ekspedicijos raportas dar 

nėra paskelbtas ir ims il
gesnį laiką, iki ekspedicijos 
parvežti gyvūnijos ir auga-

džių imtų iš įvairių Afrikos 
negnj kalbų.

Amerikiečių kalboje neg- pavyzdžiai bus klasifi- 
rų Įtaka matyti sekamuose kVoti. ’.r nuodugniau ištirti, 
žodžiuose: tote. biddv-bid-Pirmieji ekspedicijos pra- 

skelbia Judošių, kaipo savo dy, pinder. goo’oer, pojo, nešimai sako, kad Nepalo 
politikos pirmtakunu ir pir- jigger. cooter. joggleboard, Ya atrasta daug nie-
muoju stalinizmo mokslo' juke box, voodoo ir k.
pranašuC11

—L. B.

Lietuvai gelbėti auka, juo
toje stovykloje tokie gyviai Tėvynė bus Tau labiau dė- 
negvvera. baskui sutiko.; Ringą. Aukas priima Ame- 

- - - ' - * - * T

Profesorius Turner sako. 
! kad kai kurie negrai, kurie 
buvo atgabenti i Ameriką, 
buvo magometonų tikybos 
žmonės, buvo iu tarpe ir

kur neužtinkamų augalų ir 
gyvių.

pralai Aš kalbu ne apn vi” Kaina metams $3. įtJS, gauti maisto kortelę, j kiek panašu? į blakę, kafskyriai.

Laikas užsisakyti “Keki- 
Kalendorių 1950 me

tams. Daug skaitymų ir in

formacijų. Kaina 50 centų.

s vio

kad tikrai tas menkniekis rikos Lietuvių Taryba ir jo? krikščionių, nors daugumas 
‘ >buvo stabmeldžiai.
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Vermonto Farmose
XXI 39 m., jo žmona Olga 27 

m.; jiedu suėjo į pažintį ir 
tuokėsi tremtyje. Jis pa- 

. eina nuo Šiaulių, jinai iš
, -il . , , , .l,ries Kauno. Mykolas pasiturin-desetką metų, kali tokis da- č.io ukininko 

lykas paprasto žmogau:
venime yra galimas, tikrai

Jūsų Reporteris 
Universitete

Jei kas butu sakes

bučiau pamanęs, kad 
kus tauškia. Ir kur tai gir
dėta, žmogus nelankęs 
pradinės mokyklos, galima 
sakyt, visus savo mokslus 
pradėjęs ir baigęs ant mo

čio uKininRo sūnūs, įsejęs 
aukštus mokslus, nepriklau- 
omos Lietuvos metu ėjoj 

nic' teisėjo pareigas.
Sutikau juodu stotyje ir j 

ne valstijos lėšomis pafundijau
pusryčius. Užkandžiaujant į 
dedu pasakojo savo įspu-i 

gėrėjosi amerikiečių!džius,
tinoa kelių prie verpscio ir nuoširdumu ir džiauėsi, kad 
linų kuodelio, pats savaime visur buvo gražiai priimti, 
oasuiapstys ligi tokio laip- Lipant iš laivo pasitiko juos 
snio, kad bus pakviestas panelė Valaitytė, pavalgy- 
yiename Amerikos stambių- jįno įčpįvko bilietą, pasodi- 
jų universitetų dėstyti savo no į traukinį, ir dabar vėl 
j ažiuras svarbiais gyveni- čia, Burlingtone, anksti ry
mo klausimais. Gi taip at- te sutikti prie traukinio ir 
siti ko jūsų reporteriui. vėl vaišinami. Tarytum at- 

U. V. M. (taip žinomas vyko pas savo tėvus bei tik- 
Vermonto Universitetas), rus brolius.
political Science and econo- Kuomet ponas teisėjas 
nomies skyriaus vedėjas, pasitenkinančiai pasakojo 
prof. k. J. VVhite, andai at- Savo įspūdžius ir visakuomi 
ėjo musų unijos rastinėn ir gėrėjosi, tuom tarpu man! 
pakvietė jūsų reporterį at- skverbėsi keista mintis ir! 
(it į universitetą ir pasakyt rodėsi, kaip gyvenimas šyp-j 
jiems kalba. Iš karto ma- sosi.
nyta, kad jis tik juokauja. Savo laiku šitas ponas 
tik taip sau juokus krečia. į buvo labai stambus val- 
Eet pasirodė, kad iis visai;džios pareigūnas, sudžia. 
įimtai kalba. Pasaulis tapo sukrėstas, gy-

—Ką gi aš jums kalbė- venimas sudrumstas, žmo
gių, aš nieko nežinau. nės išvietinti, luomai pa-

—Taip ir maniau tamsta; naikinti, turtai lyg sapne 
sakysi. Žmogus kuris žino, i dingo—visi lygus. Šaukia- 
kad jis “nieko nežino” jau!si pagalbos, " kiekvienas 
pakankamai daug žino ir gelbsti saviškius.
visuomet būna žingeidu iš
girst jo kalbą.—profesorius 
lyg išvirkščiai išalkino.

—Visgi, ką jum galėčiau 
kalbėt?—vėl klausiu.

—Apie tai, ką mes kas
dien kalbam teorijoj, o 
tamsta veikiat praktikoj,— 
iau aiškiau profesorius pa
sakė.

—Pavyzdžiui?
—Pavyzdžių yra daug,

žymėsim penkis: pirma, 
kaip organizuojat darbo 
unijas: antra, kolektyvės 
sutarties derybų procesas; 
trečia, santykiai darbininkų 
su darbdaviais: ketvirta, 
unijų atsakomybė šalies ku-

Padangė labiausia apsi
niaukė tiems, kurie neturi 
nei giminių, nei plačių pa
žinčių, nei idėjinių draugų 
Dėka darbo unijoms gavo 
progą ir tokie atvykti, kaip 
teisėjas Mažeika. Jis tapo 
pasitiktas ir priimtas kaip 
tikras brolis, lyg geras uni- 
•istas bei tikras darbininkų 
prietelius—lygiai kaip ir vi
si kiti lietuviai. Daleiskim, 
kad šitas teisėjas būt gavęs 
progą pasičiupti mane Lie
tuvoj darbininkų kovose, 
sakysim streikui vadovau- 
ant? Tikrai manau, kad 

jis būt nesivaržęs mane pa
siųsti į šaltąją. Bet mes ne-

ryboj ir, penkta, unija, kai-,kerčtininkai, padėsim tin
kamai įsikurti. Tik taip sau 
ateina tokia mintis į galvą.

po ekonominė organizacija, 
kam kišasi į politiką?

Negalėjęs kitaip išsisukti, 
nenoroms sutikau ir nuėjau. 
Kalbėjau valandą ir 15 mi
nučių: klausimams ir atsa
kymams ėmė 30 minučių. 
Visas mitingas truko 
valandi.

Po mitingui buiys stu
dentų ir fakulteto narių dar 
vis klausinėjo, teiravosi, 
daugiausia apie Amalga

VVeathersfield, Vt., Ed- 
ward Matheves sodvbon, at
vyko Vytautas Mataitis, 39 
m., jo žmona Marijona,, 44 

(jvj m. Paeina nuo Panevėžio. 
Įsikūrimo pradžia, kaip ir 
kiekvienam, yra sunki, 
žmonės išvietinti, per pen
kis metus sunkaus fizinio 
darbo nedirbę, kol apsi-

meitų uniją ir jos steigėją! Prar]ta su aplinkuma ir dai 
velioni Šidnev Hillmaną. i bu, ima laiko.
Žmogaus gyvenime įvyksta 
keistų dalykų, ar ne?

Gyvenimas Tyčiojasi

KELEIVIS, SO. BOSTON
VISUOTINAS AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS NEW YORKE LAPRICIO 4-5 DIENOMIS

Bendras kongreso vaizdas pirmąją posėdžių dieną. Iš visa kongrese dalyvavo 812 delegatų ir virš triją šimtų svečių.

pasirodė, kad šeimininkai: graži mergaitė, šviesiaplau- patizuoja su dabar Lietuvo-
nori uždraust jiems ne tik 
nusipraust, bet ir atsigert 
vandens. Pasidarė baisu. 
Atvykus padėtis išsiaiškino 
ir manoma čia viskas bus 
gerai.

HARDVVICK, Vt., For- 
rest Can- sodvbon, atvyko 
Antanas Graužinis, 50 m., 
jo žmona Bronė, 38, ir duk
rytė. Rūta, 9 metų. Šeimi
ninkas, p. Cair, apart stam
baus ŪMU, w v 4-1 xr 

IIIC^V^i .▼
furivui X

krautuvę, kurioje daro ge
rą verslą, abu su žmona ten 
visuomet užimti, tai ant 
ūkio planuoja palikt Anta
ną pilnu gaspadorium ir vė
liau. jei norės, padaryt viso 
biznio pusininku. Kaip tas 
viskas vystysis ateitis paro
dys.

Devynmetukė Rūta, labai

Iš pat pradžių čia įvyko 
mažytis nesusipratimas dėl 
stokos vandens: užėjo sau
sra, išdžiuvo šaltinis, maža 

DėlIr pas mus atvvko inteli- vandens, reik taupyti, 
gentaš. Mykolas Mažeika, trukumo kalbos, Vytautui (

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broad way, South Boston 27, Mass.

kė, kaip ryt pradės eit mo- je esančia bolševikų dikta- 
kyklon ir dėlto labai susi-;turą. A. Bimba visai ne
lepinusi, esą, kaip gi ji mo- pasirodė, nežinia ar dėl pi- 
kysis, kad menkai, veik nie*- kietų ar dėl kokios kitos 
ko nežino angliškai? Bet,i priežasties.
juk tam mokykla, kad iš-, —Z. G.
mokt ir jai ilgai neims, nes 
atrodo labai gabi mergytė. LAVVRENCE, MASS.

: -

BROVVNSVILLE, Ver-
mont, apielinkėi. Prano 
Jančausko pastangomis ta
po išlepinta trims šeimoms! 
garantijos, kurios iau nuėjo; riaus. 
per krivulę ir Pianas neuž
ilgo susilauks daugiau lie
tuvių savo kaimynystėj. To-

Spalių 30 d. Lietuvių; 
Klubo svetainėj įvyko pra
kalbos sui-uoštos ALT sky- 

Laike prakalbų ALT 
kongreso reikalams paau
kojo po dolerį šie:

Bronė Juška, Vilimas Pet-
kis sąmoningas Prano elge-l kevičius, Jonas Sakavičius,, 
sys tebūna pavyzdžiu vi- Bronė Sakavičius, Jadvyga' 
siems naujiems ateiviams.iJanukaitis, Valerija Geltu- 
Garbė jum. Jančauskaij vas, Steponas Pajarskas, 
mes didžiuojamės
gesiu.

nautojas ir unijos bosui 
šiurkščiai pasakė, kad jis 
gali jo čebatus nulaižyti!

Direktorius ir unijos bo
sas abu įsiuto, bet, iš įpras
to atsargumo, nutarė pažiū
rėti, kaip tas buchalteris pa
teko į dirbtuvę dirbti. Na
gi, žiuri, kad tarnautojas 
bolševikų slaptosios polici

jos atsiųstas į dirbtuvę. Abu 
baisiai persigando ir tariasi 
ką dalyti. Pagaliau, fabri
ko direktorius sako:

—Aš nežinau, ką tu da
rysi, bet aš einu tiesiai ant 
Nemuno tilto ir šoksiu į 
upę!

—O aš einu tuoj pat jam 
batus nulaižyti!—atsiliepė 
unijos viršininkas.

žiuoti į Bostoną ir tuo tar
pu atvyko mano kviestoji 
šeima. Aš buvau prašiusi, 
kad jei mano laukiama šei
ma atvyks, kad K. Kucburs- 
kienė ją priglaustų, kol aš 
sugrįšiu. Tą ji ir padarė, 
atvykusią šeimą globojo, 
kol gavo žinią, kad atvyks
ta jos kviestoji šeima.

Iš to reikalo bolševikų 
“Laisvė” prasimanė viso
kius kaltinimus. Teisintis 
mums nėra reikalo, tįk no
riu pažymėti, kad K. Kuc-j 
burskienė yra daug prisidė į 
jusi ir maisto siuntiniais ir, 
kitokia parama, kad pagel-' 
bėjus musų tautiečiams ne ! 
laimėje. Komunistų šmeiž-j 
tai jos tikrai negali paliesti, i 
Garbė K. Kucburskienei už; 
jos gerą širdį, o šmeižikus 
galima palikti liežuvius be- 
rodančius.

Anelė Liutkuvienė.

jusu ei-' Aleksas Gideika, Juozas 
Galvanauskas, Jonas Griga- 

! liūnas, Petras Bagdonas, 
I Antanas Balčius, Petras Ši- 
! monis, Petras Kalvynas, E. 
; Balukas, Ona Mizaras, Teo- 
I filė Aurilienė, Kazys Bra- 
‘ zauskas, Mykolas Golubic- 
! kas, Antanas šiaurys, Vin
cas Akstinas, Vincenta Ba
jorūnas, Justinas Lenkus, 
Antanas Švitra, M. Vilki- 
šius, Silvestras Milius, -Jo
nas Stulginskas, Pranas Va
reikis, Baltrus Bilevičius, K. 
Kriaučunas, Antosė Dzie- 
dulionis, Rožė Žeromskis, 
Jonas Petrikonis, Ona Sta
nevičius, Ieva Kutavičius, 
Pianas Vanagas, Jonas 
Jurkštas. Viso su smulkio
mis aukų buvo surinkta 
$53.30.

Asmenišką padėką reiš
kiame boston iškiams J. 
Kasmauskui, B. Kalvaičiui, 
V. Barmienei už pasakytas 
kalbas, už padainavimą. o 
p. Pauliukaičiui už akom- 
panavimą.
* Lietuvą Klubo šėrinin- 
kams dėkojame už suteiktą 
salę, o J. Pečiulkai už at
spausdintus nemokamai pla
katus.

M. Stakionis.

A. Jenkins. n

KorespondencijoS
PHILADELPHIA, PA. i

Avelės Klaidžioja

Baigiantis vasarai lietu
viškoje šv. Andriejaus baž
nyčioje buvo laikomos mi
sijos, kurios lietuvių tarpe! 
visiškai neturėjo pasiseki
mo. Ta proga, misijoms; 
baigiantis, buvo pasakyta! 
bažnyčioje pikti pamokslai! 
ir labai išpeikti tie, kurie į 
misijas neatsilankė. Ta te
ma pamokslininkai dar ke
lis sekmadienius kalbėjo, 
ieškodami priežasčių, kodėl 
parapijonys taip nuo baž
nyčios “atsitolino.”

Kad susigrąžinti “pakly
dusias aveles,” Philadelphi
jos lietuviškų parapijų kle
bonai į darbą įkinkė vika
rus. Ir štai, šv. Andriejaus 
salėje, lapkričio 6 d., įvyko 
vakaruškos. Seniau kuni
gėliai per pamokslus labai 
peikdavo vakaruškas, o da
bar patys jas ruošia. Tai 
kaip “keičias rūbai margo 
svieto.”

Bet tai ir buvo vakaruš
kos pilna žodžio prasme. 
Salė buvo taip prirūkyta, 
kad galėjai žmogus uždusti 
nuo durnu.

zimiero parapijos klebonas 
kun. Valančiunas nupirko 
iš vieno lenko spaustuvę ir 
įsteigė “B. M. V. Printing 
Co.”

Ta kuniginė kompanija 
dabar ruošia išleisti Phila
delphijoje naują trijų para
pijų savaitraštuką, kuris pa
sirodysiąs apie Kalėdas. 
Bet ir tuo laikraščiu vargu 
klebonėliai ar susigrąžins 
nuo jų atsitolinusias aveles.

K. Tautkus.

BALTIMORE, MD.

JUOKAI

Jau seniau buvo spaudo
je pasklidę gandai, kad 
Philadelphijoje ruošiamasi 
išleisti naują laikraštį Gan
dai virsta realybe. Šv. Ka

Pikietavo Literaturninkus
Lapkričio 12 d. bolševi

kų literatūros draugijos 
skyrius čia turėjo susirinki
mą. Turėjo atvykti A. 
Bimba pasakyti jiems pra
kalbą. 35 lietuviai, nesenai 
atvykę iš V okietijos, susi
rinko prie Lietuvių Svetai
nės ir pikietavo tą bolševi
kiškų literatų mitingą. Pi- 
kietininkai nešiojo parašus, 
kad bolševikai važiuotų ar 
butų siunčiami į Rusiją pas 
savo “tėvą.”

Pikietininkai pikietavo 
ramiai tą bolševikišką mi
tingą ir jokių nebusi prati- 
mų neįvyko. 4 policininkai 
buvo čia pat ir prižiūrėjo 
tvarkos. Bolševikų litera
tūros draugijos vienas kal
bėtojas užtikrino laikrašti
ninkus. jie., tikrai sim-

Sovietu Demokratija

Kaune vienoj sovietiškoj 
dirbtuvėj fabriko direkto
rius priėjo prie vieno bu- 
chalterio ir padarė jam pa
stabą, kad jis blogai dirba. 
Buchalteris vietoj atsipra 
syti, pasiuntė direktorių, 
kad jis eitų ant Nemuno 
tilto ir nušoktų į upę!

Direktorius Įsiuto ir nuė
jo pas diibtuvės unijos bo
są ir jam pasiskundė, kad 
vienas tarnautojas jam lie
pęs šokti nuo tilto. Nuėjo 
abu, direktorius ir unijos 
bosas, pas tą tarnautoją ir 
pradėjo jį barti. Bet tar-

KELEIVIO’ 
KALENDORIUS

1950 METAMS
Musų Kalendorius 1950 

Metams jau spaudoj ir da
bar jau galima jį užsisakyti. 
Užsakymus geriausia siųsti 
kartu su laikraščio prenu
merata.

Kalendoriaus kaina bu3 
tokia pat, kaip kitais me
tais—50 centų. Užmokestį 
atskirai siunčiant galima 
prisiųsti ir pašto ženkleliais 
po 3 arba po 5 centus. Tik 
prašom nesiųsti oro pašto 
ženklelių, ir nesiųsti pašto 
ženklelių iš Kanados, nes 
mes negalim jų suvartoti.

“KELEIVIS”
636 East Broad way 

South Boston 27, Mass.

Biznieriams geriausia 
ta pasiskelbti “Keleivyje.’

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

BRIDGEVVATER, MASS.

Draugai man prisiuntė iš
karpą iš bolševikų “Lais
vės” su visokiais užmeti
mais dėl čia atkviestųjų 
lietuvių. Aš ir K. Kucburs- 
kienė buvome susitarusios 
partraukti porą šeimvnų iš 
Vokietijos. Išpildėme po
pierius ir partraukėme dvi 
šeimynas, aš Ralkevičius, o 
K. Kucburskienė Sodaičius.

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/s formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Įdomus Lietuvio Rašytojo Gyvenimas

Patiem* Reikės Medžioti ir 
Žuvauti

(Tęsinys)
Besiruošdamas šiton ke

lionėn, Trumanas savo laiš
ke tėvams tarp kitko rašė:

Įsigijom naujų žemėlapių 
ir dabar tikrinam kelro
džius. Tiek daug yra to
kiai kelionei ruošos, kad 
mums net galvos sukasi. 
Kelionė užsitęs nuo trejų 
iki penkių metų, ir mes 
mes plaukiam į retai lanko
mus vandenius. Sandėliai 
ir krautuvės bus už tūkstan
čių mylių viena nuo kitos, 
o laivams taisyti dirbtuvės 
dar rečiau. Visa tai reiš
kia, kad mes prigulėsim pa
tys nuo savęs. Mes turėsi
me patys medžioti ir žu
vauti. Mes turėsime lopyti* 
bures, taisyti laivą, siūti 
drapanas ir gamintis kitus 
dalykus. Mes turėsim buti 
patys sau daktarai ir slau-

Honolulu uosto, nakties lai
ku pakilo baisi audra. Tru
manas apie tai rašo:

Išplaukiant jura buvo tru
puti nerami, bet aš maniau, 
kad paviršis greit išsilygins 
ir turėsime švelnią kelionę. 
Vėjas putė iš pietų vakarų. 
Per keturias valandas ta
čiau tas vėjas išaugo i aud
rą, kurią lydėjo smarki kru
ša ir skaudžiai lupantis lie
tus. Mes peršlapom kiau
rai ir labai sušalom, ir taip 
buvo per visą nakti. Musų 
burė laivui valdvti buvo su 
draskyta i skutus, o didžio-i 
joj burei išplėštas vidurys, i 
Mes naudojomės vien tik 
motoru ir musų laivelis bu
vo blaškomas kaip skiedra. 
Visi susirgom ir vos tik ga
lėjom po valandą išbūti 
prie vairo. Milžiniškos ban
gos daužė mus ir vertėsi 
per viršų. Šitas baisus ju
ros siaubas tęsėsi iki auš-1 

Tuomet vėjas suma-'

Cfel£lVi3. 50. BOSTON

DAVATKA SUMĖS1NJO 
KETURIS VAIKUS

The innecenl Victim Want«d for Ouestioning

Sterlingo miestely, lllino- 
j’aus valstijoj, šiomis dieno
mis buvo šiurpulingas atsi
likimas. Tūlas James Houg- 
han parėjo vakare namo ir 
tado savo žmona mėsinė
jant mažus vaikus. Keturi 
mažuliukai gulėjo kraujuo

Iii-. 47, Lapkričio 23, 1549
Gimsianti ją su savim i 
dianos Universitetą.

In- VINCAS KUDIRKA:

Cenzūros Klausimas

ges. Mes turėsime būti pa- ... , , ,.-J ,® , . .... b zejo, bet pradėjo puti iatvs sau kapitonai, mzinie-;, • - ,, i- ♦t . r . . . . . ' bai saitas lietus sunai, radio operatoriai, įun- T - , -. _ ,.... . i- . - Tai buvo siu metųninkai ir virėjai. Mes ture-; - J..... . . ..... ..menesi, išplaukus Truma-sime visiškai užmiršti žodi .. į, 1 1... .. ., , vynams įs Honolulu uosto.negaliu ar nemoku, »>, .. . . . . .® , .... . Gegužes menesi ųe pasiekėnes reikes viską galėti ir . 6U., . .. C ,
mokėti. O kad galėtume įr •• u,a' Te -f1S- . • x- x • Haivan salose. Ir štaivisa tai atlikti, mes turime

ledais. I 
kovo

d al
ka

... jau J galėtume JHan.
Trumanas rašo iš tenai:
Automobilium Per Debesius

Smagu buvo pabūti Hilo

Paveikslo viršuje kairėj matyti' šešių metu mergaitė 
Linda (ilurroft kuri buvo nužudyta kirvio smūgiais Hol- 
lyuoode: dešinėj parodytas l'red Stroubel. kurs yra Įtar
tas ta žiaurią žmogžudyste atlikęs. Paveikslo apačioje 
matyti nužudytosios mergaitės motina, kurią kaimynė 
h::ndi» nuraminti.

(Tęsinys) lavo iš Vaiguvos i pagalbą
—Žinoma. Ar neliepia aštuonis žandarus, per pus-

kartais kitiems skaityt tų antro mėnesio padarė šimtą 
knygų? ;su viršum kratų ir suėmė

—Syki atnešė Į butą vi- daugybę žmonių, taip kad 
sas, kažin ką iš jų karpė, jau i Kalvarijos kalėjimą 
paskui . . . jau gerai dabar netilpo ir reikėjo kitus vežt 
nepamenu - . . beje, iškar- Į Kauną arba laikyt Sena- 
1 as nusinešė, žinai ponas, i pilėje. Bekratydamas pas 

se paplūdę, vieni jau be ža- La budelę, o kai sugi ižo, tai vieną rado laišką, kur bu
do. kiti dar judėjo. Pa- sakG kad pasiskaitytų, kas vo paminėta kažkokia “Sie- 
šaukta polici >a nuvežė su-
piaustvtus vaikus ligoninėn, 
o jų motiną kalėjimam Per

r-i.ia virlAmri 
x auvmv

conn i 
a' v 11 u '

pasiimti su savim visokių 
Įrankių ir prietaisų. Tuo 
tarpu gi vietos musų laively 
maža. tad klausimas dabar 
pasidarė ne ką imti, Pet
neimti. Tas sunkiausia nu- ^ugų ir pamatėm naujų-----------------------------------
spręsti, nes visko reikia.’vaizdų. Tarp Maunaloa ir y-,.„
Laivelio denis, kabina jp.Maunakea kalnų eina ke .- v ‘'
apačia vra kiaute užkrau- llas’ ku,luo užsinoglinom! taisyt Lt D ĮstatyM 
tos visokiais daiktais. Kiau- savo automobilium 6,0001

ar galima ką išleisti? pėdų _ aukštumom Cia mes( gjy metu kongresan buvosimas,
To gali prireikti. Tas gali 
susitaikyt. Be šito neapsi-*9?m
eisim. Ir taip toliau. Ant ^laa Kainuose siaučia sme- baltinis įstatymas
denio stovi kanos su atsar- Pu^°-'’ saitas \ėja> Jams “skriaudą/ 

su sniegu putė žemyn. Rv-

ir gale-isustojom nakvynei
numanyti, kad <tuns-;5y 
kalnuose siaučia snie-

moka. I tyno” draugija; pas kitą už-
—O ar tu moki skaityt? tiko surašyta daug pavar- 
—Ne, pone, nemoku. |džių; iš trečio paėmė len- 
—Tai nė nežinai, kas to- kiškas uždraustas eiles su 

se knygose parašyta? aiškia autoriaus pavarde.
—Iš kur, pone, aš žino- Medžiagos jau tiek, kad ga- 

siu. j Įima padaryt triukšmą, su-
Toje vietoje šneka nutru- kelt didelę politinę bylą—

ko. Psarkis, iškvotęs, kas štai kryželis pakyšt ir kabo
reikia, su linksma širdimi ant krutinės. Pradėjo iš

vui, kain Jokūbas aukojo r*uėjo i butą, o berniukas, džiaugsmo net girtis, kad
Izaoką, tai užsipelnysi dan- vi<ai nejausdamas, kad ką jau turis “už uodegos” slap-
gaus karalystę.” * blogo butų prasitaręs, su tą lietuvių organizaciją.

„ - - ramia sąžine nuėjo i gužv- Kas gi pasidarė? Iš visų
a )ai siU pakvaij-UM da- nę, nes burtaj išėjo jam iš suimtų žmonių galima buvo 

vat a '!a Uz<*a,-Vta )etl"'°t- į galvos, išgirdus smuiko bal- apkaltinti tiktai du, pas ku- 
namy‘ są. riuodu rastos lietuviškos

Rytojaus dieną Naupilės knygos, o kiti buvo suimti 
TEISĖJAS GAVO (žandarai turėjo jau tokią taip sau, iš Įkarščio. Anas

50,000 LAIŠKŲ žinia: Virvagalių ukinin- pavardžių sąrašas, tai ne 
kas, Endrius Klubas, laiko kas kita, tiktai skaičius nu
lietu viskas knygas ir liepia *'ių. su valdžios žinia Įku- 
skaityt šeimynai. Knygos rasių krikščionišką prekių 
paslėptos ant klėties aukš-' krautuvę. Taigi “Sietynas” 
to, palėpėje, o kitos tupyk- liko tiktai šmėkla, ir slaptos 
loję. organizacijos uodega nu-

Tą žinią žandarai tuojau truko. Gavo taipgi atsaky- 
pranešė savo viršininkui. mą kad anų uždraustų eilių 

į autorius jau kelios dešimtys 
įmetu kaip miręs. Štai, be-

Didžiai susirūpinęs rymo-- a^n5 didelė politinė byla 
jo žandarų viršininkas, Ju-'subliuško, tarytum perdur- 
da Izvergovičius Podleckoj,! ^a Puslė. Lyg tyčia pasku- 
ir prikaišiojo likimui, kad la’ku kratos buvo ne-
nieku pavertė jo vilti. Var- laimingos. ne tik kad nieko

__ i.:„:___; nerasdavo, bet dar kelis.-uvujc^icisvuc, nurimai var- /
go bežandaraudamas, daug marius įkišo nagus į tokius 
prityrė visokių šios pakai-. a y.kus’ kad reikėjo net 
nės kartumų, sujungtų su Pries Pras^us žmones gėdy- 
šuns tarnyba, bet viską už- tls* . .
miršo, kada išvydo ant sa-' J^okingiausia vienok pa- 

palik vo krutinės kryželi. Dabar ^baigė paskutinė krata. .Ju- 
jau karjera buvo atdara, (Ja e,'Sovičius gavo skun- 
ypač dar, kai Juda Izvergo- c ka^ S”Jose gyvenąs lie- 
vičius, stačiai kalbant, ap- laikraščių redakto-

jsivogė, nes vyriausybė pa- 11US- Pa»ikv>etė prokurorą. 
Jmatė, kad tokiam veikėjui žandarų ir zemskių

ir Kepink vidutiniame- Varšuva persiaura, ir iš- aPie Penk10bka žmonių ir
Pu?£ i siuntė Į PetrapilĮ. Ten, ga-! v>dunakt> je is\ azia . o. Ge- 

vęs vietą ir daug valios, su- iai ^au Piasvitus, apsupo

tardymą paaiškėjo, kad šita 
moteris buvo labai -religin
ga ir prisiskaičiusi “švento” 
rašto išėjo iš proto. Kaž
koks “šventasis” iai nuola
tos kalbėjęs i ausi: “Paau
kok savo vaikus nonui L)ie-

Teisėjas Harold Medina, 
kuris nuteisė 11 komunistų 

j vadų kalėjimian ir po $10,- 
OoO pabaudos, gavo 50,000 

(laiškų ir telegramų su pa
sveikinimais. Pasveikinimai 
plaukia ir dabar. Daug laiš
ku esą nuo moterų.

buvo supilti Europon, 
me:.- mums nenupirko, 
ne: dėkingumo
te.' > Jaukė.”

mestas sumanymas “patai- 
DP ;tatymą, nes da- 

darąs žy-
su atsar- 1 ciams "skriaudą. Kongre-

gos kuru, su alyva motorui, su sniegu putė žemyn. R?-;sas tačiau nespėjo tą “pa
su žibalu, su dažais laivui, tojaus dieną piadėjom kop- taisymą" priimti ir atidėjo 
lajus vielų lynams, medžią- Per debesius aukštyn, jj jįj sausio mėnesio, 
ga burėms, virvės ir, ir, ir. < Musų automobilis kosėjo iri Dabar sugrįžo iš Europos 

čiaudė, bet Įjungtas Į žemą-J kongresmonas Frank Fel- 
Musų laivas tun tiktai 36 jj gyrą vis dėlto traukė. Iš- jows> kuris yra daug dirbęs 

pėdas ilgio ir vietos jame sinėrus iš debesio, pasirodė,esamam Įstatymui pravesti, 
nedaug. Jeigu ii perdaug Maunaloa kalno viršūnė. Į jr sako. kad "taisyti" ii ne
prikrausi, tai iis plauks la- : Įdomus vaizdas. Vidury
bai sunkiai ir audroj bus kalno juoda vulkano gerk- 
pavojingas. Kai jura ant lė. o aplinkui sniegas blizga 
jo užgriuva, iis vos tik iš- saulės šviesoj. Leidžiantis 

žemyn i kitą kaino pusę.

A'A v

III

kvla viršun. Žinoma, il
gainiui daug maisto ir kuro 
susivartos; laivas vėl pasi
darys vikresnis ir greites
nis.
Kokia iš Visa to Nauda?

ais
są jokio reikalo. Žydų su
keltas protestas ir Trumano 
jiems į rftarunas neturi jo
kio pagrindo, sako Fellovvs. 

Jisai aplankęs visas trem-
vėl patekom Į tirštą debesį, Į tinių stovyklas Vokietijoj, 
taip tirštą, kad nieko nesi-i Austrijoj ir Italijoj ir su
malė; turėjom uždegti švie-! l inkęs apie jas tikrus fak
sas ir nuolatos triubyt,
kartais nesusidurtume

kad 
su

kita mašina. Keletą mylių 
važiavom per tropiškų pa-j Jų, ne 
parčių girias. Debesiuose 
tiek vandens, kad automo
bilis buvo visas šlapias ir 
šluostiklis turėjo nuolatos

tus. I ėnai esą dar apie 
300,000 tremtinių, tarp ku
riu esą vos tiktai 5,000 žv-

V ALGI Al

Kepti Kopūstai su Obuoliais

3 puodukai raugintų kopūstų. 
2 suraikyti obuoliai.

. Puodukas supiaustvto kumpio. 
Pusantro lemono sultis, 
šaukštukas druskos.

nedaug ir

auia Dainininkė

Viską sudek krūvon 
sumaišyk, tik obuolius 
atskirai.
kitokiais riebalais keptuvę
ir dėk eilėmis: eile raugin-

Ištrink sviestu ar

!tų kopusiu, eilę obuoliu, iki 
Turbūt neklvsime paša-1 gedėsi viską. Uždenk kep- 

kę. ,-i nei viena lietuvių! tuve ir kepink vidutiniame 
koi-r/a Amerikoje nėra
;a.<xy įėjusi tokiu dainos; valando 
talentų gausumu, kaip į ..
W -*eris Puiki tenai Pasta oa: Kept-.nę ganma 

ainininkė Jablons-'i9lIoti suraikytu kumpiu,

karšty (350 laipsnių)

tiktai
žydai tremtiniai su

gebėjo greičiau Amerikon 
išvažiuoti, negu kiti. Tai
gi dabartinis DP Įstatymas 
jokios skriaudos jiems ne
daro ir “gerinti ’ jį nesą jo
kio reikalo.

Šito kongresmeno surink-į 
tomis žiniomis, iš 300,000 
dabar Europoj esamų trem- 

PLAUKAMS- tini ), apie 125,000 turės te-

r)U\ 
kai 
bet 
vo
nei v;.- 
vo žin 
ėjo toi 
tarp k 
Vv orte 
lakštin 
žiau 
kuri ri 
schonlę 
rant" r 
kas. 
tan 0n 
dusi a 
AIic Zev 
buvo ti 
ta, kati

Tai toks vra musų gyve
nimas,—tęsia toliau Truma
nas laiške.—Bet mes esam 
užimti ir mums linksma.
Jeigu plataus vandenyno
bangos bus mums malonios, duoti, šluostydamas vande 
mes tikimės aplankyti daug oi nuo priešakinio lango, 
atskirų pasaulio salų ir pa- (Pabaiga seka)
sisvečiuoti nežinomuose--------------------------
plataus pasaulio uostuose. SPALVOS MOTERŲ '
Mes jau einam senyn, o ju- ŽILIEMS
rų kelionė yra jaunųjų dar- -------- Inai pasilikti, nes tai dau-(kitur.
bas. Taigi, kol dar galim, žila moteris gali išrodyt giausia iau pasenę žmonės,‘atvY
norim leistisįs pirmyn. Jei- labai gražiai, ieigu prie zi 
gu atidėsime dar keletui lų plaukų bus pritaikytos 
metu, tai mums rūpės tik- aprangos spalvos. Pilka 
tai minkšta kėdė ir stiklas drapana prie žilų plaukų la- 
šalto gėrimo. Tokiam poil- bai tinka. Skrybėlė gali 
siui bas laiko vėliau. Tai- buti pilka su juodu papuo- 
gi, leidžiamės kelionėn. Ži- šąlu, arba juoda su pilku 
noma, kai sugrįšime, finan- papuošalu. Neblogai išrodo 
siškai busime nusibankruta- prie žilų plaukų šviesiai mė- 
vę; bet mes turėsime neap- lyną, žalia ir šviesiai raudo- 
sakomą Įspūdžių, patyrimų na spalvos. Bet niekados 
ir atsiminimų turtą! neturėtų buti vartojama

i tamsiai raudona ir šviesiai, 
ruda spalvos prie žilų plau 

Išplauka« Trumanams iš ką.
Baisus Juros Siaubas

ligoniai, neregiai ir kitokie 
invalidai, jokiam darbui ne
tikę ir negali būt kvalifi
kuoti imigracijai jokiais
DI

vėliau Andzelytė;, kui i. P1/nja
- dainavo daugiau §a_; paspirginti.

inkėi, todėl plates-
- menei nedaug bu- 

/ mos. Stoškiutė nu-
.1 ir jau pagarsėjo 

tautų. Dabar gi 
• v pasigirdo nauja 

a, 17 metų am- 
ana ?«Iickevičiutė, 

tebelanko high 
Hartfordo “Cou- 

kad Anna Kas- 
-ėjusi Metropoli- 

< žvaigždė, išgir- 
•a iien pirmu kartu 

kitę dainuojant, 
jos balsu sužavė

ki.'i verkė.

reikia

l.'O.

Dabai
Kaskas
pamuka 
tete. be

z:iu laiku Annaj 
uodą dainavimo j 

- Indiana Universi-|
gali išvažiuoti ir 

I .vyzdžiui, ii buvo 
X* w Yorkan duoti

konti :a Amerikos Lietu
vių Kor trešo delegatams. 
(Publika nesutilpo i didžiu
lę Nevv A orker viešbučio 

’ Įstatymo pataisymais. «auditoriją!( Tuo pačiu žy- 
Kalbėdamas apie Europą giu ji buvo įstojusi Hart-

bendrai. kongresmonas Fel- forde. k,;t tvvena jos tėvai, 
lovvs sako, kad tenai eina ir apsilankė Worcesteryje. 
sunki kova už išlikimą. Jų Mickevičiūtė iai taip pati- 
rytojus neaiškus, nes jie bi- ko, kad jį nutarė vežti ją 
josi Rusijos teroro, ir todėl Nevv Yorkan pas buvusį sa- 
Rusijos iie labai nekenčia, vo mokytoją Rosati; o jei* 
Amerikos jie nesibijo, bet gu jis neturėsiąs laiko jau- 
ir mylėti jos nemyli. “Tie ną musų vvorcesterietę la
bilumai Amerikos dolerių, vinti. tai Anna Kaskas pa-

NAUJA MADA

Miami, FIa„ pajūryje pasiro
dė šitoki mergiotė, Lee Gould 
m New Yorko, su naujausios 
mados maudymosi kostiumu, 
kuri jį pavadino “Bikini Eye- 
Bomb.”

' rai
taisė trumpu laiku tokį šių-’ stovinčią pagiryje, 
pini, kad buvo atleistas iš bustų is senatv ės lūšnelę ir 

truputi vietos ir grižo i Varšuvą. Įsl&avo J Ant suolo
'Nenorėjo čia jo laikyt, ir, Pas peciU sėdėjo senas, se- 
tik dėl praeities nuopelnų,!nas žmogelis ir, bedrožda- 
davė jam Senapilės ir Nau-^ mas paukštus, pamažėl, dre- 
pilės apskričių žandaro vir- banciu balsu gieaojo: Kas 
šininko vietą. Bijodami,! ?or Pana^ Marijai služyt ii 
mat, kad per savo smarku- -^os ,
mą Padleckoj nesutaisytų byt. 
vėl šiupinio, parinko jam k,u' 
ūmiausią iš visų gubernijų.1

sukniu-

asablyvu m i Išninku
Senukas, išvydęs to- 

keistus žmones, išsyk 
nusiminė, bet pirmas

Važiuodamas Į Lietuvą, Ju-',iUOi? bnksmai užkalbino:
da Izvergovičius padarė 
Įžadą atsigriebti vyriausybės 
akyse, gauti kitą kryželį ir 
atitaisyti karjerą, kurią bu
vo sugadinęs. Žinojo, kad 
Lietuvoje reikia sutrempt 
lietuviškąją dvasią, gau
dant lietuviškas knygas ir 
laikraščius ir persekiojant 
žmones, juos skaitančius. 
Taigi iš anksto apsvarstė 
sau planą, gana aiškų, tie
sų ir tikrą: perkošt visus iki 
vieno lietuvius per savo 
tinklą — visi su akstinais 
liks tinkle, ir darbas atlik
tas. Buvo net sumanęs su
imti visos gubernijos lietu
vius vienu žygiu, sutupdyt 
Į kalėjimą ir laikyt ten iki 
tol, iki užmirš skaityt lietu
viškai. Tik prokurorui pa
aiškinus, kad tai neįvykdo
ma dėl daugelio priežasčių, 
pasiliko kitas sumanymas: 
iškratyt ir perčiupinėt žan- 

! darų naga&s paeiliui kiek-

—Tai ankstyvų svečių 
Dievas davė sulaukt. Ar 
jus tik nepaklydote?

—Teisybė, seni, paklydo
me, — paskubino pasakyt 
prokuroras, kuris išsyk su
prato kad senis Įspėjo tei
sybę.

Padlockoj vienok, neilgai 
laukdamas, klausia senio 
stačiai:

—Ar tu redaktorius?
—Ar rakto? Mes rakto 

neturime. O kam jis mums? 
Čia nieks neužeina, galva
žudžiai taipgi neturi ko at
eit, tai tiktai ką jus sveiki 
atsilankėte. Užtenka klin- 
gio nakčiai. Ar neturi, po
ne, tabako man pypkei pri- 
sikimšt? — pridūrė senis, 
ieškodamas aplink savęs 
pypkės.

(Bus daugiau)

Laikas užsisakyti “Kelei-
^9į vieną lietuvį, apsigyvenusį, vio” Kalendorių 1980 

jo apvaizdoje. Pradžia bu- tams. Daug skaitymų ir in- 
įvo, rodosi, gera. Pareika-' formacijų. Kaina 50 centų.
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Įlš Plataus Pasaulio
K£LElVIS>J5O^BpStC?i Psr.hph SsjuinisS

Turkijoj Areštai , Anglijos Pinigai
. 1 u,‘kij°s vyriausybė skel- Anglijos ūkio ministeris, i 

bia,- kad policija susekusi Stafford Cripps, padarė! 
krašte sąmokslą nužudyti platų pranešimą spaudai 
šalies piezidentą Inonu ir-dėl plintančių gandų, jog 
nuversti visą vyriausybę, svaro vertė jau svyruoja. Jis 
irys opozicijos vadai suim- sakė, Anglijos aukso atsal
ti, kaipo Įmaišyti į tą są- gos padidėjo 80,000,000 do- 
mokslą. Turkų opozicija lerių, eksportas spalių mė- 
reikalauja laisvų rinkinių ir, nesi žymiai pakilo, krašto 

dėl persekioji- gamyba kyla, o todėl anglų 
pinigų pozicija yra stipri.

skundžiasi 
mu.

Albanijos Diktatorius
Generolas Enver Hoxha, 

Albanijos valdovas, praeitą 
savaitę išvyko i Maskvą. 
Ar jis išvyko “pasigydyti,” 
kaip Dimitrovas, ar gauti 
instrukcijų dėl Albanijos 
politikos santykiuose su Ju-

Prancuzijos Vyriausybė
Prancūzijos vyriausybei, 

kurios priešakyje stovi ka
talikų vadas Bidault, gresia 
krizis. Lapkričio 25 d. dar
bininkų unijos skelbia “per
spėjimo streiką” ir reika
lauja, kad valdžia sutiktų

ŠACHAS AIŠKINA SAVO KELIONĘ

Persijos (Irano) šachas aiškina spaudos atstovams 
Wasbingtone. kodėl jis atvyko j Ameriką. Jis čia išbus 
4 savaites ir tikisi gauti iš Amerikos mililarinės ir eko
nominės paramos savo kraštui.

paims ir skaitys. Pirmiausiai Kuri norėtų su manim gerai gyven- I 
ti, prašau parašyt laišku šiuo adre- į 

Martin Benssi,
skaitau Maikį su Tėvu. o mano su; 
moteris ima Moterų skyrių.1 
Siunčiu $6 prenumeratos ir $1 
Seniui, kad nusipirktų plones
nių adatų kelnėms lopyti. Il
giausių jums metų. Su pagar-

I. Pa k u dai lis.
Cb'cago, IU.

REDAKCIJOS

R. s,
Cleason, \Vis.

DYKAI IŠBANDYMAS

1950 KALENDORIAI 1950
Biznio kortelės su 1950 Kalemlo- 

i'iu.n antroj pusėj limo uz. $0.00..
Užsirašyk paveiksluota mėnesini 

žurnalą "Lietuvių Naujienas,” 32 
puslapių, $1.1*1 metams. Ovvai.ai 
grausi 2 mažus kalendoriukus, kiše
ninį ir sieninį. (2)

Lietuvių Naujienos 
332 N. til< Si.. I’hila.lelphia U. Pa.

RE.l M A I l.šK( SKAUSMŲ 
AKIHRIIIS

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Kuumeninių skausmų, j 
lankiai susijusių su Reumatizmu, |
Arthritis ir Neuritis, lai kodėl ne- |

| pabandyti juos ŠIANDIEN musų iš-| Rašykit lietuviško katalogo. Siunčiam

LIETI \ Ishl REKORDAI

@1)
tūkstančių. a wi laidomis? VartojamosATSAKYMAI ...Dykai Skaitytojams šio l.aikrasrto

.Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Leiskite atsiųsti jums 
siuntinį 21 Tahlrts Dykai. Jei ne
pilnai busite patenkintas gaunama 
pigai! a, grąžinkite likusių dalį ir 
už tai jus nebusite mums skolingas. 
Bandymas nekainuos jums net vieno

į visa pasaulį. ( 47)
Eoreign Keoird Exrhange

221'.» W. Chicago Avė., Dept. K 
Chicago 22. 11!.. USA.

Dr. Pranui Šacikauskui,
Montevideo.—Tamstos pra
nešimus gavome, bet pasi- 
naudoti jais negalėsime.

Kanadiečiui, W i nn i peg, 
Man.—Sovietą Rusijos pat
varkymai dėl muitų ir dėl 
įsileidimo siuntinių iš už
sienių nėra pasikeitę, todėl 
verta pirma pasiteirauti dėl 
kainų ir dėl muitų ir tik 
paskui siųsti pinigus biznie
riams, kurie garsinasi gali

l.HETl VIŲ KALBOS 
VADOVAS

.Lietuviu Kainos Vadovas vra
cento. NESII SKIT PINIGŲ. Tik spausdina*mas skubos keliu Bie-
atsiųskite savo vardų ir adresų (Tei
tai j: <1X>

Kos-e Products Co., Depl. X-9 
270$ Ear»ell Aie.. Chicago 45. III.

NAUDINGOS KNYGOS

lefeklo spaustuvėj, V’okietijoj.

ši knyga turės daugiau kaip 
700 puslapių, o kainuos tik 
$2.50. Užsiprenumeruoti ją ga
lima žemiau nurodytu adresu.

Lenkija Saugomatas Alben W. Barkley lap
kričio 18 d. St. Louis mieste 
susituokė su našle Mrs.
Jane Hadley. Vestuvių ce
remonijos buvo labai kuk
lios, dalyvaujant tik arti-į ne, kad niekas negalėtų be 
miesiems giminėms ir drau-Įleidimo apleisti krašto, 
gams. Iš viso buvo tik 341 Ypač saugomas Baltijos pa- 
svečiai. , juris, kurio saugojimas pa-

--------  vestas per karą sovietų ar-
“Titizmas” Norvegijoj mijoj pagarsėjusiam pulki- 
Norvegijos komunistų1 ninkui & «arbowskiui. 

partija pašalino tris žymius 
savo vadus iš partijos už 
palinkimą į “titizmą.” Pa
šalinti Roald

Lenkijos vyriausybė, pra
dėjus platų valymą visame 
krašte opozicinių elementų, 
apstatė pasienius kariuome-

Korėjos Gynimas

” i v ♦ o- rvrizsetz, uIlu* Adam* įs Chicagos—Gavome tamstos polemi-
vib lankytųsi Toronto m -te,svejj-jna naujai atvykusį1 su “Piliečiu ” kurs “Lai- 

■ ir mano namu neaplenktu. Is. . Tz d:^k,u • * .. CM ’ nuns uu
'tų pinigų liks vienas doleris idr£’ K* Bielmj ir Panaujin-1 «vėw” naskelbė nrasimanv-
Maikiui ant knygų, kad jam t u v
sektųsi geriau įtekinti seną Tė- ant tabako.
va, jog šios gadynės apšvieta ----- 7—
yra reikalinga. Tėvas yra la-, Gerbiamieji!

Amerikos generolai Rus- 
Halvorsen,j sei ir Claire Chennault ta- 

partijos vice-pirmininkas, iri rėsi Seoul mieste su pieti- 
du buvę centro komiteto nės Korėjos prezidentu 
nariai, Leif Vetlesen ir Egil Rhee dėl organizavimo pie- 
Berg. Tie trys pašalintieji; tinėj Korėjoj stipresnės ka- 
vaaai vra naujausieji liti-iro aviacijos, kuri galėtų pa- 
ninkai, kiek anksčiau išsitarnauti kovose prieš bol- 
partijos buvo išvaryta dau-į ševikų valdomą Korėjos da
giau žymių “sutitėjusių” 1 IĮ, jei kiltų karas tarp to 
komunistų. , suskaldyto krašto dalių.

KAS MUMS RAŠOMA
“Stebuklai”

Sveikata Ligoniams. gydymas ligų
šaknimis, žolių žiedais ir lapais., . ■ ■
Vardai lietuviai, angliškai ir l«>- Su užsakymu reikia prisiųsti ir

tyniškai. Paaiškinimas kaip vartoti, 
lietuviškai. Kaina vl.ou, apdary
to ...................................................... $1-25

Naujo. Dainos 25c
Greičiausias Mokytojas Angly kal

bos ..................................................... 40c I
Paslaptis Eoziroiu Lošti iš Pini-j

gų ..................................................25c I
Didis Sapnininkas $1.OOI

Kas pirks visas sykiu, kaina $2.50. Į
Perkant po viena, pilna kaina.

Paulus .Mikalauskas,
73 Comptou Street,

Boston 1.3, Mass.

pinigus. Adresas:

Juozas Audėnas, 
l t Townsend Street, 

Boston Rovliury, Mass.
C»2)

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, sėklos nu- 
bėgimo, gimdos 

ę'* nuslugimo, akių
uždeo-imo, nuo rožės, nuo dru
gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau
dulių, nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kuno dali. kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų pa
sakyta, liet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kuno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

LIG)panaujin-Į Svėje” paskelbė prasimany 
apie naujuosius atei

vius (dipukus). Tamstos 
atsakymas yra visai teisin- 

I’rasau priimti j polemika su blogos

damas laikrašti pridėjo 50c(inų
NEBŪK ŽILAS

bai atsilikęs nuo pažangos, o(už Ik kalendorių 1950 metams
tie atvykusieji dipukai sako 
apie mus senesnius kanadiečius,

Stebuklingos gyduolės kurios pa
naikina žilumą, plaukų slinkimą ir 
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
at its žilus plaukus kokie buvo. bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. 
Jeigu nebusite pilnai patenkintas, 
jums pinigai bus sugrąžinti.

PasargaJ«gu atsiusite kainą 
su orderiu, tai mes paštą užmokė-

valios žmonėmis vargu turi 
prasmės, nes “Laisvės” Pi
lietis ir pats žino, kad jis 
rašo netiesą. Jis puikiai 
žino, kad visi dabar į Ame
riką atvykstantieji lietuviai 

Gerbiamieji! Siunčiu $5 če- ištisus metus laiko gyveno 
ki, už laikraštį $3, gi $2 “Ke-! sovietiškoj tvarkoj Lietuvo- 
leivio” reikalams. "Keleivio”
štabui linkėjimai gražiai su
laukti šventės.

P. I.engvinienė.
Danville. 111.

ir už vieną laikraščio prenume
ratą. Viso prisiunčiu $12.

kad mes esame atsilikę nuo jų Draugiškai,
20 metų! j N- Trumpikas.

Aš norėt, kad jus patarkuo- Akron, Oh io
tumėte tuos smetoninius ponai
čius. kurių čia atsirado. Aš juos 
seniau gerai pažinojau Lietu
voje, kada jie su kaimiečiais 
nelabai mandagiai elgdavosi. O 
dabar jie nori, kad jais visi 
rūpintųsi ir mus bara, kad mes 
jiems nepadedame, o tuo tarpu 
ir čš jų jau atsiranda tokių, ku
rie sau namus perkasi, bet vis 
bėdavoja ir dejuoja. Yra viso
kių ir “dipukų,” bet pas mus 
čia daug yra iš ponstvos, su ku
riais sunku yra turėti koks 
nors širdingas bendrumas. At
rodo. kad jų visos svajonės yra 
pasigimdyti kokį nors naują 
Smetoną, ir vėl kada nors buti 
ponais. Su tokiais patartina 
buti atsargiems.

A. Žekonis.
Į musų kalbant, yra visai rimtų i Toronto. Ont.

kad Afrikos džiunglėseIzondono laikraščiai atžymi zinu\’ , , . .
didelius “eudus." vvkstanėius lvainos lauk,n,ų padermes ,r
Afrikos laukiniu gyvenamose «entžs orgamzuojas, , komu-

. ,, t ‘ . -- mstines Lenino-Stalmo parti-stovvklose. Tenai, net is šio . 1. A ..... ... i jas, kad netrukus įsikurs Juo-nei iš to, laukimai pradėjo ne-,J“ ’ . •.. .. . . rr.-,.„ dasai Internacionalas, šiuo me-,siotis su Lenino ir Tėvo Stali-, 1.. .... . - j tu džiunglėse (raistuose) vvks-no paveiksleliar.s, maždaug to- “ . ....... - ta masiniai nelegalus laukimuk’-.ais, kokius maldingi žmones,1“ . . . ■,, . . • r- j mitingai, juos puldinėja jų pa-į maldų knygas įsideda. Kad .. . • - , , - ,į . • , j u-i-;,. čiu buožiniai elementai, anglųLeninas pradeda reikštis lauki- •.. . ... policijos padedam:. Nenustebki-mams, cia nėra jokio dyvo. : . . . . ,... „ .. .... te. iei kuria nors diena Afrikostam jo moščiai (šventiejiiik u +- KsrL-vo.o kontinente atsiras galingaskaulai) paguldyti Maskvoje

Skaitytoją Balsai
MAIKIO TĖVO KRAIČIUI

Su linkėjimais ir be lin
kėjimų draugai skaitytojai 
atsiuntė Maikio Tėvui do
vanų. E. Ambrozaitis iš 
Brooklyn, N. Y., 50c; X Ba
ranauskas iš Detroito, 50c: 
A. Balsis iš Chicagos pata-

je, bet jis sąmoningai me
luoja, kad “jie Lietuvoje 
prie dabartinės tvarkos nė
ra buvę.” Sąmoningų me
lagių įtikint inegalima.

Gerbiamas Redaktoriau! Siun- PRAŠO GARANTUOS 
čiu “Keleiviui” metine prenu-, Pranas Jaruševičius, 31 metų am-
merntn <11 n-ž du kalendorių ir' žiaus tremtinys, kuris turi žmoną meratą. S i uz uu Kaienaonu ir . iabai varĮrsta st0vykloj ir
$i parama “Keleiviui" UŽ kk>-' nerštų atvykti Amerikon, bet neturi
mu Vloteru <Šlrvriii I nkėiimai £ia nei Paž4stamV nei giminių, kurie rnų Moterų bKvrių. L.nKejimac duoti jam darbo ir buto ga-
geriaUSČOS sėkmės. į rantiją. atvykti į šią šalį. Todėl jis

.... ! prašo geraširdžių Amerikos lietuvių.Al. Janutiene. Į kad kas nors duotų jam reikalingą
Reno. Nevada.

Mielas “Keleivio" redakto
riau : Nuoširdžiai dėkoju 
siunčiamą mano laikraštį 
leivi” ir atsiprašau, kad dar 
iki šiol nesumokėjau. Aš esu

garantija. Jeigu jam toks gerašir
dis atsirastų, tai mes patartume
siųsti garantiją per BALF’ą. tik pa- sįm. Arba galima užmokėt pašto-

i papuolęs Tennessee valstijoj į 
farmą ir uždirbu 5d dolerių mė-i 
nėšiui, be to. turiu skolų už; 
kelione, tad tik nuo sekančio

žymėti, kad BALF’as perduotų ją 
Jį IRRC. 

uz To tremtinio vardas ir adresas 
Ke-1 toks: Pranas Jaruševičius,

(13-b) Memmingen, Flieger-Horst, 
Block 1, Zimmer 37,
US Zone, Germany.

PAIEŠKOJIMAI
! Paieškau Rozalijos Kvedarienės, 
i gyvenančios Washingtone. Aš esu 

pirmo pasiųsiu jums prenume- Antaninos Kigienės duktė iš Dame-
rata. Aš labai džiaugiuos, kad Žagarės valsčiaus. pra-

• ... . sau atsiliepti, arba ją zinancijų pra-
“Keleivis mane lanko šiame nešti man jos adresa. (4S>
užmirštame krašte, kur nėra; Monika Kigaitė-Pocienė, 

j c-o M r. Austm, iw z,
lietuvių ir artimų žmonių.; Valencia, Pa.

riui kaip atneš vaistus.
FLORAI. HERB CO.

Rot 305. liepi. 5. Clinton. Indiana

SIUNTINIAI J EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija 

siunčia Europon lietuviams 
tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa-

ALEKANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mass.

Raudonojoj Aikštėj, bet čr dėl 
Juozo Afrikos žmogėdroms pa
sirodymų netenka stebėtis, mat 
toks tokius pažino. . . .

Anglų valdininkai pastebi, 
kad laukiniai dažnai nešiojasi Į g^n, Mass.
su paveikslėliais, kuriuosna _
šmeižianti anglai ir ame'riko- 
nač. Ir čia nieko tokio, juk 
pasijuokti galima! Bet, tarp

-, juoduju tautu vadas ir tėvas _ .
ir diktatorius vardu Niam 1 ria Tėvui nusipirkti lietuviš- Bnghton’. Tenn. 
Niam su maršalo titulu, tai kų trejų devynerių “gumbo

, jums bus daugiau nei išgarsė- nuraminimui” ir prideda 
Įjęs atomas. .$1; G. Yodis iš Chicagos

—D. B.

Paakėkit Smetoninius
Gerbiamieji! Prisiunčiu jums

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausi* ir Turtingiausia Li< 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2^00,000.00.

Savo nariams ligoie 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 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubilienms Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Ta tk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kropę arba į Centrą adre- 
n.odamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th SL N«w York 1, N. Y.

“Maikio Tėvo barakatkei 
nusipirkti” atsiuntė $1.50; 
Mrs. A. Shinnuiis iš Sche- 
neetady, N. Y., “puspa- 
džiams prisikalti” atsiuntė 
50c: A. Aadrew» iš Chica
gos pataria nepuldinėti DP, 
nes jie “geri žmonės” ir dū
šiai nuraminti pridėjo 50c; 
Anne Warren iš Hudson, N. 
Y., iš penkių dolerių pusę 
skyrė Tėvui ant tabako; J. 
Symonaitis iš Torrington, 
Conn., prisiuntė 50c, kad 
Tėvas įsidėtų į pypkę nau
jas buksvas; J. Deraeita* iš 
Caro, Mich., atsiuntė penki

“Keleivis” praskaidrina mano j r, . --------------------7 .H . .. . Į Paieškau savo sesers Onos Gedu-
:r mano šeimos vienišą gyveni- taitės ir pusbrolio Povilo Gedučio ir 

1 pusseserės Elenos Tamulaitės- I)au- 
sienės. Visi kilę iš Zersčių kaimo, 
Papilės valsčiaus. įieško Morta 
Čulka. gimusi Gedutaitė. (4X)

Marta Culka,
247 Northview Rd.,

Dayton 9, Ohio.

Aš, Francis L. Svagzdys. paieškau 
savo dėdės Juozo Šerio, kilusio iš 
Barnisko kaimo. Jis pats, ar kas 
apie jį žino, malonės atsiliepti šiuo 
adresu: < 2S)

Francis L. Svarjrzdys,
(J326 Ellsworth Avė.,
Detroit 21, Michh.

N. žibąs.

Dėkoju gerb. "Keleiviui” ir 
Maikio Tėvui, kad daug metų 
mane lankote. Aš noriu, kad ir 
toliau mane lankytumėte, tad 
siunčiu už “Keleivi,” kalendo
rių ir Maikio Tėvui $$1.50, iš 
viso 5 dolerius ir linkiu “Ke
leivio” štabui geriausio pasise-! 
kimo. Patariu Maikio Tėvu: 
nusiraminti, kardu nesišvaisty
ti ir žmonių negazdinti. Jūsų 
senas draugas.

k. Mickevičius. 
Terryville. Conn.

Gerbiamieji! Dėkoju už pa
raginimą. bet aš negalvoju 
skirtis su savo laikraščiu. Kai 
mudu su žmona pareiname iš 
darbo, tai randame Senį laiškų 
dėžutėje besėdintį, tai dėl jo

nę ir pridėjo malonių pata- mes varžom- ', kas pirmas jį

I
AR PASENAI PASIEKĘS 40? NUSIBODO GYVENTI?

Kai prigimtis nebeveikia. :1'<-si nuvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk au Kamtns vaistais, 
žolėmis, ką veikia greita: ' <ve|niai, ką grą
žina energiją ir gyvenini: pasidaro malo
nus. Ko laukti? Tuoi ’ akyk populiarės 
Herb Tęs, vartojamos tuk-tan- ių.

SANTTAS HERB TF t NO. 17 
Kainuoja $1.10 su prisiįvv""1- tas tonikas re
guliuoja sistemą ir bu' rastas per daugelį 

metų patyrimo ir mokėjm? sumaišyti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nem- kamo cirkuliare.

SA NITAS HERBS
11S MUwaakea A»«.. thicage S, nt

(52)

APSIVEDIMAI
Našlys, nesenai atvykęs iš Euro

pos, lieknas, aukšto ūgio, gero budo, 
negeriąs, 47 metų amžiaus, darži
ninkas ir bitininkas, gero išsilavini
mo ir valdąs vairuojamas mašinas, 
paieško gyvenimui moteries, našlės, 
nuo 37 iki 43 metų amžiaus. Smul
kesnių žinių suteiksiu per laišką. 
Adresas: < 4H >

Michael Milas,
2041 W. Marųuette Rd..

Chicago 36, III.

Paieškau apsivedimui lietuvaitės. 
Aš esu pasiturintis vaikinas ir no
riu susirasti merginą, kuri galėtų 
buti farmerka. Platesnių žinių apie 
save suteiksiu per laišką. Mano ad
resas toks: <40>

V. Asanis,
102 Tappan Street,

Keamy, N. J.
Paieškau apsivedimui draujro, mo

kyto. gražaus ir darbštaus, ne jau
nesnio kaip 45 ir ne senesnio kaip 
50 metų. Gali buti ir DP. Apie 
save žinių suteiksiu per laišką. At
sakymą duosiu tik ant rimtų laiškų.

Mrs. Jenson,
15 Norfolk Street.

Dorehester 24, Mass.
(47)

Paieškau apsivedimui moteries, 
našlės, gyvanašlės arba merginos,, 
nuo 40 iki 60 metų amžiaus. Aš 
esu 60 metų amžiaus našlys, turiu I 
turto, sveikas ir gražiai gyvenu, j

kavimas ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

Už $7.50:
2 sv. kavos, 1 sv. sviesto, 1 sv. pie- 

i no miltelių, 14 sv. arbatos, 1 kvorta
aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių. 2 
sv. taukų, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 gabalai muilo.

Už $10:
3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, t sv. 

pieno miltelių, % sv. arbatos. 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 1 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1 V4 sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
reikia pasakyt, ką daryti su siunti
niu jeigu jįj nebūtų galima nurody
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto
vyklos vadovybei ar grąžinti siuntė
jui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės 
apmokėti.

Užsakymus ir pinigus prašome šių 
sti mums šiuo adresu:

Lithuanian Aid Association, Ine.,
99 Ward si.. Wnrcester. Mass.

NUO UlSISENfeJUSIŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios^ žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą _ seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomoa 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir nuskilasina 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. I.EGU- 
! O Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75e., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse^ 
arba atsiųskite money, 
orderį į: (16-0)

LEGULO. Dept. t,
4X47 W. Hth Street, 

CICERO SA. ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 <-ent. (Jaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
fi36 Broadvray, South Boston 27, Mas*.

i *
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Vietinės Žinios
IŠ LIETUVIŲ PILIEČIŲ KUDIRKOS MINĖJIMAS 

DRAUGIJOS MITINGO SUTRAUKĖ 400 ŽMONIŲ

ŠVEDAI ŠOKS
SOUTH BOSTONE

šį sekmadieni. 3 vai. po Ar žinote, kad šį sekmatfcenį. 
P^tų, Municipal svetainėj lapkričio 27 d., bus našlių pa
bus p. o. Ivaš kienės veda- gerbimo bankietas? Jis bus

NAŠLIŲ DĖMESIUI RADIO PROGRAMOS ' APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

Už $12 per metus (susi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir

SO 8-2483

DR. AVERY R. SCHILLER

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinanti 
sekmadienį per stotį WBMS

Praeitą ketvirtadieni Lie- Praeitą šeštadieni Muni- 
tuvių Piliečių Draugija lai- cipal svetainėj buvo Vinco 
kė mėnesinį susirinkimą. Kudirkos minėjimas 50 me- 
Buvo nominuojami kandi- tų sukaktuvių nuo jo mir- 
datai į valdybą, o paskui ties proga. Susirinko ne 
ėjo eilinis susirinkimas., mažiau 400 žmonių, jų tar- 
Vienas pilietis pakėlė klau- pe labai daug naujųjų atei
simą, kodėl į seną namą na- vių. Minėjimo pradžioje Eletkros Koordinuotės Tarybos 
mų komitetas (house com- atsistojimu buvo pagerbta Naujoj Anglijoj Pirmininkas 
mittee) Įdėjo naują pečių, Vinco Kudirkos ir visų ko- 
kurs kainavo $795, o su votojų už laisvę atmintis. į. Elektros sviesos 
įtaisymu kainuos apie $900. Iš programos minėtina in UbtriJa * au,o-> - ngJ•” 
Dėlto kilo šioks toks triukš- turininga Dr. M. Gimbutie- 
mas. nės - Alseikaitės paskaita

i

mos tautinių šokių grupės 
nepaprastas parengimas.
Dalyvauja artistas H. Ka
činskas, dainuos baritonas 
Julius Kazėnas, grieš smui
kininkė Alice Plevokiutė ir ųraJgUs. Bus iabai graži 
pirmą kaitą lietuviams šoks našlių garbei programa. Dai- 
svedų tautinių Šokių grupė, nuos solistė p. Valerija Bar
bėdama Axel Spongbergo. mienė, grieš puiki orkestrą. 
Taipgi šoks ir p. Ivaškienės prie kurios tremtiniai šoks 
Šokių grupė. gučių Polką. Todėl šitas ban-

-------------------------------kietas bus vienas iš „gražiausių
Pakelia Senatvės Pašalpas ir !»nksmiausių. nes ir pasku

tinis sekmadienis prieš adven- 
' t-

Nuo gruodžio 1 d. senat

Lietuvių Svetainėj. 309 E St..! 1090 kil. (netoli WBZ sto- 
So. Bostone. Prasidės 5 vai. | ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry- 
pavakarėj. Bus pagerbta 1949 te bus sekantis:
m. našlių karalienė ir visos naš
lės d r našliai.

Todėl ateikite visi ir atsives-
1— Sylvestro Shato 

kestra iš Hudson, Mass.
2— Birutės Radio Choras.
3— Pasaka apie Magdutę.

išleidusi nuo karo pabaigos iki 
1952 metų daugiau kaip pusę 

ono dolerių naujai statybai, 
kad patenkinti vis didėjantį

eno<rr-,in.< voe , Kviečiame atsilankytiir enegrijos ves pašalpos Massaehusetts
valstijoj bus pakeltos po 4
dolerius i mėnesi. Dabar nes niekas nežinome, kas busi-

i po
į mėnesį. Dabar 

senatvės pašalpa čia moka- me sekantis.

VISUS, •
ir nenašius ar nenašles. 

Pagerbkime našles ir našlius.

Po programui prašome 
“parašyti laiškelį ar atvirutę 

' į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., pranešdami ko
kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst, 
o biznio reikalais rašykit 
ofiso.adresu t 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
M.-s pranešam, kad turime 

su krautuvėj visokių mašinų iš- 
rat.Hav'.jimui, kaip tai Floor San-' 
dvi-, \Vaii Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi-;

■ sk. pentų, varnišių, sienoms po- 
pieriu, plumbing, elektros reikme
nų. Pri.-tatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.' 
A. J. ALEKNA. Prop. •

628 K. Broad way, Se.
Tel. SO 8-4148

ma 61 dol. per mėnesį, oapie Dr. Vinco Kudirko M ~_________
. klubas pil ko namą asmenį n-jo kūrybą. Artis- elektr^T vartojima šioj apielin-1 įteity bus mokama po $65.
ir kelsis, bet tai bus po _ ar tas Henrikas Kačinskas at- kėj. Taip sako Mr. Avery R. Fa»al socialini draudimą
3 mėnesių, o tuo tarpu reik pasak0jo Kudirkos "Lietu- Schiller. Elektros Koordinuotės • senatyės pensijų čia moka

vos Tilto Atsiminimus.” p. Tarybos pirmininkas Naujoj į vidutiniai tiktai $25.77.
V. Barmienė padainavo Anglijoj. Senatvės pašalpos (old
keletą dainų, akompanuo-! taryba yra laisvanorė or- 

J Kačinskui £anlzacba. susidedanti iš elek- 
Naujoj Angli
ji buvo ikurta

bizni varyti sename name.
Susirinkimus dar ilgiau teles 
daryti sename name, nes 
naujame name yra knygy
nas. Tai kaip be šilumos 
ta darvti? Žiema nešildv-*• to t to
tame name nei biznio vary
si nei pajamų padarysi, ro- <Iirkos eiles. Ivados 
dos aišku.

muzikuijant
ir du H. Kačinsko studijos 
mokiniai, O. Vaitkevičius ir 
A. -Jodka. deklamavo Ku- 

žodi
j pasakė p. Matjoška. 

Susirinkimas ilgai ginei- _ patingai klausytojus su
josi dėl pulruimio pelno ne- ^av^!u artisto Henriko Ka- 
buvimo. "Pelno" iš pool- čil?sko atpasakoti
roomio buvo per mėnesi tik atsiminimai. \ ienas
41 centas. Ginčas irgi vi- ?enas bostoniškis. kurs pir
sai be reikalo. Pelno nėra tną kartą girdėjo artistą H. 
todėl, kad peraiažai imama Kačinską scenoje, išeinant 
už biliardą, tik 5 centus už pro duris sakė: "Ale tas 
partiją. Kai buvo pasiuly- Kačinskas yra tikras artis-

age assistance i yra moka
ma žmonėms virš 65 metų, 
kurie neturi užtenkamai pa
jamų pragyvenimui.

tros kompanijų 
joj viršininkų.
Antrojo Karo pradžioje, val
džios autoritetams prašant, kad 
suvienyti tų kompanijų resur
sai tada galėtų geriau tarnauti’ 
gamybai. Ji veikia ir po karo 
koordinuodama savo išteklius 
ir darydama planus, kad elek
tros butu pakankamai visiems • . . ,. , .
ir kad jos kaina butu kaip ga-Ht platesnių ry-
Įima pigiausia.

Parodykim Lietuvišką 
Širdingumą

i remtiniai ieško darbų ir 
butų. Naujai atvykusiems

O rengėjos. Sandaros Moterų 
Klubas, visus svečius skaniai 
pavaišins. Atsilankykite seni 
ir jauni, užtikrinam visi busite 
patenkinti. Kviečia visus San
daros Moterų Klubo

Komitetas.

X-spindulių nuotraukų 
Bostone iau padaryta virš 
300,000 ir kol kas atrasta 

"įtariamu” turint

NAMAI PARDUODAMI
So. Bostone, netoli nuo Broadtia... 

parduodamas 6 butų po 4 kambariu' 
pagrindiniai atnaujintas labai stip 
rus namas. Kaina 85,509, Įmokėti 
apie $1,000 ir perimti skolą.

Dorchestery, prie Dorchester Avė. 
ir Park St., gražioj vietoj, butų 
po 5 kambarius, baltos sinkos, balt. 
pečiai, ąžuolinės grindys, nauja? 
plombingas, geras, stiprus narna-. 
Kaina $6,600; mažas {mokėjimas.

Daug kitokių gerų namų parduo
da Antanas Juknevičius, 545 Broad- 
way, So. Boston. Tel. SO 8-060*'..

Dli. D. PILKA
Ofino Valandoa:

tr
S iki 4 
T iU S

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boatoa II

3,160
džiovą.
mi.

Įtariamieji tikrina-

ta pakelti kainą iki 10c, tai 
susirinkimas tą atmetė.

Bet pulruimis visvien nė
ra nuostolingas, nes jis nri-

tas, jis 
va.”

Pirmininkas Schiller. 
yra New Hampshire Public 
Service kompanijos preziden- 

ir tiltą padarė gy- tas. sako:

šių sunku įsikurti. Kiekvie
nas geros širdies lietuvis 

kuris apie bet kokį siūlomą darbą 
arba išnuomojamą butą 
prašomas pranešti BALF’o 
raštinės vedėjui Antanui

f ivi auma L-lnko rvi V4’-z<j

Minėjimas buvo baigtas 
visai publikai giedant tau
tos himną.

Privatinių Naujosios Angli- Juknevičiui, 545 Broadway,

tuo budu prisideda piie
apyvartos padidinimo. Tąsi Dėl Meilės Nušovė

D__i\cp.

išlygina pulruimio nedatek-i Mergaitę ir Pats Nusišovė 
liūs. i _______

Pirmadieni,
vunas sumažinti namo pri-: 1)lock5°ni-kis 
žiurėtojui algą. Klubo un( in’

metų 
Robert S.

______ , — revolverio nušo-
na., rodos, visi unijistai'™ B' °<*tono laikraščio

Susirinkime kilo reikalą-i

ĮS

Dabar visur algos keliamos.'
-o mes norėjome algą apka
poti. Nei šis nei tas.

Pelėda.

SOCIALDEMOKRATŲ
SUSIRINKIMAS

jos kompanijų finansinių išlai 
dų apžvalga parodo, kad nuo 
karo pabaigos čki 1949 rugpjū
čio 31 d= JOS išleido $352,000,- 
000 naujoms įmonėms. Dabar 
vykdoma ar planuojama staty
ba kainuos dar $150.000,000 iki 
1952 metų. Tai bus iš viso 
$502,000,000—daugiau kaip pu
sė biliono dolerių, arba tame po 
$200,000 i diena.”

Bostono Lietuviu Dėmesiui“Enterprise-Times” tarnau
toj?, 26 metų Muriel A. i ------
Beak Mergaitė atsisakė su į Lietuvių kultūrai išlaiky- 
juo tęsti pažintį, o panie- d ir jai ugdyti, o taip pat 
kintas meilužis atsikeršijo
revolveriu. Kada jį polici
ja pradėjo vytis, jis paleido 
šūvį sau i krutinę ir dabar

---------  Į guli ligoninėj. Mergaitė
šį šeštadienį, lapkričio 26 mirė vietoje.

d.. 6 vai. vakare bus sočiai-----------------
demokratų 60 ir 71 kuopų Laimėjo po Kalakutą 
nariu susirinkimas “Kelei- -Juozienė Žemaitienėvio patalpose. Kviečiami' ir
abeju kuopą visi nariai da-' Tek ? ^emaiUene, abidvi 
lyvauti. Išklausysime drg. ?°uth B0??0™ gyventojos,

pranešimą apiei'!I>ane<lel!. Po ka-
lakutą r.aujoj South Bosto-

K. Bielinio 
"pogrindžio organizaciją ir 
kovą prieš okupantus.” Pas 
kui aptarsime bendruosiu 
abejų kuopų reikalus. Ma
ionėkite atsivesti ir pri jau 
čiančius.

60 Kuopos Sekretorius.

no Stop and Shop krautu
vėj, kurios skelbimas buvo 
tilpęs praeitos savaitės “Ke
leivy.”

So. Boston. Tel. SO 8-0606.

Lietuviška Aptiekc
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš- 
tuviškai. Patarnavimas man- 
il.ieus kainos nebrangios. Gy
vename čia jau 20 metų.

VALGYKLA PARDAVIMU
So. Bostone. Geroj vietoj, visi 

įrengimai: indai, pečiai ir baldai. 
Kaina $2,000.

B. Kalvaitis,
545 Broadtvav, So. Boston, Mass. 

Tel." SO 8-0805.
Norintieji įsigyti namus prieina

momis kainomis, ar parduoti turi
mus, atsilankykite ir jus rasite nuo
širdų patarnavimą.

REIKALINGA DP MERGINA
Darbas prie namų ruošos ir 

vieno vaiko. Skalbti nereikia. 
Geras kambarys ir valgis. At
siklausti: telefonu: LOngwood 
6-6664, bet kurią dieną, išsky
rus ketvirtadienį ir šeštadieni.

(4 •)

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 0 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

lituanistinei mokyklai ir lie
tuvių dramos teatro studi
jai remti, organizuojami 
lietuvių kultūros bičiuliai 
Bostone.

Steigiamasis susirinkimas 
Įvyks šeštadieni, lapkričio 

. 26 d., 7:30 vai. vakare, pa
rapijos svetainėje. W. 5th 
St., South Bostone.

Maloniai kviečiami visi' 
lietuviai, seniau ar dabar 
atvykusieji, gausiai atsilan-; 
kyti ir prie to kilnaus lietu
vių kultūros darbo prisidėti.

Iniciatorių vardu:

•Juozienė Žemaitienė gy-i Juozas Andrius, Stasys 
vena prie 212 Athens St., o Lūšys, Valentinas Vakau- 
Teklė—435 Fourth St. zas.

BOSTONO ŠVEDŲ TAKTINIŲ ŠOKIŲ GRI PĖ

šį sekmadienį švedu šokikai dalyvaus lietuviu tautinių šokių, dainos ir muzikos parengime Mu
nicipal svetainėj. So. Bostone: pradžia 3 vai. pa pietų, švedų šokių ansambliui vadovauja Atei 
Spongberg.

Ve, Truputis visai naujo
A

dėl jus

STEBĖTINAS GREITIS

š stebėtinas tolimų pasikalbėjimų grei- 
limas ačiū tam. kad pastarais metais

1- iv-, padarytas žymus telefono pagerini- 
K • Naujoj Anglijoj šitam geresniam ir 
ėr- sniam patarnavimu' yra įtaisytas 
Ik.'-.me Long Distance Center.

i’- tikint ateitimi, tas didelis investmen- 
<>da bildingą čr įrengimą, kuris veiks

' ■ Panašiais Centrais po visą šalį. Tai yra 
musų didžiųjų pokarinės statybos 

pp, Icad duoti jums geresnį telefonu
aPhirnavimą.

•V'., las patiekė greitį—g: telefonas pri
duos up<).

Tel. A V 2-4026

/)r. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 19 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAD 
arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

“Aš norėčiau jums pasakyti, ką šis 
naujas Tolimo Susisiekimo Centras 
jums reiškia. Su naujom skaidlenč 

tėm ir dialing Įrengimu, mes galim 
pravesti jūsų tolimąjį pasikalbėjin a 

, kad rr už tūkstančių mylių, dusyk 
greičiau negu pirma—dažnai taip 
jau greitai kaip pasiekti .iusu ar- 

timiausį kaimyną.
Pavyzdžiui. kix jus skani 
binat savo motinai į Sar 
Francisco. dabar mes ga
lim jus sujungti su ja tie 
šiai. be kitų stočių pagal
bos . . . kartais pasiekti 
ją neišeis nei pusė minu
tės.”

25 YiARS OF MOGRESS 

IN LONG DISTANCB

— • 3-atoatt cto Ova to OUc.n
vaaa avmam COCT

1925 r.:;.14 .atoiw;:>s-4S

1930::::;.7 .Antot..to-2S

1940 :::!% .Mto;: $2.10

■m...RAS

The Telephone Cempaay (
New IMGIAND TtllšHONI « rilKUAIH COMFANV

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCB

499 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Re». S7 ORIOLE STRER 

W»st Ros bary, Mmo.
Tel. PArkwey 7-1233 W '

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Pr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St, Kimbal Building 

____ Kambarys 205
BOSTON. TeJ. LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą Santaokai 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boetoo 
Pristato toniką, vyną ir viso* 

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Moven)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietaa.
Sauri priežiūra, kalas prietaaaM 

326 BRO A DW A Y,
SO. BOSTON, MASS. 

TeL SOatk Boatoa S-4S1S

i




