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Mainieriai Svarsto Streikuoti 
Ar Tęsti Derybas

Vyriausybė Dar Nesikiša į Mainierių ir Savininkų Ginčą;
Angliakasiai po Ilgo Streiko ir Prieš Šventes Nėra 

Linkę Streikuoti; Unijos Vadai Posėdžiauja 
New Yorke; Vyriausybė “Imsis Žygių”

Tik Streikui Kilus

Visas kraštas su nekant- NeSUSitaiko dėl
.umu laukia angliakasių Brannan Plano
unijos apsisprendimo dėl 
naujo streiko kasyklose. Pa
gal unijos tarimą darbas 
kasyklose buvo atnaujintas 
tiktai iki lapkričio 30 d. pu
siaunakčio. Tuo tarpu de
rybos nepajudėjo iš vietos 
ir prie jokio susitarimo 
mainieriai su kasyklų savi
ninkais nepriėjo.

Bet ir mainierių unija dar 
nėra apsisprendusi atnau-

Sacramento, Calif., mies
te posėdžiauja stambi far
merių organizacija Grange, 
kuri jungia 850,000 farme
rių. Svarstant valdžios po
litiką dėl žemės ūkio pro
duktų kainų palaikymo, 
Grange atstovai nepriėjo i 
vieningos nuomonės. Dalis i 
atstovų pasisakė už žemės 
ūkio sekretoriaus Brannan

“MECHANIŠKI INKSTAI” SĖKMINGAI IŠBANDYTI

Pirmą kartą operacijoj daktarai išbandė “mechaniškus inkstas” Milwaukee. Wis., li
goninėj. Dešinėje ant operacijos stalo guli ligonis, kurs serga šlapumo užnuodiji m u. 
o kairėj yra kraujo išvalymo bubnas. Kraujas iš ligonio arterijos yra leidžiamas per 
kraujo valytoją ir paskui vėl grąžinamas ligoniui apvalytas nuo ligos. Sako, opera
cija gerai pasisekusi.

Atomine Komisija Atidengia 
Naujas Gamybos Paslaptis

Gaminamos 1,000 Kartų Galingesnės Bombos? Padaryti 
Dideli Nauji Atradimai; Atominės Energijos Pirmi

ninkas D. Lilienthal Pasitraukia; Greitinama Ato
minės Energijos Pritaikymas Ūkio Gyvenime

U N Ginčas dėl
Jeruzalio Likimo

Jungtinės Tautos svarsto

Šj pirmadienį atominės 
energijos komisija,- kuriai 
dabar dar vadovauja pasi
traukiantis iš savo pareigų 
David E. Lilienthal, sukvie-

Jeruzalės miesto “interna-j^ spaudos atstovus ir jiems

jinti streiką. Šį pirmadienį planą, o kiti tą planą atme- 
New Yorke susirinko posė-:tė. Brannan planas siūlo 
džiauti mainierių unijos va-1 atpiginti farmų produktus, 
dovai, bet neatvykus unijos į kad jų žmonės daugiau šu
va dui John L. Lewis posė-! vartotų, o farmeriams siūlo 
dis buvo atidėtas antradie-'tiesiai mokėti iš iždo pašal- 
nio povakarei. , pas,, kad jų pajamos nesu

mažėtu.
Iš visos eilės kasyklų pra- "______________

neša. kad mainieriai nėra 
labai linkę stoti iš naujo Į Kinija Kaltina 
kovą. kol dar derybos ne
parodė tikrai, ar su savinin
kais galima ar negalima su
sitarti. Mainieriai nesenai 
streikavo 52 dienas, o prieš 
tai jie dirbo tiktai po tris'?a.ni.Z5tclJ?J

Sovietų Rusiją

Nacionalinės Kinijos at
stovai Jungtiniu Tautų or- 

iškėlė skundą
dienas ^vaitėjė? UriSMaū-iP™* S®*?* ?“?» d^j0S 
gumas yra išsėmę save su- kl?;m,os' ’ /,.n,>os ,vl,dau’ 
taupas it- prieš šventes neno- re,kalT klr"JO; atstoval 
retu palikti vėl be uždarbių. slul.° Jungtinių Tautų sei- 
Todėl spėjama, kad unijos' mu,‘ Pasmerkt! Rusiją ir pa- 
vadovybė ir vėl atidės strei-;relkalautl' ka!> Ą įsikištų 
kų kasyklose, o tuo tarpu ! ^n'jos p.het.n, karą ir 
rimčiau bandys susitarti su'netrukdytų atstatyti taiką
kasyklų savininkais.

Vyriausybė iki šiolei ven
gė į streiką kištis, bet pre
zidentas Trumanas yra nu
sistatęs panaudoti savo ga
lią, jei streikas butų atnau
jintas.

Azijoj.
Sovietų Rusija iš savo pu

sės reikalauja, kad Jungti
nių Tautų organizacija ne
pripažintų nacionalinės Ki
nijos atstovybės. Jungtinės 
Tautos šiuo tarpu greičiau
siai nieko nenutars. Laike 
Kinijos atstovo kalbos pir
madienį A. Višinskis “išėjoĮSIKŪRĖ ELEKTROS

DARBININKŲ UNIJA! pasivaikščiot.”

Išmetus iš CIO elektros 
darbininkų uniją, kaipo 
bolševikų vedamą, šį pirma-i 
dienį Philadelphijoj susirin-! 
ko naujai kuriamos elek
tros darbininkų unijos stei
giamoji konvencija. Nauja 
unija jau turi apie 200,000 
narių ir priklausys prie CIO. 
unijų. Steigiamoj unijos 
konvencijoj dalyvauja CIO, 
unijų pirmininkas Philip 
Murray.

Brooklyne Organizuojasi i 

Jaunieji Socialdemokratai

šeštadienį, gruodžio 3 d., 
Brooklyne, Atletų Klube, 
168 Marcy Avė., bus stei
giamasis Lietuvių Socialde
mokratinio Jaunimo orga
nizacijos susirinkimas. Bu
vę Lietuvos Socialdemok ra-

Kinijos Komunistai Siūlo Svarstyti
Jau Chungkinge

Iš Kinijos praneša, kad 
komunistų armijos jau ver
žiasi Į Chungking miestą, 
trečią iš eilės nacionalinės 
Kinijos sostinę. Vėliausio
mis žiniomis komunistų ar
mijos buvo 10 mylių nuo 
miesto, bet priešinimasis 
jiems yra silpnas ir jie jau 
gali būti mieste. Generolas 
Čankaišek, kurs buvo 
Chungkinge, iš to miesto 
pasitraukė į Chengtu, Sze- 
chwan provincijos sostinę, 
170 mylių nuo Chungkingo.

KINAI APŠAUDĖ
AMERIKOS LAIVĄ

KUMŠČIAI DIRBA

New Yorke jurininkų unijoje
tinio Jaunimo organizacijos susikirto bolševikai su unijis- 
nariai ir norintieji naujai tais ir policijai teko tvarką 
prisidėti kviečiami atsilan- daryti, čia vienas vaizdelis 
kyti. Susirinkimo pradžia iš bolševikiškos kumščio p»li- 
3 vai. po pietų. I tik0* prie unijos namo.

Johnson ir Bradley 
Lankosi Europoje

Amerikos krašto gynimo 
mus republikonų vadas, iš- sekretorius, Louis Johnson,
kėlė pasiūlymą, kad kon
gresas apsvarstytų pensijų 
klausimą ir kad valstybė 
paimtų į savo rankas senat

Pensijų Klausimą

Senatorius R. Taft, žy-

vės pensijų mokėjimus, o
nepaliktų tą reikalą uni
joms ir stambiosioms kom
panijoms. Jis sako. kad ge
rai butų užtikrinti po $100 
mėnesinės pensijos visiems 
seniems žmonėms.

Panašų reikalavimą iškė
lė ir darbo sekretorius, M.
Tobin, buvęs Massaehusetts 
gubernatorius tos valstijos 
CIO unijų suvažiavime pra
eitą savaitę.
administracija sieks, kad] --------
senatvės pensijos butų mo-i Praeitą sekmadienį Ko- 
kamos ne mažesnės, kaip lumbija rinko šalies prezi-

ir jungtinių štabų pirminin 
kas, generolas Omar N. 
Bradley, praeitą sekmadie
nį išvyko į Europą, kur jie 
turės eilę pasitarimų su At
lanto Sąjungos valstybėmis 
dėl Europos apginklavimo. 

Kongresas jau paskyrė

cionalizaciją,” bet negali 
nieko nutarti, nes ir Izrae
lis ir Transjordanija pareiš
kė savo nusistatymą laikyti!nauja dirbtuvė,” kuri, ga 
Jeruzalio miestą padalintą'mincjama atominę energiją, 
į dvi dalis, žydišką ir ara-j kartu gamins naują sprogs- 
bišką. ' tarną medžiagą. Toki nau-

Popiežius ir Canterbury; ja dirbtuvė jau yra supla- 
vyskupas reikalauja, kad nuota ir jau pradėta staty- 
Jeruzalio padalijimas butų ti prie Arco, Idaho valsti- 
baigtas ir kad miestas butų joj, buvusiame didžiuliame 
internacionalizuotas ir pri-j kariškame bandomame lau- 
einamas visų tikybų žmo- ke. Atominė komisija sa-
nėms lankyti šventąsias vie

paaiškino, kad atominės 
energijos tyrinėjimas varo
mas pirmyn ir jau statoma

ko, naujas, nepaprastos
tas, bet žydai ir arabai turi j svarbos atradimas leis pa- 
mieste savo kariuomenę iri dauginti pagaminamos ato- 
yra nusistatę savo kareivių į minės energijos kiekį, nes 
iš miesto neištraukti. 1 padaugins žaliavą, iš kurios

---------------------------- 'ta energija imama.
Nesenai senatorius Edwin 

G Johnson prasitarė, kadIndiin Pripmp
Naują Konstiluciją atominės energijos komisi- 

______ jos mokslininkai daro ban-
, . u. Indijos steigiamasis sei- 'Įy™8 su naujausia, iš van-

p.mgus Europos valstybėms mag nuba,saV() nauj kon. deml.o gaminama atomine 
apginkluoti, o Amerikos ka- vru Cliroįvta i bomba, kuri busianti 1,000
ro vadai dabar galutinai su
tars su Europos valstybių
vadais, kiek kuriai valsty
bei ginklų duoti.

FAŠISTAS LAIMĖJO 
Jis sakė, kad KOLUMBIJOS RINKIMUS

Iš antro kario Kinijos na
cionalistų karo laivai šį pir
madienį apšaudė vieną 
Amerikoj, prekybos laivą, 
“Sir John Franklin,” kurs 
plaukė į Šanchajų. Kinijos 
nacionalistai yra paskelbę 
komunistinės Kinijos bloka
dą ir grasina skandinti vi
sus laivus, plaukiančius į 
komunistų valdomus uos
tus. Į laivą komunistai pa
leido 12 šovinių, laivą šiek 
tiek apgadino, bet nieko 
nesužeidė.

J. A. V. DIPLOMATAI 
TARIASI TURKIJOJ

Turkijoj Istambulo mies
te šią savaitę eina Ameri
kos diplomatų Viduriniuose 
Rytuose pasitarimai. Daly
vauja Amerikos pasiunti
niai ir konsulai dešimtyje 
arabų kraštų, Turkijoj ir 
Irane. Konferencija tęsis 5 
dienas.

KOMINFORMAS 
ŠAUKIA NUVERSTI TITO

Iš Maskvos praneša, kad 
Kominformas išleido naują 
atsišaukimą į “viso pasaulio 
darbininkus” padėti Jugo
slavijos žmonėms nuversti 
Tito diktatūrą. Kominfor- 
mo partijos ką tik laikė po
sėdį nepažvmėtoj vietoj, o 
atsišaukimas nuversti Tito 
paskelbtas iš Maskvos.

100 dolerių per mėnesį ir 
kad minimalinis darbininkų 
uždarbis butų nustatytas $1 
per valandą.

Bulgarų Valstiečiai

dentą. Išrinktas konserva
torius Laureano Gomez, ku
rį padėjo išrinkti karo sto
vis ir policijos sauvalė. L. 
Gomez, pagal Kolumbijos 
liberalų aiškinimą, yra ge-

Bulgarijos komunistų par
tija skelbia, kad tame vals
tiečių krašte jau esą įkurta 
1,600 kolektyvinių farmų, 
kurios turi 147,000 narių, 
arba apie 13 nuošimčių visų 
valstiečių jau yra suvaryti 
į kolektyvinius ukius. Bet 
valstiečiai už jų žemę ko
lektyviniuose ūkiuose gau
na “nuomą,

stituciįa, kuri vra surašyta., . ....
pagal' Amerikos konstituci- kart,i *>pre»»e, kaip jau 

' pavyzdį. Konstitucija pasenusi įs urano metalo 
gaminama atominė bomba. 
Spaudos atstovai klausė, ar 
senatoriaus pasakojimas 
yra teisybė. Atominės ko
misijos pirmininkas atsisa
kė apie tai kalbėti “saugu
mo sumetimais,” bet jis pa
žymėjo, kad senatorius E. 
Johnson buvo pilnai pain
formuotas apie atominių 
ginklų gamybą. Tuo lyg 
ir patvirtinama žinia, kad 
atominių ginklų gamyba 
yra padariusi didžiulę pa
žangą.

Atominės energijos pir
mininkas D. Lilienthal pra
eitą savaitę pareiškė, kad 
jis nuo Naujų Metų pasi
trauks iš savo vietos. Jis 
neaiškino pasitraukimo 
priežasties, bet spėjama, 
kad kai kurių kongresmonų 
užsipuldinėjimai ir nepa
matuotas tardymas paskati
no jį trauktis.

Komisija dar pranešė 
spaudai, kad daromi platus 
bandymai panaudoti atomi
nę energiją ūkio reikalams.

jos
paskirsto visą Indiją į 28 
“valstybes” su centraline 
vyriausybe, kurios priešaky
je stovi prezidentas ir mi- 
nisterių pirmininkas.

Konstitucija panaikina 
kastas ir pripažįsta visų -pi
liečių lygybę prieš Įstaty- 

Indijos nacionalinė 
pripažįstama hindi,

kuria kalba tiktai 80 milio
nų žmonių iš bendro Indi
jos gyventojų skaičiaus 327 
milionų. Todėl numatoma 
15 metų laikotarpis, kol 
“nacionalinė kalba” 
ivesta visame krašte.

mus.
kalba

nis vienmintis ir įjungs Ko 
lumbiją į Madrido-Buenos 
Aires “ašį.” Liberalų par
tija rinkimus boikotavo.

URANO KASYKLOJE 
ŽUVO 2,000 ŽMONIŲ

bus

Iš Berlyno praneša, kad 
rusų okupuotoj Saksonijoj

____ _ valdžia nori vie"',Jcl . uran,° . kasykloje
tą nuomą panaikinti ir že- |!v-vko hal8> .nelal^ 
mę socializuoti. Valstiečiai ™aflau; kaIl> 2- H0 <?ar!>1' 
tam priešingi. Valdžia skel- n,nk« žuvo kasykla, usgriu- 

- - vus prie Johann-Georgen-
stadt. Sovietų šaltiniai šios 
žinios nepatvirtino, bet ir 
jie pripažįsta, kad vienoj 
kasykloj buvo kilęs gaisras.

PRANCUZŲ-LENKŲ 
‘DIPLOMATINIS KARAS’

bia, kad jos tikslas yra su 
varyti visus valstiečius į ru
siško tipo kolchozus, bet 
valstiečių pasipriešinimas 
yra didelis ir valdžia turi 
vartoti prievartos priemo
nes prieš valstiečius.
Šį Rudenį Medžioklėse

Žuvo 298 Žmonės

Šį rudenį atidarius me
džioklės sezoną įvairiose 
medžioklės nelaimėse jau 
žuvo 298 žmonės. 181 žmo
gus žuvo medžioklėse nuo 
šautuvų šūvių, o kiti įvai-jzijoj, o Lenkijos bolsevikis-’ 
riuose kituose medžioklėsI ka valdžia areštavo dar 16 
priepuoliuose. , 1 Prancūzijos piliečių. ,

Dėl prancūzų diplomatų 
areštų Lenkijoj tarp Pran
cūzijos ir Len kijos kilo aš
trus konfliktas. Prancūzų 
policija pradėjo valyti len
kų bolševikų lizdus Prancu-

NYKŠTUKŲ KARALIUS

šitas kunigaikštis “sėdo” j 
garbingą Monaro sostą, kaipo 
tos mažutytės kunigaikštys
tės valdovas. Monako turi 
23,000 gyventojų, bet leidžia 
sau liuksusą laikyti soste ka- 
raliukštį. šito “valdovo“ var
das yra Ranier III, jis yra 
25 metų ir jau turi daug me
dalių.

Kanados Lietuviai
Jungiasi į Bendruomenę

“Nepriklausoma Lietuva” 
praneša, kad Kanados lie
tuviai jau sudarė Lietuvių 
Bendruomenės organizacinį 
komitetą, į kurį įeina: Ka
nados Lietuvių Centro Ta
rybos 5 atstovai, Kanados 
Lietuvių Sąjungos 3 atsto
vai ir no vieną atstovą nuo 
Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio, Lietuvių Ateitininkų 
Sąjungos, Lietuvių Katali
kių Moterų Sąjungos ir Lie
tuvių Socialdemokratų or
ganizacijos. Viso 12 komi
teto narių.



i APŽVALGA B
RISIPAŽINIMŲ ' ninku ir po to buvo areštuo-
ASLAPT1S SOVIET1JOJ tas ir verčiamas prisipažin-

-------- i ti. “Garmonistas” buvo
Rusų socialdemokratų nukankintas kalėjime po 

žurnale “Socialističeskij kelių mėnesių žiaurių tar-
Viestnik” Viktoras Černo- dymų.
vas skelbia žinomo rusų ra- Kitas atsitikimas buvo su 
šytojo ir kritiko, R. V. Iva- Pavolgio vokiečiu komunis-i 
nov-Razumnik’o, atsimini- tu Sabelfeldu, buvusiu 
mus iš jo pergyvenimų So- NKVD karininku. Jis bu-
vietų Sąjungos kalėjimuo
se.

Rašytojas ir kritikas R. 
V. Ivanov-Razumnik buvo

vo apkaltintas šnipinėjimu 
Hitlerio naudai ir žiauriais 
kankinimais ir išsityčioji- 
mais buvo tiek nukamuotas.

vienas iš žinomųjų rusų kai- kad ryžosi nusižudyti ir sū
riosios inteligentijos atsfco- valgė stiklo gabalą. Bet ne- 
vų. Jis kartu su jo arti- mirė, o po kiek laiko buvo, 
mais draugais rašytojais— išvežtas i baisųjį Lefortovo 
Bloku, Iesieninu/Audrieji kalėjimą, kur, pagal pasa-i 
Biely ir k.—pasveikino bol- kojimus žinančių žmonių, 
ševikų perversmą, kaip visi prisipažindavo, nes bu- 
naują erą. Tada Ivanov-|vo vartojamos stačiai nepa- 
Razumnik buvo kairiųjų so- keliamos kankynės, 
cialistu revoliucionierių Ivanov-Razumnik pasako- 
grupėje ir visa ta grupė Ja apie atsitikimą su dakta-;

rrvc norrm 48, lapkričio 3o, 1949

Kas Savaite
darbininkai nevengia au
kos, jei krašto gerovė to rei
kalauja. O atsisakymas nuo 
uždarbių pakėlimo po pini- 

nūvertinimo tikrai yragu

bet i VoKietija Grįžo

GREIčl.U’SlĄ 
OKI.Art i

Greičiausias pasauli** urlai- 
is. karo lai>> no "Skyrock- 

et,” buvo išband.'tas virš 
Murcc Dr> l ake. Kaliforni
joj. Orlaivį vairavo lakūnas 
Eugene E. Ma>. Orlaivis 
skrenda per valanda ■'•••► my
lią, arba lekia danu greičiau 
nejfu garsas. Jau '>r- Rinitą 
kartu oriais iai ‘scnaužp* 
garso greitumą ir lekė virš 
700 myliu per valanda. todėl 
“garso riba” orlaiviam'- nėra 
joki kliūtis ir žmonės tokį 
greitumą pakelia be jokiu 
blogu pasekmių sveikatai.

Angų* Ward Laisvas
Kinijos komunistai praei

tą savaitę “nuteisė” Ameri- 
: kos generalini konsulą
Mukdene Angus Ward da; g - dal.,(ininku auka. 
vė jam sąlyginę bausmę -
ir paleido jį iš kalėjimo, i
Konsulas yra laisvas,

ru Kurglias, kurs buvo įvel
tas į Tuchačevskio sąmoks
lą ir buvo tardomas tarp 

budu, 
buvo

bandė bendradarbiauti su 
komunistais valdžioje. Vė
liau atėjo tų inteligentų nu
sivylimas ir daugelis jųjų kitko “konvejerio 
turėjo pereiti kryžiaus ke- Per septvnias para?
liūs bolševikų kalėjimuose, laikomas visiškai be miego. 
Tokius kryžiaus kelius išė- Tas daktaras, po įvairių 
jo ir Ivanov-Razumnik, ku- kankinimų, kai grįždavo is 
ris mirė 1946 metais, pergy- tardytojo, vis sakydavo, 
venęs ir bolševikų ir nacių kad Dostojevskis su savo 
koncentracijos stovyklos i žiaurumų aprašymais buvo 

aisumus.
Savo atsiminimuose tas *kų budelių vartojamu 

budus.tisų rašytojas pasakoja tik
rus pergyvenimus iš sovie- .
‘iško kalėjimo Maskvoje, ten
kur jis pakliuvo 1937 me
tais. Tarp kitko jis sako:

kQ įėjime

kada jis ir jo bendradarbiai 
bus išleisti iš Mandžurijos 
išvažiuoti, dar nėra žinoma.

Paliuosavus konsulą iš 
kalėjimo kilo aštrus ginčai 
tarp Amerikos atstovų rū
mų užsienių reikalų komisi
jos narių. Tos komisijos 
nariai republikonai paskel- 

i bė labai griežtą kaltinimą 
prieš valstybės sekretorių 
Dean Acheson už netikusią 
politiką Kinijoj. Jie sako, 
Amerikos politika ten pasi-

Praeitą savaitę Aliantai 
(Amerika, Anglija ir Pran
cūzija) padarė pirmą susi
tarimą su vakarine Vokieti
ja. Aliantų “aukštieji ko- 
misionieriai” Bonnoje pasi
rašė “protokolą” su Vokie
tijos vyriausybe ir daro vo
kiečiams tokias nuolaidas:

Vokiečiai gali atnaujinti 
diplomatinius santykius su 
kitomis šalimis, jie gali at
statyti savo prekybos laivy- 

, _ _ ną, karo dirbtuvių ardymas
\rodė “bekauliška, o todėl-: Vokietijoj veik visai sustab- 

ji butų labiausiai reikalin-Į reikalauJa> kad valstybės|domas> Vokietija gali daly- 
ga, nes niekur pasaulyje (lepartamento gaiva ir pa-!vauti visose tarptautinėse 
taip žmonės nesKursta^ n, įėjėjai, kalti dėl politikos oreranizacijose, kaip Jung- 
nevargsta, kaip Stalino ro- Kiniioi. nusitrauktu.

veikti uždrausta, nors ten;valdžios atstovai ouvo sut:Kti niam sąjūdyje, 
kulkomis. Per susirėmimą bu-j “1947 m. jam pavyko jsi- 
vo užmušti policininkas Seba— skverbti į Laminacao Nacional 

i tiao Jacinto de Sėlva. namu sa-^de Mataes, Utingoje. kur buvo 
• vininkas ir dar du komunistai, susektas bedirbant viename 
kurie vietoje nebuvo atpažinti.'strateginių medžiagų skyriuje 
Bet atpažinimo Taryba, pada- ir tuoj iš jo pašalintas. Buvo 
rius lavonų pirštų nuospaudas nariu ‘rusų komiteto,’ lietuvių 
dabar nustatė, kad tai yra dve- subkomiteto, pagalbinės komu- 
jų senu komunistų partijų- ak- nistų Įstaigos subūrimo: slavų 
tivistų lavonai. Vienas jų bu- kolonijos. Montevideo ‘Darbas,’ 
vo Alfonsas Marma, politinei 1947 m. rugsėjo 6 d. laidoje,
policijai žinomas jau nuo 1929 iškėlė jo vardą, kaipo užimanti jo įspūdžiai iš to
metų. buvęs ištremtas 1930 m. antrą vietą ‘Aukso ‘Knygoje.’ konferencijos Florencijoje.Jgaj “žuvimą vieno 

Aš pacituosiu jo laišką: j Amerikos gyvybių.’birželio mėnesį. Tada jis. ne- kurioje Sao Pauio komunistai 
įKVtoi “Volbib-čt;-” r-boi ; Mukdamas ištrėmimo dekreto lietuviai pasirašinėjo ‘pagalba 
... , j i- & • įvykdymo, pats savanoriškai. Tarybų Lietuvai’.”
sevikų budelių vartojamus j .Highiand Brigade.’ išvy.

Daktaras Kurglias 
irgi Lefortovo kalė- 

prisipažino.”
Apie tą Lefortovo kalėji

mą Ivanov-Razumnik pasa-

iš n v ko

kaip Stalino “ro- Kinijoj, pasitrauktų 
juje. Buvo leista dalyvau- Demokratai tos komisijos 
ti tame suvažiavime ir Eu-inai-jak žinoma, tuoj pasisa- 
ropos YM( A tremtinių at-įk^ uz valstybės departa-

Anglu zona V <>-imento politiką, 
monas

o kongres-stovams.
kietijoje atstovavo vienas. Lionas Price iškėlė net ar- 
hetuvis is Liubecko. štai ' gumentą, kad kitokia poli- 

}®^.A i tika butų reiškusi karą ir 
miliono

“Kad
tai buvome ir laisvėje jau gir
dėję; kad kalėjime kankina— 
taipgi girdėjome, kaipo apie 
faktą, bet čia mes pirmą kartą 
savo ausimis išgirdome kanki
namo žmogaus šauksmą. . . . 
Tiesa, turiu iš karto pastebėti, 
kad kankinimų tiesiogine, vi
duramžių prasme, aš nemačiau. 
Pasitaikydavo svarbiausiai ‘pa
prasti sumušimai.’

“Bet kur riba tarp ‘paprasto 
sumušimo’ ir kankinimų? Jei-’ 
gu žmogų muša per kelias va
landas (su pertraukomis) gu
minėmis lazdomis ir paskui be 
sąmonės parneša į kalėjimo ka
merą—ar tai kankinimas ar 
ne? Jeigu paskui toks žmogus 
per ištisą savaitę šlapinasi

ro llsn—r,nif>
koja tiktai iš kitų lupų ir
Ldl J/ Lr s Lr z-*. Alinu c b a «

‘Pasakysiu tik tiek:

ko į Montevideo. Ten gavo 
darbą Swift šaldyklose. bet. po 
kiek laiko, slapta grižo į Bra
ziliją ir kuri laiką slapstėsi Rio 
Grande mieste. R. G. do Sul 
valstybėje. Iš ten vėl atvyko 
i Sao Paulo, kur ir buvo žino- 

. mas pastaruoju metu. Buvo
po me- Į vedės brazilę. turėjo čia gimusi 

tų, kada aš sėdėjau 113-oj ka-j vaika ir dėl to jo ištrėmimo 
meroj, gretimoj kameroj sėdė- dekretas atpuolė.
jo garsus orlaivių ANT kon
struktorius—A. N. Tupolev. .Jis 
pasakojo apie save šitaip: jį 
areštavo, nugabeno Į Leforto
vo kalėjimą ir pasodino kar
tu su žinomu karišku ir par
tiniu tuzu Muklievičiu, kurs 
po kelių savasčių

“A. Marma Brazilijon buvo 
atvykęs 1927 m. ir tris metus 
vertėsi žemdirbyste Ituvemara. 
Ourinhos ir Chavantes apielin
kėse. Gč 1930 metais, kada 
buvo teisiamas ištrėmimui, jau 
dirbo mechaniku Sao Pauloje.

didelę komunisti
nę veiklą, kaip vienas iš ‘lietu-

lefortovinių> ^vystydamas
‘tardymų’ prie visko ‘prisipa
žino. Muklievič Įkalbinėjo Tu- vįa frakcijos’ vadų. steigėjas ir 
polevą prisipažinTT prie visko direktorius komunistų lietuvių 
pirmame tardyme ir nupasa- dramriios kur; anksčiau vadi-
kojo jam labai baisius kanki
nimų vaizdus, jeigu jis nepri-

i draugijos, 
nosi ‘Rvtas.

“Būdamas Montevideo, už
mezgė ryšius su komunistais

krauju—«r jis buvo kauktais: ginantys, kad garsusis Tupo-Ją'^iais Urugvajuje ir palai- 
ar ne? Jeigu žmogų su su- leę nenorėjo išbandyti ant J“ Juos ik. šiol, siuntmedamas
laužytais šonkauliais nugabena sav° .^aVj°.to v’s^°> ką patyrė ,* on e\i eo 
tiesiai iš tardytojo į ligoninę— Muklievič cr pirmame tardyme omum. ų 
ar jis buvo kankinamas? Jei- Prisipažino. . . . Lžtai jis ne-j^uo jnes 
gu laike tardymo žmogui su.į buvo kankintas, buvo pervestas :uriose 
laužo abi kojas ir jis grįžta iš Butyrkį kalėjimą ir ten lau-|aP-e 
ligoninės su kriukiais—ar jį

Žiaurius vaizdus piešia 
rašytojas Ivanov-Razumnik 
Bet jo vaizdai yra bolševi-

I Lr »l_r lr

paties pergyventi dalykai.
Jis parodo, kad žmogų su-

sipažrns.
kojimai.

Muklievičiaus 
matomai, buvo

pasa-
tokie

kė savo likimo..ugviaio-- j,
kankino ar ne? Jeigu žmogui 
dėl mušimų pagadina nugar
kaulį ir jis nebegali vaikščioti
—ar tą galima vadinti kanki- . ... . x . .
nimu? Juk tai vis rezultatas kiškos katorgos tikrove, jo ________________111 •
‘paprasto sumušimo.’ O jeigu

JOS

Kitas atpažintas nušautas 
komunistas buvo Pedro Gu- 
doni, ar Pedro Gudoni de 
Souza, gimęs Lins mieste, 
irgi veiklus komunistas.

Iš policijos pranešimo ir 
iš to fakto, kad susišaudy
me žuvo vienas policinin
ką.-. aišku, kad policijai nu
vykus suimti slapto komu- 
.i.'tų suvažiavimo dalyvius, 
komunistai gynėsi ir atsi- 
T lė. Pasekmėje trys ko- 

ristai, jų tarpe ir Alfon
są- Marma, buvo nušauti. 
B: zilijos policijos praneši
mą mes padavėme pagal 
Sa Paulo mieste leidžiamą 
lietuvių laikrašti “Žinios.”

■aila žuvusio

“Konferencija truko sa
vaitę. Bet per tą laiką for
maliai nieko nebuvo nu
veikta. Tas dar nebūtų 
taip svarbu, bet man ypa
tingai blogą įspūdį padarė 
ten vyravusi nuotaika ko
munizmo pavojaus atžvil
giu, ypatingai rvški iš šia-j

Tuo tarpu Amerikos poli
tika Kinijoj vis dar tebėra 
gudrių galvų dumojama ir 
galvojama, o pačios politi
kos kaip nėr, taip nėr.

o
Kur Link Farmeriai?

Chicagoje gruodžio 12 d.
___praimta 

Farm
A miii'i.*-j h j>ouiauu

Bureau Federa

tinęs tautos ir k. Karo pa
dėtis tarp Aliantų ir Vokie
tijos skaitoma baigta.

Vokiečiai iš savo pusės 
pasižadėjo dalyvauti Ruhro 
kontrolės organizacijoj 
(pripažįsta tar p t a u t i n ę 
Ruhro srities kontrolę), pa
sižadą demilitarizuoti savo 
kraštą ir pasižadėjo išnai
kinti visus nacizmo liku
čius ir neleisti atsikurti nau
jam fašizmui.

“Bonnos protokolas” fak
tiškai yra lyg ir taikos su
tartis su vakarine Vokieti
ja. Penki metai po antro 
pasaulinio karo Vokietija 
grįžo į tarptautinę politiką 
daug laisvesnė, negu ji bu
vo 'grįžusi į tą politiką pen
ki metai po pirmo pasauli- 

!nio karo.
♦

J. F. Byrnes Skelbiasi

ac

me kare nedalyvavusių ne-,can
utraliųjų valstybių kaip tion, stambiausioji Ameri- 
Švedijos, Šveicarijos atsto- kos farmerių organizacija, 
vų, bet ne mažiau ir kitų kuri turi virš miliono narių.; 
tautų, kaip prancūzų, bei- iki šiol tai organizacijai va
gų, olandų atstovų tarpe. * dovavo republikonai, bet 
Nuolat buvo pabrėžiama, i dabar metiniame organiza-
kad esą galimybių rasti su cijos suvažiavime pažangie- Buvęs valstybės sekreto- 
komunizmu bendrą kalbą, ji demokratai telkiasi pa- rius James F. Byrnes pa- 
kokį nors kompromisą, ko- veržti vadovavimą iš repub- garsėjo Amerikos politiko- 
kį nors modus vivendi likonų. je tuo, kad ėjo įvairias la-

.. (šventą vidurį). Vienu žo- Kova tarp “fair deal” ša-.bai svarbias pareigas, ypač
;i k d •• 'ie.U'10’ džiu—aukščiausio laipsnio lininkų ir republikonų suk-, karo metu, kada jis buvo 

gai a, a jis žuvo ne 0pOrfunįzmas (prisitaiky-.sis apie žemės ūkio sekre-'labai artimas prezidento F.
mas). Tai dar kaitą pasi- toriaus Brannan planą dėl D. Rooseveito patarėjas 

(tarp kitko ir Jaltoje!). Pa
daręs garsiąsias “taikos su
tartis” su Vengrija, Bulga-

mieste leidžiamam 
organui ‘Darbas’ 

korespondencijas, 
svaičiodavo rašydamas 

Sao Paulo lietuvių koloni- 
didelius darbus komunisti-

už -avo ir ne už darbininkų 
reikalus, bet žuvo, kaipo 
Maskvos politikos auka. Su- 
vc ižiotas Maskvos propa- 
ga.. os iis aktingai dirbo 
k o: ■ u n istiniame judė j ime,'
už k ir galvą padėjo. Apie 
jį salima pasakyti, kad jis 
žu1 . darbininkų priešų su- į 
vedžiotas, už Maskvos 
tat' i u reikalus.

Y MCA Konferencija Florencijoje

dik-

žmogų tardo ‘konvejerio’ budu, 
neleisdami jam miegoti per sep
tynias paras iš eilės? Ar ga
lima vadinti tą kankinimu, jei 
prie jo nieks darg; ir piršto ne
pridėjo? Arba štai dar nela- 
besnis, taip sakant, ‘moralinės 
įtakos’ būdas, kada žmogų pa
verčia ant žemės ir įspaudžia 
jo galvą į prispiaudytą spiau- 
dinyčią—kur g: čia kankini
mas?
nei dargi paprasto sumušimo! 
Arba vėl, jeigu tardytojas lie
pia kaltinamajam atsiklaupti 
ir paskui šlapinasi jam ant 
galvos—argi ir tą vadinsime 
kankinimu ?”

Rašytojas sako, kad jis 
pasakoja tiktai jo paties 
matytus biaurius išsityčioji- 
mų ir mušimų atsitikimus 
bolševikų kalėjimuose. Jis 
aprašo atsitikimą su “Gar- 
monistu,” raudonosios ar
mijos “choro ir šokių’’ mu
zikantu, kurs susipyko su 
vienu NKVD artimu valdi-

YMCA—pasaulinio mas-’ toki ,-- krikščioniškos orga- 
to krikščioniško jaunimo nizacijos dar nesupranta 
organizacija. YMCA—vy-Į komunizmo pavojaus. Kaip

laužyti galima, jei tik bu- rų, YWCA—moterų. Ka- Roo'eveltas iki mirties ti- 
deliai norės vartoti užten- talikų bažnyčia kažkodėl kėjo Stalino geriems no- 
kamai žiaurias kankinimo j tos organizacijos nemėgsta: ram- dėlto atidavė beveik 
ar issityčiojimų priemones. ;ir kunigai nepataria katali- visą Europą Stalino vergi- 

kams stoti i YMCA, o se- jon. taio dar iki šiol

tvirtina senas žinomas palaikymo žemės ūkio pro
duktas. kad žmonės , ku- dūktų kainų, o politinė tos 
rie ant savo kailio ne- kovos reikšmė susiveda prie 
pergyveno komunizmo, jo to, ar busimuose rinkimuo- 
gresmė? niekuomet pil- se farmeriai ir unijose orga
nai nesupras. Mane tokios nizuoti darbininkai galės iš- 
ių kalbos ir nuotaikos labai eiti vieningai už pažanges- 
iutino ir erzino. Aš nebe- nius kandidatus į kongresą, 

i iškenčiau ii išdrožiau jiems] jej susidarytų pastovės- 
i toki griežtą pamokslą, «e-inis da,-bininkų ir farmerių
!?1OS .?akyt‘ ‘■ba"al,’ blokas, tai 1948 metų rin-
’ pačią -'al'°'ybę uz kjmu padariniai galėtu pa- 
jos neryztmgumą, ar geriau, ir ateityje su dar

, pa;anpj> bailumą užimti gerepniais rezultatais. 
aisKią pozicija komunizmo 
atžvilgiu, kad beveik visi 
atstovai mane tikriausiai 
palaikė kokiu tai didžiausiu

Anglijos Unijos

DĖL BRAZILIJOJ 
NUŠAUTO A. MARMOS

Lietuvių bolševikų spau
da nėra nei kankinimo,’da Amerikoj plačiai rašė ir 

neteisingai informavo savo 
skaitytojus apie Brazilijoj 
policijos nušautą lietuvį ko
munistą Alfonsą Marmą. 
Pagal policijos pranešimą 
Alfonsas Marma buvo nu
šautas laike susišaudymo, 
kuriame žuvo vienas polici
ninkas, Sebastiao Jacinto 
de Silva. Brazilijos polici
jos pranešimas tuo reikalu 
skamba šitaip:

“Kaip jau žinoma, rugsėjo 24 
d., Tupa policijai atvykus į pa
sižymėjusio komunisto, Dario

yrastoti į YMCA, o se- jon, taip dar 
nesniosios kartos klebonai1 žmonių ir net 
net draudžia savo parapijo-
nus priklausvti jai. Todėl 
Lietuvoje ši organizacija 
nebuvo prigijusi. Tuo tar
pu Latvijoje, Estijoje ji tu
rėjo desėtkus tūkstančių stovyklose šauksmas jų au 
narių. sų nepasiekia- Geležinė

Voketijoje, Italijoje, Aus- uždanga tų kankinių aima- 
trijoje YMCA plačiai veikė navimus nuslopina. Gyvų 
ir labai daug padėjo skurs- liudininkų — tremtinių— 
tamtiems tremtiniams. Jos žodžiais jie netiki, 
knygynėliuose buvo daug ir šių metų spalių mėnesį 
lietuviškos literatūros. Re- Florencijos mieste, Italijoj, 
ta kuri Amerikoje išleista 
lietuviška knyga nebuvo 
jos knygynuose.

karo kurstytoju. Bet iš tos 
mano kalbos nors tiek buvo 
naudos, kad sukėliau

(rarau nra-. i ta» pe susierzinimo ir kalbų,
nizacijų, kurios mano, kad!“ kitaiP ,tuo Įtikimu jie 
su bciJevizmu galima gy-lbunesidomėję. Gi 

bizni’18 tos konferencijos turėjau 
‘progos galutinai įsitikinti,venti geruoju ir net 

daryC Milionų žmonių 
kankinamų koncentracijos kad patys neparagavę ko

munizmo žmonės labai sun
kiai gali suprasti, ką jis 
reiškia.” •

Reikia ne kalbėti, bet vi
sa gerkle rėkte rėkti, kad 
artinasi kanibalizmo (lau
kinių žmonių užpludimo) 
pavojus. Gelbėkim pasau-

jvyko visų Europos valsty-|Ho kultuvą, laisvę! šauki- 
bių, išskyrus Rusiją ir jos me, kad sekančios žmoni- 
pavergtus kraštus, YMCA jos kartos mus neapkaltintų

Tačiau šio rašinio tikslas atstovų suvažiavimas (kon- tylėjimu, šis lietuvis pada- 
ne aprašinėti YMCA orga- ferencija). Reikia žinoti, rė viešą, pasaulinio masto 
nizaciją ir jos veikimą. Aš kad Rusijoje ir jos paverg- perspėjimą. Garbė jam!

• 1 _s. • t-l a 1 x a • • J_de Paula, ūkį (netoli Tupa) įnoriu tik parodyti, kad net tuose kraštuose YMCA

Anglijos darbininkų uni
jų (TUC) generalinė tary
ba praeitą savaitę priėmė 
svarbų nutarimą. Ji pasi

ju] sakė už užšaldymą visų dar
bininkų uždarbių bent iki 
ateinančių metų rinkimų.

Unijos tą nepaprastą nu
tarimą padarė todėl, kad 
norėjo paremti socialistinės 
vyriausybės pastangas už
tikrinti nesenai nuvertintų 
pinigų pastovumą, pakelti 
eksportą ir pastatyti Angli
jos ūkį ant tvirtesnių kojų. 
Unijos sako, kad pakėlimas 
uždarbių šiuo metu butų 
pateisinamas tiktai tose 
dirbtuvėse, kur dėka darbi
ninkų ir įmonių vadovybės 
pastangoms pakyla darbo 
našumas.

Anglijos unijos šituo drą
siu nutarimu parodė didelę 
atsakomybę prieš visą kraš- 

Lindra. tą ir viešai pareiškia, kad

nja ir Rumunija ir lengva 
širdimi atidavęs tuos kraš
tus į Maskvos vergiją, J. F. 
Byrnes pasitraukė iš politi
kos ir ilsėjosi North Cavoli- 
noje.

Praeitą savaitę J. F. 
Byrnes vėl pasiskelbė. Jis 
pasakė kalbą pietinių vals
tijų gubernatorių suvažiavi
me ir pasiūlė ne daugiau ir 

i ne mažiau, kaip pietinių 
diksikratų ir reakcingųjų 
republikonų koaliciją prieš 
prezidento Trumano “fair 
deal’ programą!

Žinoma, tokios koalicijos 
priešakyje turėtų stovėti žy
mi figūra, kaip, pavyzdžiui, 
pats Jaltos patarėjas 
Byrnes! O koalicijos va
das galėtų taikinti ir į Bal
tąjį Namą, su pietinių ir 
šiaurinių juodnugarių lai
minimu.

Apie rasinę diskriminaci
ją J. F. Byrnes savo kalboje 
visai neužsiminė, jis tik de
javo ir aimanavo dėl ne
tvarkas finansuose ir nutie
sė Amerikos
mosi liniją” . 
departamentą, 
mas Elbą. . . .

pirmą gyni- 
. . per iždo 

užmiršda-

—J. D.

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei- 
▼j." Kaina metams $3.
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KAS NIEKO NEVEIKIA | 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

“. . . išrinktas delegatu Ch. 
Kundrotas. . . . Taigi, kriau- 
čiai lengviau atsiduso ne dėl 
to, kad jau sugrįžo į dirbtu
ves. bet kad tose dirbtuvėse

U Siuvėjų Unijos (vykių
Žmonės, kurie neturi kil

nesnių idėjų, tai visuomeni
niame gyvenime jie esti la
bai nepastovus ir savo gy- po rinkimų šiek tiek aprimo 
venimo gaires dėlioja pagal ta įkyri šmeižtų kampanija, 
savo asmens reikalus. To- Buivydas praleido knaučių 
ki pavyzdį mes matome unijos lėšomis apmokėtą ku
pono J. Tysliavos asmeny- k? kiršinti v»enus kriaučius 
je.

1945 metais išrinkus J
prieš kitus, vilioti iš kriaučių 
ir rinkti iš kontraktoriu pi-

: mo? buvo priimtas, bet bol- 
! ševikai nesutiko ir sukėlė 
triukšmą prieš toki nutari
mą. Pirmininkas Zaveckas 
sąmoningai nutraukė susi
rinkimą, kad daugumos nu
tar

buivydinės 
ros” metu buvo kur nors 
panašiai laužomi ir igno
ruojami daugumos nutari
mai, kaip dabar “progresy- 

ivės demokratijos” vadovy
bės? Tepasako “Vienybė.” 

(3) Buvo pasiūlyta pa-

“Vienybės” pastogėj ir to- vertingų, kruopščiai paruoš-! 
kiais argumentais p. Tyslia- tų eksponatų, 
va nieko neįtikins. Nerei- Lietuvių skyrių paruošė 
kia būti ir susirinkime. At- Detroito Lietuvių Moterų

KAS SKAITO. RAM)

TAS DUONOS NEPRAM)

Kas Girdėt Chicagoje
eina jie patys su saldžiu lie- Klubas, kuris kitąmet mo- Dambrauskaitės Koncertas 
žuvėliu, tik rašyk. Supran- šiasi švęsti savo 25 metų su- Šauniai Pavyko 

arimas nebūtų vykdomas, tama, didelė pakusa, čia kaktuves ir kurio vadovybę p . . . ..
Ar buivydinės “diktatu- kvepia biznis, lėkštė sriubos dabar sudaro ponios: Mar- įgarsėjusios lietuvių 

su primokėjirau. Žmogaus celė Grinienė, Ona Kudžie- 2P61?8 artistes Antaninos* - I I. 1 k k k /-k I ."k k * .-k I r kf^ Zk ZVkk* zk .-kkoncertas
Nors prie lie“ 20 d. ir šau

susmulkėjimas .veda prie nė, Ona Bračiulienė ir Ona kLimbjauskaitės

u • j i , . ’ nigus ‘išlaisvinimu; Lietuvos’ | . . ./ 1 \r- ' 1Buivydą delegatu, tuomet nuo darbininku ir liaullies :?k'™ Visuotinam
ri ri \/1 on 7 • .... : A ro<■*!•! Lr/te I icfiivm Lnnorrn-liepos 6 d. “Vienybė” rašė 

“Prieš šiuos rinkimus ėjo 
didelė agitacija. Ypač iš kai
lio nėrėsi bolševikai. Bet ka
dangi jie yra Lietuvos nepri
klausomybės priešai, tai jų 
agitacija nuėjo vėjais. . . . 
Kas yra Jonas Buivydas, ku-

sugrąžinimui jos ponams, o ; Amenkos Lietuvių kongre 
netikėjusius, kad jūs tą gali [SU1» bet kas su tuo pasiuly- 
padaryti, nešokusius pagal jo mu atsitiko, šiandien visai

Amerikos lietuvių visuome
nei yra gerai žinoma. Vie- 

Tikrai nuoširdus ši kartą'wje piniginės paramos pa- 
šis komunistėlis. Jii savo:?1™1* atetovą,

ris laimėjo siuvėju agento bendro fronto užmačias n’i . ;
rinkimus? Jis yra senas siu- kėslus išdėjo kaip ant del- L ‘A.n mo ovojan-
Vėjų unijos verkėjas ir tt. ' no, kad nereikia ir komen-|tieraVietUV7aniSc.pneS L?e,tU' 
Politiškai, Buivydas kitados tarų. Bet tekalba faktai dėl ' 08 ?ku?.a”tJls: .Slu' ej,Ų loka‘ 
priklausė bolševikams. Bet- ! kuriu Mr Stakvilevičius flaS.lkl ,S.101 ne"
gi jau arti 10 metų, kai jis ! “Laisvėje” sielojos. Bui-:tuie^° *ietuviskam darbe, 
grįžo į Amerikos lietuvių 1
veiklą. Buivydas yra gana 
rimtas vyras ir turi visuome- Į 
nės pasitikėjimo.”

dūdą kriaučius jis krikštijo 
komunistais.”

Šiandien siuvėjų lokale 
bol ševikai pasijautė laisvi

siąs bankietas Chicagos lie
tuvių tarpe.
Kelionė į Romą

j vydas būdamas delegatu su
rinko iš lietuvių kontrakto-
rių ir svetimtaučių lietuviš- ir jų akyplėšiškam siautė 
kiems reikalams $8,000.1 jimui nesimato ribų. Taip

Taip rašė tuomet “Vieny- Amerikos Lietuvių Tarybai1 veikia “progresyvi demo- 
bė.” Ar tai buvo nuošir- iš Joint Boardo gavo $3,-! kratija” ir “Vienybės” rašei-
dųs žodžiai, sunku pasaky- 500. Viso $11,500. Rupi 
ti, bet Buivydas, gerai pa- nosi ir paruošė dirvą trem- 
žindamas bolševikus, mokė- tinių imigracijai į Vermon- 
jo su jais ir kovoti. Dėlto to valstiją. Tai lietuviškų 
bolševikai 3 metus ieškojo t reikalų baras.
būdų kaip nuo Buivydo, o, O ką gi davė dabartinis 
tikriau nuo socialistų įtakos delegatas Kundrotas, loka- 
atsikratyti. Ir, bolševikų lo tarybos pirmininkas Za- 
pastangos veltui nenuėjo: i velkas ir žymus čermonas 
jie rado minkštą vietą “Vie- Stakvilevičius? Pažiūrėkim.
nvbėje.” Šis bolševikų ir ____ .___.
“Vienybės” blokas mus'ne-l vasan0

vos dėlto tyli.
Bolševikai savo tikslą pa

siekė ne savo skaičium, bet

nustebino, nes patirtis nesi buvo kreiptasi finansi-

Chicagos marijonai orga
nizuoja davatkų ekskursiją 
į Romą šventųjų metų pro
ga ne tik pamatyti popie-savanaudiškumo. Veidmai- Kremblienė.

nystė—pikčiau atviro prie- tuviu skvriaus paruosimo , ., ... ,., .. ,. , . ... • ,sX .vricfziair, rioi.mirn.ko ko vidumuescio dideliame zių, o ir laimėti atlaidus,so. prisidėjo daugumas klubo x . m . . •. O1 , ,
r-k a • i i.,k • v • iv i filtre hiivn nilnae Skalhiumu kiin niOTMllSlMBet visa kam turi būti n- narių, paaukodamos ekspo-

niai pavyko. Koncertas įvy

bos.
—J. Ž.

DETROIT, MICH.

Lietuva “Tarptautinėje 
Mugėje”

tatre. Teatras buvo pilnas Skelbiama, kad pigiausia 
klase važiuojant atsieisią 
$950. Pridedant netikėtas 
išlaidas, pigiausia kelionė

natus arba pačios juos pa- !‘etuv,« .lr .. ^mtaucių, 
gamindamos, bet pačiam įdomavusių >sSJre“. 'iešmą 
stendui organizuoti buvo "ebuvelf. Jos pasisekimas .
paskirta komisija, i kuria ankst? prarastomis.; atsieis apie $1,1)00. Yra ga
lėjo ponios: Ona KŪdžienė, Mat *“* .?k buvo « anksto Įimas daiktas, kad norinčių 
Rozalija Bielaitienė, Katry- Paem^ tlk!ctu,s Plat,lntl: tas » Rom« kehauU ats,ras artl
na Stokienė ir Ona Krem- glelt pritruko. .Jos ko»-

• blienė, kurios praktiškai ir ?.ert? .labiausiai reme nau- 
Detroite jau 30 metų vei-‘atliko lietuviu skyriaus J,enlec,ab

kia Tbe International Insti- {ruošimo darbą, 
tute of Detroit, kurio tikslą 
jo tvarkytojai taip apibudi
na: “Tarptautinis Institutas 
yra amerikoniškas būdas 
pasveikinti tuos, kurie at-

šimto žmonių. Tas atsieis 
apie $100,000. Tai gražus 

margutiečiai ir pinigėliai. Kiek darbo.
sandariečiai. Katalikai kon-' kiek spėkų reikia, kad tokią 

i certą nelabai tegarsino, nes sumą sukelti gelbėjimui 
Reikia pasakyti, kad tiek tą dieną turėjo keletą savų tautiečių tremtyje esančių.

Lietuvių Moterų Klubo na- parengimų.
rių, tiek paminėtos komisi
jos pastangos nenuėjo vel- Vyčių Konferencija

, Pagal Kristaus mokslą pini- 
Jgai išleisti alkaniems paval- 
[gydinti turės vertę amžiny-

vyksta čia apsigyventi iš vi-įtui, nes lietuvių skyrius bu-; Dieną, kurią įvyko Dam- bėję. Bet jokiu budu ne
su pasaulio dalių ir padėti jvo .gausingai lankomas, bi auskaitės koncertas, pasi- Įrodysi, kad pinigai, išleisti
jiems pasidaryti pilnais publika domėjosi lietuvių taikė Chicagos ir apielinkių kelionei į Romą, turės ver- 
ameri kiečiais.’* j liaudies meno dalykais ir vyčių konferencija. Iš ryto tę amžinybėje. To Kristaus

Institutas padeda Įsikurti nemaža eksponatų buvo iš-:turėjo Iškilmingas pamal- mokslu neparemsi. Tai va, 
parduota. I das ir pamokslą bažnyčioje,1 kokiu šunkeliu Romos ku-

Jomarko metu kas vaka- benilrus P“5^“5 bažnyt-, veda savo žmones.
naujai atvykusiems. Pavyz
džiui, 1948 metais jis su
tvarkė 1,346 naujai atvyku
sių prašymus, liečiančius 
įsikūrimo reikalus. Institu-

akyplėšiškumu ir suktumu,, padeda sudalyti doku-
užintriguodami demagogus 
ir savanaudėlius sukurti 
“vienybę.” Reikia tik ste
bėtis, kad tokia didelė dau
guma padorių katalikų bei 
pažangių tautiškai nusista
čiusių žmonių nesuprato 
šios suktos politikos ir šian
dien dar leidžiasi save mul-

— rodo, kad reakcijos ^SiT^matin^ku ir ki"li -k' leidinėti 
apaštalai greičiau susitars a^istu | “vienybės talkai,” kuri visą
savo tarpe, ne kad su de- emj j Vei-mont vals-j Iietuvi« lokal« į lietuvišką
mokratiskais žmonėmis. Tai ... ‘ • u -- visuomenini darba pavertėj • -• - j-- • tija. įgaliotinis buvo ls- - 1 J, , .parodo jų pačių o lietu- PaJuokos objektu. Tekis
štai po siuvėjų tarybos rin- naciu,- tylėjimas bei pataikavimas

mums šiai

k <n7md*in 17 vIams tremtyje buvo pasiu-;^7*1Has Paavimaskimų 1948 m. gruodžio 17,, .. . . . Liet <padėties nepagerins, o pne-
d. “Vienybės” Nr. 50 rašo:: £«, į ringai, akiplėšas ir dema-
“Susirinkime dalyvavo apie vą’ lokiu buau vletoje,_ t;L

mentus Amerikos pilietybei 
gauti, iš įvairių kalbų išver
čia popierius į anglų kalbą, 
ruošia anglų kalbos ir pilie
tybės kursus, jis pats yra 
išdavęs daugiau kaip 200
garantijų DP iš Europos at
vykti ir tt. Žodžiu, tai yra

ras toje pačioje salėje vyko 
tautybių pasirodymai: dai
navimas, tautiniai šokiai ir 
muzikaliniai numeriai. Lie
tuviams atstovavo B. Bud 
liūno nesenai suorganizuo-

nėj salėj, paskui sesijas, o NBujlkuri(! Agresija 
vakare svetmtautiskame
klube vakarienę. Kad pa- Retkarčiais girdime prie-
densrti mišių, pamokslo ir kaistų musų naujakuriams, 

' vakarienės išlaidas, tai da-, ^pūkams.” Sako, jie že- 
lyviai turėjo sumokėti net ma* stato senuosius Ameri-

1 ™,L v ,i b ‘PO $5. O dalyviu buvo ar-ikos Vetuvius, iie arogantiš-tas n vadovaujamas choras, ;[• ‘ !ki> assesingi, jie nori ame-
kuns jau spėjo Janai sėk-į Irikiečjams vadovauti, pa-
mingai pasirodyti viešai su i Dievo Didybė ir 
pirmuoju koncertu .ir kuris'. Menkybė
savo repertuaro keletą dai-’

lJ nelių padainavo Iapkriččiokaip ir pneskamtens. per.jg d vaR 
kur, perėjęs atvykėlis sve-,Ho Jomark(> Ianįvtojams. 
timtautis virsta maždauglg! Kaip aukščiau pastebė- ‘jodinėjo, kaip menkas yra

pa
imti į savo rankas organiza

cijas, laikraščius ir tt.
Ta klausima aiškino ku-! Nėra abejonės, kad kar- 

nigas jėzuitas'per “Margu-'t?‘.s. kai ku''' "“.ujaĮcunai 
čio” radio valandėlę. Nu- Į^oka Bet taipgi yra 

faktas, kad kartais jų drą-
tikru amerikiečiu: pramok-, j in,tjtut() ata,‘wse fu. 
sta angliškai, susipažįsta su , sjtinka keii le,imt's taut 

-■statymais, pa- bj Malo^, konstatuo^

žmogus palyginus su Dievu. įa’, agresija yra vietoj. 
Iš šio, kaip ir iš visu kitu Sa.^me, Chicagoj jau
jo pamokslėlių, nebuvo jo- P*?.**..2J> .1,et“vi« k?’
kio pamokinimo. Nauda ir talikiskose bažnyčiose ir

Institute maišosi kelias- '^/Vulunintah?^ pamokymas butų buvę ta-'P?rapijinese mokyklose pra-
dešimts tautų jų ta'1-e ir;^ salint, lietuviu kalba.
iptnviai Ankomsiii insritn-i * . ° ' z.x:

Amerikos 
pročiais ir tt. kad lietuviai tų tautybių

250 narių” (o viso narių
daugiau per 1,000L “Šiais ... . T liami i viešuma ir dema^-
rinkimais siuvėjai įs anksto... . , .A T .. .kuoiami.
gyvai domėjosi, nes daugu-! k“ k^ ~ės n*! ** • • • “Vienybės” žmo-
rna‘ (!-J. 2.) rūpėjo isya;, j ..bo,ševik-'nės; faot .,l4« pastangas; ri, bet
lyti paskutiniai buivydimai i ' atsipalaidoti nuo bolševikų į prie instidiktatūros likučiai. Reikia Pa“ " nu0^u ! ir toliau talkininkauji bol-'P
pažymėti, kad pastangos. ka‘P U' P 'ševikams. Kaip p. Tyslia-
nenuėjo niekais. Pereitą: • y bclševifcų: ‘okią toleranciją boBe-
vasarą buvo nusikratyta^ tajp vadinanį .nautininU. viky agentams „• pataiku-

. i I -v a-h lne paskutine vieta-savo;pažinęs, kaip menka past-,„M„; ;?,
te gan ilgą laiką d.rbo zi--ku,tu,ini pasi.od^y ,y. rodė Romos katalikų baž- J’m££,*nCnįj“P4'’
noma veikėja ponia Paura- j organizuotumu nJ'«a vykinime Dievo įsa-l?^ gai'on e,tl P39

& Lmrvlr^lrv MleDOnUS
• - a" uėJa r°,n'a 1 ” 1 Siu. savo organizuotumuziene; dabar lietuviai nuo-,bei vie-ojo j.
Z“?u° rXlX'mU jie Ž-Vgl’-“Ja pi™(« in-
bet netuvių reikalamsigtltuto veįk]oje dalyvaujan- lf
instituto atstovauja po- ~ tautvbiu eilėse, o įįta bažnyčia neišmokino nei sa- * nauiaku-

n.a Katryna Statkiene. _ y neįaIima „epasi- k™igO 'yki"« Kristaua ^ls tos dra^š „etauko
Rudens programos re-(džiaugti ir tuo faktu, kad j įsakymą nekraut turtų ±^ebon™ jr

r /tani Neišmokino Jie nueJ0 pas klebonus 11

kvmu ir Kristaus mokslo.! *r. \e’.k?
Juk per 2,000 metų savo' .I,e‘uv!« .kalbal ‘fT* 
eyvavimo Romos katalikų letuv!1 darbininkų pastaty- 
- .................... ..tose bažnyčiose ir mokyk-

pačių Buivydų . . .” i kų”"’vienyk" bSvo“tvirta: nams galima pavadinti jei
Toliau tas rašeiva post- jie ateina į susirinkimą or-,1?’ ta -;'"'"k^V"nU P!mf)a'.- 

ringuoja: “Reikia pripažin- ganizuotai ir iš anksto ge- . al neJeS?K?1"
ti, kad siuvėjų ‘sukilimas rai painformuoti apie spręs- P ękirtiunnS nėraS T*1
prieš diktatūrą’ išėjo Į nau- tinus klausimus. Tačiau i R ’• T
dą lokalui. Jau dabar jau- kam jie pasitarnauja, ar ne - I t rčU kad siuvėjų takais Maskvą, plm,ui? Teatsa- ^-.^ava de^i 
nukreiptas geresne Krypt,; kričio 18 d. “Vienybėj n£
mi.

Bet pažiūrėkime ką ben- komunistinės demonstraci- 
dro fronto sėbras iš “Lais- jos komisija New Yorke 
vės” 1948 m. liepos 22 d. prašė finansinės paramos, 
rašo: Šis prašymas lokalo daugu-

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

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
036 E. Bro*dwsy, So. Boston 27, Msm.

meryje išdidžiai drožia:
“Su Brooklyno lietuvių siu

vėjų lokalu aš neturiu nė tiek 
bendro, kiek Jonas Buivydas 
su komunistais, kurie jį prieš 
keletą metų išspyrė lauk.

"Bet šis buvęs bolševikpa- 
laikis, daugiau, kaip 25 metus 
su Bimba r.š vieno bliudo 
sriubą srėbęs, dabar ‘Kelei
vyje’ rašo. kad aš su Bimba 

padaręs ‘bendrą frontą tame
lokale. . . .

"Taip, tame pačiame toka- 
kale, kurio jokiame susirin
kime aš tiesu dalyvavęs.

“Tik piktos valios žmogus, 
kaip Buivydas, kurio paga
liau ir siuvėjai nusikratė,, 
gali taip pasakyti.”

Iš tų kelių eilučių, nema- 
, čius ir nepažinus žmogaus

muose institutas suruošė ir 
19-jį Senojo Pasaulio “ vietos kulturinį darbą vislan^ žemes. .5.. . . • • - vaiką1

Jo" labiau įsitraukia tremtiniai .krikščioniškas tautas knks-, ___ ___________ ‘laoiau ĮsnrauKia ^mtmiaij-"^-?“’-^ ip^pijįnįse mokyklose ne
lietuviai. Jei pati lietuvių,,. .\ . K. bus mokinami lietuviškaimarką (19th Old World

Markei) kuris Įvyko lap-';^^ socįalį teisingumą.
kričio 17 18, 9 ir 20 <He-;s^
nomis. Jomarkui vieta bu-ilie.uvė tai me*iniame pa. 
yo parinkta didžioj, ir kita,.sjl.0<, t eh
šalutine, sale, kurių pakras- -
čiuose įvairios tautybės tu
rėjo įsirengusios ;savo sky-

poterių ir nebus mokinami 
lietuviškos kalbos, tai atsi
ims savo vaikus iš parapiji
nių mokyklų ir pasiųs i vie-

rius. Galima sukyli, jomar- 
ke dalyvavo visos Europos 
ir dalis Azijos tautų, išsky
rus rusus. Garbingiausioje 
vietoje, ant scenos, buvo 
pastatę savo vigvamą indė
nai.

Lietuviai gavo vietą prie 
pat Curų, dešinėje pusėje 
nuo įėjimo. Lietuvių sky
rius buvo viena.- iš gražiau
sių. Viršuje stendo krito 
Į akis idiliškas Lietuvos so
dybos vaizdas su parašu 
Lithuania. Pačioje “būdo
je” matėsi keletas labai gra
žių lbtuviškų kostiumų (at
vykusių tremtinių nuosavy
bė), apačioje stovėjo tikras 
lietuviškas rate’is ir kitoje 
pusėje kreipė visų dėmesį 
skoningai papuošta lietu-

Tai Bent Pagerbtu vės

Šv. Kazimiero vienuolyno
daug dalyvauju naujai at-J kapelionas kun. B. Urba g^gj^g mokyklas, o poteriu 

patys išmokys. Klebonamsvykusių, ir pats choro vedė-;yra gavęs pralotystę jau va
jas, kompozitorius B. Bud- saros pabaigoje. Bet jo pa-- 1.x prisiėjo skaitytis su tais
nunas, yra nesenai atvažia- gerbtuves kaipo praloto te- naujakUrių reikalavimais, 
vęs iš Vokietijos. Reikia'įvyks gruodžio 18 d. Ban-'genieji amerikiečiai kur kas 
manyti, kad tas senųjų ir kietas bus vienuolyne. Bet didesnes teises turi prie pa- 
naujųjų lietuvių bendra- ?r £jnote po kiek turės mo- rapijų, negu naujakuriai.

glaudesnis, kol susilies į vie- ket,.t,e’ kune » * bankietjĮ 
ną galingą lietuvių kulturi- nor^? patekti? Nagi, nei 
nio darbo srovę. mažiau, nei daugiau, kaip

—V. A. po $5. Tai bus brangiau-

su aukštu mokslu, galima viškais pagražinimais eglu- 
spręsti ir apie jo kulturinį tė. Be to, buvo galima ma- 
lygį ir jo “poetiškus suge- tyti lietuviškų lėlių, mezgi-
bėjimus.” . nių, didelė medinė meniško

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 36 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

Brooklyniškiams nėra jo- darbo lėkštė (ponios Mari- 
kia paslaptis kas dedasi jos Sims nuosavybė) ir kitų

Juk jų aukomis pastatytos 
ir bažnyčios, ir klebonijos, 
ir mokyklos, ir vienuolynai. 
Tai už tokią drąsą, už tokį 
agresingumą naujakuriai ne 
papeikimo, o pagyrimo užsi
tarnauja. Reikia tikėtis, 
kad tokios drąsos jiems ne
pritruks. Juk reikia žinoti, 
kad lietuviškos parapijos 
nustojo būti lietuviškos, o 
ir krikščioniškos.

Kame reiškiasi lietuviškų 
parapijų nekrikščionybė? 
Ogi tame, kad parapijos 
nesirūpina vykinti didžiojo 
Kristaus Įsakymo—artimo 
meilėj Įsakymo. Artimo 
meilės darbai lietuvių para
pijose yra paskutnėje vieto
je, o turėtų būti pirmutinė
je.

Bridgeportietis.



LEIVIS, SO. BOSTON

—Maike, ar tu nežinai, niai. ale visa pekla parody- 
kur aš galėčiau gauti gerą ta. ?dan net dabar plaukai 
sapnų knygą?

—Paklausk, tėve,

Spaudoj Pasidairius
Argi?

•Vilnis" straipsnely

V. Miliūnas pasižada at
lyginti, jei ne kuo kitu, tai 
literatūra. Ir štai dėl šio 
sergančio rašytojo prašymo 

“Sun- prasideda bolševikinių pa
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(.El.BSri ORLAIVIO NELAIMĖS AUKAS

skrenda virš juros ir neša apačioje prikabinęs 
(parodytas viiyčia). Pastebėjęs juroje orlaivio 

nelaimės auka-, orlaivis numeta laįvuką su maistu ne
laimė.- ištiktiems, kol atvyks laivas juos išgelbėti.
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laikraščio
korespondentas R.! girunų išsisukinėjimai:

tuva Auga”
, rybinėj Lietuvoj greitais 
tempais pažengė technika 
ir gamyba ir rašo:

"Tolydžio padidėjo skait
lius naujų kadrų, visuome
ninių darbuotojų, kurie už
ima atsakingas vietas. Pa
didėjo ant virš devynių tūks
tančių žmonių—iš darbinin
kų. valstiečių ir darbo inte
ligentijos.”

Tai kas gi čia padidėjo? 
Padidėjo ne technika ir ga
myba, bet sovietinių biuro
kratų skaičius. Ką gi bu
simieji ar esamieji biuro
kratai daro?

“Iš to skaitliaus.” šneka 
“Vilnis.” “ima vakarinius 
kursus arti 3.000 žmonių 
marksiszmo-leninizmo.”

Atsieit, biurokratai moki
nami ne technikos, bet ziu- 
lina leninizmą—nieko sau 
technika! Ir visa tai daro
ma tam,

“kad užimti vadovaujamas 
vietas, taip Įmonėse, kaip ir 
žemės ūkio tvarkyme.”

'Jungtinės Karalystė (t. y. 
Didžiosios Britanijos) pra
monės gamyba eina 136 nuo
šimčiais. palyginus su prieš
karine gamyba.”

Tai reiškia, kad Britanijoj 
pagaminta prekių visu treč
daliu daugiau nei prieš ka
rą. Tas pats laikraštis at
žymi, kaip dabartiniu laiku 
pagamintos gerybės pasi
skirsto tarp atskilų visuo
menės sluoksnių ir gaunasi, 
kad:
“darbininkų klasei tenka 
apie 10 procentų daugiau iš 
to ragaišio, negu tekdavo pir
miau, vidutinė klasė suvar
tojo maždaug 15 nuošimčių 
mažiau, nei prieškariniais lai
kais. O turtuoliai atrodo su
vartojo 50 nuošimčių mažiau 
nei 1938 metais.

“Teiravomės ... 40 gra
mų . . . labai daug! Net virš 
$75! Bet. žinoma, atsiras 
vienas, kitas geraširdis pro
gresyvis gydytojas arba šiaip 
geros valios pilietis ... tu
rėtų prisidėti: prie šio darbo, 
kuris gali išgelbėti žmogui 
gyvybę.” i

Štai tau ir Jurginės! Čia 
pat. prisipažino, kad be mo-j 
kesčio naudojo tarybinių 
rašytojų ir to paties V. Mi
liūno kurinius, o kai džiova 
sergąs išgiilasai rašytojas 
prašo ji gelbėti vaistais, o 
tų vaistų kaina tik $75, tuo-; 
met Joniką pirštu rodo i 
geraširdžius ir geros valios 
žmones. Kai reikia atsily
ginti, tuomet Joniką ne Jo
niką, o, visa tai raškai pa
sakius, “čiort znajet čto” 
(velniai žino kas). O vis

M ( indy je Yra Oras?

mums visa- paviršiuje. Astronomas sa
ko, kad jis neturi jokios

šiaušiasi pamisimus, kaip ilnie:
savo išvedžiojimus 

>” informatorius.
•Relei- tenai velniai mučija dūšias.

už kojų pakabinę 
į verdančią smalą.

kitai lupa liežuvi iš burnos,; skaičius, 
trečiai pila smalą gerklėn, 
ketvirtą šakėmis stumia 
ugnį.

—Tas jau išaiškina, ko
dėl tėvas dabar negali ra-

vio” knygyne. Jie turi vi- Vieną 
šokių knygų, tai gal turi ir murdo 
Sapnininką.

—Olrait, reikės užeiti.
—O ką tėvas sapnavai?
—Ar nekritikuosi, jeigu 

pasakysiu?
—Kaip galima sapnus

kritikuoti? Sapnus galima miai miegoti, 
tiktai analizuoti, aiškinti. —Bet tu. Maike. sakai,

. . . - ‘ kad tokiu haidvlrlill—Gerai, Maike, tai 
tu ir mano sapną 
tum.
nakti sapnuojasi velniai., . .jc0€jej kunigal apie

Taigi, brolyčiai, ne “Lietu
va Auga,” bet pašėlusiais 
tempais didėja biurokratų 

Tuos biurokratus 
maitins” Lietuvos darbo 

i žmonės, bukite tikri!
“Vilnis” akiplėšiškai dar

ko lietuvių kalbą. “Točnus 
perevodus” (pažodžiui ver
timus! iš rusų kalbos reikė
tų aty d žiau daryti, tai nor

“Naujienos” priduria nuo 
savęs: “Britanijos darbinin
kams apsimokėjo išrinkti x ,
Darbo Partijos valdžią.” Nevaidinkite pilotų. 
Nuo savęs pridėsime, kad 
šiai partijai valdant nė vie
nas anglas nepalydėjo savo 
galvos dėl valdžios žiauru
mų.

Astronomai
da sakė. kad mėnulyje nėra 

tik, nors šiuo atsitikimu, at- oro, kad menulio tik vienas ibejonės, jog jo matytieji 
silyginkite ir atsiteiskite su šonas yra atkreiptas i saulę,;šviečiantieji meteoritai kri 
i t 0 kitas šonas yra tamsus ir; to ant

labai šalta.-, 
sako, nėra 
jokios gyvybės.

ligos parblokštu rašytoju.
'' necianueji nietec

mėnulio. O jei jie 
Mėnulyje, jie švietė, tai mėnulis turi tu- 

vandens, nėra rėti tam tikrą atmosferą, te
gu ir labai retą, bet visgi at- 

Dabar vienas astronomas, mosferą. Jei nebūtų visai
. . Skurdžių ir Baduolių 
Liga—Džiova

Šimtai žmonių prašo ame- pareiškė abejonių, ar tikrai atmosferos, tai meteoritai 
' ’ ’ ' visai oro.'kristų ant mėnulio visai ne

yra \Valter pastebimi, o jei jie užside- 
Meksi- ga ir šviečia, tai tik todėl, 

kad iie krisdami trinasi Į

rrkonų prisiųsti stebuklingų mėnulyje nėra
Tas astronomas 
H. Haas. Naujosios 

„kos Universiteto meteoritui
kad visai nugalėtų, išra- instituto profesorius. -Ii.- pa- mėnulio atmosfeią n piade 

skelbė savo abejones. da degti bei šviesti.
| Profesoriaus W. H.

Kiekvieną diena i 
ir i mėnuli atsimuša iš erd
viu daugybė meteoritų, ar-

vaistų nuo džiovos. Perte
kusi Amerika su ta liga ko
voja maisto pertekliumi, ir

Gydytojas, ar Piršlys?

J. J. Kaškiaučius, M.D., 
“Laisvės” “Darbininkų Svei
katos” skyriaus redaktorius, 
įdėjo į tą skyrių nedrąsios 
ligonės, kaip ji pati kad sa
ko, “baikščios ir šaltos ly
tiškai” moteriškės laišką. 
Gydytojas-redaktorius pats

do tikrai stebuklingą vaistą 
—“Streptomiciną.” Tėvo 
ir mokytojo karalystėje šie
nauja džiova, ji ištikimai 
talkininkauja “svieto lygin
tojui” Badas ir visokie ne 
datekliai sudaro pagrindi-1

Haas
dėl atmosferos 

buvimo mėnulyje be abejo
nės sukels astronomų susi-

zemę tvirtinimas

Jba mažų akmenų iš erdvių dornėjimo ir gal jau greit
• platybės. Atsidaužę i že- išgirsime kitų tyrinėtojų 

nuomone tuo klausimu .tiek turėtume to malonumo į Pn5,1 PazMa. 
iš “Vilnies

. . L--ari 
al; V-.; —Nėra, teve, nėra.įsaiskm- x. .....

Vnt man tau kelinta — Na Serai’ ^Iaike, _
’ -J. i • velnio nėra. tai išvirozvk Maža, Bet Svarbi Pataisasapnuojasi velniai.; *iz . • - - i i ' tu man,Kartais vienas užgula, o kar- - , , -, - - ,, * • ' Ji kalba ir net knvgas rašo?tais visas pulkas apstoja. . , , - £ - •1 •'.. Kai kur net ir bažnyčioj

g*
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gudravojimu.
o

“visą jĮ (laišką) ištisai, kiek 
tik sugebėjau, čia perrašiau.”

nlictipiCli 12Ei jmės atmosfera tie
užsidega ir

“Vilnis” Nr. 270 talpina pasiekę žemės

meteon-i 
ne-isudega

Pereitą naktį pagriebė 
iš lovos ir, rodos, neša ka
žin kur i prapultį. Nieko 
nemačija nei rožančius, nei

kur
“Draugas” džiaugiasi, kad; dytojas turėjo darbo, 

dabartinis Prancūzijos tema intriguojanti, tad 
premjeras esąs praktikuo- dėl gydytojui

\elnią? yia ismaliavotas. As jantjs katalikas, kad Vaka
esu matęs net ant altoriaus ių Vokietijos

zegnone. Pradėjau šauktis i , - ,b J. velnią po savo kolomis. Nepaneles svenciausios ratun- 4 J
ko. Net

, , , . , • i - v - -...... j— kancleris—abrozrfą. kur parodyta, kaip katalikas ir> įfekaičiives 
šventai .bkolas t,emPlai praktikuojančius katalikus.

sėdinčius valdžiose, ir pa-
gaspadinė atbėgo ^ugi tu nori. nesakyt, kad žymėjęg, kad tie vyrai pri- 

su kočėlu į mano miegrai- X1^ .ie P1 ceilai ^ia9 un1^įklauso krikščionių demo
nų. Sako, kas pasidarė, ko 
taip rėki? Ji mislino. kad 
mane bomai užpuolė. Klau
siau zakristijono, ar jis ne
žino, kaip tokių sapnų nu
sikratyti. Jis sako, kad ir 
ji raguočiai dažnai per sap
ną aplamdo. Taigi gal tu, 
Maike, galėtum man pasa
kyti. ką tokie sapnai reiš
kia?

—Sapnai reiškia palaidą 
minčių klaidžiojimą, tėve. 
Paprastai jie rišasi su per
gyventais įspūdžiais. Ką 
žmogus yra kada nors ma
tęs ar girdėjęs, apie ką yra 
daug galvojęs, iš to papras
tai ir susidaro įvairus vaiz
dai, kai žmogus užmiega.

—Bet aš, Maike, velnio 
niekad nemačiau, tai koTlėl 
tas zlydukas man sapnuo
jasi ?

—Gyvo velnio tėvas ne
matei, nes iš tikrųjų tokios 
baidyklės ir nėra: bet tėvas 
daug apie jį girdėjai bažny
čiose per pamokslus: be to, 
galėjai matyt kunigų paga
mintų knygų ir net laikraš
čiu su nupieštais velnio pa
veikslėliais. Dėl to tėvas ir 
sapnuoji apie tokius nebū
tus <« ūktus.

—.Jes, Maike, numaliavo- 
lų velnių aš mačiau daug ir 
visokių. Atsimenu,

prasimanytas melas
—Taip, tėve, visi tie pa

veikslai via išgalvoti daly
kai. Tikrovėje nėra nei vel
nio, nei švento Mykolo.

—Ar tu pasiutai!
—Ne, tėve. aš kalbu svei

ku protu.

kratų
:ako:

partijoms, laikraštis

“Politikos dalykų žinovai 
pastebi, kad krikščionių de
mokratų sąjūdis Europoje 
pažymėtinai sustiprėjo.”

Tenka politikos žinovams
—Na. tai kodėl tu nepa- priminti, jog Prancūzijos

sakai, kokiais 
kunigai tokius 
maliavoja?

sumetimaisi katalikų sąjūdis, vadinamas 
abrozdus; MRP, kuriam priklauso da- 

į baltinis premjeras, paskuti-
—Jie tai daro biznio tik- niuose rinkimuose skau

stais, tėve.
—Bet koks gali būt iš to 

biznis?
—Biznis labai pelningas, 

tėve. Velniu ir pragara 
Įgąsdintas tamsus žmogus 
atiduoda kunigui paskutinį 
savo doleri, kad apsaugotų 
jį nuo pragara. Ir tėvas ne 
vieną penkinę paaukavai.

—Jes, Maike, tu čia įspė
jat

Amerikos Vice-Konsulas
Kinijoj Buvo Suimtas

Kinijos komunistai palei
do iš kalėjimo Amerikos 
konsulą Mukdene, Angus. 
Ward, bet tuoj po to buvo 
atėjusi žinia, kad jie suėmė 
tame mieste vice-konsulą 
W. B. Stokes. Vėliau buvo
gauta žinia, kad ir vice- 

Lietu-1 konsulas esąs paleistas .ir 
oj buvo kunigų platinama' v*si Amerikos diplomatai

paviršiaus. Astronomai sako, kad 
, . . tūlo K. Kairiūkščio iš Pa- Tik labai retas meteoritas musų saulės sistemoje, Mai-

Laiškas gan ilgas . Gy-i pigiau iaįšką mielam dėdei nesuspėja sudegti ir nukrin- so planetoje, yra vandens ir’r/vviif’ z-4 «-l—V I   ...   - - _ - . - • i — "bet 
ko-

nepasidar-
buoti?

Dviem savaitėm praslin
kus ant meškerės užsikabi-

K. Kairiui, Chicagoje. 
Kairiųkštis išgiria

K.

paskutiniais žodžiais trem
tinius, šneka apie didžiąją 
politiką ir keliaklupščiauja 

no toks pat baikštus iri prjeg rusų tautą ir brolišką-

temperatūra nėra nei per
matome. kaipo daug žema nei peraukšta.

Jei yra oras ir vanduo ir 
jei temperatūra nėra per
daug šalta, tai Marso pla
netoje gali būti ir gyvybė. 
Bent nėra jokių abejonių, 
kad Marse yra žiemos ir va
saros. Šiaurės ir pietų aši- 

į ontu. Pagal astronomų ma- galiuose toje planetoje ma
nymą ne mažiau kaip 20.- tosi ledo ar sniego sluoks- 
000 meteoritų kasdien atsi- niaL kurie sumažėja ar pa- 
daužia i mėnulio paviršių, didėja pagal metų taikų at-

ta ant žemė? 
mes dažnai

Meteoritus

penkmečio planą,” išplūsta'“krintančia-žvaigždes,” ku
rios pasirodo danguje, pa
šviečia ir vėl išnyksta. — 

Kaip žemės paviršiu? » ar
žemes atmosfera, taip ir 

sias respublikas, kurios pa-1 mėnulio paviršius vra bom- 
deda statyti Lietuvą. Laiš-(barduojamas galybės mete- 
kas baigiamas šitaip:

šaltas lytiškai” vyras.
“Laisvės” Nr. 250 “Dar

bininkų Sveikatos” skyriaus 
redaktorius trumpai sutrau
kia “lytiškai šaltų” savo kli- 
jentų (tik nepacientų) no
rus, apgailestauja nežinąs 
tos moters adreso, bet prisi
pažįsta :
“Visa kas galės išeiti abejų 
labui. Susigaudyti dabar jau 
nesunku,”

džiūgauja gydytojas-redak
torius J. J- Kaškiaučius. At
rodo, kad ši seksualinė te
ma išėjo ne dviem, bet trim 

naudą. Tokiam gvdyto-

“Aš pats šiuo metu sergu 
(džiova). Jau anuose laiš
kuose prašiau prisiųsti 
‘Streptorrucin.’ Taigi, jei te
tai ypatingų sunkumų nesu
darytų. prašyčiau atsiųsti ko
kį 80-100 gramų.”

HaasDaug kas prašo, maldau- i, . 
te maldauja atsiųsti to ste
buklingo Amerikos vaisto. 
Lietuviškieji bolševikai jau
čia, kad tai ne iš gero, to
dėl L. Joniką farizėjiškai 
rašo:

Marso planetoje 
ir vėl išnvksta de-

Dauguma tų meteoritų yra mainas, 
mažiukai akmenys, sudužu- susidaro 
siu pasaulių mažos skeveld- besys, o jos paviršius, pa
ros. Astronomas W. H. ga^ metų laikus, keičia savo 

tuos meteoritus ir ste-!?Pa^va^- Neabejojama, kad
bėjo krentant mėnulyje.

Per 65 valandas
rius Haas stebėjo mėnulio 
tamsųjį šoną ir sakosi per

Marso planetoje
profeso- 0 ffal kitoki gyvybė.

Vienas Amerikos astro
nomas, Percival Lowell,

yra auga-

tą taiką pastebėjęs 10 švie- tvirtino net, kad Marso pla- 
čiančių meteoritų mėnulio netoje gyvena “inteligentiš- 
-------------------—-------- -— kos būtybės.” Tas astrono

mas dar sakė, kad Marsas 
gyvybės atžvilgiu, yra mirš
tanti planeta. Vėlesnieji as
tronomų tyrinėjimai nepa
tvirtino Lowellio teorijos 
apie Marso “inteligentiškas 
lutvbes,”' bet astronomų 
ginčai davė medžiagos ra
šytojams prasimanyti viso
kių pasakų ir prašmatnių is
torijų apie Marso gyvento- 

i jus-
Apie musų kaimyną mė

nulį tokių prasimanymų net 
ir fantastiškų istori ių rašy
tojai nesugalvoja. Mėnulis 
yra negyvas, sustingęs, erd
vėse pasikabinęs žemės at
skalūnas. Jei jis ir turi at
mosferą, tai jos užtenka tik 
tam, kad krintančius iš erd
vės akmenis įkaitinti, bet 
visai neužtenka, kad mėnu
lyje galėtų būti koki nors 
gyvybė. _A. M.

džiausiai nukentėjo, mat 
balsavusieji už katalikus, 
savo balsus atidavė dešinie
siems su generolu De Gaul- 
le priešakyje. Šis faktas 
rodo, kad į katalikų parti
jas, karui pasibaigus, sugu
žėjo reakcininkai, “aukso 
veršio” garbintojai.

Vokietijos katalikai, tik 
todėl eina pirmose vietose, 
kad i vokiečių krikdemų 
partijas sugužėjo beveik vi
sa vokiškoji reakcija, bu
vusieji naciai, monarchistai 
ir stambiojo kapitalo šali
ninkai, nes šios partijos ka
talikuose susirado geriau
sius savo privilegijų gynė
jus ir užtarėjus. Dėl šitos 
pastarosios priežasties, kai 
kur Vokietijoj, atgijo prieš
karinė Vokietijos katalikų 
partija Zentram, aiškiai 
kritikuojanti dabartinius 
Vokietijos valdžios viršūnių 

katali-

1
jui reikėtų vesti
Skvynų, bet

“Piršlybų
nenaudoti

bus “deportuoti” iš Kinijos. J “praktikuojančius 
kus.

i nyga. pavadinta “Garso”
yarįU’. Vai’, Pakalbink biznierius p.
•e. buvo tiek prikimštas ^'siskelbti “Keleivyje.” pa 
guočių, kad net io šonai bu- garsinti savo biznį tarp lie 
v c ^sjputę. Ir ne tik v» > tuvių.

Tikrai Apsimokėjo
Anot “Naujienų’ (Nr.

“Sveiktos Skyriaus” piršly
boms. Visam kam yra ri
bos.

Pagiry Puodar Netaukuotas
L. .Joniką (“Vilnis” Nr. 

2(561 išgyrė tarybinius ra
šytojus už tai, kad jie ne
reikalauja atlyginimo už 
tuos kurinius, kuriuos L. M. 
Sąjunga panaudoja įvai
riems parengimams. Į iš
girtųjų skaičių pateko ir V. 
Miliūnas, dramatizavęs Že
maitės apysakas “Klampy
nė” ir “Marti.”

Čia pat, po tų pagirų, 
talpinamos V. Miliūno laiš
ko ištraukos:

“Aš dėl ligos toliau nedir
bu, o atsiguliau sanatorijon 
gydytis nuo tuberkulozės, 
gautos fašistinės okupacijos 
metu ... jei butų galima 
prisiųsti bent 40 gramų Ame
rikoj išrasto vaisto *Dehv- 
drated Strepfomicin. . . .”

“Matyti. Tarybų Sąjungo
je to vaisto ar dar nepasiga
mina ar pagamina nepakan
kamais kiekiais.”

Visa paslaptis tame, kad 
Tarybų Sąjunga pakanka
mais kiekiais pasigamina 
bado, čia Tarybų Sąjungai 
priklauso pirmenybės, čia 
jos nenugalėsi! Jei tos są
lygos nebūtų, nereikėtų 
nė “Streptomicino.”

—B. P.

DVEJUS METUS 
TYRINĖS ANT ARKTIKĄ

Šią savaitę į Antarktiką 
išvyksta norvegij, švedų ir 
anglų mokslinė ekspedicija, 
kurie per du metus tyrinės 
Antarktikos žemyną, ypač 
Qeen Maud sritį, kuri pri
klauso Norvegijai. Ekspe
dicija vyksta norvegų laivu, 
bet mokslininkų ir stebėto
jų skaičiuje yra anglai, šve- 

i dai, vienas kanadietis ir 
vienas australas.

STATO ULTIMATUMĄ

Federal Reserve Board na
rys, Marriner S. Ecclės, liu
dija kongrese ir reikalauja, 
kad bankų priežiūros komisi
jai holų duodamos platesnės 
teisės arba kad ta komisija 
butų visai panaikinta.

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugu* užsisakyti “Kelei*

• M ir •
i VI- Kaina
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Vermonto Farmose
XXII i pridėt, nes tuomet jau ir

Zeny.im Dipulc,, Turė.i» bus dau?au'
x/ \. . bar darbo mažai, galėtum

• ir taip prasistumdyt, o kai1
Pereitą nedėldienį, bai- karvės susite’iuos, bus dau-

giant rašyt pereitos savaitės 8iau pieno, veršiukų ir abel- 
skyrių Vermonto Farmose, nai viskas pagerės. Prisi- 
suskamėjo telefonas: mygęs prašo, kad tik per-

—CIO kalba—jusu re-' kalbėčiau Albiną pasilikti, 
porteris į triubukę pasakė j Neturiu noro nej palinki.

aIPs L mane žinot, mo atkalbinėti žmones nuo1 
musų dipukas išeina n ne- didesn& a| ir reik ^.į 
žinau delko, ta. gal pakai- žint kadK pasijutau *gana 
besi ir mum paaiškinsi prie-^ kebli()j pa(,ėt^ J s '

k“am oKale ..dl,atl’, —Gerai, duok Albiną, 
atsihepe Mr. Pieor įs Un- 
derhill, Vt. kalbėsiu,—bet ką, tai nė

~ , pats nežinau.
-Gerai, o kur jis dabar, _Kad Jau jo nžl.a,—tas

- i- . pats balsas pasigirdo.—Čia salia manęs stovi. __Tai Rur jis dingo?

grinyiS, SO. BOSTON
ŠACHAS VAŽIUOJA PER NEW YORKĄ

Persijos (Irano) šachas lankėsi New Yorke ir buvo pasi
tiktas su didelėmis iškilmėmis. . Čia matyti jį važiuojant 
gatvėmis.

są. Pranešimą darė drg.imo pas anglus ir arnerikie* i Partiją ir pradėjo leisti 
Novogrodskas, kurs tame čius. O Amerikos Lietuvių!“Darbininkų Balsą.” V. 
kongrese dalyvavo kaip Ka- Kongresas, drg. Frenzelio j Kudirka musų visuomenei 
nados lietuvių socialistų de- manymu, turėjo ne tiktai'liko, kaipo “vidurio srovės” 
legatas. Išklausę drg. No- teisę, bet ir pareigą tarti sa- žymiausias veikėjas.
vogrodsko įdomaus prane-'vo žodį tuo svarbiu lietu- 
šimo kai kurie susirinkimo viams reikalu.

V. Kudirką šiandien pri
simename ne tik, kaip laik- 

dalyviai pažymėjo, kad jų į Susirinkime nusistatyta, raštininką, bet kaipo rašy- 
manymu reikia skaityti visus susirinkimus ateity toją ir vertėją. Kurioj sri- 
kongreso minusu, jeigu ji- daryti CCF buveinėje, t. y.Jty V. Kudirka išvarė giles- 
sai nerado reikalingu visu Woodsworth name, 565 nę vagą, mes nespręsime. 
aiškumu ir griežtumu pasi- Janis St., Toronte, nes te- Bet, kalbant apie laikrašti- 

į sakyti dėl būtinumo įsileis- nai yra jauki ir visais at- ninką Kudirką, tenka pasa
li Mažosios Lietuvos atsto- žvilgiais patogi susirinki- kyti tiek: daugelis lietuvių 
vą į VLIK’ą. Organizaci- mams salė. Be to M r. Bre- laikraštininkų yra yra pri
jos pirmininkas drg. Fren-,win pažadėjo, kad į kiek- rašę daug daugiau, negu

i zelis pažymėjo, kad tai la-' vieną lietuvių socialistų su- 
bai svarbu ypač dabartiniu sirinkimą galės atvykti 

i metu, kaja vokiečiai vis la- CCF kalbėtojas ir vesti dis- 
biau kelia galvą ir jų reika- kusijas lietuvių pageidau- 
lavimąs rytų sienų revizijos jamomis temomis, 
randa vis didesnio pritari-' Socialiste.

—Duok man jį kalbėt,— 
kalbu su Albinu Zove.

—Kas atsitiko, ir kur gi 
jau keliausi, Albinuk?

—Netoli, tik skersai gat
vę, .nusprendžiau mainyt

—Kam taip urnai prirei- pinigus siunčiu, 
kė, kam ten siunčiat, turi Albiną labai išbariau

Kudirka Laikraštininkas—Nežinau, va čia buvo, 
jau nėra, lyg lašas juroj 
pradingo.

—Ieškok, surask ir vėl 
pašauk. Jis negalėjo taip 
urnai toli nueiti,

vietą, čia jau nusibodo, per- Padarė ablavą, visur iš
ilgos valandos, mažai mo- griosta, išieškota ir tik va
ka, prastas maistas, kaimy- kare atrado skersai gatvę, 
nas duoda daugiau pinigų
ir ten bus geriau,—paaiški
no Albinas.

—Kiek čia gauni ir kiek
ten gausi ? kai sužinota, kad Albina

—Ten žada pridėt penki- čia jau gyvens ir dirbs. Aš- 
nę.

pas kaimyną, visai ramiai 
valgant vakarienę. Išsyk 
atradus pasidarė džiaugs
mas, vėliau nesmagumas,

—Labai gerai, bile tik 
neišbėgi iš šios apielinkes, 
jeigu tu vertas ir kaimynas 
sutinka duot daugiau, tai ir 
eik. Bet kodėl Mr. Pieor 
nemoka daugiau, ar jo 
klausei?

—Sakiau, bet jis neturi 
pinigų ir daugiau neišgali 
mokėt.

—Tai gerai, eik kur dau
giau gauni- dabar duok kai-O O 7
besiu su šeimininku, o tau 
sudi^r.

saviškius?
—Ne saviškius tik saviš

kę,—nedrąsiai, biskį susi
maišęs pratarė, gi man aiš
ku kaip diena.

—O, tai turi mylimą, 
kam ją ten laikai, kodėl ne- 
atsiimi čia?

—Kad nežinau kaip, čia 
nėra vietos, tai ieškau kur 
būt vjetos abiem ir tuomet i kus. 
atsitraukčiau, o dabar tik

triai ginčytasi ir gražumu 
kalbėta, tik kai šeimininkė 
pradėjo kruvina ašara verkt 
ir prašyt, tai Albinas tiek 
susigraudino, kad ėmė ir 
sutiko grįžt atgal.

Sekančią dieną nuvykom 
pažiūrėt, kas ten darosi.
Atradom Albiną su šeimi
ninku tvarte prie karvių la
bai sunkiai dirbant, lyg ____ ___  _____ ______
WPA—sėdi ir abu pypkes j te taip ir bus nutylėję tau-Įvos žinias-

(jam tas labai patiko), kad 
pirmiau nieko nesakė, pa
aiškinau šeimininkui ir tas 
sutiko pasirašyt garantijos, 
blankas dėl mergaitės, ir 
jau viskas sudalyta tik lau
kiam atvykstant nuotakos. 
Kaip tik atvyks, tuoj ženy- 
sim ir turėsim vestuves. Į 
vestuves kviesim visus dipu-

A. Jenkins.

Naujienos is Kanados

visą savo sielą. Lietuvių 
tarpe yra žinoma “redakto 
romanijos” liga, arba noras 

ir rašytojas ir laikraštinin-Į ką nors “išleisti,” bet kada 
kas—žurnalistas. Jis buvo koks nors laikraštis eina ir 
laikraščių leidėjas, platin-l šiaip taip laikosi, tai mažai

Dr. Vincas Kudirka, ku
rio 50 metų mirties sukak
tuves dabar minime, buvo

tojas ir redaktorius. Bet tai 
buvo nepaprastas laikrašti
ninkas.

V. Kudirka organizavo 
laikraščių leidimą krašte, 
kuriame lietuviška spauda 
buvo draudžiama. Spausdi
nimo darbą reikėjo atlikti 
užsienyje, Pi-usuose. Užsie
nyje spausdintus laikraščius 
reikėjo gabenti nelegališkai 
per sieną. Todėl laikrašti-

Toronto Socialdemokratai 
Minėjo Vincą Kudirką
Kaip keista, bet įvairaus 

plauko ura-patriotai Toron-’s^ demokratiška? Lietu-

ruko.
—Kame dalykas, ar tai 

jus taip sunkiai dirbat?— 
—Aš dar norėčiau jus pa-1 surikau atradęs pavėsiau- 

klaust, mano laikrodėlis jant.
—Nebark it, po pietų reik 

užsirukyt ir juk čia ne Sta
lino v.ergija, čia ne Sibiras,

prapuolė ir negaliu surast. 
—Tai ką aš galiu gelbėt?

Ieškok.
—Nerandu, turbut, pavo

gė.
—šeimininkas atšovė.

—Jeigu ne vergija ir ne
—Ar pašėlo, dar taip nc- Sibiras, tai gerai, ilsėkitės.

Bet kas čia vakar pas jus 
atsitiko, kokias judu čia

buvo, ir iš kur ten atsirado 
vagis9

—Tur būt, kas “pasisko- baikas krečiate? 
lino.’’ —Kiekvienoj stuboj

—Kaip tai, “pasiskolino,”
yra

durnų, atsirado ir pas mus, 
įvyko mažytis nesusiprati- 

—Pavogė,—nedrąsiai at- j mas, išsiaiškinom ir jau vis
kas tvarkoj,—atsakė šeimi
ninkas.

—O ką tu turi pasakyt?

pavogė

—Labai rimtas kaltini
mas, reik turėt genis dava- 
dus. O kiek vertas laikro------ atsikreipiau į Albiną.
dėlis?

—Nežinau, labai gražus, 
atsivežiau iš Vokietijos.

—Leisk kalbėt šeiminin
ką.

Šeimininkas aiškinasi, 
kad jokiu budu daugiau 
mokėti negalįs, karvės visos 
veršingos, tik aštuonios

—Buvau bemanąs išeit ir 
jau, beveik buvau išėjęs pas 
kaimyną, bet kai pradėjo 
prašyt, net šeimininkė 
verkt, tai vėl sugrįžau,— 
paaiškino Albinas.

—Kad viskas tvarkoj, tai 
ir ge*;ai,—niošėmės važiuot.

—Dar vieno dalyko pra
melžiamos, visai mažai pa- šyčiau, norėčiau gaut iš šei- 
jamų ir vos tik galą su galu mininko tuojau pinigų, reik 
tegalima sudurti. Apie pra- pasiųst Vokieti jon,-—prako- 
džią kovo galėsiąs daugiau šė pro pus lupų Albinas.

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 Broadvvay, South Boston 27, Mass.

Kudirka, bet kurio kito 
laikraštininko straipsniai ar 
polemikos po 50 metų įdo
maus ką nors? Kurio var
das po pusamžio bus dar 
žinomas skaitančiai publi
kai? Tuo tarpu V. Kudir
ką ir šiandien dar pavarto
me, paskaitome ir šio to pa
simokome. Tas gal geriau
siai parodo, kad laikrašti
ninkas Kudirka buvo ne 
kasdieninio masto plunks
nos darbininkas.

J. Str.

pas ką yra noro jį remti ir 
stiprinti. By tik ką nors 
“nauja” padarius. Dėl “re- 
daktoromanijos” skundėsi 
jau ir Kudirka, nes ir jo 
laikais, kada “Varpas” ir 
“Ūkininkas” vos laikėsi, vis 
atsirasdavo redaktorių, ku
rie pasirodydavo su kokia 
nors “naujiena” ir paskui 
nutil/favo. Todėl lietuvių 
spaudos istorija yra “lavo-

ninkas turėjo būti kartu ir nais nuklota” ir šiandien 
dino Kudirkos leisto “Var-Į kontrabandininkas. 'tik labai retas žinovas be-
po” vardu pavadintą Varpo V. Kudirka laikraščius ?ali pasakyti, kokius laik- 
bendrovės spaustuvę, leidu-

tos himno autoriaus Dr. 1 
Vinco Kudirkos 50 metų!

Mr. Brewin Žodis
. i , , I minimą susirinkimą bu-mirties sukaktuviu paimne-l 1 . ,7 . T- „ ,_a yb ... į vo atvykęs n Kanados so- jima. Vienintele lietuviška J xicialistų partijos, CCF Onta-

rio provincijos pirmininkas
, x • v • -i adv. Brevvin. Lietuviamsbuvo tiktai lietuviu sočiai-1 ., , * . .. socialistams, kurie vra CCFdemokratų organizacija, ’
kuri savo susirinkime, įvy-

organizacija, kuri paminėjo 
tas reikšmingas sukaktuves,

ribose autonomiška organi-
, . j- • i .zacija, jisai kalbėjo apieūkiame se ma įenį, ap , demoRradnjo socializmo es- 
kriao 20 d Kanados So- . CCF uždavinius. Ml,
cialdemokratų Partijos bu- D . . r , ~... rr x w j Brewin ragino lietuvius so- veineje Toronte, vvoods- - . P*• • • • •

y , s cialistus aktingai įsijungti iworth name, Kudirkos pa-iz-,rr _ . • u.... . . ... i CCF gretas ir bendromis
jėgomis kovoti už socialis- 
tiškai - demokratišką san-

“Varpą” ir “Ūkininką” lei- raščius lietuviai yra leidę 
d o nepaprastose sąlygose.
Kadangi tie laikraščiai Lie
tuvoje buvo nelegalus, tai 
jiems sunku buvo gauti = be pertrūkio, reguliariškai 
nuolatinių skaitytojų-prenu-'ir jei kada suvėluodavo, tai 
meratorių. Skaitytojų bu-'aiškindavosi skaitytojams.

Jų ir vardai iš atminties iš
nyko. Bet Kudirka jo pra
dėtuosius laikraščius leido

vo mažai, o rašančių į laik
raščius dar mažiau.

Kudirka turėjo laikraš
čius suredaguoti, o tai reiš
kė tais laikais dažnai laik-

kodėl tai atsitiko. Kudir
kos leidžiamieji laikraščiai 
gyveno ilgiau, negu jų lei
dėjas ir redaktorius, " c 
“Ūkininkas” vėliau persi

raščius ir prirašyti. Laik-j kėlė ir į Lietuvą, kada ten 
raščius reikėjo ne tik sure- buvo leista lietuviška spau- 
daguoti, bet ir lietuvišką da.
kalbą kalte kalti. Jei paly- y. Kudirka turėjo rašyti 
ginsime ‘Varpo kalbą sujapje viską. Jis mokė eilia-zz > • • 1 •_ J* A *•

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

1M0 METAMS
Musų Kalendorius 1950 

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

Kalendoriaus kaina bus 
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 Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

NORI AMERIKON, NETURI 
PAŽYSTAMŲ

Paskutiniais laikais “Kelei
vis” gauna iš Vokietijos daug 
laiškų, kuriais tremtiniai prašo, 
kad kas nors iš amerikiečių 
duotų jiems darbo ir buto ga
rantijų, taip kad jie galėtų* at
vykti Amerikon. Tokie asmenys 
paprastai sakosi neturį Ameri
koje nei giminių, nei pažysta
mų, todėl prašo, kad koks ne
pažystamas geraširdis padėtų 
jiems Amerikon atvykti.

Mes jau keletą tokių prašy
mų esame paskelbę ir turime 
dar nepaskelbtų.

Mes manome, kad šitokie pra
šymai iš Vokietijos turėtų būt 
siunčiami j BALE-ą ir BALE'-as 
turėtų juos tvarkyti. Nes jeigu 
tremtiniai prašys garantijų pa
tys iš geraširdžių amerikiečių, 
tai pasidarys betvarkė: vienas 
galės gauti kelcs garantijas, o 
kitas—nei vienos.

“Kel.” Administracija

“Auszros,” mesis į akis di
delė kalbos pažanga, o tai 
buvo V. Kudirkos nuopel
nas.

Laikraštininkas Kudirka 
buvo nepaprastas žmogus. 
Jis ėmėsi laikraščius leisti 
jau sirgdamas džiova ir ži
nodamas, kad jo dienos yra 
suskaitytos. Ėmėsi sunkaus 
darbo būdamas ligonis ir,

minėjimui surengė specialią 
paskaitą. Perlegentas Dr.
Pranas Ancevičius vaiz- 
džiais ir jaudinančiais žo
džiais apibudino Dr. Vincą 
Kudirką ir jo nuveiktus 
darbus bei tų darbų reikš
mę lietuvių tautai. Paskai
tininkas ypatingai pabrėžė 
Dr. Vinco Kudirkos bekom- 
promisinę dvasią, pasireiš
kusią kovoje prieš cariškąjį 
dtspotizmą ir visas tą des
potizmą rėmusias galybes, 
neišskiriant ir bažnyčios.
Ta revoliucinė Kudirkos 
dvasia išreikšta jo kūryboj 
buvusi tiek stipri, kad jinai 
likusi gyva ir po šiai dienai 
ir privalanti būti traktuoja
ma kaipo talkininkas ir są
jungininkas kovoje prieš 
bet kokią vergiją, despotiz
mą ir žmogaus žeminimą.
Prelegento manymu, kaip 
tik dėl tų dvejų savybių Dr.
Vincas Kudirka niekad ne
buvo ir šiandien nėra mė
giamas ir lietuviškos kleri- 
kališkos ir nacionalistiškos 
reakcijų. Štai kodėl viso
kie ura-patriotai, išaugę ir 
subrendę smetoniškam reži
me ir liulioti bei auklėti iš- 
sipolitikavusios katalikų 
bažnyčios, šiandien nemini 
Kudirkos, nors jie su tokiu
uolumu ruošia šių dienų - .... . • , , ,kenčiančiai Lietuvai nieko 5“ ''e,kal"’ga’ ',s« darbas 
nesakančias smetoniško re-j11 Pavnmaj>-
žimo “šventes,’’ kaip 8-tą Kiti Reikalai
rugsėjo, o lietuviškos kari- Susirinkime buvo padary 
ninkijos eilėse nestigo to- tas platus raportas apie j darbą žiurėjo, kaip į apaš- 

I kių didvyrių, kurie išsprog- Amerikos Lietuvių Kongre-'talavimo darbą ir į jį dėjo

tvarką Kanadoj. Mr. Bre- 
wino teigimu, ateitis Kana
doje, kaip ir visame pasau
lyje, priklauso demokratiš
kam socializmui, kurs vie
nintelis gali patikrinti žmo
nijai šviesesnį ir taikingą 
rytojų. Toje ar kitoje for
moje demokratiško socializ
mo idėjos skina sau kelią į 
plačiausius įvairių tautų 
sluoksnius. Pasak kalbėto
ją, užtenka tik pažvelgti, 
kad ir į tą pačią Kanadą, 
kur socialistų partija įsikū
rė tiktai 1932 metais. Ir 
štai per tą trumpą laiką ta 
partija pasiekė Kanadoj to
kios įtakos, kad Saska- 
chewan provincijoj ji yra 
valdžios partija, o eilėj kitų 
provincijų, jų tarpe ir reik
šmingiausioj Ontario pro
vincijoj, yra oficiali opozi
cijos partija. Kalbėtojas 
visu griežtumu pabrėžė, 
kad CCF yra vienintelė Ka
nados partiia. kuri visai 
aiškiai ir griežtai kovoja 
prieš bet kokią tautinę ir 
rasinę diskriminaciją ir sie
kia, kad Kanadoj visi butų 
lygiai traktuojami ir lei
džiami rialvvauti to krašto 
išvystyme ir tobulinime, nes

sunkiai sirgdamas, tą darbą
tęsė iki paskutinio atsikvė
pimo, nepadėdamas plunks
nos iš rankos iki mirtis ją

kalius, kurių jau tada buvo, 
kaip grybų, kaip rašyti ei
les. Kudirka rašė rašybos, 
politikos, ūkininkavimo, li
teratūros ir kitokiais klau- 
mais. Buvo betgi klausi
mų, kurių jis nelietė. Pa
vyzdžiui, darbininkų klau
simo Kudirka nekėlė. Į tą 
reikalą jis žiurėjo pasiturin
čio ūkininko akimis ir ma

dinė, jei ūkininkas gyvens
gerai, tai ir jo darbininkui 
bus gerai. Jo laikais Eu
ropoje virte virė “socialinis

ištraukė. Leisdamas laik-^ klausimas,” bet Kudirkai 
raščius ligonis redaktorius j faj luvo svetimas reikalas, 
turėjo pats sau duoną užsi-j įos priežasties kairieji 
dirbti “pasaliniu darbu ir, “varpininkai” 1896 metais 

atsiskyrė nuo Kudirkos ve
damo “Varpo” ir susispietė

pats būdamas ligonis, gydė 
sergančius.

Sunkios tais laikais buvo 
lietuviško redaktoriaus dar
bo sąlygos. V. Kudirka 
vienaip vien nusiksundžia, 
kad jis neturi reporterių, ar 
rašančių žinias iš įvairių 
Lietuvos vietų. Kada įvyko 
garsiosios Kražių skerdy
nės, redaktorius Kudirka 
turėjo žinias gaudyti iš įvai
rių vokiškų, lenkiškų ir ru-i 
siškų laikraščių. Vietoje 
neatsirado žmogaus, kas 
butų pranešęs žinių apie 
Kražių kruvinuosius įvy
kius. Panašiai buvo ar tai 
didesniam gaisrui kilus ku
rioj nors vietoj, ar šiaip ko
kiam nors nepaprastam įvy
kiui atsitikus.

Kudirka į laikraštininko

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” Kalendorių 1950 me
tams. Daug skaitymų ir in-

į Lietuvos Socialdemokratų formacijų. Kaina 50

Angliškai • Lietuviškas Žodynas

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

parankaus 4” x 5Vt formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Bro«dway, Se. Boston 27, M
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Moterų Skyrius
Sį SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Įdomus Lietuvio Rašytojo Gyvenimas

(Pabaiga)
Kas Šitą Kelionę 

Finansuoja?
Mes turėjome daug juo

ko skaitydami jūsų laišką, 
rašo Trumanas savo tė
vams. Juokėmės iš žmonių, 
kurie kalba, kad mes turim 
turėti daug pinigų, arha kas 
nors kokiais nors sumeti
mais šitą musų kelionę fi
nansuoja. Nėra nei vie
naip, nei kitaip. Mes ke
liolika metų dirbome ir pi
nigus taupėme. I šokius ir 
bankietus nevaikščiodavom. 
Mes lopydavom savo dra
panas ir gyvendavom kuk
liai. Laivą pasistatėm pa
tys. Visus sutaupytus savo 
pinigus dabar suvartosime 
paskutinei savo kelionei ap
link pasauli—sakau pasku- 
tnei, nes busime jau pasie
kę tokio amžiaus, kada pa
kelti tokio žygio negalėsi-

krautuvių su maistu ir ne
bus dirbtuvių su Įrankiais: 
nebus nei gazolino, nei alie
jaus, nei kranų su vande
niu. Bus tik tūkstančiai 
mylių juros su palmėmis 
apaugusiomis seklumomis. 
Saulė tekės ir leisis, tekės 
ir leisis. Visur bus tik van
duo ir vanduo, daugiau nie
ko.

Kaledų
Praslinkus

šių, Trumanas parašė tė
vams jau iš Kalėdų Salos! 
(Chrisųnas Islandu Musų 
skaitytojams šitos salos 
vardąg gali būt girdėtas, 
nes karo metu ji buvo daž
nai minima, kai Amerikos ““

Saloje
porai mėne-

laivynas Pacifiko vandeny
ne kovoio su japonais. Ta 
sala yra anglų rankose. 
Trumanas rašo:

me. O kai pamatysime pa-į šaulio, 
šaulį, tada susirasime kur 
nors vietelę apsigyventi ir

KELE’VTS. SO. BOSTON

Ncbejauni jaunieji, Charles .Ward 82 meto ir jo sužieduotinė 67 metų. susituokė 
Pittsėur-h’e. Pa.. o jų vestuvėse šeši jųdvejų anūkai linksmai šoko ir ėjo pamergių 
ir pakralių parei“a>. Jaunųjų tarpe ant senelės skraito sėdi 10 mėnesių vyras. Jim- 
niv U'alukis.

VINCAS KUDIRKA:

Cenzūros Klausimas
(Tęsinys) (gančius nusidirbusius žmo-

Podleckoj nieko neatsa- nes. 
kė, o prokuroras, išardęs —Ar turi lietuviškų kny- 
kelis savo papirosus, pada- gų? — klausia Podleekoj 
vė seniui tabaką. Senis pri- persigandusi Klubą, 
kimšo pypkę, užsidegė ir, l —Turiu, 
patraukęs kelis kartus, ta- —Parodyk, kur. 
rė: ■ —Va, štai ant lentynos:

—Lengvas durnelis, nė!čia kantičkos, dvejos inal- 
i eilės nepadaro. Dėkui, daknygės senos ir dar pusė 
pone, ir už tai. ;užpernykščio kalendoriaus,

—O šitie ponai su kar
dais tai, tur būt, krakusme-

, užpernykščio 
o daugiau neturiu.

ti daro ? O katras vyres
nysis?—kalbėjo senis to
liau apžvelgęs visus aplin- "lsa< 
kui, ir garsiai nusijuokė, 
kad jam pasisekė taip gra
žiai pasakyt. Užuot atsa
kę, visi pradėjo taipgi juok-

—Vesk i klėtį!
Tuoj žandarai šoko ant 

ir iš palėpės išėmėaukšto
senas rubriceles. Iš

šnipinėję klėties kampus ir 
plyšius, nulipo žemvn ir ap- 
gulė tupyklą. Knygų čia 
nerado, tiktai ant sienų pa-

itis. Juda Iz\ ei go vičius vie- gtebėjo parašus, sudarytus
P^-Juokė. Stovėjolietuvišku raidžiu, 

išbalęs n- sukandęs dantis.,ike zemskf 
I is piktumo.

vandens paukščius. Svaras 
kopros kainuoja apie $J.5<> 
Amerikos pinigais.

Ši sala yra apie •“,<» mylių
Kalėdų Sala labai graži, i ilgio ir 15 mvliu pločio. -Ji: 

Seklumos spalvos ne šio pa-; duoda per metus apie 75«> 
Mes bandėm pri-1 tonų kopros. Joje yra ke- 

plaukti artyn, bet laivo lietas druskinių ežerų ir 
dugnas palietė koralus, to-I tūkstančiai kokusų. ant ku-

busime laimingi, jei galėsi- dėl sustojome už prieplau-1 rių auga kokusiniai riešutai.
kos. Ant kranto matėsi ko-j Tų riešutų pieną čiabuv iai 
kao lapais pridengti name- vartoja vietoj geriamojo 

nusidėvi labai grei-piai ir ant aukšto stiebo is- vandens.
vertė krinta dar!didžiai plasdeno britų vė- Be Pai<o
Bet mes busimep^va. Prie mus priplaukei 

turėję įdomią kelionę, bu- laivė su uosto viršininkais. Paskutinis laiškas, kokį 
sime pamatę pasaulį, ir to| Urmininkas buvo Ellice sa-, Trumano tėvai yra gavę. 
jau niekas negalės iš mus Į los gyventojas ir neblogai buvo rašytas šių metų rug- 
atimti. Mums teks iškentė- kalbėjo angliškai. Laivės!sėjo 15 d. iš Palmyros salo
ti nemaža vargu. Mes bų-! valdytojas buvo Fidži sa- Ji^ aiškina: 
sime kartais alkani, kartais pietis (iš Gilberto salyno) ir Pašto šitoj saloj nėra. to- 
ištroškę, bet visa tai mes &ei'iau mokėjo angliškai.! dėl nutarėm plaukti į W a- 
jau iš kalno žinojome ir‘Jiedu valdo visą Kalėdų i shingt°n° 
esame pasiryžę visa tai iš-1 Saki' Iš viso toj saloj yrartuyros iki \Vashingtono sa- 
kentėti. 'apie 100 žmonių ir visi jie ’

xr j r\ Gilberto salų čiabuviai. Jie Vanduo, Dau- , -• .. .
Nieko susirenka čia įs aplinkinių

salų dirbti kopros plantaci- 
Musų kelionė prasidės jose. kurias operuoja br 

nuo . šito uosto (Hilo) ir valdžia. Darbo sutartis da 
mes tikimės jau greitu laiku romą aštuoniolikai mene 
jį apleisti. Šiuo tarpu uos- siu. Darbininkai gauna per i joks pastas 
to darbininkai čia streikuo- mėnesį po 20 svarų, valgį Žmonės tose salose 
ja ir aš prisibijau, kad gali ir guolį. Kiekvienas-priva- na laiškų tik tada, kai 
būt sunku gauti valgomųjų lo pagaminti per dieną 300 na prekybos laivas, 
daiktų ilgai kelionei; bet svarų kopros. Tą normą 
gal pavyks visas kliūtis ap- jie išpildo iki pietų, šeš-i salomis labai 
eiti. Kai išplauksime į pla- tadieniais ir sekmadieniais laivai lankosi

me parduoti savo laivą už 
keletą tūkstančiu doleriu. 
Laivai
tai, gi jų 
greičiau.

Vanduo ir 
giau

GHOSTS OF OLD LITHUANIA
A wind blovvs down the Samogitian wood;

Through mi.-ty veils of fleeting time it blovvs.
Through waste of war, vvhere once old tenųrfes stotui. 

Ali redolent vv'th summer rue and rose.

And on the vvind old harps re-echo štili
The ancient glory of some ravaged spring,

The birch clad triumph on a barren hill.
That save the slaying of a Teuton king.

Bere Museovtte and Prussian lošt their heads.
VVhile Svvedish svvord flowed the Buitie sand.

The Pole and Tartai- found ther finai beds
In dismal marshes. uhen they struek this land.

This breed vvas bowed to; never did it bovv . . .
Until the mongrel raees grevv apate

And crushed into slavery; and nou
It lies uith desolation on its face.

Pa-
_ j. _____ _ saugot tupyk-

, , .t® Pama^ė,;los, visi kiti ėmė landyt po
kad ne ten pataikė, .,ur šie- vjsas trobas j,. užkaborius, 

viską versdami iš vietos. Iš-kė. Lyg šuo, kuriam pa
kelt ivis parodo špygą, grįž
ta, nosį nuleidęs, namo,

sigandę ir tūnantieji kam
puose vaikai, užtikti dabar

Ilon/d > t Ii j * *virvi o iu .
V YTAUTAS BRAZEVICIUS.

taip giizo Padleekoj, gėdy-,žan(j.*,.ų, pradėjo neišpasa- 
damasis ne tik prokuroro, į^y^į klykt, moterys paskui 
kuns visą kelią įs jo tyčio- juos vajto^ šunys staugt, 
josi, bet ir savo žandarų. išgirdę ta triukšmą, sukilo 
Ką gi darysi ? Per aspera vjsj kaimynai ir visas Vir- 
ad astra. vagalių kaimas

Žandaras, davęs netei-;tarvtum atėjo
singą žinią apie redaktorių,| teism<? (jjena 
buvo sunkiai nubaustas: tu-| baigė, jau saulei gerokai 
įėjo eit i Tilžę surast tikrą-ipakjjus Nerado daugiau
jį redaktorių. Ir tai nepa- njeko? kaip tik anas knygas 
-įsekė, nes žandarpalaikis, ant jentynos, rubriceles pa- 
nors peisu engęs, negalėjo lapėje ir lietuviškus žodžius 
paslėpti savo degutuoto šm- ant ’tupyklos sienų. visus 
po ir turėjo net bėgt iš Pru-ituos daiktus ir t kla 
sų nieko nepatyręs. ėmė

Visi nepasisekimai tary- Apie priešpiečius tą die-

visas 
sujudėjo,

paskutinio 
Krata pasi-

1 Pagerbė Panelę t,ios tai'l> gražiai kalba lie-
.os tiesu, keliu y,, tik ~ ' E. Mikužiutę^
mylios, bet plaukiant zigza- --------- ______
gaiš mums ėntė 8 dienas “Tėvynė”
ir teko padaryti 7<K) mylių, tam pačiam

visuomenes 
praneša, kad politiniame 

Nevv Yorko

kultūriniame iri 
gyvenime, kaip 

p-lė Mikužiutė. Jau šešio

tum tyčia skverbėsi žanda
rų viršininkui į gaivą. Dirs
telėjo vargšas į kairiąją sa
vo kiūtinės pusę, atsiduso,igovičius Podleekoj su pro
panu ėmė kita lanka ir to-|kuroru jr žandaru; antrame 
liau keikė likimą ir visasKlubas tarp dviejų

ną traukė per Naupilę keli 
vežimai, vienas paskui kitą. 
Pirmame sėdėjo Juda Izver-

iuo.--.as pokilis p-lei Eufro- 
gau- žinai Mikužiutei pagerbti 
atei- gimtadienio proga. P-lė 
Bet Mikužiutė gyvena Chica- 

kadangi prekyba su tomis £°j? bet kaip Susivienijimo 
enka. tai ir iždo globėja, buvo atvažia- 
tenai labai vusi N’ew Yorkan į SLA

tųjį vandenyną, gauti jau nedirba, praleidžia laiką: retai. Per kelis mėnesius Pieninosios Tarybos posė- 
nieko nebegalėsime. Nebus žuvaudami ir medžiodami kartais nepasirodo joks lai- dį. Kadangi kaip tik tuo, 
-----------------------------------------------------------------------------  vas. laiku pripuolė jos gimimo

šitos didžiausios musų or
ganizacijos labui. Dabar, 
kai senesni SLA nariai pra-{ 
dėjo mirti, p-lė Mikužiutė; 
rūpinasi, kad jų vietą užim
tų iš tremties atvykstantieji 
jaunesni ir veiklesni žmo
nės.

sąlygas, atitolinusias kryže
lį. Keikė net pasieninius 
sargus, kad permaža pralei
džia lietuviškų raštų.

IV
Ilgai rymojo Juda Izver- 

govieius. Pagaliau moste
lėjo ranka ir ėmė knistis 
senuose popieriuose, anks
čiau buvusio žandarų virši
ninko paliktuose,—ar ten 
ko nesuras.

žandarų: trečiame, ilgave- 
žimyje, buvo įve’-sta tupyk
la, maišas, matyti, netuš
čias, ir sėdėio du žandarai 
su zemskiu; ketvirtame va
žiavo du zemskiai ir seniū
nas; penktame žandaras ir 
zemskis. Naupilės gyvento
jai, maži ir dideli, subėgo 
žiūrėt tos įstabios, niekad 
neregėtos procesijos. Pra- 
idėjo įvairus aiškinimai,

CECILIJA ŽILINSKAITĖ-Sl LLIVAN

Cecilija Žilinskaitė, dirbusi kelis metus “Keleivio“ ofise. 
26 d. lapkričio ištekėjo už John M. Sullivan’o, Bostono 
ujrniajiesybos departamento tarnautojo. Vestuvės buvo 
labai iškilmingos ir jaunavedžiai labai gražiai išrodė. 
Buvo daugybė svečiu, kuriems buvo suruoštas šaunus 
priėmimas Dorchester Plaza salėj. Po vestuvių, jaunieji 
išvažiavo porai savaičių į Kanadą. Mes linkime jaunajai 
porai gražios ateities.

Trumanas Gimė Lietuvoj
Fred E. Truman vra gi

męs Lietuvoj. Tėvai Bra-
! ze vielai,
'na Floridos mieste Miami, 
atvežė jį Amerikon dar ma
žutį. Nors iis pasirinko 
sau kitokį vardą ir pa\ardę, 
vis dėlto jis neužmiršta, 
kad jis yra buvęs Vytautus 
I razevičius, ir tuo vardu 
pasirašo .-avo eilėraščius, i 
kuriuos jis skiria Lietuvai., 
Pavyzdžiui, io poezijos ku-i 
riniai “Cbant for Departed 
Glory,” “Samogitian Re-į 
bel’s Song” ir “Ghosts of! 
Lithuania,” parašyti Ha-! 
waii salose, pasirašyti—į 
“Vytautas Brazevicius.’’

Jis rašinėja į “Hawaian. 
Digest,” “Honolulu Adver-i 
tiser” ir kitus amerikiečių 
leidinius Pacifiko vandeny
ne.

Vieną jo eilėraščių apie
Lietuvą dedame šiame pus 
lapy.

kurie

diena, tai SLA tarybos na
riai iškėlė jai tą pokilį 

•J(' pagerbimas yra tik- 
, , rai užsitarnautas, nes ne-
dabai gy^e- daULr ,.a Amerikoj gimusių

ir a usių lietuvaičių, ku

KUKLI ŽVAIGŽDĖ

Kadangi dabar eina SLA 
viršininkų nominacijos ir 
paskui eis rinkimai, tai mu- 

,.isų Moterų Skyrius pataria 
visoms savo skaitytojoms, 

tik priklauso prie 
Ūsuoti už p-lę Mi- 
į SLA iždo globė- 

us.

kuries
'SLA, b; 
kužiutę

KAIP LAIKYTI MEDŲ

Medus geriausiai laikosi 
kambario temperatūroj. 
NieZądos nestatyk medų į 
šaldytuvą ir nelaikyk jo 
drėgnoj vietoj, nes jis suge
ria d rėmę.

Šita mūviu akterks* Halė Ma
rina Berti, sako, kad moteris 
yra užtenkamai patraukli ir 
nerodydama savo kojų. Tą 
pasakiusi, aktorka visvien pa
rode fotografams savo ne- 
“P*<aas kojas. . , .

P-lė Mikužiutė yra bai
gusi pedagogijos mokslą ir 
turi atsakom Ingą valstybi
nę tarnybą, tačiau kada tik 
! una svarbesnis Amerikos 
lietuvių suvažiavimas ar 
koks visuomenės darbas, ji 
visada dalyvauja ir veikia.

Linkime jai geros sveika
tos ir ilgų metų!

TAUTINIAI KOOSTIUMAI,
LĖLĖS KALĖDOMS IR TT.

Pranešu, kad parduodu tauti
niam kostiumam specialiai aus
tą medžiagą, o jei kas norėtų, 
tai galėčiau ir rubus iš jos pa
siūti.

Be to, gaminu pardavimui 
tautiškas lėles, parodose apdo
vanotas premijomis. Jos labai 
tinka Kalėdų dovanoms.

Ir turiu pardavimui įvairių 
kraštų senų popierinių pinigų. 
Prašau kreiptis šiuo adresu:

S. Laurinaitienė, 
14 Interprise Street, 

Brockton, Maso. (49)

Tuo tarpu at- vjenas U2 kjtą keistesni ir 
eina skundas prieš Klubą, baisesni, ir visa Naupilė at- 
Nusisypsojo Podleekoj, is-j rodė lyg ūžiąs avilys. Tokį 
putė krutinę ir paglostė; neramų įspūdį sėjo Podlec- 
kairiąją jos pusę, tą vietą, koj vjsu keliu, iki atvažiavo 
kuri paskirta naujam kryže-jį Senapilę, kur gyveno pats 
kui- ' i ir turėjo savo raštinę.

Braukšt, pas Klubą kra- (Bus daugiau)
ta. Podleekoj su gauja žan-'
darų ir zemskių, su proku-i
rotu ir seniūnu pačiame vi- Biznieriams geriausia vie- 
durnaktyje užpuolė mie- ta pasiskelbti “Keleivyje.*’
-— _____________________________________ l_______________

TRAGEDIJA TARP MEILUŽIŲ

Graži mergaitė, Theresa Koenig (dešinėj), prie Berry- 
ville. Pa., važiavo automobiliu su Charles Ellyett. Jaunik
lis pradėjo mergaitei pirštis ir grąsino. kad jis išsprog
dins automobilį dinamitu, jei ji nesutiksianti su jo pra
šymu. Mergaitė buvo pakaustyta ir paleido į įkyrų jau
niklį šūvį iš revolverio. Dabar jauniklis kapuose, o jau
noji aiškinasi šerifo padėjėjui (kairėj), kurs tikrai auto
mobilyje atrado dinamito lazdeles ir jas laiko rankose.



\T. 4S, I npLri’in 30, I9-.9 LEMS, SO. BOSTON Pnshph

Įlš Plataus Pasaulio
“Daugiau Disciplinos” Anglijo* Rinkimai

usijoj Anglijos vyriausybė ir
Maskvos Pravda” pa- parlamentas (abeji rumai) 

skelbė griežtą straipsni galutinai sutiko, kad priim- 
prieš fabrikų direktorius ir tasis įstatymas apie plieno 
ūkio vadovus, kurie siste- ir geležies pramonės nacio- 
matiškai apgaudinėja vals- nalizaciją bus gyvendina- 
tybę skelbdami klaidingas namas tiktai po ateinančių
statistikas apie "ūkio plano 
išpildymą.” Laikraštis sa
ko, kad kai kurie direkto-

metų rinkimų. Konservato
rių partija skelbia, kad ji, 
laimėjusi rinkimus, to ista-

riai melagingomis statisti- tymo nevykdys ir plieno ne- 
komis save labai iškelia, o nacionalizuos. Todėl klau
pi! Klūktų nėra. i simą spręs balsuotojai.

Kartuves Rumunijoj

Rumunijos teismas nuta
rė pakarti 4 aukštus kariš
kius “už šnipinėjimą Jung
tinių Amerikos Valstybių 
naudai. \ isa eilė kitų auk
štų kariškių ir valdžios tar
nautojų nuteisti ilgiems me
tams kalėti. Nuteistųjų pa
kaiti skaičiuje yra generali
nio štabo pulkininkas Dan 
Tetorian.

BRITŲ KARININKAS PAS TRUMANĄ

Anglijos armijos vyriausias daktaras, generolas Neil 
Cantily (dešinėj) apleidžia Baltuosius Namus, kur jis lan
kėsi pas prezidentą Trumaną. Jis kalbasi su generolu K. 
W. Kliss, Amerikos armijos vyriausiu gydytoju.

daugiau atsirado,
NEGU PASIMETĖ

Leonminsterio miestelyj 
Mass. valstijoj, policmanas
rado nuošalioj gatvėj 3 me
tų mergaitę stumiant veži
mėlį, kuriame gulėjo dide
lė, graži lėlė. Matydamas, 
kad mergaitė yra paklydusi, 
miesto sargas nuvedė 
policijos nuovadom Vėliau 
atsirado ir jos motina. 
"Taip, tai mano mergaitė; 
bet kur gi jį gavo tą veži
mėli ir tą lėlę?” stebėjosi 
moteris. , -

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAI

Prancūzijos Streikas
Prancūzijos unijų (komu

nistinių ir antikomunisti
nių) paskelbtas generalinis 
“Įspėjimo” streikas lapkri
čio 25 d., pagal pranešimus, 
toli gražu nebuvo visuoti 
nas. Darbininkai protesta
vo prieš uždarbių įšaldymą 
ir reikalavo vienkartinių iš
mokėjimų dėl brangenybės.

Panamos Perversmai

Maža Panamos respubli
ka bėgyje šešių dienų turė
jo tris perversmus. Lapkri
čio 24 d. jos kongresas pa-! 
skelbė prezidentu Daktarą!
Arnulfo Arias, politikuos 
jantį daktarą, kurs 1941'
metais buvo prezidentu ir *
buvo nuverstas. Lapkričio j žą” nuo 3 iki 11 metų ka-j Vytautas Sutkus, Pranas Sut- 
18 {Milicija nuvertė prezi- Įėjimo. j kus, Justyna Tautkus. Talesfo-
dentą Chianis, lapkričio 24 Ripn mieste du fabrikų į ras Vaitekūnas, Andrius Vait- 
teismo sprendimas nuvertė direktoriai nuteisti kalėti‘kus, Vytautas Valiulis, Bronius 
jo vietininką Chiari, o da- iki gyvos galvos už padary-! Valatka, Aleksandras Vasaus- 
bar iškilo Arias. mą valstybei nuostolių 50,- kas, Romanas Vodopalas ir Jad-

000 dolerių. vyga Viršilienė.
Didelės Varšuvos preky- Lapkričio 28 <1. laivu "Gen-Vokiška Armija

Rytinė, Rusijos remiama 
Vokietija pradeda mobili- 

? zuoti savo armiją, kuri turė-

bos 
mex
teisti kalėti nuo penkių me-

organizacijos "Poli- 
” penki direktoriai nu-

sianti iki 30 divizijų karifco- į tų iki gyvos galvos už “sa 
menės. Vokiškos kariuo-i botažą” ir kyšių ėmimą, 
menės priešakyje stovėsiąs! Valstybinio komercijos

Argentinos Policija
Žmogaus teisių lyga prie mėnesio 

Jungtinių Tautų organiza
cijos gavo skundą iš Argen
tinos opozicijos veikėjų

rusų mai’šalas Konev, kurs 
bus vokiečiams paskolintas. 
Armija busianti sudaryta 
iki 1950 metų balandžio

PIANAS PARDAVIMUI
Garantuotas pianas, kurį ga-; 

kma rankomis skambint ir iš!

DYKAI IŠBANDYMAS

REGAI VTiAKl SKMSMF 
AR I HRITIs

i rolių. Geram stovv. kaina ne-1 ^5* *}a‘ *>‘ek:wl iievait..j«.t ROSSE 
■ IABS nuo Raumenimų skausmų,

lankia: susijusių su Reumatizmu,
Arihritis ir Neuritis, lai kodėl ne
pabandyti juos ŠIANDIEN musų iš
laidomis? Vartojamos tūkstančių 

i virs 25 metų.

brau n- Adresas toks:
•I. Usevičius,

413 liighlantl Street,
E. Bridgevvater, Mass. 

l'el. E. Bridgeuater 436. Dykai Skaitytojams šio Laikraščio
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
l»e mokesčio. l.eiskite atsiųsti jums

ją 1950 KALENDORIAI 1950 .XX
j Biznio korteles su 1950 Kalendo- pagali a, grąžinkite likusių dalį ir 
| rium antroj pusėj—HMM, už $ti.'M>. už tai jus nebusite mums skolingas. 

Užsirašyk paveiksluotų mėnesinį Bandymas nekainuos jums net vieno 
žurnalų "Lietuvių Naujienas,” 32 cento. NESIŲSKIT PINIGŲ. lik 
puslapių, $1.00 metams. Dovanai atsiųskite savo varčių ir adresų grei-
jrausi 2 mažus kalendoriukus, kiše
ninį ir sieninį. 4 2)

Lietuvių NauĮienos
| 332 N. tkh St„ Philadelphia 6, Ra.

NEBŪK ŽILAS

tai ,: H«)

apie {Milicijos sauvaliavimus 
ir neleistiną elgesį su areš
tuotais opozicijos žmonė-

J a ponijos Prekyba
Japonija pasirašė naują 

prekybos sutarti su svaro 
sterlingų valiutos kraštais 
dėl apsimainymo prekėmi

banko penki direktoriai 
Lodzės mieste nuteisti ilgus 
metus kalėti ir jų turtas 
konfiskuotas.

Visi čia paminėtieji nu
teistieji ūkio gyvenimo bo
sai yra komunistai. Jie bu
vo nuteisti pastarosiomis 
savaitėmis ir įu bylos šukė- 
lė nemaža susidomėjimo, 
nes rodo, jog nacionalizuo-

mis. UN pareigūnams su-į metų bėgyje 100 milionų i toj pramonėj diktatūros są 
teiktos ypač plačios infor-Išvarų sterlingų vertės. Pre- 
macijos apie vieno asmens,1 kybos sutartis pasirašyta su 
Včalter M. Beveraggi, per- Anglija, Australija, Pietų 
gyvenimus Perono kalėji-Afrika, Indija ir Naująja j piina {enkų spauda, 
muose per 7 mėnesius. Zelandija.

Valymai Lenkijoj
Lenkijos suvienyta darbi-; “už sabotažą.” 

ninku (komunistų) partija Valstybinio dažų fabriko 
skelbia, kad trys jos centro direktorius Glivvicų mieste- 
komiteto nariai, buvęs par- nuteistas mirti, o jo bendra-! 
tijos sekretorius W. Gomul- darbis gavo 10 metų kalė-: 
ka, generolas Marjan Spy- jimo. Jie padarę valstybei 
cbalski ir statybos ministe- nuostolių už 142 tūkstančiu 
ris Zenon Kliszko, esą pa- dolerių.
šalinti iš partijos. J vietą Radomske valstybinio 
pašalintųjų žymiųjų vadų į baldų fabriko

lygose veisiasi kyšininkavi
mas ir vagišiavimas. Mažų 
bylu dėl vagišiavimų yra

—S. K.

Naujieji Lietuviu 

Transportai
Lapkričio 28 d. laivu “Gen

eral Ballou” i New Yorką at
vyko 50 lietuvių šeimų. At
vyko :

Alfonsas Bagdanavičius, Vy- 
direktorius! tautas Bendoravičius, Henrikas 

komuni-tų partijos centrą nuteistas mirti už padary-■ Benkunskas. Mykolas Buda, Ai

trai Sturgis” j Bostoną atvyko 
52 lietuvių šeimos. Atvyko:

Eduardas Adamavioius, Ma
rija Aufutis, Uršulė Barkaus
kienė, Kazimieras Baranaus
kas. Vitoldas Blynas. Irena 
Borvingytė, Petras Buinauskas, 
Lubu Bytautienė, Stasys čiu- 
žas. Jonas Demereckis. Kon
stantinas Eimantas, Alfonsas 
Indreika, Juozas Ivanauskas, 
Juozas Jakštas, Jonas Jankus. 
Manija Janušauskienė. Pranas 
Josdauskas, Marija Korsakas, 
Robertas Kronas, Motiejus!
Krusnauskas. Vladas Kubaitis,• • —
Edmundas Lenkauskas. Povilas 
Maktirauskas, Konstancija Ma-j 
karevičienė, Povilas Maracins-į 
kas. Stasys Makutėnas. Ilde
fonsas Malukas, Jurgis Margis, 
Pijus Marma. Albinas Micuta, 
Antanas Pet kelis, Alfonsas 
Pimpė. Veronika Plečkaitis, 
Kostas Pranckevičius. Antanas 
Pustelnikas. Kazimieras Paukš
tys. Emilija Rauchas. Magda
lena Sabickienė, Jonas Saka
lauskas. Adomas Širmulis, Bro
nė Skniptauskaitė, Dunia Sle- 
pokovaitė, Henrikas Sveinickas, 
Klemensas Tautkus. Anupras 
Tamulynas. Cesaris Vgianskis. 
Stefanija Vaičaitienė. Edmun
das Vaitkevičius, Gražina Va
lavičius, Vincas Vekteris ir Je
ronimas žlioba.

Gaunam daug paklausimų, 
i kiek reikia mokėti už paieškoji
mus. Taigi pranešam, kad už 
giminių paieškojimus, jeigu jie 
neilgesni kaip 25 žodžiai, skai
tom po 75 centus. Jeigu paieš
kojimas ilgesnis kaip 25 žo
džiai, tai tada skaitom po 3 cen
tus nuo kiekvieno žodžio.

Norint kad paieškojimas tilp
tų daugiau kaip vieną syki, už 
kiekvieną sekanti sykį reikia 
primokėti po 50 centų.

Tokia pat kaina ir smulkiems 
biznio skelbimams, kaip farmų 
ar namų pirkimas, visokie par
davimai ir tt.

Užmokestį geriausia prisiųsti 
kartu su skelbimu ar paieškoji
mu. Saugiausis būdas pinigams 
siųsti yra pašto money orderiai 
arba taip vadinamos Postai 
Notės.

Jeigu kam paštas toli, tai pi
nigus galima siųsti ir popieri- 
nias doleriais.

Kas siunčia pašto ženkleliais, 
prašome nesiųsti brangesnių 
ženklelių kaip 10 centų, ir pra-

Stebuklingos gyduolės kurios pa
naikina žilumą, plaukų slinkimą ir 
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen-< 
ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus kokie buvo, lwt 
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.

Pasarga:—Jeigu atsilsite kainą 
su orderiu, tai mes paštą užmokė- 

į sim. Arba galima užmokėt pašto- 
I riui kaip atneš vaistus.

FLORAL HERB CO.
Bok 305, Dept. 5, Clinton, Indiana

SIUNTINIAI J EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija 

siunčia Europon lietuviams 
tremtiniams siuntinius dvejopo

šome nesiųsti Air Mail štampų, i didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 
Kanados pašto ženkleliai1 kavimas ir kitas darbas atlieka

mas veltui.
Už $7.50:

2 sv. kavss, 1 sv, sviesto. 1 sv. pie-

mums visai negalioja.
Administracija

ir į politbiurą priimtas Mas- rymą nuostolių valstybei už
kvos paskiitasis Lenkijos 80,000 dolerių.
bosas, maršalas Konstantin Valstybinio žemės ūkio
Rokossovskij.

Valymai palietė ne tik
aukštuosius bolševikų va
dus, bet daug komunistų 
nacionalizuotos pramonės 
viršūnėse pateko i teismą

direktorius Olsztvne nuteis-

SUSIVIENIJIMAS LIETIMŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pc.šalpų ir |A>rr. irtinių 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 Jubilie imis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Taok Susivienijimo nariu ir priraSyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kvapą arba į Centrą adre- 
sv.odamaa:

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

gimantas Čepulis. Danutė Ba
rauskaitė. Ona Bulkuitė, Juozas 
Čepaitis. Stasė Drazdauskas. 
Bronius Dubauskas, Magdale- 

tas mirti UŽ javų supudymąjna Eidukevičius, Franciška
laukuose, o jo bendradarbis Francienė, Boleslovas Gaidžiu- 
gavo 15 metų kalėjimo. nas. Jonas Gelumbauskas. Vla- 

Radomske teismas nutei- das Jakimavičius. Pranas Ja- 
sė 4 inžinierius “už sabota- nušaitis, Kazys Jasinskas, Pra

nas Juodaitis, Bronius Kentra. 
Darata Kiudulienė. Uršulė Ku- 
klerienė. Jonas Meškauskas. 
Stasys Mockevičius, Juozas 
Nakutavičius, Vladas Norusis, 
Kazys Paulauskas, Pranas Pau- 
likas, Povilas Peškaitčs, Jonas 
Petrauskas. Margarita Rama-

Kazimieras Sapetka, Ida šulČ, 
Kostas Skladaitis, Jonas S k la
ibutis, Vladas Stanaitis, Vytau

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broaduay 
South Boston 27. Mass.

Lietuvai gelbėti auka, juo 
Re;"go‘d^- Tėvynė bus Tau labiau dė

kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jo?

tas Strolis, Elena Sukadelskis, skyriai.

AR PASENAI PASIEKĘS 4«? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautieji nuvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau gamtos vaistais,! 
žolėmis, ką veikia greitai, bet >velr.i;ii, ką gra-1 
žiną energiją ir gyvenimas vėl pu-įdaro malo
nus. Ko laukti? Tuoj užsisakyk populiarės 
Herb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA
Kainuoja $1.10 su prisiuntimu; ’u< tonikas re
guliuoja sistemą ir buvo išrasta* per daugelį 

metų patyrimo ir mokėjimą sumaišyti žoles.— - - - - -kumTaipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliaro.

SANITAS HERB> „ 
11SS Mlliraakee Ava., Chicaao 22, 10.

(62)

Ku-se Products Co., Dept. X-9 
25SS Farwell Avė- Chicago 45. III.

LliETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

..Lietuvių Kainos Vadovas yra
spausdinamas skubos keliu Bie- 
lefeldo spaustuvėj, Vokietijoj.

ši knyga turės daugiau kaip 
( 70d puslapių, o kainuos tik 
1 $2.50. Užsiprenumeruoti ją ga- 
: Įima žemiau nurodytu adresu. 
Su užsakymu reikia prisiųsti ir 
pinigus. Adresas:

Juozas Audėnas.
14 Townsead Street,

Boston Ro\bury, Mass.
(52)

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

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

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

* ž j ja kainuoja $1.00.
3 svarai kavos, 2 sv. sviesto. 1 sv. 

pieno miltelių, Vi sv. aroatos. 1 kvor-
i uuiuaiįviaiu „vii. jauniui, nuipinuiiL, k >« i i * - • t
Pa., reiškiame nuoširdžią padėką ui i ? al'<Oau> ' sv cukraus ga- balelių, 2 sv. taukų, 1 sv. sausos 

desros, 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
Paieškau seserų Kaziunės, Marijos reikia pasakyt, ką daryti su siunti

niu jeigu jiį nebūtų galima nurody
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto
vyklos vadovybei ar grąžinti siuntė
jui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės

PAIEŠKOJIMAI
PADĖKA

Lietuvos ir lietuvių reikalais besi 
rūpinančiam Mr. Tauniui, Kulpmont.

rėmimą mus tremtyje, parsikvietimą 
į Ameriką ir čia išlaikymą du mė
nesius, nereikalaujant atlyginimo.

Stasys Balčiūnas su šeima.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mass.

ir Petrės Petraičiučių, kurios gyve
no po numeriu 22 Hasting St., Cam
bridge, Mass. Prašau jas atsiliepti, 
arba kas apie jas žino malonės man i apmokėti.

I pranešti, už ką aš busiu labai dė- i Užsakymus ir pinigus prašome šių 
kingas. Turiu svarbų reikalą prie i sti mums šiuo adresu:
ju.

Joseph Petraitis, 
4352 S. Western Avė., 

Chicago 9, III.

(50) i

Paieškau Albino Paukščio-Patašin- 
sko, kilusio iš Seredžiaus, jo ieško 
brolio sūnūs Albinas Kanadoje. Pra
šau atsišaukti ar žinantieji malo
nėkit pranešti man:

Mrs. Armon June,
9 Dorset St.,

Dorchester, Mass.
Paieškau Rozalijos Kvedarienės, 

gyvenančios Washingtone. Aš esu 
Antaninos Kigienės duktė iš Barne
lių kaimo, Žagarės valsčiaus. Pra
šau atsiliepti, arba ją žinančijų pra
nešti man jos adresą. i 4X)

Monika Kigaitė-Pocienė, 
c-o Mr. Austin, RI) 2,

Valencia, Pa.

Paieškau savo sesers Onos Gedu- 
' taitės ir pusbrolio Povilo Gedučio ir 
i pusseserės Elenos Tamulaitės- Dau- 
i sienės. Visi kilę iš Zersčių kaimo, 
i Papilės valsčiaus. Įieško Morta 
‘ Culka, gimusi Gedutaitė. <4X,

Marta Culka,
247 Northview Rd.,

Dayton 9, Ohio.

Aš, Francis I.. Svagzdys, paieškau 
savo dėdės Juozo Šerio, kilusio iš 
Bamisko kaimo. Jis pats, ar kas 
apie jį žino, malonės atsiliepti šiuo
adresu:

Francis I,. Svargzdys, 
63215 Ellsworth Avė., 
Detroit 21, Michh.

(2X,

APSlVEDiMAl
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 laiška. 
Adresas: < 4X)

Michael Milas,
2041 W. Marųuette Rd..

Chicago 36, III.

Paieškau apsivedimui lietuvaitės. 
Aš esu pasiturintis vaikinas ir no
riu susirasti merginą, kuri galėtų 
būti farmerka. Platesnių žinių apie 
save suteiksiu per laišką. Mano ad-1 
resas toks: (49)

V. Asanis,
102 Tappan Street,

Keamy, N. J.

Lithuanian z\id Association, Inc_,
99 Ward st„ H’orcester. Mass.

Didysis
SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su
rašyta apie 1,500 visokių sapnų 
Kaina $2, bet "Keleivio” skai
tytojams tik $1.00.

Gaunamas "Keleivio” knygy
ne. “KELEIVIS” 
fi.Tfi Broadway, S. B«»slnn. Mato

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel 
bimus ir Daiie*koiimo«

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. 
negali ramiai sėdėti ir naktimįą 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomai 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSOR1ASISL 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančias ir stisKilasint 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment auteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 

' Ointment yra parduo- 
į damas po 75c.. $1.25 ir 

$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse^

I arba atsiųskite monev^ 
orderį į: (16-0,

LF-GUI.O. I»ept. 2.
«M7 W. I lt h Street,

C ICERO 5«. II.U

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 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadwayt South Boston 27, Mass.

*



BOSTONO SKAUTŲ
VIETININKUA

KELEIVIS, SO. BOSTON

CAMBRIDGE MIESTAS 
PAKELS TAKSUS

RADIO PROGRAMOS

Nr. 48, Lapkričio 30, 1949

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖS PARENGIMAS

IŠ SOCIALDEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMO BOSTONE

Parengimas, įvykęs lap
kričio 27 d., sutraukė pilną 
Municipal sve!ainę lankyto
jų ir praėjo visai gražioj 
nutaikoj. Kadangi šiame

Praeitą šeštadieni įvyko 
Bostono socialdemokratų 
susirinkimas, kuriame drg. 
K. Bielinis plačiau nupasa
kojo lietuvių kovas prieš

parengime dalyvavo ir šve- okupantus, ypač pogrindžio 
dai su savo tautiniais šo
kiais, tai žiūrovai galėjo 
stebėti tų dvejų tautų skir
tingus šokius ir jų muziką.
Didelį įspūdį darė artistas 
H. Kačinskas, padeklama
vęs "Dainą Apie Arą.” J.
Kazėnas, Vilniaus Operos 
baritonas, gražiai atliko ari
jas iš kai kurių operų. 
Tiumpą žodį tarė Lietuvos 
konsulas adv. A. O. Shalna, 
atžymėdamas didelius Ivaš
kų šeimos nuopelnus, vado
vaujant tautinių šokių gru
pei.

Bostono ir apielinkių lie
tuviai skautai bei skautės 
persitvarkė į vienetus. Visi 
vienetai jungiasi į Bostono 
vietininkiją, kuriai vado
vauja prog. Ignas Končius. 
Vietininkijos vienetams va
dovauja pp. L. Čepienė, V. 
Barmienė, K. Nenortas, La- 
buckaitė ir J. Monkus. Visi 
vietininkijos vadovai ir 
skautininkai sudaro skauti
ninkų ramovę, kuriai vado
vauja vietininkas.

Amerikos Legiono 315 
Dariaus poste gautas buk- 
lui patalpas skautai bei 
skautės jau baigia sutvar
kyti ir gerųjų bičiulių pa- 

šiomis die
nomis skautai-tės sulaukė 
taip reikalingos paramos iš 
p. S. Janeliuno. Aplankęs

Cambridge miestas ruo
šiasi pakelti mokesnius nuo 
nuosavybės. Nuo 1,000 do-

veikimą prieš nacius 1942- 
1944 metais, o paskui nu
švietė tremtinių organizavi- 
mąsi, VLIK'o susidarymą ir 
dabartinę Lietuvos laisvini
mo kovos būklę. Po įdo
maus pranešimo buvo pa-j dedami įrengti 
klausimų ir diskusijų dėl 
Lietuvos vadavimo klausi
mų.

Apie tautiniu šokiu gru _ .. . _. ~ Al_
pęs pasirodymą leisiu sau! Draugijos svetainėje, South 
kitą savaitę plačiai parašv- , ...
ti. -K. B.' |K . J“™®**

_________________ • ruosV.
Lankėsi Motiejaičio Šeima

betrusiančius būkle skautus 
Baigiant susirinkimą bu-1 bei skautes, p. S. Janeliu- 

vo aptartas metinės vaka-j nas įteikė savo 10 dolerių 
rienės reikalas. Metinė so-;auką* Jis pareiškė, kad 
cialdemokratų, 60 ir 71 į jam yra malonu padėti 
kuopų vakarienė įvyks sau- skauta’ms-tėms, nes juose 
šio 15 d. Lietuvių Piliečių į jį^ matąs tartum savo vai

kus ir jie jam primeną Lie-
Buvo išrinkta da- 

vakarienei

--------- ; HENRY A. WALLACE
Praeitą šeštadienį musų . KALBĖJO BOSTONE

įstaigą aplankė worcesterie-, _____
tis drg. Vincas MotiejaitisJ Progresyviu partijos pir
su žmona, sunu Vincuku ir mininkas * H. A. Wallace . 
nesenai atvykusia gražia praeitą šeštadienį kalbėjo J?.™ 
‘dipuke” Gražina Samcevi-j Bostone anie taikos išlaiky- tl5? 

Jaunąjį Vincą Mo-'mą. Jįs sako, kad šaltas

tuvą. Jaunas būdamas p. 
Janeliunas padėjo savo tė
vui knygnešiui nešti lietu
viškas knygas iš Prūsų per 
sieną Lietuvon. Tad jis jau 

i nuo mažens dirbęs lietuvy
bei. Turėjo vieną sūnų, 
kuris žuvo Korėjoje Ameri
kos karo pajėgose. Gera-

ciute.
tiejaitį Bostono n 
apielinkių lietuviai pažino
jo kaipo jaunutį daininin-į nedarys nuolaidų ir neieš- 
ką, kurs ne kartą yra pa-1 kas susitarimo. Tikslas tu- 
linksminęs musų subuvi*: retu buti įkurti pasaulio vy-

plačių karas gali virsti karštu ka-' 
’ ru, jei Amerika ir Rusija-

APS1DRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

BOSTONE VĖL VEIKIA
PASPORTŲ OFISAS ---------

---------  Lietuvių Radio Korp. ra-
Valstybės departamentas dio programas šį ateinantį

vėl atidarė pasportų ofisą ^kmadienį Per ,s.t0V BMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry-

i rr* i te bus sekantis: pašte, 10-me aukšte. Ten
priimami prašymai pasams i 1—Sylvestro Shato or- 
išsiimti. Pasų ofisas Bosto- i kestra iš Hudson, Mas^ 
ne buvo panaikintas 1942 2—Birutės Radio Choras,
metais, kada dėl karo sąly- 3—Pasaka apie Magdutę.
gų pasų išdavimas buvo su-

Bortone, po 7 m. pertraukos.
lerių vertės nuosavybės bus Ofisas veikia centraliniame 
padidinti nuo 6 iki 10 dole
rių. Miesto tvarkytojas 
John Atkinson sako, kad 
miesto išlaidas žymiai padi
dina išlaikymas prieglaudų 
ir primokėjimai gatvėkarių 
kompanijai.

Nelaimėje Žuvo Studentas

koncentruotas
ne.

\Yashingto-

bičiuliui tariame skau-
aciu.

Gera.

SVARSTO NUOMŲ 
KONTROLĖS KLAUSIMĄ

Pirmadienio vakare Har
vardo mokslainės atletų 
klube per neatsargumą nu
sišovė 18 metų studentas,
Michael Zilahy, žinomo ra
šytojo Lajos Zilahy sūnūs.
Jis bešaudydamas iš sporti
nio šautuvo kokiu tai budu 
paleido kulipką sau i galvą ui 
ir mirė nuvežtas į ligoninę. .

Plėšimu Apmokėjo
Medaus Mėnesio Išlaidas

Policija ieško jauno plė
šiko, Ernest R. Vamey, ku
ris vedė prieš šešias savai
tes ir kad turėtų iš ko ap
mokėti medaus mėnesio iš- 

. j laidas, užpuolė ir apiplėšė 
Brightonė vieną likierių 
krautuvę. Policija įtaria, 

i kas tas jaunas vyras api
plėšė dar dvi krautuves vis 
tam pačiam medaus mėne
siui finansuoti. Jo jauna 
žmona pasidavė policijai ir 
sako, kad vyras nutaręs 
slapstytis, kad nebūtų pa
siųstas į kalėjimą.

Valstijos seimelyje eina
mus. Jaunasis dainininkas riausybę. bet kalbėtojas ga- Kontroles. _Kon-
ir dabar lavina savo balsą.įjėjo reikšti tik viltį, kad 1U _ninkU apklausinėjimas__ • • i . trnloc nūn oibini mn nrloci.bet su dainomis pasirodys, prie to kada nors prieis, 
tik vėliau, jau kaipo barito-1 
nas.

ŠIEMET ŽMONĖS
MAŽIAU PERKALIETUVAI REMTI 

DR-JOS SUSIRINKIMAS

trolės panaikinimo prieši
ninkai ir šalininkai sutinka, 
kad panaikinus nuomos 
kontrolę butų kainos pašok
tų į viršų bent 10'', o gal 
ir daugiau. Bet namų savi
ninkų atstovai sako, kad 

staty
ba padidėtų ir butų truku-

Besiartinant šventėms
Penktadienį gruodžio 2 zmon^ daro daug pirkinių, i panaikinus kontrolę

d., šaukiamas Lietuvai Bet šiais metais> Pa?al dN 
Remti Draugijos Bostono dzi^ krautuvių praneši- mas išnyktų, 
skyriaus susirinkimas, San- žmonės mažiau perkka,Į
daros svetainei, 124 F StJnegu Pe,nai tuo l)at laiku-svetainėj, 124 F St., 
South Bostone. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus val
dybos rinkimai ateinan
tiems metams ir bus išklau
sytas raportas iš Lietuvių} 
Kongreso New Yorke. Vi-| 
si nariai kviečiami atsilan
kyti. Valdyba.

Praeitą savaitę pirkinių bu
vo padaryta veik 3 nuošim
čiai mažiau.
tame pat laike.

X-Spindulių Nuotraukos

ŠIRDINGAS AČIŪ

Lankėsi Viešnia

Širdingiausiai dėkojame 
kaip pernai geraširdei Izabelei Vaitkun.

j Cambridge, Mass., kuri mus 
; globoje tremtyje ir padėjo 
'atvykti į šią šalį. Taip pat 
į reiškiame gilią padėką Liu
dai Valtienei Brocktone,

. Juzei Gudaitei, Beatričei 
n_el_ai e j Karpinskaitei jr 0obrovols- i 

kiui už dovanas ir visoke-

MUSŲ PADĖKA

Reiškiame musų širdingą 
padėką pp. Minkams už 
globojimą musų tremtyje ir 
už pagalbą atvykti į šią lais
vės šalį, o taip pat dėkoja-

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: 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus
me
tei

Minkienės sesu-
NAMAI IR 2 KRAI TI VĖS

Ar Žinot Kur Kų Gauti!
Mes pranešam, kad turima mu

sų krautuvėj visokių mažinu iž- 
randav, jimui, kaip tai Floor Ssn- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų. varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co. 
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Br„adway, So.
Tel. SO 8-4148

ponios
Mrs. I. Williamson, jų 

S. Paltanavičienei
S. Minkaus tėveliams,

Marijai ir Juozui Minkams, 
už visokeriopą paramą ii 
rūpestingą globą.

Ieva, Mečys, Marytė Ka
valiauskai ir Anita, Albi
nas, Tautvydas ir Romas 
Šležai.
— I

ORLAIVIO NELAIMĖJ
ŽUVO 30 ŽMONIŲ

Šį antradienį prie Dalias, 
Texas valstijoj. nukrito 
Amerikos keleivinis orlai
vis ir sudegė. Orlaivyje bu
vo 45 žmonės, iš jų ne ma
žiau 30 žuvo nelaimėje. 
Nelaimė Įvyko Love Field 
vietoje, anksti rytą.

Parsiduoda Roxbury: 2 šei
mų ( po 6 kambarius) namai 
ir krautuvė su visais Įrengi
mais ir prekėmis. Nuomų į 
mėnesį $121. Krautuvė padaro 
apyvartos $500 į savaitę. Kai
na už viską $7,500. Gera biznio 
vieta.

B. Kalvaitis.
545 East Broaduay.

So. Boston, Mass. Tel. SO 0605.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

AUTOMATIC BLANKET

Naudokitės malonia šilima 
—be svorio—automatiškai 
duoda pageidaujamą tem
peratūrą per naktį.

Kožnai lovai tiktai viena 
antklodė pirkt. kk>t, skalbt, 
laikyt. Susitaupo labai 
daug.

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: asu t M 4

tr ana T U •

546 BROADVVAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUtk

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos;
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieno

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAD 
arti Upham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « IN8UBANCM

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Rea. 37 ORIOLE STBSR 

Weat Roibnry, M—
Tel. PArkwey 7-1233 W

J

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. .1. 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.

Dar yra 300,000 Bostono 
(gyventojų, kurie 
jX-spindulių krutinės
tiauką. Tą da.i galima^pa-jpagalbą mums besi- 

kuriant šioje šalyje.
Joana ir Antanas Ulpai.

PABANDYKIT! PABANDYKIT!
nuo-;

Lapkričio 25 d. lankėsi p.daryti, nes nemokamos kru-
Izabelė Krugelienė iš Wa-|tinfe nuotraukos daromos 
t ei huno. Lzsisakė kalen-|jvajrįose miesto dalyse.
donų n paaukojo 1 Mai- Krutinės nuotraukos pada- 
Riui ant knygų. Sako. Mai
kio Tėvui neverta duoti.

įva iriose 
Krutinės 
romos per vieną minutę 
nereikia nusirengti.

ir Minimalinis Uždarbis PABANDYKIT! PABANDYKIT!
Sl-

nes jis perdaug mėgsta iš
sigert.

Draugai Krugeliai yra ii- Sniegas Pasirodė ir Išnyko 
ganiečiai “Keleivio” skaity
tojai. Praeitą sekmadienį Bos

tonas ir apielinkė susilaukė 
pirmo šių metų sniego, kurs

--------  betgi pasisvečiavo tik vieną
Šį penktadienį, 2 gruo- dieną, pavargino automobi- 

džio, 7:30 vai. vakaro, Lie- listus ir šį antradienį išny- 
tuvių Salėj bus BALF’o su- ko. Lietus jį numazgojo.
sirinkimas. Prašome visus --------------------------
narius pribūti paskirtu lai

BALF’o Susirinkimas

ku.
Sekr. Gurka.

DORCHESTERIO 
KLUBO ŠURUM-BURUM

I
Nedarbas Ne Visur Mažėja

pa-
val

Šį šeštadienį, gruodžio 3 
d., Dorchesterio Lietuvių 
Klubas rengia smagų subu
vimą. šurum-burum, su už-Baugiausiai nedarbo

liesta yra Rhode Island »«■ , ,.......................... ,
.tija, kur dabar yra <er,mals„,r klt°-
282,470 bedarbių, arba 4
tūkstančiai bedarbių ma
žiau, negu savaitę anksčiau.1 - OA , ,
Mrny valstijoj bedarbi. L^.\a\ ?ka?ri 
skaičius prieš šventes padii- ml vlsl atsllankytL 
dėjo. Komitetas.

kiais priedais. Pramoga
įvyks klubo patalpose, 1810 

pradžia 
Kviečia-

Dorchester Avė., pradžia

Kongresas priėmė įstaty
mą ir prezidentas jau pasi
rašė, fcžigal kuri minimalinis 
darbininkų uždarbis nusta
tomas 75 centai į valandą. 
Bostone yra daug darbinin
kų, kurie negauna minima- 
linio uždarbio, todėl į musų 
redakciją kreipėsi kai kurie 
klausdami, kada tas įstaty
mas pradės veikti ir kodėl 
jis dar nėra taikomas. Įsta
tymas, apie minimalinio už
darbio pakėlimą, pradės 
veikti nuo 1950 metų sau
sio 25 dienos. Po to laiko 
visur bus galima reikalauti, 
kad uždarbis butų ne ma
žesnis, kaip 75 centai į va
landą, o už viršvalandųius 
turės būt mokama $1.12.

Tik nustatyk kiek nori 
lintos—ir gulk. Turėsi ra
mu ir svejką miegą. Gerai 
išbandvta. užtikrinta.

Retas pasiūlymas: 30 dienu išban
dymui. Jei nesutiksi!, kad General 
Electric Automatic Blanket yra ge- 
riausis daiktas miegui—atgausit pi
nigus.

T*in-l.ovnw. s coliai
vienni-viena kontrolė..........
(yra ir kitų modelių ir šaižų.

Yra visokią spalvų: raus
vos. melsvos, žalsvos ir 
cedrinės. Lengvutės, skal
biamos. Taip, skalbiamos!

Č3995

BOSTON SHOPSEDISON
Open Saturdays until Christmas 8:30 A.M to 5:15 P.M.

Laikas užsisakyti “Kelei- 

Kalendorių 1950 roe- 

Daug skaitymų ir in- 

I formacijų. Kaina 50 centų.

V1O

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St-. KimbaI Building 

____ Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą Santuokai

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien, 

šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston 
Į Pristato toniką, vyną ir 
kios rūšies alų baliams, 
vėms į namus ir sales. 

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaured 
Movera)

Pefkraufltoni 
čia pat ir j to-1 
limaa vietas.
Saugi priežiūra,

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 
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