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Kongresas Tyrinėja Kariškų 
Paslapčių Davimų Rusams

Sako, Urano Metalo Pavyzdžiai ir Atominės Paslaptys 
Teko Rusams; įpainiotas Harry Hopkins Vardas; 

Aviacijos Karininkas Patvirtina Savo Kaltini
mus; Visas Dienynas Užrašų Apie Rusams 

Siunčiamas Paslaptis
Buvęs karo aviacijos ma

joras, G. Racey Jordan, pa-
atominės bombos, nors iš 
“sunkiojo vandens” bombų

skelbė per radio ir dabar dar nėra pavykę padalyti.
liudija kongreso neameriki---------------------------
nės veiklos komisijai kad peron Eįna į Teismą 
jis karo metu, 1943-44 me- «n-l 6
tais, turėjęs pakartotinai SmeiZtO
tikrinti Great Falls, Mont.,

ff
aerodrome i Rusiją siunčia-1 Argentinos diktatorius 
mus įvairius pakietus ir ba- prezidentas Peronas trau- 
gažus. Jis sako, kad betik- kia į teismą du nepriklauso- 
rindamas pastebėjęs daug mus Argentinos dienraš- 
slaptų dokumentų, urano į čius, “Prensa” ir “Nacion,” 
metalo pavyzdžių, Panamos dėl paskelbtų straipsnių, 
Kanalo žemėlapius ir kito-jkad prezidentas Peronas 
kių kiašto gynimui svarbių1 praturtę jęs beeidamas pre- 
informacijų. Tas karininkas ’ zidento pareigas. Laikraš- 
užsirašinėjo, kokie orlaiviai čiams byla iškelta pagal

AUTOBUSŲ NELAIMĖJ 26 SUŽEISTI

Du autobusai susidūrė New Yorke, abu buvo pilni ke
leivių ir 26 žmonės buvo nugabenti į ligoninę. Autobu
sai susidūrė dėl klaidingų šviesų, iš abejų šonų šviesos 
buvo žalios. Susidūrimas įvyko prie Lincoln tunelio, 
Manhattane.
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kokius bagažus su doku
mentais gabeno. Vieną kar-

naują fašistinio parlamento 
priimtą įstatymą, kurs nu-

tą jis užtiko viename laga- • mato griežtas bausmes už 
mine Hany Hopkinso laiš-;rodymą “nepagarbos val

džios pareigūnams.
Prezidentas Peronas sa

ko, kad jis nori “duoti pa
vyzdi.” kaip reikia elgtis su 
laikraštininkais, kurie ne
parodė reikiamos pagarbos 
jam, šalies prezidentui. Pe
ronas skundžiasi, kad opo
zicijos tarpe žmonės jį va
dina ^vagimi, kurs atėjo į 
valdžią plikas, o dabar pa
sidarė turtuolis.

Amerikoje Yra Sulaiko Reparacijų 
400,000 Indėnų Mokėjimą Rusams

ką kokiam tai rusui, kari
ninkas mano, kad tai buvo 
Mikojanui, ir tame laiške 
Hopkinsas sakęs, kad buvę 
labai sunku išgauti iš 
Groves (atominių dirbtuvių 
viršininkas karo metu) tas 
informacijas.

Prieš 3 metus miręs Har
ry Hopkins buvo labai arti
mas prezidento Roosevelto 
patarėjas. Paskelbus, kad 
jo vardas yra .įmaišytas į 
davimą rusams slaptų žinių 
apie atominių ginklų gamy
bą, Hopkinso prieteliai sa
ko, kad tai yra neįtikėtina. 
Bet buvęs aviacijos majo
ras G. R. Jordan, sakosi iš 
Harry Hopkinso gavęs ragi
nimą praleisti į Rusiją siun
čiamus pakietus jų nesulai
kant.

CECHŲ KONSULAS 
PRAŠO PRIEGLAUOOS

Čechijos konsulas Chica
goje, Dr. Ladislav Hynko, 
pasitraukė iš savo vietos ir 
atsisakė grįžti į Čechoslo- 
vakiją. Jis prašo, kad Ame
rika jam leistų čia pasilikti 
gyventi. Konsulas sakosi

Kongreso tyrinėtojai sa-įj168^55 komunistas, 
ko, kad dar dvejų aukštų! 
pareigūnų vardai yra įmai
šyti į tą reikalą, bet tų par
eigūnų vardai dar nėra pa
skelbti. Spauda mini H.
VVallace vardą, bet H. VVal
lace griežtai nuneigia gan
dus.

G. R. Jordan sako, kad 
“tonomis” įvairus doku
mentai ir planai buvo siun
čiami į Rusiją per Montaną 
ir Alaską amerikiečių orlai
viuose. Kas dvi tiys savai
tės rusai atsigabendavo iš 
VVashingtono po 40 ar 50 
čemodanų su įvairiausiais 
dokumentais, žemėlapiais, 
planais ir kartais su įvai
riais pavvzdžiais ir oriai-j 
viai juos išgabendavo į Ru
siją.

G. R. Jordan savo skan
dalingus parodymus padarė 
praeitą savaitę, per radio, o 
šią savaitę jis viešai ir slap
tai liudija kongreso komi
sijoj. Valstybės departa-j 
menais šį pirmadienį pa
skelbė, kad tikrai 1943 me
tais į Rusiją buvo siunčia
ma urano ir “sunkiojo van-

PAVOJINGAS DARBAS

-

Pries didįjį Empire State pa
statą New Yorke matosi vie
nas darbininkas, kars gabena 
sa karuku cementą į 39-tą

dens” pavyzdžiai, arba me- aukštą, statant Jungtinių 
džiagos, iš kurių daroma Tautų namą.

Amerikoje dabartiniu lai- Amerika, Anglija ir Pran- 
ku yra virš 400,000 indėnų euzija sutarė sustabdyti vo- 
(indijonų) ir jų skaičius čia kiškų karo dirbtuvių ardy- 
dabar nuolat auga, maž- mą ir sutarė neduoti rusams 
daugio l'; per metus. Ka- nieko iš jau seniau išardytų 
daise indėnai buvo apgyve- dirbtuvių “už reparacijas.” 
nę visą dabartinę Jungtinių Seniau buvo sutarta, kad 
Valstybių teritoriją, bet jų rusai gaus 25*% visų suardy- 
skaičius, pasirodžius čia tų dirbtuvių, o mainais ru-
baltiesiems žmonėms, nuo
lat mažėjo ir 1880 metais 
indėnų čia bebuvo mažiau, 
negu 250,000 žmonių. 1936 
metais indėnų buvo priskai- 
tyta 398,000, o dabar jų 
skaičius jau perviršijo 400 
tūkstančių.

Daugiausiai indėnų gyve- 
' na Oklahoma valstijoj, kur 
jų yra 120,000, paskui seka 
Arizona su 65,000 indėnų, 
o kitose valstijose jų skai
čius yra mažesnis.

Auto. Industrija 
Sumuš Rekordą

Automobilių pramonė bai
giant metus skelbia, -kad 
šiais metais čia bus paga
minta virš 6 milionų karų 
ir trokų. Praeitos savaitės 
gale automobilių dirbtuvės 
pašaukė į darbą visus dar
bininkus, kurie dėl anglių ir 
plieno trukumo buvo laiki
nai atleisti iš darbo ir šią 
savaitę automobilių indus
trija dirba visu pajėgumu.

Pernai metais automobi
lių pramonė padirbo 5,300,- 
000 keleivinių automobilių 
ir sunkvežimių, šiais me
tais gamyba padidėjusi ir 
rinka automobiliams vis dar 
nėra pilnai pasotinta.

sai turėjo duoti maisto pro
duktų vakarinei Vokietijai. 
Bet rasai už anksčiau gau
tas mašinas ir nebandė at
siteisti, todėl jie nebegaus 
daugiau reparacijų, o išar
dytų mašinų dirbtuvės bus 
paskirstytos tarp 19 tautų, 
turinčių teisę į reparacijas.

BAIGTAS STATYTI
DAVIS PYLIMAS

Per Colorado upę baigtas 
statyti naujas didelis pyli 
mas, 138 pėdų aukštumo ir 
1,600 pėdų platumo, kurs 
užtvenkia Colorado upę 
ir padės reguliuoti tos upės 
vandenį. Naujas pylimas 
supiltas 67 mylios nuo di
džiojo Hoover pylimo prie 
Las Vegas. Naujas van
dens tvenkinys dus naudo
jamas elektrai gaminti ir 
laukams drėkinti.

DEŠINIEJI LAIMĖJO 
NAUJOJ ZELANDIJOJ

Pasveikino Unijų
Tarpt. Kongresą

—
. Lietuvių Tremtinių Ama
tininkų ir Darbininkų Pro
fesinės Sąjungos centro j 
valdyba, Augsburge, Vokie-; 
tijoj, pasiuntė dabar posė
džiaujančiam tarptautiniam! 
unijų kongresui Londone i 
tokio turinio sveikinimą:

“Mes organizuoti rasų 
komunistų okupuotos Lietu
vos darbininkai ir amati
ninkai, kuriems laimingu 
budu pavyko pasiekti šią 
‘geležinės uždangos’ pusę,į 
ir čia rasti prieglaudą, šir
dingai sveikiname laisvųjų 
'rofesinių unijų steigiamąjį 
kongresą ir linkime jam ge
riausios sėkmės.

“Mes, kurie žinome iš pa
tyrimo Hitlerio ir Stalino 
režimų ‘malonumus,’ ge
riausiai suprantame dar lai
svai kvėpuojančio pasaulio 
darbininkų profesinių orga
nizacijų pasiryžimą žengt? 
nizacijų pasiryžimą žengti 
išlygintomis gretomis reikš
mę.

“Mes džiaugiamės, kad 
jau ne tik pamirštos iliuzi
jos dirbti bendrai su komu
nistų diriguojamomis darbi- 
bininkų unijomis, bet ir su
prastas tas pavojus, kuris iš 
Rytų gręsia viso pasaulio 
demokratiniams kraštams ir 
pirmon galvon jų darbo 
žmonėms.

“Tamstų kongresas, tai 
epochinis įvykis, kurio reik
šmę, šiuo metu, sunku net 
nusakyti. Jo sukursimą or
ganizacija, tai vienas tų ga
lingųjų ginklų, kuris gali 
atlaikyti totalitarinių reži
mų agresiją, pašalinti da
bar visur siaučiančią baimę 
ir netikrumą ir padėti su
kurti pasaulį teisybės ir tei
singumo pagrindais. Tada, 
mes tikime, bus laisva ir 
musų tėvynė.

“Valio Demokratinių Pro
fesinių Unijų Internaciona- 
las!

“K. Dauginis, Pirm.”

Amerikos Ginklai Gabenami 
l VakarinęEuropą

Dvylika Valstybių Sudarė Gynimosi Planus; Amerika 
Duos Ginklų už Vieną Bilioną Dolerių; Bus padidin

ta Ginklų Gamyba Europoje; Daugiausiai Gin
klų Gaus Prancūzija, Kurios Armija 

Smarkiai Stiprinama

Čechų Vyskupai i Praeitos savaitės gale 
oi -n.: Amerikos karo vadai turėjoSkelbia Protestą piačius pasitarimus su Eu-

77" . ropos valstybių vadais dėl
Čechoslovakijos vyskupai)Atlanto Sąjungos bendrųjų 

paskelbė savo protestą priešigynimosi pjanų Sutartieji 
bolševikiškos diktatūros iš-,pįanaj laikomi paslaptyje, 
leistą įstatymą bažnyčioms Amerikos krašto gyni- 
tvarkyti. Vyskupai sako,Įmo sekretorius, grįžęs iš 
kad tas įstatymas yra prie-.Europos pranešė, kad priei- 
singas sąžinės laisvei ir pa- ta visiško susitarimo ir Eu- 
veda bažnvčios reikalų' ropos valstybėms tuoj bus 
tvarkymą politinei policijai, siunčiami ginklai, kaip kon- 
Vyskupai atsisako imti iš !gveSas jau yra nutaręs, 
valdžios algas ir įspėja vai- Daugiausiai ginklų gaus 
džia, kad ji savo netoleran- Prancūzija, kurios armija 
tišku įstatymu gali sukelti įus pimooji gynimosi linija 
tikybines kovas krašte. Ka- Vakarų Europoje. Sutarta 
talikų bažnyčiai čechoslo- suvienodinti ginklus ir pa- 
yak i joj priklauso 9 milionai į didinti ginklų gamybą Eu- 
žmonių ir koks reikalas vai-į ropoję. Tuo tikslu į Euro- 
džiai tuos žmones persekio-ipą bus siunčiami ne tiktai 
ti ir neduoti jiems tikybinės) ginklai, bet ir mašinos gin- 
iaisvės? j klams gaminti.

j Sovietų Rusija irgi daro 
KONGRESMONAS paskubomis kariškus pasi-

THOMAS PRISIPAŽINO ruošimus Europoje. Stebė-
-------- tojai sako, kad bolševiku

Republikonų partijos kon-lkruvini “valymai” Lenkijo- 
gresmonas, Barneli Thom-|je jr kįtUOse kraštuose yra 
as, buvęs neamerikinės ne kas fcjtajs, kaip pasiruo- 
veiklos tyrinėjimo komisi-. Šimas žūt būt išlaikyti Eu- 
jos pirmininku 80-ame kon-,ropos Rytų pavergtus kraš- 
grese, prisipažino teisme įus ištikimus Rusijai, jei ka-
apgaudinėjęs iždą ir pelnę- 
sis iš jo pasamdytų tarnau
tojų. Po prisipažinimo teis
mas bylos svarstymą nu
traukė ir šį penktadienį bus 
išneštas teismo sprendimas 
tam kongresmenui už suk
čiavimus.

BIBLIJOS RANKRAŠTIS

ras iškiltų. Laukiama, kad 
Rusija “apdovanos” savo 
maršalais, kaip Lenkiją su 
Rokossovskiu, ir kitas Rytų 
Europos valstybes.

GAISRE SUDEGĖ
TRYS STUDENTAI

Norman, Okla., mieste 
šeštadienio nakčia kilo gai
sras Oklahomos Universite
te studentų bendrabutyje,

Harvardo Fogg Muzėjus 
gavo 2,200 metų senumo 
biblijos rankraštį, atrastą 
Palestinoj prieš du metu. i kuriame miegojo 349 stu-

SHIRLEY TEMPLE
GAVO DIVORSĄ

Sako, rankraštis esąs trūks
tama biblijos dalis, Lamech 
knyga.

Pagarsėjusi dar jauname 
amžiuje mūviu aktorka, 
Shirle” Temple, kuri buvo 
ištekėjusi už artisto John 
Agar, šį piimadienį gavo 
divorsą. Ji teisme aiškino, 
kad jos vyras greit po ves
tuvių pradėjo vaikytis kitas 
moteris ir ji kartą norėjusi 
net nusižudyti. Aktorka tu
ri mažą dukrelę.

VAGYS GABENO
MAŠINAS į UŽSIENIUS

Nevv Yorko policija suse
kė vagių gengę, kuri vogė 
automobilius Amerikoje ir 
gabendavo juos į Pietų 
Amerikos ir Europos kraš
tus parduoti. Sako. virš 300 
mašinų vagys išgabeno į 
įvairius kraštus ir pardavė. 
Vagys padarė “biznio” už 
500 tūkstančių dolerių. Ke

Lapkričio 30 d. balsavi 
me Naujoj Zelandijoj į par
lamentą išrinkti 34 Darbo 
Partijos atstovai ir 46 deši
nieji, “nacionalinės” ar 
konservatorių partijos at
stovai. Darbiečių vyriausy-

. bė, vedama Peter Fraser,
Laivas Išvyko Gelbėti _ Į pasitrauks. Sename parla- 

Antarktikos Tyrinėtojų mente darbiečiai turėjo 42 
Anglų laivas “John Bjs-' atstovus, o dešinieji 38 

coe” nuvyko į Antarktikos'Darbo Partija Naujoj Ze- 
salas Deception gelbėti ui Indijoj storėjo pne val- 
anglų mokslininkų. Laivas'^0® va’10 metų. 
vežasi su savim vieną oriai-Į Darbiečių pralaimėjimas 
vi ir tikisi pasiekti moksli- aiškinamas tuo, kad žmo- 
ninkus, kurie yra 250 mylių nėms įgryso kainų kontrolėj li vagys pakliuvo į policijos 
atstu nuo laivo, Stoninton ir kitokie ūkio gyvenimo su- rankąs, kiti pasislėpė užsie-

JOHN L. LEWIS

Mainierių unijos pirmininkas 
John L. Lewis dunda įsaky
mą mainieriams “pratęsti pa
liaubas.” dirbti tik tris die
nas savaitėje ir siekti sutar
čių su atskirų kasyklų savi- 

1 ninkais.

dentai. Gaisre žuvo trys 
studentai, o 20 jaunų vyrų 
buvo nugabenta į ligoninę 
po gaisro gydyti nuo už- 
nuodijimo durnais.

Šį Sekmadienį, Gruodžio 19 
Australijoj Rinkimai

Gruodžio 10 d. Australi
jos balsuotojai renka naują 
parlamentą. Valdančios 
Darbo Partijos vadas, mi- 
nisterių pirmininkas Joseph 
B. Chiefley, ir pozicijos va
das Robert G. Menzies 
abudu sako, kad jų parti
jos laimėsiančios rinkimus.

Čechoslovakai Stiprina
“Revoliucinį Budrumą”

saloje. varžymai. niuose.

Čechoslovakijos komu
nistų spauda šaukia visus 
partijos narius budėti, kad 
Čechijoj neatsirastų “Titų, 
Rajkų ir Kostovų.” Visi 
partijos nariai turi buti vie
naip vien patikrinami, ar 
jie atlieka savo partines 
pareigas ir ar nenukrypsta 
nuo teisingos linijos.

i
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?efer Fraser Sidney George Holland
Po 11 metu darbiečiu valdžios Naujosios Zelandijos žmo 
nės nuhalsau, daugumoje už nacionalistus. Darbo Parti
jos valdžiai vadovavo Peter Fraser, o dabar valdžią su- 
darvs Sidne> George Holland.

D. Lilienthal, kaipo ryš
kiausia suvisuomeninto ūkio

--------- atstovą. Tas itin pasireiškė
David E. Lilienthal, ato- nesenai kongreso ėjusiame 

minės energijos komisijos atominės energijos komisi-, 
pirmininkas ir ilgametis jos tyrinėjime. kur vienas 
Tennessee Valley Authori- senatorius. Bourke D. Hiek- 
ty viršininkas, nuo naujųjų enlooper. iškėlė prieš D. 
metų pasitraukia iš valsty- Lilienthal kaltinimą dė. 
bės tarnybos po 20 metų “negirdėtos netvarkos." Ty- 
darbo labai atsakomingose rinėjimai neįrodė jokių D. 
pareigose. Lilienthal apsileidimų ar

D. Lilienthal Amerikoje prasižengimų, bet. m.ato- 
dažnai buvo visokių “aud- mai. D. Lilienthal'iui paky- 
rų” centre. Jis buvo vienas rėjo klausytis amžinų įtari- 
iš daugiausiai puolamų as- nėj imu ir kaitinimų ir todėl, 
menų administracijos viršų- jis visai pasitraukia iš vals- 
nėse. Žinoma, kova ėjo ne: tybės tarnybos.
prieš Lilienthal asmenį, bet Su D. Lilienthal asmeniu, 
jis buvo puolamas, kaipo įš valstybės tarnybos pasi- 
atstovas daugelio žmonių traukė vienas ryškiausių 
nekenčiamo “posūkio" rooseveltinės eros pareigu- 
Amerikos gyvenime, kai' nų ir naujų idėjų ūkio gyve- 
valstybė pradėjo ne tiktai rūme reiškėjas. 1944 me-, 
kištis į ūkio gyvenimą ir tais D. Lilienthal paskelbė 
nesitenkino net jo tvarky- nepaprastą “raportą šėri
mu, bet pati pradėjo imtis ninkams,” arba visiems
ūkiškos veiklos. Amerikos piliečiams, užvar-j Nors visų lietuvisKų sro-

-.j . t? ta r> š • dinta “TYA. Democracy on vių spauda teigiamai verti- 
, fZ1 en '" ‘ r the March,” apie Tennessee no Dr. \ incą Kudirką r

\e V^U.V°Pi Valley Authority veiklą bė-: minėjo jo 50 metų mirtie-
dešimties metų. Tąsi sukakti, bet užteko vieno- 

tos sukakties

DAVID E- LILIENTHAL 
PASITRAUKIANT

Prieš 35 metus Tėvynės'
Mylėtojų Draugija, talki-, 
ninkaujant 4S Amerikos lie
tuvių draugijoms — raštų 
mėgėjams—išleido šešis V.
Kud.ii kos raštų tomus. Jie
senai išsibaigė. Kodėl šie- Paliaubos 
met, šios sukakties proga,'

: neišleisti kad ir vieno kito:
V. Kudirkos rinktinių raštų lygose angliakasių unija vėl Į^nuo 

\omo. Dabar e.-ame Rele- buvo išėjusi į streiką trims' '

Kasyklose

Nepaprastai sunkiose są-

Smith žodžiais, “civilizacija 
turės savo rankose priemo- 

padaryti sau galą l>et 
momentu.”

nę

c ienoms.
Angliakasiai atnaujino

draugijų, turime menininkų streiką po to. kaip jie strei-j Lapkričio mėnesio 
—knvgu iliustratoriu ir pir kavo 52 dienas ir darbinin- kui" tai Vengrijoje 
kėju turime—ta 1 kodėl ne- kai issėmė savo atsargas, džiūvo “kominfonno 
siimti iniciatyvos. Knvgos Jie streikavo neturėdami ti jų atstovai ir nutaiė 
reikalingos jaunimui ir su- kitų pramonės sakų darbi- kartą iškeikti eretiką Tito, 
brendusiems vvrams ir mo- ninku pritarimo, ypač plie- išmesti jį ir jo pasekėjus iš 
terims. šitaip reikėtų at- no darbininkai, ką tik bai-j ištikimųjų komunistų eilių, 
žymėti Dr. V. Kudirkos 50 gę sunkų streiką, nerodė jo-
metų mirties sukaktį, tai kio pritarimo kasyklų strei- 
butų prasmingas ir kultu- kui. nes anglių trukumas 
ringas tos sukakties atžv-

no j ai 
aibes

turtingesni, turime 
pinigingų klubų ir

Kominformas “Šaukia’

gale
posė-
par-
dar

me urnas.
K. Bielinis.

Negalavimai
Mintys Sąryšyje su Dr. 

Kudirkos Minėjimu

thafiui atsakomingą darbą
vadovauti Tennessee Vallev ^'e „ .- •-. b.,a- raportas yra vienas įs sa\aues. kaaAuthoritv kuri. . . ~ įdomiausiu dokumentu apie aėmėsi reguliuoti Tenneessee ; - .. , - ./„ y. _ . . , , " naujus vėjusupę. statė tventinius, elek- ____
traines, o paskui vienu ar

Naujieji Lietuviu 
Transportai

Gruodžio 2 d. laivu “General 
Muir"’ i Bostoną atvyko 52 lie-i 
tuviu šeimos iš Vokietijos. At
vvko :

o po to iškeikimo “komin
formas” šaukia Jugoslavi
jos darbininkus ir valstie- 

gali ir plieno liejyklas už- čius į “sprendžiamą kovą” 
daryti. Prieš angliakasius! prieš Jugoslavijos diktatu- 
stojo vieningas kasyklų sa- ra.
vininkų frontas, kurio pra
laužti mainieriams nepavv- 

į ko.-
Tose salvgose mainieriai 

streiką atšaukė ir paskelbė 
"paliaubas,
tris dienas
bandys susitarti su atskiro- 

’ mis kasyklomis, neieškoda
mi susitarimo su visų savi- 

’ ninku atstovais.

Ypatingai įdomu, kad 
“kominformas” griežčiau
siai smerkia “Tito klikos 
agentus,” kaip pikčiausius 
komunistų partijų skaldyto- 

arba dirbs tikį jus ir šaukia visus komunis- 
per savaitę ir tus visame pasaulyje neleis

ti tiems agentams veikti 
“darbininkiškose ir demo
kratinėse organizacijose.”

rsiai nutiltų ir nugrims- 
Amerikosjtų į praeitį. Jei kartą visi 

ūkio gyvenime. ar beveik visi pripažinome.
, , . . , • Spėjamas, kad pasitrau- kad Dr. \. Kudirka atliko

kitu budu i platų tinklą vi- Vvafetvbės tar£vbof DJdidelį darbą lirtuvių tau:„- 
• įmonių. kooperatyvų. ,Lhienthal žu™alisJ gyvenime. atrodė, kad ne-

u V -x~1! 14 darbo, ir neabejojama, kad t greit ture-c nublukti kad ir 
- ■ . jis turės ką pasakyti. Rur.uų minėjimų ppuaziai.

i Čia Amerikoje tik ant pirš-

šokių 
bandomųjų

nessee paupio gyventojus. 
D. Lilienthal atstovavo val
stybės aktingą kišimąsi į 
ūkio gyvenimą ir į jo as
menį įvairus “free enter
prise” Šalininkai laidė savo 
perkūnus, kaip į kokį 
kunsarei.

kur kas daugiau, tai aišku, 
ir lietuviai ne betkas: turi
me draugijų, klubų, įvairių 
įstagų, biznių ir užeigų.
Jei, — pasakojo tas musų 
tautietis,—vertinsime tuos 
lietuvių turtus doleriais, tai 
.aušime keliolika milionų,

kiek musų tautos turto Andrius Ambrozevičius, Ago- 
musų intelektualuose. Tu- ta Augaitienė. Agnė Bacevi- 
. įme juk gydytojų, advoka-į čius. Liudas Balvočius, Aure- 
tų. kunigų ir visokių kitokių: lija Bartkus. Vladas Bendikas.

Traicho Kostov

Bulgarijos sostinėj, Sofi
joj, svarstoma Traicho Ros
tovo byla. vieno iš žymiųjų

profesijų mokytų ir šviesių Vincas Blažait s. Jonas Baub- Bulgarijos komunistų vadų. 
žmonių, turime pagaliau di-. b's, Pijus Brazauskas. Greta jis kaltinamas tuo, kad 
-lėlį buri sveikų ir pajėgių Blusis- x lat!as česnaką vičius, bandęs pagrobti ir “fiziškai
dirbti vvrti ir moterų, juk ir Kazys Dobiliauskas. Antanasi sunaikinti” (užmušti) Bul- 

* * ■ Gintautas. Juozas Gudavičiu -tai ne betkas.
tu suskaitomose lietuvių ko- 

e”vaktis buvoAmevikso Lietuvių. . jonuose toji sukantis ouvo 
Tarybos A aviai* paminėta. Šis faktas krin

Atrodo, kad ištikimieji 
Maskvai komunistai yra di
delėj bėdoj. Jų eilėse at
sirado vėžys, kurs ėda ir jų 
vienybę ir jų ištikimybę 
Maskvos popiežiui. Komin
formas jau nebesitenkina 
leidęs perkūnus, bet šaukia 
gvoltos ir ragina komunis
tus valytis nuo “Tito klikos 
agentų.” Užuot puolęs “ko
minformas” iau turiGertrūda Hernaitė. Leonas Jo- 

! nušis. Juozas Juozevičius. Juo-Taigi, esame ir skaičiumi 
skaitlingi ir turtais ne pas-1 
būtinieji.

Laukdamas Dr. Y. Ku- 
minpiimn

gintis
nuo Tito erezijos!

Ar nuo šauksmų ir keiks
mu Maskva pereis į atvirą

zas Jutas. Ona Kalvačtienė, 
Bronė Ratelis. Antanas Kaz
lauskas. Kazė Kavarskytė, Bar
bora Kerpienė. Halina Kleme- 
jerytė. Viktoras Kriščiunevi- 
čius. Bronius Kulys. Natalija 
Kunskaitė. Petras Kurpis. Juo
zas Kirstukas, Adomas Kupci- 
keviččus. Leonas Kvocas, Alek
sandras Laikunas. Vytautas 
Laugalis. Andrius Laukaitis. 
Mečys Leškys. Otonas Liutke
vičius. Konstancija Lukoševi-

ta i aki ir 
♦ ; iž:LI. OVIvisuotinis AmeriKos Lie 

tuvių Kongresas. Įvykęs ’š. vienodai visu 
m. lapkričio 4 ir 5 dienomis Tų yra .

Šiandien kapitalistinė \evv Yorke. išrinko į naują- Kudirka, tai turime g: skait- 
Amerika nebėra grynai ka- ją Amerikos Lietuvių Tary- Minga buri kultūrininkų, ii- 
pitalistinė. Ž i n g s n i s po bą šiuos nominacijų komi- • teraturos ir musų praeities 
žingsnio vyriausybė ir Ame- sijos pasiūlytus asmenis:
rikoje turėjo įsitraukti i! .. „ ... D. , .
ūkio gyvenimą ir net turėjo Hi|1 x Y . kun , A:baviims. 
varžytis su privačiais ga- Cicero IU . A j Aleksio. Wa- 
nuntojais įvairiose ūkio gy- terbury, Conn.: J. Arlauskas, 
venimo srityse. Dabartiniu Dorchester, Mass.; S. F. Ba- 
laiku Amerikos vyriausyė kanas, Bridgeville. Pa.; prel. j. ideolopiją. jos tad pareiga 
yra didžiausias elektros ga- Balkunas. Maspeth. N. Y.: J. butų imtis iniciatyvos ir 
mintojas, jos rankose vra Buivydas. VYoodhaven. N. Y.; darbo, kad Dr. Y. Kudirkos

per

J.
P.

didžiausia dalis cheminių Dr- 
trąšų gamybos ir įvairiau- Čonn.: 
sios kitokios įmonės. Todėl burgh" p^"; A" 
dabar daugelis ekonomistu ^erbur> • onn-• 
apie Amerikos ūki jau kal
ba, kaipo “mixed,” arba

i

Colney. \Yaterbury.
P. Dargis. Pitts- 

Devenienė. Wa- 
: S. Gegužis. Ma- 
Pa.; J. Ginkus.

, . .. . , „ . Brooklyn. N. Y.; J. Glaveckas.
_ kaipo mixed, arba Brooklyn, N. Y.; Dr. P. Grigai- 

kaipo esantį keltje į sočia- tjs chicago. III.; adv. J. J. Gri- 
lizmą. Nesenai vienas auk- galius. Boston. Mass.; kun. P.
Stas valdžios pareigūnas Juras. Lawrence. Mass.; K. 
stačiai pareiškė, kad “free Jurgeliunas, Brockton. Mas.-.; 
enterprise” sistema Ameri- V. J. Kvetkus. Wilkes-Barre. 
koj dar gyvuos desėtką me- Pa - J- Laučka. Jamarica. N. 
tų ir bus nusmelkta naujos
ūkiškos tvarkos, kuri auga. L ,
miv-n , VVaterbuiy. Conn.; S. Michel- . ..m u.-u aky^e. ... r> _ stotisonas. Boston, Mass.; Dr. A.:

Y.; adv. 
timore.

W. F. Laukaitis. Bal- 
Md.; Tomas Matas.

yse. . . .
Karui einant prie pabai

gos pasirodė naujas, neži- A 
nomos dar ateities energijos j.

imtu procen- dienos, galvojau, kad South 
priimtinas Dr. Y. Bostono Municipalinė sve

tainė nesutalpins visų, atė
jusių jį pagerbti. Atrodė, 
kad čia sugužės musų švie- 

gerbėjų. kurie neprivalėtų suomenė. būriais triukšmin- 
vien tik paprastu paminėji- gai -usitelks jaunimas. Bet. 
mu pasitenkinti. Pagaliau žmonės spėja, kad į V. Ku- _ 
turime ii' vieną srovę, kuri di’k s minėjimą tikrumoje 
Dr. Y. Kudirkos mintimis susi inko tik apie 300 žmo- 
grindžia savo būseną ir nių. Salėje daug žilagalvių 

ir 'okio jaunimo. Jei ne 
buvusieji tremtiniai, svetai
nė uitų buvusi apytuštė.

garijos komunistų vadą 
Jurgį Dimitrovą, kurs vė
liau neišaiškintu budu mirė 
Maskvoje besigydydamas 
nuo kokios tai ligos (gal
titligės). T. Kostovui pri- karą prieš Jugoslaviją, tik- 
metamas kaitinimas, kad'rurno Vis dar Hera. Bet 
jis buvęs anglų šnipas, kad! įsiutimas maskvinių komu- 
jis pirmas 1934 metais pa-Įnistų tarpe prieš Tito jau 
siūlęs Maskvai pastatyti Ti-į pasiekė įkaitusio laipsnio, 
to vadovauti Jugoslavijos
komunistams.

T. Kostov ilgai gyveno
Maskvoje, kur jis komunis
tiniame internacionale ėjo

Pensijų Klausimas

Stasys Melsbakas. J.
Meškauskas. Bronius Michelke- atsakomingas pareigas. Bul- 
vičius. Domas Micuta, Marty- garijoj jis buvo

minėjimas nebūtų tik eilinis Ku: :ą vakarą, kada bosto- 
ivykis. Yisi kiti. kurie ver- niečiai minėjo Dr. V. Ku
tina Didįjį Kapsą ir visi tie. dink s. Lietuvos himno au- 
kurie supranta, kad Lietu- toriaus, atmintį, buvo musų 
vos himno autorius yra ben- tau? s pažiba ir ateitis, ko
bra visų musų nuosavybė,, dė; taip mažai teatėjo lietu- 
mielu noru prie visokių dar- vių į šį kulturinį pasirody
tų dėsis ir kuo galėdami mą? Jei anas lietuvis ame- 
juos parems. O dabar gi. rikietis sakė teisybę, tai į 
paminėjome, pagerbėme ir, m -; tautos pirmaeilio vyro 

minėjimą teatėjo tik vienasužteko.
Kodėl

paskelbti
I Autoriau?

i kultūrinės veiklo?

mes negalėtume ar du iš šimto. Ir skverbia- 
Lietuvos Himno '* k.ausimas, ko esame ver- 
Metu ir ta proga;

Montvidas. Chicago. III.; adv. 11 neisspi ęstl
A. Olis. Chicago. III.; Dr.
Pajaujis. Brooklyn. N. Y.;i 

šaltinis, atomas. Ameriko- E. Paurazienė. Detroit, Mich.; 
je mažai kas besvyra vo tą S. Pieža. Chicago, III.; P. Pi 
naują energijos šaltinį ty- varonas. Pittsburgh. Pa.; V 
linėti ir gaminti atominę Rastenis. Cieveland. Ohio;

ti, e; mums nerupi musų 
ba-pau"',- buvusieji kovotojai, 
tai , esame verti, iei jaunoji 

nors diskusuoti opiuosius mu-'R karta ignoruoja savo 
• musų gyvenimo klausimus. tevM >d ealiąją praeitį ir ką 
Be to, musų tėvynės padėtis |me' karome ar dalysime, 
yra tokia, kuri verčia nešė- -.aip nebūtų? 
dėti ar.t laimėjimų laurų, ta

energiją “socialistiškai,”, Simutis. Chicago. III.; J. Tys-, orffaninė;
per vyriausybės vedamas liava; Brooklyn. N. Y.; A. S. 
įmones. Atominės energi-j T.r^10.kasu?'ewark' ,N" L 
jos dirbtuvės šiandien jau
yra bilioninis biznis ir visas
tas biznis yra valdžios ran- šie nariai išrinko iš savo

L- padėtis reikalauja iš musų
ir kuriamosios

veiklos.

koše. Socializuotų atomi- tarpo tuojau po kongreso 
nių dirbtuvių priešakyje ALT valdybą ir Vykdomąjį

Vienas Amerikos lietuvis 
man šnekėjo, kad Bostonas 
tai ne betkas. šis miestas 
esąs antras pagal skaičių ir 
pajėgumą lietuvių centras.

Ana Massachusetts vals
tijos miestai ir miesteliai, 
kuriuose egzistuoja stiprios 
lietuvių kolonijos su drau
gijomis. piliečių klubais ir 
kitokiomis organizacijomis, 
po šiai dienai apie Dr. Y. 
Kudirką ir tą sukaktį nei 
pusės laužto žodžio nesako. 
Prisipažinkime, kad neger
biame savo artimiausios

joms \ado\auti \ v riausybė Komitetą šios sudėties: L. Jis tvirtino, kad Bostone ir 
pastatė D. Lilienthal, kurio šimutis, pirm.; A. A. Olis, apielinkėse esą 30 tukstan- 
vardas liko susijęs su ato- vice-pirm.; Dr. P. Grigaitis/čių lietuviu. Ar tas lietuvis 
minės energijos gamybos iš- sekr.; M. Vaidyla. ižd.
plėtimu ir su pagerintų ato- (Vykdomasis Komitetas); 
minių ginklų gamyba. I V. G. Abraitis, J. J. Griga- 

Bet ir prieš atominės liūs, J. B. Laučka, W. F.
energijos socializacija pri- Laukaitis, vice-pirmininkai;'Lithuanian American Coun-)kia, kad patvs sau ligą įkal- 
vačios iniciatyvos šalinin- J. Buivydas, V. T. Kvetkus, cil, Ine., 1739 So. Halsted bame. Bet mes dar daug
lai iš tai-jio stambiųjų, fak- A. S. Trečiokas ir Dr. M. ----- 0 T” - ------'
tiskai jau monopolinių J. Colney, iždo globėjai.
kompanijų, vedė kovą prieš ALT oficialus adresas:

praeities iš kurios išdidžiai 
teisybę sakė. negalėiau pa- “stiprybę -emiame.” Pra- 
tikrinti, bet kad visame kišome jaunimą, patys ap- 
Massachusetts lietuvių bus snudome ir mieguistumu 

—: apkrečiamo kitus, tai reiš-

St., Chicago 8, Ilk; tel. galim,tik eikiapanorėtiirr'A.voi c __ _____.. ..L •_ __CAnal 6-8500
ALT Sekretoriatas.

nas Nedzinskas. Pranas Ol
šauskas. Albina Perkunienė.
Algimantas Petrėnas. Vaclovas 
Ramanauskas. Povilas Rama
nauskas.. Juozas Paškevičius.
Richardas Reikenis. Petras Rū
kas. Vytautas Rutkauskas. Ur
šulė Sabrinskienė. Juozas Sa- 
kadolskčs, Vladas Selivončikas,
Antanas Žilėnas. Albinas Smo- 
linskas. Jonas Tolksnys. Anelė 
Trumpienė. Lidija Yazgauskas.
Aldona Valeisaitė. Kazimieras
Vaičius. Kazimieras Vaičiūnas, mą gaminti atominę super- 
Jonas Velikas ir Simonas Zelba. bombą, kuri busianti 1,000
______________________  kartų stipresnė už urano

atominę bombą. Buvęs ka
ro sekretoriaus padėjėjas,

Plieno pramonės kapitu
liacija prieš unijos reikala
vimą mokėti senatvės pen
sijas, pensijų klausimo ne- 

Priešingai, pen
sijų klausimas dabar pasi
darė dar labiau degantis, 
negu jis buvo prieš plieno 
pramonės sutikimą pensijas 
mokėti.

Tatai yra suprantama. 
Įvedus pensijas plieno pra- 

Įmonėje, automobilių indus- 
pranešimų' tri joj ir kai kuriose kitose

vice-prem- išs en‘dė 
atsakomingasj erų ir yra 

kartu su kitais bolševikais 
už nužudymą be jokios kal
tės Bulgarijos valstiečių va
do Nikola Petkovo ir dau
gelio kitų demokratų.

Superbomba?

Yis daugiau
užtinkame spaudoje apie 
naują gaminamą ar baigia-

pramonės šakose, kyla klau
simas, kaip bus mokamos 
pensijos senatvėje tose 
pramonės šakose, kuriose 
darbininkai negali priversti 
kompanijų pensijas mokė
ti? Yra silpnų, smulkių 

John C. McCloy, dar 1947 kompanijų, kurios nepajė- 
metais sausio mėnesį sakė, pensijų mokėti. Yra ir

ŽUVO 2.000

jog naują superbomba iš 
vandenylio butų galima pa
gaminti bėgyje dvejų metų. 
Apie tokią bombą nesenai 
kalbėjo ir senatorius Edwin 
C. Johnson. Atominės ko
misijos pareigūnai atsisakė 
žinią apie superbombą pa
tvirtinti ar nuneigti.

Kalbos apie naują, daug 
galingesnę bombą padidėjo 
po Amerikos vyriausybės 
padaryto pareiškimo praei
tą savaitę, jog Pacifiko van
denyne, prie Feniwetok sa-

tokių pramonės šakų, kur 
darbininkai nėra užtenka
mai stipriai organizuoti, 
kad galėtų priversti kompa
nijas pensijas mokėti. Tai 
kaip bus su tais milionais 
darbininkų, kuriems nėra 
vilties unijinės kovos keliu 
išgauti pensijas senatvėje?

Atsakymą Į tą klausimą 
gali duoti tiktai federalinis 
pensijų tvarkymas, pageri
nus dabar jau veikianti 
pensijų įstatymą. Net toks 
senatvės pensijų priešinin-

nusikratyti apatiją ir snu- ža dalis darbininkų beišsi<el 
/luriavimą. 1 Wj<>-

lėlių, bus daromi nauji ato- kas, kaip senatorius R.
Taft, dabar skaito, kad 
kongresas turi apsvarstyti 
galimvbes įvesti senatvės 
pensijas “visiems” po 100 
dolerių per mėnesį. Pana
šiai pasisako ir vyriausybės 
atstovai. Susirinkęs po nau
jų metų kongresas to klau
simo nebegalės padėti j

. minių bombų bandymai.
Kada bandymai bus, prane
šimas nesako. Bet visuo
menė jau spėlioja, kad bus 

I bandomi nauji, daug galin- 
I gesni ir baisesni ginklai.
1 Atominio ginklavimosi

žemėlapis parodo (kryžiumi) 
vietą, kur Urano kasyklose
žuvo 2,000 mainierių. Jie ka- A
sė rusams urano rudas, ka- lenkt> nes, kaip matome, ei 
sykloj kilo gaisras ir tik ma- Ina visais garais Artina-

' mės prie to laiko, kada, ta- dulkėtą lentyną, 
riant mokslininko Henry D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. KASO 

TAS DUONOS NEPRAAO

Kas Girdėt Chicagoje
„ _ . _ .‘bau kada pirmiau esame
Kongreso Delegatų Raportai turėję

BROOKLYN, N. Y.

Chicagos, o, žinoma, ir 
kitų kolonijų lietuviai jau

Naujakuriai privalo pa-, 
svarstyti i kūnas organiza-'

pris iškaitė laikraščiuose cijas rašytis ir kam ir kaip 
apie šauniai pavykusi Ame- talkininkauti. Kad BALĘ 
rikos Lietuvių Kongresą, ■ ALT savo spėkų dali pri- 
ĮvykusĮ New Yorke. Dau- valo skirti, tai aišku. Bet 
geliui teko išgirsti savo or- imkite kitas organizacijas, 
ganizacijų susirinkimuose Be jokių svyravimų nauja-: 
delegatų raportus ir nema- kuriai privalo dėtis prie tų j 
žai kam teko pasikalbėti organizacijų, kurios pasižy- 
asmeniškai su delegatais mėjo lietuvių tautos reikalų 
apie tą istorišką kongresą, rėmime. Tokia organizaci- 
Delegatai patvirtina tą, kas 3a pirmoje vietoje yra SLA. 
laikraščiuose buvo apie tai Tad naujakuriai, be atidė- 
rašyta, o kai kurie delegatai lojimo rašykitės Į SLA. 
darė ir kritiškų pastabų. ^es senieji t°s organizaci- 
Viena iš tokiu kritiškų pa- j°s nariai nepraleiskime nei 
stabų buvo ta, kad kongre- vienos progos prikalbinti 
sas nenušvietęs to kelio, ku- naujakurius rašytis i SLA. 
riuo turės eiti Amerikos lie-

MAINIERIAI TARIASI DĖL STREIKO
’’

W ž i -

.Mainieriai Nevv Yorke turėjo savo “politikos komiteto" 
posėdį. 200 komiteto narių tarėsi dėl streiko atimu ini- 
mo. Posėdžiui pirmininkavo John I.. Lewis.

Socialdemokratų
Susirinkimas

Į ši penktadieni, gruodžio 
9 d., 7:30 vai. vakare Įvyks 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos 19 kuopos narių 
metinis susirinkimas, Lietu
vių Atletų Klube, 168 Mar- 
cy Avė., Brooklyne.

Šiame susirinkime bus 
renkama 1950 metams nau
ja kuopos valdyba. Todėl 

i susirinkimą prašome ateiti1 
; visus narius ir prašome ne-! 
, vėluoti.

Sekr. A. Mačionis.

BALF’o 100 Skyriaus 
' Susirinkimas
| BALF’o 100 skyriaus su- 
Isirinkimas ivvks gruodžio 8; 
j d., ketvirtadieni, 7:30 vai.
* vakare, Alliance Hali pa
talpose, 195-7 Grand Street,tuviu tolimesnė darbuotė.

Kunigų Pagerbtuvės 
Nesiseka

Gal būt buvę gerai, kad 
kongresas butų tą padaręs. Jau praėjo keletas kuni-

gerybių ir už tai įeikia Die- salėj buvo parengimas le- Brooklyne 
vui dėkoti. Kartu priminė gionierių. Tai žmonės ir* reikalu

Po senovei reikia koncen-'su nepaprastomis pretenzi- minti apie artimo meilę ir įkasti, o čia jie pikietavo irĮnymaį Vėliau bus pasilink- 
truoti savo veiklą aplink jomis, bet praėjo su ypa- paraginti gerai gyvenančius komunistams Įvarė baimę, cmjnimo valandėlė nariams 
ALT ir aplink BALF. Ta-'tingai dideliu nepasiseki-amerikiečius šelpti tremti ;bet jie patiko visiems ki- ‘
me darbe kiekvieno miesto mu. Tai buvo bankietas nius ir gaminti jiems butų* tiems žmonėms, kad turėjo

Fašizmo Atgarsiai Clevelande
Lapkričio 23 d. Clevelan-Į Pagaliau pats juokingiau- 

do Lietuvių Salėje Įvyko sias yra Plechavičiaus kai- 
BALF’o vakaras. Progra- tės suvertimas už nepasi- 
mą išpildė tremtinių grupė pri e š i n i m ą bolševikams, 
režisuojant Vytautui Bra- Lietuvos kariuomenės va- 
ziuliui. Programa nebuvo dams-generolams. Juk, gi
ldomi, nes ištęstos dėklą- nerole, labai gerai tamsta 
macijos ir už scenos giedo- žinai, kad “tauto* vadas ir 
ięs choras nepaveikė publi- visų ginkluotų pajėgų virši- 
kos. Vienas vyrų oktetas ninka*” skelbėsi esąs jūsų 
save pateisino, kuriam va- paties 1926 m. pastatytas 
dovavo žinomas muzikas diktatorius Smetona. Joks 
A. Mikulskis. Visuomenė kitas vadas Įsakymo pasi- 
nekantriai laukia pasiro- priešinimui duoti negalėjo, 
dant čiurlionies Ansamblio. Smetona darė nuolaidas

Programos vidury Į susi- lenkams, vokiečiams ir bol-
rinkusius tarė žodi gen. P., pikams tol kol galėjo sė-
Plechavičius. Apie Pledu-.Prez,d?.nto . ked5J,e’ 
vičiu buvome girdėję viso-' Bolševikams; Įžengiant 1940
kiu gandų. Minėdamas ka- m- bu?eho lo d’ P1!’
riuomenės šventę Plechavi- m3s Smetona su seimą n- 
čius trumpai apibudino ne-:!“1“ čemodanais įmuko 
į riklausomybės kovas, po'per sieną. Lygmi taip, kaip 
to piiė’o prie 1926 metu kapitonas pirmas
eruodžio 17 d. perversmo. ‘.s šutančio laivo.

-------- 1 Genau p. Plechavičius

ir darbo garantijas. To jė- drąsos pikietuoti. 
zuitas nepadarė.

Iš naujų imigrantų yra 
visokių amatininkų ir pro
fesionalų, bet jie dabar visi

lietuviai turi savo planus pralotui A. Briszkai pa-
sudaryti. Kas vienai kolo- gerbti jo pralotystės gavi-
nijai tiks, tas kitai gali ne- mo proga. Buvo paskelbtos
tikti. i iškilmingos mišios, buvo

+ * 'svečias net iš Romos—ku- mciu.iu ± i.iC- , , . .. . x .Chicagoje veikloje tautos . , . ... -- tzi v proletarai, nes įs iu turtai
stambi niFas’ Profesonus net> 1S se‘ cl0 Klubas yra viena įs di- .7

Naujas Pasisekimas
Amerikos Lietuviu Pilie-

reikaluose vra viena . .. . . , o .
spraga. Čia perdaug yra kun Bnsz-
atsilikusios lietuvių parapi- k° Ro,ro» ,!S“lge-„ tJls net 
jos. BALTO skvriai Dara-!ektu™.?.tsl?ndo- B?.’la
pijose dar" šiaip'taip Volė-' lot.° įmingąs misiąs vi- 
niojaipi ir BALF’o naudai s?1, nedau? .zn,on!« tesVs'' 
kai kuriose parapijose šio- "nko- ? kal saky
kie tokie vakarai yra ruo- »' P3™“*?- 'garbinantis
šiami. Bet parapijose veik- 121 ,zy"" d?h? ’’ara-
!a ALT naudai galima sa- P'Jon1 aPleido bažnyčią, 
kvti vra netoli zero.

įsiuva.'1 y i ct vivucc io ui .• ,• • * .• • * « • •
a * : cil- i- * • atimti, išvyti įs namu, ūkiaudesniuju Chicagos lietuvių ,. .. , : • z-v• •; Gi k x - atimti, likę benamiai. Oorganizacijų. Klubas ture- , . . . ......, , . komunistai musų apielinkeijo savo parengima lapkn-.. . ... . , - ■ ■ ■
-• , '/..v... _ t • : ■ tai tikri buržujai: ketun jucio z/ o. cmcaęos Lietuvių - -. ... -• - n .. čia turi ukius iAuditorijoj. Programą is-į,. . . .
pildė naujakurių teatralė

patiems užsimokėjus po 50 
centų.

Nariai maloniai kviečia
mi dalyvauti susirinkime, j 
prašome pakviesti ir dau-‘ 
giau naujų narių.

Valdyba.

LAWRENCE, MASS.

Sakėri apie ši Įvykį jisai ty
lėjęs 23 metus, bet Dr. K. 
Grinius “Naujienose” palie
tęs jo asmenį, todėl jisai at
sakysiąs. Plechavičius su 
pasididžiavimu pareiškė:

“Perversmą padarė kari
ninkų grupė, kuriai vadova
vau ai.”

To savo žygio jisai nei 
kiek nesigailįs. Priežastį 
perversmui jisai nurodė ge
nerolo Bulotos kepurę (se
nai nuvalkiotą tautininkų 
paskalą) ir galėjusį Įvykti 
pilietinį karą. Toliau P. 
Plechavičius kalbėjo apie 
bolševikų okupaciją 1939- 
40 metais. Už tai, kad Lie
tuvos kariuomenė nesiprie
šino jisai apkaltino vadus- 
generolus, kam jie 1939 m. 
Įsileido raudonosios armi
jos Įgulas.

Paklausius šios “iškilmin
gos” prakalbos norėtųsi pa
statyti P. Plekavičiui kele
tą klausimų: ar po pervers
mo Lietuvoje buvo pravesti 
demokratiški rinkimai; ar 
buvo gyventojams garan
tuota spaudos ir organizaci-! 
jų laisvė; ar nevaldė Lietu-į 
vos ilgus metus du švoge- 

jriai, Smetona ir Tūbelis? 
Pagaliau už gen. Bulotos 
“kepurę” buvo nužudyta 
keliasdešimts socialdemo
kratų žiauriu budu po 
Tauragės sukilimo ir kele
tas ūkininkų po Suvalkijos 
sukilimo. P. Plechavičiau, 
ko vertas tas, kuris nuver
čia teisėtai ir demokratiškai 
išrinktą vyriausybę ir pa
stato grupię, kuri valdo 13 
metų neatsiklausiusi tau
tos?

apie nelemtą fašizmą, kuris 
Amerikos visuomenei taip 
svetimas, nutylėtų, o paieš
kotų geresnių ir dabarčiai 
reikšmingesniu temų.

—S. N.

KAS PRISIUNTĖ $2.00 
IŠ RIVERTON, ILL.?

Iš Riverton, III., nežinia 
kas prisiuntė mums S2 “Ke
leivio” konverte. Siuntėjas 
nepaduoda nei savo adreso, 
nei vardo, tik pažymi ant 
popiėrėlės: “Kalendorius.” 
Bet neturėdami nei vardo, 
nei adreso, mes negalėsime 
jam nei kalendoriaus nu
siųsti.

Todėl, kas tuos du dole
rius siuntė, prašome praneš
ti mums savo pavardę ir ad
resą, ir nurodyti, kokiam 
tikslui skiriami likusieji nuo 
kalendoriaus pinigai. 
“Keleivio” Administracija.

IU>.. . . į VVilliam J. Gssey, buvęs rep-
ukius (Lemas), o reZentantas, čia yra nominuo- 

nuosavus tas į Public Safety direktoriusxJ(AV< ĮC4I.L41 X Vi LVCill C« X V: • _ v .
mupė Atžalynas.' Vaidino'P3““5’ ? Pne u-“5 krant,} i; ateinanti antradienį. 13 gn.0-
komediia “Svetimos Plunk-’“J“ "į65“ tl,ri .'asarna- d?°’.,o ikand'<la,“ria <'a bnb.- 

. .innus. Bet is ių niekas čia vimm. Jis yra išbuvęs 8 mė
- L - ' i neatima tu turtu ir kulokaiS tus reprezentantu Mass. legis-snos.

Bankietas buvo rengtas Da- auditorija pasirodė perma- 
riaus-Girėno salėj. Salė tė- ža. Žymią publikos dali 

Dabar po Įspūdingo kon- ra vidutiniško didumo. Ir sudarė naujakuriai 
preso tas reikia taisyti. Šią;ta perpus tebuvo pripildyta.
žiemą kiekvienoj parapijos Chicagoj ir apielinkėse lie- 
salėj turi būt suruošti vaka- tuvių kunigų su dipukais 
lėliai ir BALF ir ALT nau- kunigais vra virš šešių de
jai. Tai minimum reikalą- sėtkų, o praloto Bnszkos 

Iniciatvvos iš kle- bankiete buvo tik du. Tre-vimas.
bonų tam darbui tikėtis ne- čiasis buvo svečias iš Ro-

Dabar aišku, kad paren
gimai, kurie naujakuriams 
imponuoja, pasiseka, o pa
rengimai, kurie jiems neim
ponuoja, nesiseka. Kunigų 
pagerbtuvėmis naujakuriai

nevadina. laturoj ir per visą tą laiką ko
vojo už darbo žmonių reikalus.

Vienas kadaise buvo lie- Jisai Įnešė bitų, kad nedarbo 
tuviškam banke direkto- pašalpa butų pakelta iki $25 
rium. Tas bankierius yra P** savaitę, su $2 priedu kiek- 
didelis šykštuolis, tai ne- ' ianam bedarbio vaikui. Be to.
darbo laiku taupvtoju pini- jis ’neaž kad <>»»«»•>*»! 
_ • v -- ii‘. * rr • susižeidus irgi butu mokamagai buvo užsaldyti. Kaip . .. R, , , , . •,. , . , 1 $2o i savaitę, pridedant po $2.-kada kokia našliuke ateida- 50 kjekvienam jo ieimos nariui.

galima. Tą privalo daryti mos. Tasai svečias 
parapijonai. Jų priešakyje prakalbą pasakė. Sakė, kad 
turi būti naujieji lietuviai, ijie Romoje esą taip biedni,

: kad jiems trūkstą ir maisto. 
Naujakurių Įtaka į ir aprėdalo, ir avalo, ir pa-

Chicagoj naujakurių skai- tTalini^; ir kįt0ĮiiV reiknJenV- 
tiui padaugėjus ir vis dau- Jei talP’ ^ai,ls k-1,8" 
gėjant, jie mato savo galy- Sėkliaus,kad atskristi lėk-
bę. Senesnieji amerikie--tuv^ tokl°
čiai pripažista tą jų galy-;ma^° rei^alo.
bę. Be dipukų paramos Padįkonės Radio Pamokslas 
koncertai, teatrališki paren
gimai ir net paprasti baliai 
butų neįmanomi. Netolimo-

t> — i ’ i •• j • x • i , . Ov kiGKvicnam j?cias įs Ro- ne kiek nesndomauia, tai,vo savo sutaupytu pinigu ir jis kovojo už 
mečias keistą tos pagerbtuvės ir nesiseka, prašyti, kad duetų keletą padidinimą,

Laisvamanis

BALTIMORE, MD.

Spraktis Komunistams

Pradedant 1918 metais ir 
iki 1925 metų musų mieste 
lietuviai komunistai buvo 
labai smarkus ir nustelbda
vo kitų srovių žmones. Jie 
tada buvo užkariavę Amal- 
gameitų siuvėjų 218-tą sky
rių ir muštrąvodavo narius.

už senatvės pašal- 
už veteranų bo-

dolerių taksa mužsimokėti nusą ir už nuošimčių darbinin- 
ar šiaip kokiems reikalams, kams sumažinimą. Jis tikisi, 
tai tas komunistas direkto- Fkad I.awrence’o lietuviai ir da
rius labai piktai žiūrėdavo bar Parems jo kandidatūrą, 
i tokią našliuke, kam ji pra- Verpikas.
šo savo pinigų! ------------------------- *“

Tai ot kokie tie darbinin- Pakalbinkite kaimynu* ir 
kų užtarėjai. draugus užsisakyti “Kelei-

Devinduonižkis. vĮ.” Kaina metams $3.

Padėkonės Dienoje kun. 
jėzuitas Borevičius per 

je praeityje musų veikla “Margučio” radio valandą 
menkėjo ir menkėjo. Nau- kalbėjo apie reikalą būti kaip tik jie norėjo, čia 
jakuliu dėka lietuvių veik- dėkingiem Dievui už dova- j dažnai atvykdavo A. Bim- 
la daliai- tokia, kokią vargu nas. Girdi, turime visokių ba ir valydavo šlykščią pro

pagandą už neklaidingą sa
vo popiežių Staliną. O da
bar lietuviai jau pradėjo pa
žinti, kad komunistai patys 
bijo to, ka jie perša kitiems.

Dabar j musų miestą ir 
valstiją atvyko daug naujų 
ateivių, tai tie ateiviai daug 
mums papasakoja, kaip 
juos kankino’ bolševikai ir 
naciai.

Lapkričio 12 d. Lietuvių 
Salėje ant antro aukšto ko
munistų literaturka rengė 
pokilĮ ir turėjo pasikvietę 
savo fiureri, A. Bimbą, bet 
tas jų smarkuolis nepasiro
dė. Dabar čia visokių kal
bų: vieni sako, kad Bimba 

! buvo atvykęs prie svetainės, 
bet čia naujai atvykę lietu
viai buvo išstatę tvirtą pi- 

—I kietininkų būrį, o didžiojoj

LAWREN(E’O LIETUVIŲ ŽINIAI

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

knyga apie lietuvių tautini 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- Į 
minimų papasakoja daug linksmų ir Įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Bro»dway, So. Boston 27, Mass.

Išrinkit Buvusį 
Reprezentantą, 

WILLIAM J. CASEY

PUBLIC SAFETY
DIREKTORIUS

Jis davė daug aj>saugos 
darbininkui ir jo šeimai.

Jis Įnešė ir kovojo už pravedimą biliaus kurs padi
dino Nedarbo Pašalpą iki $25.000 savaitei su $2.00 
priedu kožnam vaikui. Ir Įnešė bilių kad prie darbo 
užmuštų vyrų našlėms butų mokama pensija. Stojo 
už padidintą senatvės pensiją, veteranų boną ir 
žemesnius procentus už darbininkų paskolas.

i ♦ A
Juozas Subačius

, Ilgametes Kingston’o,
Pa-, gyventojas ir “Kelei
vio” skaitytojas, mirė šių 
metų spalių 30 dieną, o 
palaidotas lapkričio 2 die
ną, West Wyoming lietu
vių tautiškose kapinėse.

Liko moteris Marijona 
ir sūnūs Polesius.

Liūdinti

M. Suhačienė.

Gera Dovana Kalėdoms
ą

Jeigu jus norite savo giminei ar draugui pada
lyti gtrą dovaną Kalėdoms, bet nežinot ką duoti, 
tai užrašykit “Keleivį” ateinantiems metams.

“Keleivis” Jungtinėse Valstijose kainuoja tik 
$3.00 metams. Tai nedideli pinigai, bet dovana bus 
tikrai gera, nes žmogus skaitys laikrašti apskritus 
metus ir skaitydamas visada atsimins, kad tai jūsų 
dovana.

Taigi prašome prisiųsti mums savo draugo ar 
giminės vardą ir adresą, pridėti $3.000, ir pažymėti, 
kad tai yra Kalėdų dovana jam ar jai. Musų admi
nistracija pasiųs jam ar jai gražų pasveikinimą ir 
paaiškins, kad “Keleivis” bus jam ar jai siuntinėja
mas per visus 1950 metus kaipo jūsų dovana.

Prašome adresuoti mums taip:

“KELEIVIS”
636 Ero*dway, South Boston 27, Mass.



KELEIVIS, SO. BOSTONKetrirtaa

Maikio su Tėvu

, .. ▼ e ii. .|turi ivairiM gyvulių, paukš-.
r ensylvanijos Svitvabalia 1 dirbimo Įrankių. Bus už-

---------------- į rašoma, ar farmoje yra te-
Vieną Liepos Ketvirtos “pasaulis.” Margas ir labai lefonas, tekantis vanduo, 

vakarą sėdėjome Pennsyl- Įstabus, bet dar galutinai, elektra ir kiti patogumai, 
vanijos nedideliame miestu* neištirtas ir jo visos paslap- Klausimai fai meiiams bus 
ke ii' gerėiomės atvėsusiu tys žmogui dar nėra žino- išsiuntinėti anksčiau, kad 
oru. Pradėjo temti. Sumos. Jei kada žmonės su-! Jie. ?aIėtų atsakymus sura- 
tamsa staiga is artimų kru- seks švitvabalių šaltos švie šyti, o kada atvyks cenzo, 
mų pasirodė daug šviečiau- sos paslaptį ir išmoks tų va-
čių vabaliukų, kurie prade- baliukų šviesą gaminti “ko- 
jo ir apie musų galvas merciskai,” tada švitvaba- su savimi 
skraidyti. Į lių paslapties kainą galėsi-

Pradėjome kalbėti apie me išreikšti ir doleriais.

darbuotojai, jie užrašytus 
atsakymus patikrins ir pa-

tous vabaliukus. Kodėl jie' 
šviečia? Kokiam tikslui 
tarnauja jų žiburiai? Kodėl 
jie šviečia ne ištisai, bet 
•‘pasišviečia sau kelią” ir 
vėl išnyksta tamsumoje? 
Kalbėti pakalbėjome, bet 
nė vienas nežinojome atsa-

S.

1950 Metų
Cenzas

Kas dešimtis metu Ame-

Tai dar nėra viskas. Cen
zas nori išaiškinti gyvento
jų išmokslinimą, pasiskirs
tymą profesijomis, gyvento
jų kilnojimąsi iš vienos vie
tos i kitą, kiek ilgai žmonės 
dirba vienoje vietoje, kiek 
žmonių yra divorsavusių ar 
vedusių daugiau negu vieną 
kartą. Tos imsies klausimai 
nebus patiekiami kiekvie-kymų i tuos klausimus. Vie

ną šviečianti vabaliuką pa- nka daro “inventorių’’ ar-Į nam žmogui, bet tiktai 
gavome. Pasirodo, kad tai ba surasmeja gyventojus,
yra mažiukas, maždaug tri- butus, farmas ir siekia 
jų ketvirčių colio ilgumoj “gauti vaizdą,” kaip žmo- 
vabaliukštis. lieknas, rudos nės čia pasiskirsto pagal 
spalvos su raudona galvike, amžių, pilietybę, rasę, lyti 
lyg kepuraite. Rudas, su ir darbingumą: kaip žmo- 
raudona kepure, tas vaba-'nėš yra aprūpinti butais; 
liukas atrodė, kaip tikras
komunacis!

Vėliau pasiidomavau apie 
tuos šviečiančius

zv , „ , . - 1 . , . I “US. Pasirodo, kad Penn-—O ką, Maike. ar as tau bet ir privalo seni pamokin-į svIvanijoj mes matėme tik
nesakiau, kad tu per savo ti. viena vienintelę šviečiančiu

—Maike. aš ant to

kaip verčiasi farmeriai. 
kiek jie turi žemės, kiek 
jos nuomoja, kokius derlius 

vabaliu- gauna ir tt.
1950 metų cenzas bus 

septynioliktas iš eilės. Cen
zai, arba gyventojų suraši-

kiekvienam tryliktam žmo-
gui. Panašiai ir kiekvienas 
penktas butas bus ypatin
gai tyrinėjamas.

Atsakymai Į visus tuos 
klausimus bus sukoncen
truoti Washingtone, Cenzo 
Biure ir ten, su pagalba ma
šinų, atsakvmai bus sugru
puoti ir po kiek laiko Ame
rika bus padariusi* invento-, 
rių savo gyventojų ir viso 
žmonių turto.

_________ _ _ _______ _______ 140,000 žmonių dirbs
atvogą papulsį Į trubeli! —Maike. aš ant to neso-: vabajįukų ^ši/o tokių va- nėjimai daromi kas dešim- i prie gyventojų ir butų bei 

—Apei ką čia vėvas da- gla-na^- ^Juk xa^a> prade- baliuky ir muselių yra nelis metų. Jie parodo pasi-į farmų surašinėjimo. Dabar 
mažiau, kaip koks tukstan-į keitimus, kurie vyksta kraš-J be " J
tis ‘ .
iių ir visai mažyčių švie- gyvenimo 
čiančių vabaliukų. Yra 1950 metų cenzas prasi- 
skaisčiai šviečiančių ir “iš- dės balandžio 1 d. 140.000 
blyškusių.” Yra nuodingų išlavintų užrašinėtojų bus 

nekenksmingų. Yra paleisti po miestus ir far- 
. .. - • , i-i , skraidančių ir šliaužiojan-mas ir rankios Įvairiausias

vištos mokinti. Taip . arnotų tiktai tiek. yra įa^njau ir rečiau i žinias. Kiekvienas
tėvai

bar kalbi?
—Aš kalbu apie tai, kad 

tu perdaug didelis akyplė- "-xxentl- 
ša. Seno amžiaus nepavo- 

’žoji, visus kriitkuoji,
neklausai, visus nori mokin-

jęs vaikščioti nieko nežino. 
Jis tiktai iš tėvų išmoksta 

Nu, tai kaip jis 
gali tėvus mokinti, kada jis

tėvn!Pats tur* mokintis?
—Jeigu taip butų. kaipl

ti. J ką gi tai padabna! j tėYas «?>'!*• tai P353?1-?'! ir'visai 
Juk tu žinai, kad kiaušinis "tbu^ Jokio progreso. Vai- skraida 

i. kai žinotu tiktai tiek. kiek --. v-negali
ir kunigas Urbanavičius tau ZinoĮ° 
įtapta ! stovėtų vietoj
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Anglai ištraukia savo paskutinius kareivius iš Graikijos. 
( laivą Pirreus uoste sėda East Surrey pulko pirmo ba
taliono kareiviai, kurie nuo 1944 metu buvo Graikijoj ir 
padėjo graikams apsiginti nuo bolševiku.

Spaudoj Pasidairius
Vyniojo, Vyniojo ir 
Pasakė Teisybę

“Vilnies” Nr. 277 A. Miš- 
kunas per ištisas špaltas 

darbuotojai yra įrodinėja, kad už \ aršuvos 
visokiu rusiu. Yra dide-ite gyventojų atžvilgiu ir jų. mokomi, kad jie žinotų ko- gyventojų 1944 metais iš- 

ir visai mažvčiu švie-;gyvenimo bude. kius klausimus žmonėms;skerdimą,kalti ne rusai, bet
statyti ir žinotų savo teises Patys lenkai. Galutinam re- 
ir pareigas.

—V. D

cenzo

tiek. kiekĮClu
. ir viskas i blikčiojančių. 
Šiandien ne-Į PasiroHo. kad

musų:
MIRĖ STORIAUSIAS 

AMERIKOS TEISĖJAS

zultate pasako teisybę, ku
rios liudininku buvo R. 
Parkers, “Daily Worker” 
bendradarbis. “Vilnis” ra
šo:

šaltiniai pamažu išseks. “O 
kas tada bus su jaunąja 
karta?” klausia minėtas 
laikraštis.

Bet Australijoj jau veikia 
Lietuvių Kultūros Fondas 
ir to fondo valdyba jau gal
voja vienokiu ar kitokiu 
budu reikalingus vadovėlius 
pagaminti vietoje. Austra
lijoj šiuo metu gyvena išsi
sklaidę po milžiniškus plo
tus tik trys tūkstančiai lie
tuvių, bet jų užsimojimai 
labai dideli.

o
Žvirbliams ant Juoko

“Pačiam sukilimui jau ei
nant Varšuvoje. Parkers lan
kėsi Liubline, kur (išlaisvin
toje teritorijoje) jau buvo 
Lenkijos liaudiečių vyriausy
bė. kuri atvvko iš TSRS.“

turėsime atsakyti Į tokius 
šviečian- klausimus: Vardas-navar-

su šeimos gal- 
amžius, ve-

neatspėjo. Pavyz-dęs ar ne, kur gimęs ir. jei- 
i klausimą, kokiu gu kas yra virš 14 metų am- 
vabaliukai šviečia, žiaus, koki darbą dirbo pas- 

mo nėra. Buvo kutinę kovo mėnesio dieną, 
spėjama, kad vabaliukai kokio amato moka, kuo ver- 

J patinėliai patraukia patelės'tesi.
akį ir šviečianti lemputė pa-' Čia paminėti klausimai 

nauja veislės išlaiky- bus patiekti KIEKVIENAM 
Bet žmogui, vos gimusiam

—Aš su juo nesikalbėjau, ; hu?ų elektros, nebūtų radio, ičiųjų vabaliukų paslapties dė, santykiai si 
ėve; bet jei bučiau kalbė- nebūtų oi lamų, vienu zo-l(jar jr ekspertai tyrinėto jai! va. rasė, lytis,tėve

jęsis, tai ir ii pamokinčiau, 
vistiek kad jis ir ne višta.

—Na, matai, net kunigą dien nemokėtu savo pamok- ♦ -Yi/-
pamokintum. Ar uz tokią siu rašinėti, nes io tėvai to

džiu sakant, žmones šian
dien butų dar laukiniai. Ir 
kunigas Urbanavičius šian-

tikrai
J džiui, 
tikslu

šneką nereikia duot per no
sį

—Čia, tėve, ir vra senų 
žmonių silpnybė, kad pristi
gę argumentų jie tuojau ho- 
ri “duot per nosį.” Tai pa
rodo išisilavinimo stoka iri juo;

nemokėjo. Reiškia, jis 
no daugiau, negu iie žinojo. 
Taigi jisai klysta sakyda-■ 
mas. kad vaikas negali tė-kad vaikas negali vy-Įmuj ar dauginimuisi. 
VŲ mokinti. V.alkas privalo atra,u šviečiančių 
tėvus gerbti, bet jeigu gali

Iš Abilene. Texas, pi ane-1 
ša. kad ten mirė teisėjas W. 
A. W ard, 64 metų amžiaus. 
Jis mirė širdies liga ligoni
nėj. Teisėjas Ward pagar
sėjo, kaipo storiausias Ame
rikos teisėjas, jis svėrė 465 
svarus. Teisėjas turėjo var
toti sėdėjimui specialiai pa
dirbtą kėdę, o jo lova buvo 
su ypatingais ramsčiais, 

ku-j kad nesugriūtų jam atsigu-:

Atseit Maskva buvo pa- 
• ruošusi Lenkijai savo vy- 
į riausvbę. Bet, anot “Vil- 
! nies,”

vabaliu-'dikiui (už kurį atsakys tė-lus. Ir Į ligoninę tas teisė-! 
. . . kų. kurių dauginimasis ne- vai ) ir į grabą žiūrinčiam i jas buvo nuvežtas savo lo-:

u; n.,,-, l i • Pairo- inl-b tal..JO pai- turi nieko bendra su ju-seniui. Iš gautu atsakymu voje, nes ligoninė neturėjo tamsumą: tai parodo, kad eiga yra paaiškinti jiems to- “
tokius žmones reikia mo- Hus dalykus, kurių jie ne-j*

didžiausia gamtos paslap-113'^’ šrimos padėtį ir dar- 
tis. Vabaliuko liktama yra- ■ 
pilvo gale ir vabaliukas 

i e č i a

kinti. Prie tokių priklausai I žino.
irtė-^s. Jeigu taip, tai ma- —Gali būt, Maike. kad 
no pareiga yra tėvą pamo- jis turi misteiką. ba jis ir 
kinti. ! mane kritikuoja. Sako. kad

—Ne, Maike, vyresnio tu aš geriau moku pelekai, ne- sv 
negali mokinti. Taip ir1
kun. Urbanavičius rašo

matysis, kaip gyventojai pa- 
Švitvabalių lemputės v ra!5 įkirsto pagal amžių, lyti,

“Darbininko” gazietoj. Jei
gu vaikai pradėtų tėvus mo
kinti, iis sako, tai nebūtų 
jokio parėtko; butų nepa
klusnumas tėvams ir pašie
pimas senovės. O tai butų 
net ir Lietuvos himno išjuo- 
sako, kad iš praeities reikia 
kimas. ba himnas aiškiai 
stiprybę semti.

—Aš, tėve, Lietuvos him
ną suprantu kitaip.

—Na, o kaip?
—Musų tautos senovė 

buvo labai varginga ir ku
pina klaidų. Tos klaidos 
lietuvių tautą susilpnino. 
Kunigaikščiai piovėsi tarp 
savęs ir smaugė vieni kitus. 
Ir kada šiandien musų him
nas liepia “iš praeities stip
rybę semti,” tai iš tikrųjų 
jis liepia mokintis iš praei
ties klaidų ir jų nekartoti.

kvėpuodamas.
gu lietuviškai. Sako, su to-Į įraukdamas oro vabaliukas 
kia šnekta, kaip aš juzinu, i uždega savo žiburiuką, o iš- 
tai tik atgrasinsi jauniklius! leisdamas orą jis žiburėli 
nuo lietuvybės. užgesina. Didžiausia tų va-

—Tas tiesa, ir aš dažnai baliukų šviesos paslaptis 
tą ydą tėvui nurodau. Bet Yra ^a’ :Ue sy*ečia be ši
kai dėl atgrąsinimo jauni- ^rnos- Šviečianti medžiaga, 
mo nuo lietuvybės, tai kun. vabaliukų pilvo gale,, yra 
Urbanavičius ir pats nege- vadinama luciferinas ir ta 
riau elgiasi už tėvą. Juk jis medžiaga susimaisiusi su 
bažnyčioje meldžiasi loty- 2r? deguoniu pavirsta i 
niškai. Kuo gi lotynų kai- šviesą be jokios šilimos. Jei 
ba geresnė už lenkų kalbą? žmonėms pavyktų pagamin- 
Lenku kalba lietuviams šaltą šviesą, tai butų 

milžiniška sutaupąnors tiek vra 
kad daugelis ja 
lotyniškai nieką

artimesnė, 
supranta, o

energi-
jos. Musų normališkos elek-

lemputės tiktai mažą 
ta. Net ir antys kunigai ne dalį elektros energijos pa- 
viską supranta. • Tai ko-Jverčia šviesą, o daug di- 
kiems galams ją vartoti? Ar desnė energijos dalis pap- 
kataliku Dievas nesupranta' Imta i aplinkinį orą šilimos 
lietuviškai? Jeigu taip, tai Pedale be jokios naudo: 
kaip

nesupran-. tros

kun. Urbanavičius ti
kisi ta kalba patraukti mu
sų jaunimą prie lietuvybės? 

—Palauk. Maike, man 
tavęs be-

Šviečiančių vabaliukų ir 
musėlaičių yra visuose kraš
tuose. Lietuvoje juos vadi
na švento Jono vabaliukais. 
Karštuose kraštuose švitva-

Bus daromas sąrašas ir 
butų. Kiekvienas butas bus 
užrašytas, kiek jis turi kam
barių. kiek žmonių jame 
gyvena, ar turi maudynę, 
vandeni, išvietę ir koks pa
statas. Bus klausiama, ar 
butas nuomotas, ar savinin 
kas jame gyvena. Bus už 
rašomi ir tušti butai.

Bus registruojami miestų 
miestelių pastatų savinin
kai. kiek iie namų turi. ko
kios vertės, kiek išnuomoja, 
kiek nuomos gauna, kiek 
morgičių turi užtraukę ir tt.

Kiekvienas farmerys tū
lės atsakyti į tokius klausi
mus: Vardas-pavardė, ad
resas. rasė, amžius, kiek 
akerių turi farma, kiek ake 
rių žemės nuomojama ki
tiems, jei žemė nuomojama, 
kas yra savininkas. Farme
riai dar bus klausiami, kiek 
jie turi dirbtinai drėkina
mos žemės, kada pradėjo 
farmeriauti, kiek dienų dir
ba farmoje per metus, ar 
turi kitokiu pajamų šalia

užtenkamai drūtos lovos.

Lietuvių Kalbos 
Vadovo Reikalu

Li tuvos vaikai galės sustip-j^au PVPkė užgeso 
rėti ir atsigauti tik tada,'įklausant, 
lai iie nekartos senovės J ’ 77”
; dų, bet susiras geresni ke-. Bedarbių Sumažėjo svieciancius va o a 1 1 u k u sj Kiek gauna pajamų įs įvai 
j?a i ateitį. į Bedarbių skaičius visame žmonės tyčia veisia ir pas- rių javų. daržovių, pieno

7 Bet pasakyk, Maikc, ar krašte lapkričio mėnesio l ui išveža juos vakare Į ūkio. gyvulių auginimo, iš
,'ali vaikas mokint tėvą? 'gale sumažėjo 167,000. Vi- 

Jeigu so dirbančiųjų skaičius to 
už sa- mėnesio gale pasiekė 59,-

vo fėvn, tai jis ne tiktai gali 518,000 žmonių.

—O kodėl ne? 
iii as žino daugiau

“Vilnis” INr. 279) deda 
straipsni “Paskutinės Ma
dos” Lietuvoje” ir rašo ne 
apie pačias madas, bet apie 
tai. kad Vilniuje bus “su
kurti madų namai” (kokia 
negirdėta pažanga!), kad

“reakcininkai Izmdone ir jų įvyko Lietuvoje ir vyks ma- 
atstova; Varšuvoje žūt būt dų paroda Leningrade, kur 
norėjo patys paimti Varšu- pamatysite “Trijų I’abaltės 

prieš tai. kaip atvyko iš respublikų siuvėjų darbus.”
f) Tarybų Lietuvos siuvyk
lų uždavinys yra:

“Kubai turi būti dailus. 
‘Lekjos’ fabriko klube Įvyks 
geriausių įmonės siuvėjų su
sitikimas su klijentura . . . 
ir. žinoma, vilnietės pareikš 
savo pagerdavimus ir pasta
bas.”

Amerikos kliaučiai tikri 
atsilikėliai, jie nesusitinka 
su klijentėmis ir neišklauso 
jų pageidavimų. Kokie lai
mingi Lietuvos kliaučiai, 
kokia gerovė klėsti Sovie
tuose, nori pasakyti “Vil
nis,” ir tą ii pilna burna 
šneka. Musų patikrintomis 
žiniomis dabartinės Lietu
vos darbo žmonių mados 
yra šitokios: lopas ant lopo, 
o ant to lopo dar lopas. 
194D-41 metais rusų kolcho- 
zininkai šią madą demons
travo Lietuvoje, bet, deja, 
ji tuomet neprigijo. Dabar 
kas kita. Tiegi “madų na
mai” ne darbininkams, bet 
bolševikų biurokratams.

—P. B.

va prieš tai 
LiubKno tautinio 
mo vvriausvbė.”

is
išlaisvini-

Skelbiu Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės (LTB) Centro 
Komiteto 1949 m. lapkričio 11 
d. raštą:

“1. Lietuvių Kalbos Vadovo 
spausdinimo darbas vyksta ir
tikimasi, kad šis apie 700 pus-' št\ n 
lapių verikalas bus iki šių metų 
pabaigos atspausdintas.

2. Veikalo spausdinimas vyk
sta anglų zonoje. Bielefelde,
LTB Centro atstovo priežiūro
je.

3. Iki šio laiko iš Lietuvių 
Kalbos Vadovo prenumeratorių

Kad taip nepasidarytų ir 
kad maskvir.ė lenkų vyriau
svbė neturėtu konkurentu, 
Stalinas tyliai leido Hitle-: 
riui šešių savaičių bėgyje' 
skersti lenkus ir i pelenus! 
sumalti Varšuvą. Tą jis pa
darė ir tai yra faktas, tai 
kam dar tuos pačius pripa
žįstamus faktus versti auk-

kojomis?

Sektinas Pavyzdys

20
Australijos Lietuvis” Nr. 
rašo:

surinkta: Vokietijoj 10.691 DM 1 
ir užsienyje svetima valiuta 1 
apie 4.970. Tuo budu Centro 
Komitetas yra šiuo metu surin
kęs iš viso apie 15.661 DM. 
Lietuvių Kalbos Vadovov išlei
dimas gi Centro Komitetui kai
nuos apie 42,000 markių. To
dėl Centro Komitetas yra labai 
susi rūpinęs prenumeratorių 
skaičių kriek galima padidinti.

4. Visus iki šiol Lietuvių 
Kalbos Vadovą užsiprenumera-

“Daugelis iau yra gavę iki 
HM) knygų, daugelis iš karto 
užsisako po 20-40 knygų, o po 
10 egz. vienam gavėjui tai 
kasdien išplaukia i visas 
Australijos šalis. Kiti užsi
sako knygas ‘už.**:mokėtinai,’ 
nes dar neturi užsidirbę pi
nigų ... nė kiek neatsilieka 
ir lietuvaitės.”

“Australijos Lietuvis” jau 
dabar numato, kad knygų

vusius Vokietijoje
vusius Centro Komitetas prašo kią musų 
nurodyti musų įgaliotiniams 
užsienyje tikslų savo adresą.
Adresui pasikeitus prašome jj 
tuojau pranešti.

5. Visus Lietuvių Kalbos Va
dovą užsiprenumeravusius dar 
Vokietijoj ar Austrijoj ir vė
liau išemigravusius, prašome 
pranešti LTB Centro Komite-

per bet ko- 
istaigą ar spaudos 

platintoją, prašome nurodant 
adresą pranešti kada. kur ir 
per ką Lietuvių Kalbos Vadovą 
užsiprenumeravo.”

Lietuvių Kalbos Vadovo pre
numeratos kaina $2.50. Garbės 
prenumeratos kaina $10. Už
sakymus su pinigais siųsti šiuo 
adresu:lauką ir paleidžia Į orą, kur ganyklų nuomavimo, pauk- r......... ................................. .

jie skraidydami ir sviesda- sčių ūkio. girių eksploataci- tui, Muenchen 27, Rauchstr. 20. Juozas Audėnas. General. Jgal. 
mi sudaro gražų vaizdą. įjos. Farmeriai turės atsa-1 Germany. U. S. Zone, savo nau- 14 Townsend Street. 

Margas yra švitvabalių kyli j klausimus, kiek jie Ją adresą. Gi užsiprenumera-1 Boston iio.\bury, Mass.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuviu 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st., Chieago, Ilk, ar vietos 
ALT skyriui.

MMBMUM
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Polemika ir Kritika
PAREIGA TIKĖTI? Įima buvo ant laužų degin-

-------— ti ir kitaip mokyti “parei-
Vienas “katalikų" laikraš- gos tikėti.” Tokie žmonės 

tis, kurs generolų Franko ir dabar kalba apie “parei- 
karsciau garbina, negu Kris- gą tikėti” ir net suranda, 
tų, parašė pamokslą tiems kad Amerikoje toki “parei- 
žmonėms, kurie nepripažis-i ga” esanti, o tos tariamos 
ta “pareigos tikėti" ir Įspė- pareigos nepripažįstančius 
ja, kad toki “pareiga,” nors jau rūšiuoja pagal įvairias 
ji ir nėra Amerikoje “vais- kriminalų rūšis, be jokio 
tybinė,” betgi ji visvien čia tam įrodymo ir be jokio pa
yra. Laikraštis net grasina teisinimo. Tokie kunigai 
nepripažįstantiems tos ta- i dar nesuprato pagrindinės 
riamos pareigos, kad jie piliečio ir kiekvieno kultu-S 
bus skaitomi paleistuviais, ringo žmogaus pareigos 
rausvais komunistų bendra-Į gerbti kitų žmonių įsitikini- 
keleiviais, mušeikomis, va- mus ir nebandyti baugini- 
gimis ir panašiais netikti- mais ir vos pridengtais gra
siais žmonėmis.

KELEIVIS, SO. BOSTON
PARYŽIUJE *JO DER Y B IS DĖL GINKLAVIMOSI

Praeitą savaitę Amerikos karo vadai tarėsi so Europos valstybių vadais dėl davimo 
Amerikos ginklų Atlanto Pakto kraštams. Prieita visiško susitarimo ir jau greitu lai
ku Amerikos ginklai bus siunčiami į Europą. Paveiksle matyti (iš kairės į dešinę) 
prancūzų karo ministeris Renė Plevan. James Brute, ginklavimo programos vykdy
tojas. Anglijos karo ministeris A. V. Alesander. krašto gynimo sekretorius Louis 
Johnson ir jungtinių štabų viršininkas gen. Omar N. Bradley.

viškai vos supranta, ir tie |z Imarilrri-s
balsavo, kad naujai atvy- flDBTBMIK*
kusieji lietuviai nebūtų pri
imti be metų gyvenimo 
Amerikoj. Prieš tokį neti
kusį nutarimą kalbėjo rim
tesnieji nariai, bet nutari
mas praėjo. Stačiai nema
lonu apie tai ir kalbėti.

Budraitis.

SHENANDOAH, PA.

Išgelbėjo Angliakasius

<41'Philips 66** Pralaimėjo; 
Tito, Maskvos Davatkų 

Miršta Lietuviai

pradžioje į 
atvyko JAV 

(basketball) 
komanda, “Philips 66.” 
Lapkričio 3 d. Montevideo 
sporto aikštėje (Estadio 
Centenario) įvyko rungty
nės tarp tos “milžinų” ko-

Lapkričio
Montevideo
krepšininkų

Lapkričio 14 d. čia įvyko ™ando.s ir vietos krepšinin- 
r kų rinktines. Nežiūrint

Kaip matome, jėzuitas 
Borevičius kalbėjo apie 
“pareigą tikėti,” o “katali
kų” laikraštis iau galvoja 
apie kumpą lazdą tiems, ku
rie nenori klausyti to jėzui
to įsakymo.

“Pareiga,” kaip žinome, 
yra įstatymais, papročiais 
ar visuomenėje vyraujan
čios moralės nustatyta tai
syklė, ką žmogus viename 
ar kitame atsitikime privalo 
dalyti ar nedaryti. Už par
eigos neatlikimą seka vie
noki arba kitoki sankcija, 
kuri nebūtinai reiškia kalė
jimą, bet gali reikštis kai
mynų panieka, boikotu, iš
skyrimu iš
bendruomenė;

sinimais gaudyti aveles į 
savo avinyčią, kad jas leng
viau butų kirpti ir ganyti. 
Jei tokie kunigai turi svarių 
argumentų už savo tikybos 
dogmas ir “tiesas,” jie gali 
jas skelbti ir ieškoti joms 
šalininkų. Bet už primeta
mą “pareigą” tikėti į jų 
skelbiamas “tiesas,” ačiū la
bai.

Ir Amerikoje nevisada 
buvo sąžinės laisvė. “Par
eiga tikėti” ar, teisingiau 
pasakius, pareiga veidmai
niauti, prisitaikant prie vy
raujančių pažiūrų, savo lai
ku buvo visoj Amerikoj. 
Pirmieji kolonistai Bostone, 
jei ^.gaudavo savo tarpe 
“papistą” (kataliką) jį šu- 

kaimynystėsj nimis išpiudydavo iš Bosto-

nelaimė Maple Hill kasyk
loje. Kasykla užgriuvo ir 
‘palaidojo gyvus” 15 mai 
nierių giliai po žeme. Tuoj 
buvo imtasi užgriuvusius 
mainierius gelbėti ir jie bu
vo atkasti visi gyvi ir svei
ki. Užgriuvusiųjų mainie
rių skaičiuje buvo ir keli 
lietuviai: Jonas Lopeta, 
Aleksas česonis, William

Mahometo pasekėjai kadai- gus turtas. -Tą tikrai su- lija Stilsonienė, Ona \ alai-1 Linkus, Jonas Radzevičius, 
se su tokiu pat fanatizmu ir pranta gal tik tie, kurie tos tienė. | Antanas Lazauskas, Leonas
uolumu skleidė savo moks- laisvės neteko, kaip tai Ru- paįjį# Paroda Uždaryta Bieniusis (Bienaš), E. Šy
lą, kaip šiandien bolševi- sijoj ir kituose diktatūrų . . . masek, P. Diek, John Su
kai. Rusiškas komunizmas kraštuose. Sąžinės laisvės L!?tuvl* menmmkų paroj back, Alex Pelšinski Harry 
susilaukė jau ir savo pirmos vertę šiandien neabejoja- da ew ncV? J Jonės, J. Bower, A. Mokar
erezijos, “titizmo,” kurs da-mai įvertina ir katalikai d- J.uv0 uždaryta. Buvo George Leo ir A. Strike, 
bar kelia komunistiniame Lietuvoje, kurie kenčia to- skelbiama, kad paroda bus Į Užgriuvusiųjų maimenų
pasaulyje didelius negalavi-• talitarinės diktatūros perse- 
mus, kaip krikščioniškame kiojimus. Sąžinės laisvę 
pasaulyje kadaise kėlė įvai- reikia visiems branginti ir 
rios erezijos ir vėliau refor- ją ginti nuo tų, kurie perša- 
macija. si su “pareiga tikėti."

Sąžinės laisvė yra bran- Bostoniškis.

arba ir nėra- no, kad jis nesipainiotų 
mia sąžine. Bet tie laikai praėjo ir tik

Bet ką reiškia “pareigai liko netolerancijos likučiai, 
tikėti," to nesalima supras-j kurie kartais gana šiurkš
ti. Jei jėzuitas Borevičius

tikrai ives-tpkią “pareigą 
tų, tai praktikoje ji reikštų 
ne ką kita, kaip “pareiga 
veidmainiauti." neišsiskirti 
iš kitų ir “darvti. kaip kiti 
daro"—eiti i bažnvčia, at-

ciai užgauna vieną kitą 
žmogų, bet jau aštriųjų 
dantų nebeturi.

Visai blogas reikalas su 
sąžinės laisve vra totalita
rinės diktatūros kraštuose, 
kaip frankinėj Ispanijoj ir

KorespondencijoS
LAWRENCE, MASS. šių net iš Illinois, Kansas, 

Indiana, Ohio, Massachu-'

likti paskirtą skaičių kartų bolševikiškoj Rusijoj. Tie 
išpažintį, mokėti kunigams 
duokles ir, bendrai, rodyti 
pasauliui katalikišką veidą.
Patikrinti ar žmonės tikrai 
“tiki,” ir ar iie “tiki” taip, 
kaip jiems yra įsakoma, nė
ra jokios galimybės, tokioj kad apie sąžinės laisvę ten 
instrumento dargi jėzuitai; ir kalbos negali būti. 
neturi sugalvoję. į Ispanijoj fašistinė dikta-

Laisvame krašte “pareigaiturą yra susipynusi su kata- 
tikėti” yra tikrų tikriausias) likų bažnyčia ir kur ten 
humbugas. Kaip kas tiki baigiasi žandaras ir prasi- 

netiki sąžinės laisvės)deda kunigas, eilinis pilie
tis nebegali nė atskirti. Ru
sijoj yra kitaip. Ten komu
nistinė diktatūra pati įgavo 
karingos bažnyčios požy
mius — su sustingusiomis 
dogmomis; su žadamu že
mišku rojų, kurs Rusijos 
praktikoj tiek pat yra rea
lus, kaip ir kunigų žadamas 
dangiškas rojus: su savo 
ierarchija ir aukščiausiu,

sa, ir tuose kraštuose nėra 
Įstatymų, kurie skelbtų 
“pareigą tikėti.” Bet tų 
kraštų režimai praktikoje 
yra Įvedę tokią šiurkščią 
“pareigą veidmainiauti,”

ar
kraštuose yra kiekvieno as
mens reikalas ir, jeigu žmo
gus nori, jis turi pilniausią 
teisę neleisti po savo sąžinę 
maujoti nei kunigams, nei 
kitokiems tarpininkams, ku
rie visi, puikiais žodžiais ir 
bauginimais, stengasi Įsi
terpti tarp žmogaus ir jojo 
Dievo ir daryti iš to tarpi
ninkavimo biznį.

Bet kai kurie žmonės nie-) neklaidingu popiežių; su 
kada nesupras ir nenori su- pašėlusia netolerancija link 
prasti, kad sąžinės laisvė j kitaip manančių ir su užsi- 
yra musų kultūros didžiau- mojimu savo mokslą skleis- 
sias laimėjimas. Jie vis ti pasaulyje visomis priemo- 
žiuri į praeitį ir dūsauja tų nėmis. Tiktai krikščionybė, 
laikų, kada “netikėlius” ga- savo jaunose dienose, ir

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
O BIZNIO KORČIUKIŲ 

SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
<► PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

amerikiečių vyrų didumo ir 
jų brutališko žaidimo, Uru
gvajaus komanda laimėjo 41 
prieš 37. Taigi urugvajie
čiai ne tik futbolo, bet ir 
krepšinio sporte pasirodė 
tikri meisteriai.

Tenka pastebėti, *kad ge
riausieji Urugvaaus rinkti
nės lošikai yra lietuviai, 
Viktoras Cieslinskas ir Leo
nas Slažinskas. Vietos spau
da plačiai aprašė tų dvejų 
sportininkų pasižymėjimus 
ir įdėjo jų atvaizdus.

—o—
Paskutiniu laiku lietuviš

kieji, o taip pat ir kitų tau
tinių grupių bolševikai, su
sitikę tarp savęs ar tai ka
vinėse ar parengimuose, 
daugiau apie nieką nekal
ba, kaip tik apie Jugosla
vijos Tito. Atrodo, kad 
Maskvos davatkoms Tito 
yra tikriausia šmėkla, kuri 
jiems vaidinasi dieną ir 
naktį. Net savo laiku Mus- 
solini ir Hitleris nebuvo 
bolševikams tiek baisus, 
kaip dabar yra Tito, nes jis 
į tų Maskvos agentų pro
paganda apsvaigintų apuo
kų tarpą įnešė netikrumą, 
abejones ir dargi visai už- 
mulkintus Stalino saulės pa
sekėjus verčia pajudinti 
smegenis. Juozas Broz-Tito 
pirmas trockistas, kurio 
Maskvai dar nepavyko nei 
su kirka užmušti, nei pur
vais uždrabstyti.

—o—

pratęsta, bet rengėjai apsi- šeimos pergyveno didelę 
svarstė ir parodą uždarė, baimę ir netikrumą, iki šei- 
Sako, kad parodą aplankė mų maitintojus pasisekė at- 
apie 30,000 žmonių, ar bent kasti. Sako, kad nelaimė 
tiek įžangos tikietų išplatin- įvyko dėl vieno anglių ka
ta po įvairias lietuvių kolo- ruko, kur iššoko iš bėgių ir 
nijas. I išvertė kelis stulpus, kurie

palaiko kasyklos lubas. Dėl 
tų stulpų išvertimo pradėjo 
birti anglis ir žemės užvertė 
kelią. Taip mainieriai ir 
buvo uždaryti. Jie išbuvo

t i on j e j i atskirti nuo pasaulio kelias Lapkričio 20 d. Sandaros| vaIandas

WORCESTER, MASS. 

Pavyko Parengimas

setts, Pennsylvanijos ir Ka- 16 kuopa pasikvietė iš So. 
nados. Bostono Gabijos Chorą per

... . KT .. , r, 1 Laprikčio 8 d. buvo vai- statyti M. Petrausko opere
Lithuanian . ationa Cor- paradas. Jame dalyva- tę “Kaminkretis ir Maluni- 

poration bakery metinis se-| v_ E1(mytž Rėkutė irj ninkas." Vaidinimas nusi-
nnin 'u susmn 'imas j\> s pa,na Bajtranoaitytė. Abil&ekė- labai gerai, svetainėj Prieš kuri laiką Brockto* 

gavo medalius už dailius) buvo pilnutėlė. Operetės no City Hospital’e pradėjo 
lietuviškus kostiumus. i pastatymui vadovavo J. dirbti lietuvaitė daktarė In- 

Tarptautiniame paviljone.) Dirvelis. Artistai savo ro-Į dreikaitė. f tą ligoninę ga

Kepyklų Šerininkų 
Susirinkimas

BROCKTON, MASS.

ili.

gruodžio 11 d., 4 valandą 
pavakarėj, Lietuvių Ukėsų 
Klubo name, 41 Berkley St.

Gerbiamieji šėrininkai! 
Bukit visi paskirtu laiku, 
yra svarbių biznio reikalų 
aptarti. Bus renkama nau
ja valdyba 1950 metams.

F. Vareikis, Sekr.

p. Tamošaitienė gavo pirmą 
prizą už savo labai puikų 
audinį.

Lapkričio 9 d., p. Eleanor 
Rooseveltienė buvo parodos 
viešnia. Ji kalbėjo apie

NEW YORK, N. Y.

les buvo gerai išmokę ir gy- na sunku buvo patekti, nes 
vai vaidino. ligoninės vedėjas nebuvo

Po vaidinimo, pertrauko- tikras, kaip Europoj baigę 
je prieš koncertą, inž. J. mokslus daktarai eis savo 
Kiškis apibudino Dr. Vincą pareigas. Bet tarpininkau- 
Kudirką, 50 metų nuo jo jant Dr. Budreckiui jis pa- 

Voluntary Agencies, tarp ) mirties proga. Visi labai darė bandymą ir priėmė tą 
kurių buvo ir BALF ’as. Šioj atydžiai klausęsis. lietuvaitę daktarę.

Po prakalbos buvo kon- Po poros mėnesių darbo, 
certas. Gabijos merginų ligoninės direktorius pasi- 
choras ir paskui visas cho- kvietė Dr. Indreikaitę ir 
ras, apie 40 asmenų, ir at- pareiškė jai, kad jis galįs 
skiri solistai davė puikų dar priimti 3 ar 4 lietuvius 
koncertą ir klausytojai po gydytojus į ligoninę inter- 
3 valandų skirstėsi labai ne- nais ir prašė jam tokius 
noriai. daktarus rekomenduoti.

Koncerto surengimu rupi-Į Reiškia musų tautietė taip 
daug pagyrimų iš tokių; nosi J. Krasinskas, J. Pup- gerai užsirekomendavo sa- 
aukštų svečių, kaip p. Roo-lka ir K. Zurlis. Po koncer- vo darbu, kad praskynė ke- 
seveltienė, p. Pandit, gen. to dainininkai ir svečiai bu-jlią ir kitiems lietuviams gy- 
Romulo ir kitų. Jie visi ža- vo šauniai pavaišinti. Tuoidytojams į Brocktono ligo- 

pasirupino musų veikėjai ninę, kur darbo sąlygos yra 
Ašmenskai, Kriaučialiai.) gana geros.

Koresp.
programoj ’ ’ ’ ’ ™ 1 ‘

parodoj lietuviai pasirodė 
dvejuose skyriuose, nes 
BALF’as buvo reprezentuo
jamas Voluntaiy Agencies 
pavilione, o lietuvių moterų 
komitetas turėjo savo atski
rą pavilioną pačiame centre 
Armory.

Lietuvių pavilionas gavo

Lietuves Moterys 
Tarptautinėje Parodoje

Lietuvių moterų dalyva
vimas šių metų 26-je tarp
tautinėje moterų parodoje 
vėl buvo pavyzdingas. Pa
rodą aplankė virš 150,000 
žmonių. Paroda tęsėsi vie
ną savaitę.

Lietuvių skyrius buvo 
gausus p. Tamošaitienės au
diniais ir eksponatais. Po
nia Anastazija Tamošaitie- vėjosi lietuvių tautodaile ir
nė, Lietuvos tautodailės au
toritete, su sesute, p-le Al
dona Mažeikaite, atvyko iš 
Kanados dalyvauti parodo
je. Ji atsivežė lietuviškas 
stakles ir parodos metu au
dė lietuviškus audinius. 
Tas pritraukė tūkstančius 
stebėtojų. Visą laiką abi 
viešnios buvo apsirėdžiu- 
sios lietuviškais kostiumais.

Ponia Tamošaitienė atsi
vežė ir savo kolekciją gid
žių lietuviškų lėlių, kurių 
kiekviena buvo aprėdyta 
rankų darbo lietuvišku kos
tiumu. Kiekvienas kostiu
mas vaizdavo atskirų Lietu
vos sričių drabužius savo 
stiliumi, raštu ir spalvų su
derinimu. Buvo ir įdomių 
p. Andrašiuno gamybos 
medinių lėkščių ir gražių 
medžio dėžučių, kurios bu
vo labai vertinamos ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių.

Ne tiktai New Yorko. 
New Jersev ir Connectieut 
valstybių lietuviai gausiai

jos istorija.
Lapkričio 13 d. lietuvių į Žilinskai, P. Kraunelis, P.

dalyvavo .Joku- Juozunas ir F. Dambraus- 
bo Stuko radio šokėjų gru
pė, vadovaujama Lillian

kas.
Musų Žinios Žinelės

Miesto rinkimuose pagal
Stilsonaitės. ir Prano Dul
kės vedamas Angelų Kara
lienės bažnytinis choras iš| “planą E” buvo išstatę savo 
Brooklyno. i kandidatūras 8 lietuviai,

Globodama šį moterų ko-j bet nė vienas nesurinko už- 
mitetą, New Yorko Lietuvių' tenkamai balsų. Išėjo dide- 
Taryba atlieka pavyzdingą 'iiu buriu, kaip Grigo bitės, 
darbą garsinantį Lietuvos1'suskaldė balsus ir paliko 
vardą ir atkreipiantį kita-)bežiūri, 
taučių dėmesį Į Lietuvos sa- —o—
vaimingumą. Musų klube būrys nesusi-

Lietuvių moterų komitetą platelių pravarė nutarimą,

Laikas užsisakyti “Kelei- 

Kalendorių 1950 me- 

Daug skaitymų ir in

formacijų. Kaina 50 centų.

vio

Laike pastarųjų kelių mė
nesių čia mirė eilė dar jau
nų lietuvių. Širdies liga 
mirė nuo Vilkaviškio paei
nanti Ona Verbylaitė-Jau- 
kubauskienė, radviliškietis 
Jonas Steponavičius, taipgi 
širdies liga mirė nuo Aly
taus paeinantis Juozas Bim- 
biris, mariampolietis Jonas 
Anelionis ir kilęs nuo Laz
dijų Jonas Šiaudys. Vėžio 
liga mirė panevėžietis Jo
nas Lukoševičius ir nuo 
Utenos kilęs Dionisijus Vol
kovas. Dėl gauto iš Lietu
vos liūdno laiško namuose 
pasikorė uteniškis Antanas 
Ubagevičius ir viename 
provincijos mieste, Paysan- 
du, skustuvu pasipiovė lie
tuvis Matas Kaupelis.

Tai vis dar vidurmažiai, 
ne daugiau 50 metų žmo
nės. Mirtis piauna musų 
brolius, kaip dalgis žolę.

M. Krasinskas.

Angliškai • Lietuviškas Žodynas

kad naujai atvykusieji lie
tuviai gali įstoti į vietos

sudaro: Marijona Kižytė, 
pirmininkė: Barbara Dar- 
lys, sekretorė: Dr. Aldona klubą tik po metų buvimo 
Šliupaitė, iždininkė; Stella)šioje šalyje. Toks keistas ir 
Čaraškaitė. finansų sekreto- Į diskriminuojantis nutari- 
rė, ir Bronė Spudienė, bi-Įmas nedaro garbės musų 
lietų pirmininkė. Narės—: klubui. Klubas turėtų pa-
Jadvyga Averkienė, Mrs. dėti lietuviams pasiruošti 
Julia Bacey. Katarina Bai-, prie pilietybės, o nelaikyti 
kunaitė, Bronė Brunzienė. durų uždarytų. Tas juo la- 
Veronika Černienė, Elena biau juokinga, kad musu

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

parankaus 4” x 5’/s formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadsray, So. Boston 27, Mass.

Jurgėlienė. Izabelė Lauč- klubui priklauso keli nariai, 
lankė parodą, buvo atvyku-^ kienė, Helen Kulber, Nata- rusai ar lenkai, kurie lietu



Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Rojus be Moterų
Kanados pakrašty, ties priešinasi. Kam čia mums 

Nova Scotia, yra nedidelė reikia tos bėdos, -ako jie. 
žvejų apgyventa sala, žino- Esą. dabar turim laisvę, 
ma kaip Išorinė Baldonija. kaip norim taip gyvenam, 
Žvejai čia specializuojasi o Įsileisk moterų, tai reikės 
tunų gaudymu. Kai jie iš- barzdas skusti, maudytis, 
vyksta jūron, saloje dažnai puodus plauti, ir tt. Kam 
nelieka nei vieno gyvento- to visko reikia? 
jo. i Vis dėlto išrodo, kad pa-

Tulas laikas atgal ta salą gunda paims viršų, ir kai 
nupirko nuo žvejų vienas Arundelis i tą salą sugris. 
W ashingtono turtuolis, Rus-
sel Arundel, mėgstąs me
džioti ir gaudyti stambias 
žuvis. Bet nupirkęs salą, 
jis buvusių jos savininkų iš 
tenai neišvijo. Priešingai, 
jis pastatė jiems žmoniškus metu v^į 
namus ir parašė konstituci
ją, kuri nustato tarpusavio 
sugyvenimo tvarką ir pasa
ko, kas galima daryt ir ko 
negalima. Tarp kitko, ne
galima į tą salą Įsileisti mo
terų. Konstitucija sako, 
kad Išorinė Baldonija yra 
savistovi valstybė, kuni
gaikštija. Ji atmeta net 
Gregorijaus kalendorių; 
metai yra skaitomi ne nuo 
Kristaus gimimo, bet nuo 
Išorinės Baldonijos kuni
gaikštijos Įsteigimo ir jos 
konstitucijos priėmimo.
Taip ir pasakyta: “ši kon
stitucija parašyta ir priimta 
pirmais Išorinės Baldonijos 
metais.”

Konstitucija duoda salos

jis jau ras tenai pilna mo
terų.

PO ILGŲ METŲ
Jau pasenusios ir po ilgų 

usitikusios su sa
vo jaunystės draugėmis mes 
pradedam kalbėti ką pergy- 
venom ir ka nuveikėm. 
Taip ir man atsitiko suėjus 
vieną draugę. Suėjusios 
mes irgi pradėjom kalbėti 
apie praeitus laikus ir apie 
tai, kaip dabar mums eina-| 
si. Mano draugė, gailėda-j 
mosi jaunų dienų, pradėjo* 
aimanuoti ir skųstis senatve 
ir kitais negalėjimais. Aš 
jos pasiklausius tariau: I

“Kodėl draugė taip siel- 
atro-

Pakarto Italijon diktatoriau* Mussolini duktė Edda (apa
čioje) mat\ti *a\o iClnigingingame ūkyje. Isrhia saloje 
prie Italijos. Edda tuno ištekėjusi už grafo ciano. kuri 
Mussolinis sušaudė už išdavystę. Dabar našlė Ciano pra
deda gyvenimą iš naujo be didelių rupesnių, nes jos su
šaudytasis vyras jai paliko nemažai turto. Viršuj matytis 
Mussolinio duktė pritš 1<» metų su savo vaikais. Tada 
Edda buvo prašmatniausia Iridė visoj Italijoj.

vaitauji; Juk
dai ir, regis, esi už mane T ... . UT.. - . - • . Jis per istisa diena dirbo ir Kas McLaugnhn sako: Jinet o metais jaunesne. Mu- , : ?__ ____ p ... .... ..... _.lT , ... ,___
sų senatvė via ne
ma, ar mes dėl to liudėsim , • , . . ....... , . . ., - , , . tos jo dainos taip įknejo. kuri reikalinga solo daini-\ erkdamos praeju- , , • . ,.... . kad viena diena ji pasikvie- ninkams.

\ t t fi »*• - y;• fr. 4S, L>nic»iižio

ar ne

RUDENS GĖLĖS
Gražios dienos rudenėlio.
Nors saulutė balzgana;
Puikiai žydi rudens gėlės.
Siela džiaugsmo kupina.

Be saulutės giamonėsio.
Lyg ir moėekos vaikai.
Nors ir naktys ilgos, vėsios. 
Klesti, žydi sau gražiai.

Ištvermingos rudens gėlės, 
liet likimas jų skaudus: 
Nakties šalna, šiaurės vėjas 
Nukirs urna: jų žiedus.

Ir atėjus žiema šalta 
Jų gyvybę nudaigos.
Ir užbėrus sniegu baltu 
Jas ant amžių pabūtos.

Eleonora.

166 MOTERYS DIPLO
MATIJOS TARNYBOJ

VINCAS KUDIRKA:

II
I
I

1

Savo laiku buvom šiame 
puslapy rašę, kad Washing- 
onas paskyrė Mrs. Eugenie 

Anderson ambasadore Da
rijai. Dabar žurnalistė Jane 
Eads surinko vardus ir pa
vardes kitų moterų, kurios 
dirba šios šalies diplomati
nėj tarnyboj užsieniuose. 
Ji paduoda 166 tokius var
dus. Vienuolika jų dirba kaip 

' ambasadų ir atstovybių raš- 
! tinių vedėjos, o 50 eina 
vice-konsulų pareigas. Ki
tos dirba kaip užsienio rei
kalų tvarkytojos ambasado- 

Ise ir konsulatuose. Be to, 
įapie 200 moterų ir merginų 
(užsienio tarnyboje dirba 
' kaip telefonistės, stenogra- 
fės ir mašinikės.

Kaip matote, moteiys ga
li dirbti- ne tiktai biznio

I

fII
i
I

I

dšvenria- dain“vo* Staugusiam tur- parodė daug nuoširdumo, Į raštinėse, bet gali ir tarp- 
C1U! .tas jo hnksmumas ir bet ji neturi tos medžiagos* tautinius valstybės reikalus

vesti.
siu jaunu dienu tįstai savo!.

S KIEK AMERIKA i
CII171I 1ICVDVUAOUYALVjU MI0IM\imV

drausiu ii VISOKIU m-melagio irodvmu, nes tai , • oi- 1 durejo. Kad as tau duosiu nituada nebus, ir patarė F
varžytu jo laisvę. Visi erv-'.-i . • - kas menuo Riek tau reikia a; uzmnsti visas savo am- n, /• - ę s*.įtik senatvei nepasiduoti.! - - , , , . •,.... . . , .
ventojai yra pahuosuoti! ppii.:a ažiaiiati- kad «-im i kad tu dau£iau su '->»cijas » profesionales dai- k„ . . , , . Reikia džiaugtinuo moterų, nuo bet kokių! (,ar „ - kad esam tom skurom nesitampytum nininkes.”

National Dairy Council, 
kuri tarnauja Amerikos pie
nininkystės reikalams, sa
ko, kad per pereitus metus 
šios šalies žmonės suvalgė

Cenzūros Klausimas
(Tęsinys)

Klubas buvo išsiųstas su 
žandarais i Kalvarijos kalė
jimą, o tupyklą, liepęš ap
siūt audeklu, nusiuntė i 
Kauną, kad tam tikras žan
darų vertikas išveistų mas
koliškai lietuviškus saki
nius. Pats stvėrėsi senų 
lubricelių. Iki gaidžių žiū
rinėjo jas atsidėjęs ir kelio-, 
se tado ranka surašytas 
kažkokias aukas, aukotojų 
pavardes ir kitus neaiškius 
ženklus. Išaiškino sau, kad 
tai, tur būt, slaptos organi
zacijos liudijimai.

—Na, garbė Dievui, iš tų 
knygpalaikių ir tupyklos iš-j 
eis piati politinė byla,—ta
rė pats sau Juda Izvergovi- 
čius ir nejučiomis paglostė! 
kairiąją išpustos krutinės 
pusę.

V
Jau kelias savaites sėdėjoj 

Klubas kalėjime, visai ne
numanydamas, už ką buvo 
suimtas, žinojo, kad poli
cija užpuldinėja ir ima už. 
lietuviškas knygas, bet už 
maldaknyges tik, rodos, im
ti negali, o knygos nuo klė
ties aukšto juk ne lietuviš
kos ir ne jo. Tupykla prie j 
knygų nepriklauso. Kažin,! 
ar tik ne už aną seno kalen
doriaus pusę. Kitokios kal
tės nejautė, o pagaliau ir 
kratant nieko daugiau ne
klausinėjo ir neieškojo, • 
kaip tik lietuviškų knygų.

Labiausiai žmogui rūpėjo 
pačiu darbymečiu apleistas' 
ūkis. Kas be jo pataikys! 
atlikti savo laiku darbą?
Kas

i

prižiuręs gvvuuns
aprūpins 
lūs? Kas

Kas
namiškių reika- 

mokesčius sudės?

klausinėjimų, nuo peikimo.Į ..Kajs čia dž;au?5mas.. .. .
.uo jze os s u imo, nuo kafj jau gjkįnę žiuri i akis. " 

mokesčiu ir nuo kitu ansun- - • • * pauliavojo viena savaite.
- - ? -• • „skitą, ir iam jau pradėjo nu-zai ka gero esu mačiusi, i - T- i--. . -- isibosti. -Jis pradeio neri-tare ji. 1 1

ir nedainuotum.’ Kurpiu- šitaip Amerikos laikraš-j penkis su puse
T' ‘ .......................... jo prezidento painčių aiskrvmo.

iekas dėl to ne- kad ši šalis turi 148,(
kinimų.

Bet tuo pačiu laiku žve
jams leidžiama keiktis, ble-

Pasiėmęs pinigus cu i įsvano
dukterį, ir nieką

“Klausvkie, drauge, aš- mauti, kaip ir tas turtuoli.-

štų: uebadyk. Bet dėl to 
spėjo, kad tai yra slaptos 
organizacijos ženklas. Taip 
galutinai išaiškindavo Pod
leckoj visada, kai tik ko ne
galėdavo supra.-t. o supras
davo nedaug. Slapta orga
nizacija-- lai buvo ;o liga. 
Dar būdamas Varšuvoje, 
< ažnai pašokdavo iš miego 
ir sušukęs: Karau!! Fainaja 
organizacija!—vėl užmig
davo. Dabar, užtikus “Sie
tyno*’ draugijos valda ir 
nuolat rūpinantis ią susek
ti, li^a perėjo i haliucinaci
jos formą. Pradėjo ro<ly
tis akyse kates pavidalo 
šmėkla su ilga uodega ir 
“Sietynu** akių vietoje. 
Temstant, pavakare, Pod
leckoj jau nerimauja, lenda 
po lova ir žiuri kur i kam
pą, iki pasirt.'dys akyse ka
tė. Tada sėlina pamažėl 
prie katės, stveria ją už uo
degos, sušunka: Karaul! 
Tainaja organizacija!—ir, 
1 ajutęs, kad rankoje nieko 
neturi, grįžta vėl po lova. 
Kartais per ištisą naktį taip 
kankinasi.

Pargabeno Klubą i Sena- 
pilę tardyti.

—Ar tu prilipinai tuos 
lietuviškus žodžius ant tu
pyklos? — klausia Poiilec- 
koj.

—Aš,—atsako Klubas.
—Kam tu juos lipinai?— 

klausia vėl Podleckoj. už
rašęs pirmąjį atsakymą.

— Kad šeimyna žinotų ir 
nedraskytų popierių, ku
riais aš plyšius užlipinau.

—Ar tu liepei šeimynai 
juos skaityti?

—Liepiau. () kam aš bu
čiau juos lipinęs?

—Ar negana buvo vieno 
sakinio? Kam tu prilipinai 
net kelis?

—Kad greičiau pastebė
tu.

Kad ir šiandien paleistų, tai 
jau vis ukvje be pragaišties 
neapsieitų. Na. o jeigu dar 
laikys ilgai?

Tuo metu Podleckoj su
spėjo padaryt kelias kratas 
j.agal pavardes, surastas 
rubricelėse, ir Įsitikino, kad 
ir šiuo žygiu veltui sau ža
dėjo susekti slaptą organi
zaciją. nes rubricelėse buvo 
užrašytos tik užperkamos 
mišios.

Suspėjo ateit iš Kauno ir 
tupykla su maskolišku lie
tuviškų antrašų vertimu. 
Podleckoj. perskaitęs verti
mą pažodžiui, rado jame 
gilesnę prasmę, tinkančią 
plačiai politinei bylai. Po
pierių nedraskyk, — mąstė, 
tai reiškia: nenaikink lietu
viškų raštų. Negalėjo tik 
suvokti, ką tokiu budu reik

bilionus
Žinant.
000,000

gyventojų, tai kiekvienam 
išeina po 37 paintes aiskry- 
mo per metus. Daugiausia 
jo suvalgo vaikai ir mote- 

. rys, bet valgo ir vyrai. 
į Amerikos viešbučiuose ir

--------- restoranuose visiems pie-
šusikurusi 20 metų atgal j tums ir vakarienėms už

protestuoja. Na. o kas bu
tų. ieigu lietuviški laikraš
čiui šitaip išluptų kurią

x • i • i * • . > I\:duv v i v. Ui ei lt <2. v, c t i •» • - . _• i • • • i ovyzgot., tnuksmauti, gerti,. -?akosiu vifcna Genėsi, nuėjęs pa- no - musų damininke?
lošti per naktį nemiegot., o sakai‘t a ie ku,.ni kOTįa ‘u!;u‘"i l-a-umt. ptn.gų jk 
per dieną gulėti. k, „i.,™.’a™ P’antse, kad tai pasku-skaičiau būdama dar mer-

Kai pasklydo žiniom apie Įgajtė. Viename didmiestv.
V-V15. ro«”,PUS‘dU°raukštam 

žvejų imigracija į tą salą. muro name. gvve-
(no didelis turtuolis.

t

i

tini karta. 
I ponuli.

pas
jako: ‘Ačiū tau. 
aš dvkaduoniš-

PORA SU 20 VAIKU i

ko .. vurki-u> nemėgstu. Aš S i viliu šeima Wisconsi- baigti duodamas aiskrymas.

—Ką reiškia žodžiai—
popierių nedraskys?

—Tai dabar ii- gana: na
gi reiškia tai. kas parašyta.
. —Ar tu niekad nemokei 
šeimynos, kad nęnaikintų 
lietuviškų raštų?

—Iš kur man butu atėie 
į galvą?

—O ką reiškia žodis: nu
badyk?

—Nebadyk, na, tai neba
dyk ; o ką daugiau reikš? 
—paklausė Klubas.

—Ar kitokių knygų nelie
pei skaityt šeimynai? .

—Aš jų nė neturėjau. 
(Bus daugiau)

i
kuri*'?"

siomis dieno 
jau 20-tojo 

gimė po vieną,
nuodamas, negu be jokio dv; nukų nebuvo. Visi vai- 

dykaduoniaudamas. kai sveiki ir gražiai auga. 
i Todėl a? vėl grįžtu prie dar----------- ---------------------------

Salos vyriausybė tada nu- • a ]ai,.a h..vo Jauriuosi daug laimingesnių m valstijoj šio
statė ‘‘įstojimo mokestį": iš nePZkinutgv.ni:iai Urbdamas ir savo mis susilaukė j
pradžios buvo imama po r; tome,‘o™ ^nurietąs dainuškas dai- vairo. Visi gimp08o0 nuo “ateivio,” o paskui 
pakelta iki $100.

Bet kaip visuose “rojuo
se,” taip ir Išorinėj Baldo- 
nijoj velnias pradėjo pa
gundos darbą varyti. Mo
terims pampo sužinoti, ką 
tenai vieni vyrai daro ir 
kaip jie be gražiosios lyties! 
apsieina. Kaip Ievai norė
josi paragauti “uždrausto 
vaisiaus,” taip šitoms norė
josi Įsigauti Į uždraustą sa
lą. Bet kol saloje sėdėjo 
Arundelis, visos moteiu pa
stangos Įkelti tenai koją 
baigėsi n e pas isek i m ais.

Vieną dieną tačiau Arun
delis nutarė grįžti Į Jungti
nes Valstijas briedžių me
džioti. Savo vietoje iis pa
liko savo sekretorių, Elson 
Boudreau, kuris kartu yra 
ir Baldonijos užsienio rei
kalų ministeris. Moterys 
pradėjo klabinti ji. Ir jis1 
tuoj suminkštėjo. “Reikia 
pakristi Baldonijos konsti
tuciją. Reikia įsileisti mo
terų,*’ pasiūlė jisai žvejams.

Jr tarp Baldonijos žvejų 
dabar eina ginčai. Jaunes
ni vyrai sutinka konstituci
ją keisti, bet seniai žvejai

Gi to muro skiepe, tamsiam 
kambarėlv, gvveno kurpius. :darbo

Ir jis yra sveikas valgis. 
Jis turi daug A ir B vitami
nų. turi reikalingų žmogaus 
sistemai mineralų, akstina 
augimą, regėjimą, stiprina 
raumenis, kaulus ir dantis.

i

i

ŽVAIGŽDĖ ŽAIDŽIA

Graži aklorka.

bo. Dirbsiu ir dainuosiu.’ 
“Mar. ta pasakaitė

patiko, kad 
laikytis to kurpio nu-istaty- 
mo. Nors man jau suėjo 
71 metai, aš turiu tiek dar
iu; ir uz.iėmimo, kad apie; 
senatvę neturiu kada nei i 
pagalvoti.’’

taip
nutariau irgi

Anelė Liutkuvien:

NUPLAKĖ PREZIDENTO i
TRUMANO DUKTERĮ

Margareta Truman’aitė, 
prezidento duktė, mėgsta 
koncertuoti, iki šiol spau- 
<’a ią toleruodavo, bet po 
koncerto Detroite kritikai 
be pasigailėjimo ją nupla-i 
kė. Tam vakarui ji buvo 
pasirinkusi keletą vokiškų 
dainų ir keletą daugiau am
bicingu numeriu.v; *.

Po koncerto kritikas Cal- 
lagban dienrašty “Free į 
Fre s?” pasakė: “Miss Tru-' 
negu kopdama Į aukštuo-į 
man padarytų geriau dai-,

OBUOLIŲ karalienė

Jean Boas iš Yonkers. N. 
buvo išrinkta obuolių karalie
ne ir užsidėjo obuolių
karolius, kuriuos ji gali, jei 
nori. su\.i įgyti-

Ryžiai su Suriu

Šešiems žmonėms paval
gyt imama šitokia propor
cija :

2 puodukai virintu ryžių.
Puodukas tarkuoto sūrio.
Kiaušinis.
* 2 puoduko kapotų pvnaeų. 
šaukštukas druskos.
Pipirų.
Truputis pieno.

Viską sumaišyk ir Įpilk 
apie šaukštą pieno, kad mi
šinys nebūtų persausas ir 
geriau laikytųsi krūvoj. Pa
dalyk iš jo rutulį ir pavo- 
liok duonos trupiniuose, ku
riuos patartina pirmiau pa- 
spirgint ant sviesto. Įdėk 
Į vidutini karštį (apie 350 
laipsnių) ir tegul kepa apie 
25 minutes. Duodant sta
lan, užpilk tomeičių sun
kos ir papuošk petruskos la-I»ra Bruce.

rodo savo gražumą Las Ve- (nuodama paprastas dainas, Pakalbinkite kaimynu* ir peliais, suvaikytom alyvom 
gas, Nev., viename viešbuty- įsius meno kalnus.” draugus užaiaakyti “Kelei- be kauliukų, ar kitokiu bu-
je- | Gi “Detroit News” kriti-;vj.” Kaina metama $3. 'du, koks geriau patinka.

i

ŽADA “STREIKUOTI“ l’Ž VYRO LAISVĘ

Mrs. Ruby Smith žada atsisėsti ant valstybės departa
mento laiptų ir sėdėti, kol kas nors bos daroma surasti 
jos vyrui, kurs 1948 metais spalių 19 d. dingo be žinios 
komunistų užimtoj Kinijoj.



Kr. -iu, Gruodžio

|lš Plataus Pasaulio
KELEIVIS, SO. BOSTO?; Pnsir.pb

Čechijos “Amnetija” Italijos Streikas

Čechoslovakijos vyriausy- į Komunistu vedamos Ita- 
he buvo paskelbusi ‘\unnes- lij°s unijos gruodžio 1 d. 
tija visiems kunigams, ku- buvo paskelbusios vienos 
iie buvo areštuoti. Bet da-,dienos generalini streiką, 
bai y atikana* praneša ga- i bet tiktai ketvirta dalis or- 
\ ęs žinių, kad bolševikų po-1 ganizuotų darbininku tame 
licija vėl areštavo 250 kuni- streike dalyvavo. Kai ku- 
“U ir Įmetė juos i kalėjimus, j riose pramonė šakose ir

amnestija'* pasi-Į kai kui iuose miestouse ge
neralinio streiko visai ne
galima buvo pastebėti.

Bolševikų
rodė tik farsas ir apgaulė.

Kanados Eglaitės

Kanada išveža labai daug 
kalėdinių eglaičių i Jungti
nes Amerikos Valstybes. 
Daugiausiai Kanados eglai
čių yra parduodama Nevv 
Yorko mieste ir pietinėj 
Naujojoj Anglijoj, bet Ka
nada eksportuoja eglaites ir 
Į Europą. šiais metais 
virš dvejų milionų eglaičių 
iš Kanados jau išvežta i J. 
A. V.

Izraelio Kvota

Amerikos vyriausybė pa
skelbė, kad ji pripažįsta į 
naujai susidariusiai Izraelio) 
valstybei imigracijos kvotą 
100 žmonių per metus. Vi
som^ valstybėms kvotas nu
statė kongresas, bet nusta
tant tas kvotas Izraelio dar 
visai nebuvo. Todėl tai vai-'

PO MIRTIES PALIKO DAUG TURTŲ

Chicagoje mirė senukė Mrs. Linda Bell Titus Knox. 94 
metų. Jos palikime senose dėžėse atrasta daug deimantų 
ir kitokių brangenybių, apie kurias niekas nieko nežinojo. 
Turto ji paliko už virš virš miliono dolerių.

Iriu, kad Maikis su Tėvu, “gar- doj. Su pirmu laišku prašau pri- 
Siuoju generolu,” įneštų džiaug-
smo į mano kasdieninius rūpės- a. Grušas,
čius. Siunčiu pinigus. Su pa
garba jūsų,

Karbora David. 
branch, Mich.

8X78 Central, 
Detroit, Mich.

Maikio Tėvo Kraičiui įsa" b,u
Kraitį papildė:
J. Towel, iš E. Windsor Ilill, 

Ont.. $1; J. Stradomsky iš Deh- 
li. Ont., $1; Wm. Rimkus iš 
Herrin, III., 50c; St. Skreba iš 
Chicago, 111., 50; J. Grabauskas 
iš Cliffside, N. J., 50c; M. No- 
vackas iš Los Angeles, Cal.. 
50c; W. Reder iš Bridgeport.

PIETŲ AMERIKOS
Apie save ....Lietuvių gyvenimą pažinote 

darni virš 2’> indų einantį

l'aiešl au apsivedimui lietuvaitės. 
As esu pa- ii m imis vaikinas ir n<»

' l iu j ii iiasii merginą, kuri galėtų 
bąli farmerka. 1‘liiOs.tiiu žinių apie 

; save suteiksiu imt laiškų. Manu ad-

V. Asanis,
102 Tappan Street, 

Ki-ainy, N. -I.

( IU i

s kaily -

• Ariteaiinos Lietuvių "Balsą.”
i a. iiia de < v.rreo 
liepų:,lira Argentina.

l’rafuilli. I liu kuiliu $2 ' lutus, *1 
pusmečiui.

SANDELIS ŽOLIŲ 
KNYGŲ

Šitos žolės yra 
liuese suilvtvs ir

IR

sutaisytos, pake- 
vailzijamus kaip

1950 KALENDORIAI 1950 Nuo nervų sugedimo, išva giu, b.—
miejtčs, stiklu jojimų, gaivos ir spi'an. 

Biznio kortelės su l‘.»50 Kalenda- do skaudėjimo, ausy. e cypimo ir it.
rium antroj pusėj- -Kėni už $C.OO. sf 1 .**0.

Užsirašyk paveiksluota mėnesini Nuo cukrines ligos tiL.įlieti- ,,
žurnalą "Lietuvių Naujienas,” 22 $!.•)•*-
puslapių, $l.'»o metams. Dovanai J Nuo kosulio, dusulio, mailių asth- 
gausi 2 mažus kalendoriukus, kiše- mos, jialengvina atkosetų, varo bru- 
ninj ir sieninį. . (2)|da. oic.

I.i< tuvių N'au'irnos
Conn., 50c.; St. Yuskevičius iš , :«2 n. c-h st, i'č.iia-ie’pnia «. Pa.'»o._ Palengvina 

1 nes, 75c.Bridgeport, Conn., 50c. lr visė 
čia paminėtieji užsakė “Kelei
vi” sekamiems metams ir pa
linkėjo musų laikraščio darbi
ninkams puikios sveikatos.

i

Liuosuoja vidurius ir juos iiatai- 

reguliuoja ničnesi-
LIETUVIŲ KALBOS 

VADOVAS
..Lietuvių Kainos Vadovas yra
spausdinamas skubos keliu Bie- n<\ ... ....* Apsaugoja plaukus nuo slinkimo.

Nuo sutukimų, cik kudy:i. $1.00. 
Nuo sirenų ir inkstų skaudėjimo, 

75c.
Trajanka dėl arielkos, 73c; dides-

gėlų melodijų, o musų visai ne
būtų šioje ašarų pakalnėje. Tas 
gal nebūtų taip bloga, nes—ne
būtų musų, nebūtų nė musų 

jonistams’’

Skaitytojų Balsai
NAUDINGOS KNYGOS

Sveikata Ligoniams, gydymas ligų 
šaknimis, žolių žiedais ir lapais. 
Vardai lietuviškai, angliškai ir lo

tyniškai. Paaiškinimas xaip vartoti,

lefeldo spaustuvėj, Vokietijoj, 
ši knyga turės

700 puslapių, o kainuos tik 
$2.50. Užsiprenumeruoti ją ga
lima

daugiau kaip’ ^*uo v‘suk‘M reumatiškų sausgėlų,

stybei paskirta minimalinej vedant "velnio
kvota.

Gerbiama administracija i Pri- \aujos Dainos 
nereikėtų siunčiu 5 dolerius: už 

vaikus

lietuviškai. Kaina $1.00, apdary- c;u užsakvmu reikia prisiųsti ir
ta .................................................. $1.25'

Švedijos Neutralumas

Švedijos vyriausybė pa
kartojo savo nusistatymą 
nesidėti i šiaurės Atlanto 
Gynimosi Sąjungą. Jos mi
nisterių pirmininkas, Tage 
Erlanger, socialdemokratų 
suvažiavime aiškino, kad 
Švedija ir toliau laikysis 
politikos nesidėti i jokias 
karo sąjungas. Karo atve
ju Švedija tikisi likti neut
rali.

Indonezijos Laisvė

Pagal susitarimą su Olan
dija nuo š. m. gruodžio 27 
d. Indonezija skaitosi visiš
kai nepriklausoma valstybė 
ir perima galutinai krašto 
tvarkymą iš olandų. Nuo 
tos dienos Indonezija bus 
Jungtinių Indonezijos Vals
tybių dalis. Su Olandija 
bus ^laikomi tiktai labai 
palaidi ryšiai.

į tikrąjį kelią.

Keleivi” Greičia«Ma»» Mokytojas Anglų Kai-į- bos ...............-......................40e!metams, knygutei apie kunigų Paslaptis Kozirom Lošti iš Pini-'
o likusius $1.50 Mai- s*

Bet man lenda nuodėminga Kiui už mokslą apsimokėti.
celibatą.

mintis į galvą, kodėl pirmieji
tėvai, turėdami laisvą valią ir ęhfeago III
turėdami pasirinkimą likti ro
juje ar “nusidėti.” pasirinko j 
nuodėmę, o ne rojų? Kodėl jie 
tą padarė?

B. Orlouskis.

Maršalas Timošenko Labradoro Kasyklos

Aš galvoju taip: jei rojus 
butų buvęs toks malonus, kaip 
mums pasakoja jo “ekspertai,” 
tai žmonėms nebūtų buvę pras
mės ji mainyti į musų skurdų 
gyvenimą. Matomai, kas nors 
buvo negera su tais rojaus ma
lonumais. Buvo, tur būt, taip, 
kaip dabar yra su Stalino “ro-

—
Gerbiama redakcija • Kasdie-. 

ninių rūpesčių ir darbų sukury: 
buvau užmiršus pratęsti prenu-į 
meratą. Aš nenoriu s 
savo draugu “Keleiviu

$1.00
Kas pirks visas sykiu, kaina $2.50. 

Perkant po vienų, pilna kaina. 
Paulus Mikalauskas,
73 Compton Street,
Boston IS, Mass. 111

SANDĖLIS KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ

. w . , . .. i Aukso. Altoriukas, maldų knygameratą. As nenoriu skirtis SU ‘ Tilžės spaudos, gražiais eeluloido

Baikite Savo 
Kančias

Nuo šlapinimosi bemiegant, 75c. 
Žolių galite gauti ant svarų. Ra

munės $1.75, Pelunas 75c, Valerijo- 
žemiau nurodytu adresu.Inas $2.5o, Trukžolės *i.«»o. apyniai 

I $1.75, Kadugių uogos $1.00.
Jeigu nerandate čion patinkamų, 

I kokių jums reikia, tai atsiųskite lOc 
I štampą, o gausite surašą visokių žo- 

lią. _ M
M. Z1 KAITIS,

335 Dean ’ierr, Spencerport. N. Y.

pinigus. Adresas:
Juozas Audėnas,

14 Townsend Street, 
Boston Roxbury, Mass.

(52)

NEBŪK ŽILAS

Iš Europos praneša, kadį
sovietų valdžia paskyrė) Newfoundlande, Labrador 
maršalą S. K. Timošenko! pusiasalyje, atrastos turtin- 
vyriausiu Rusijos vakarinių j gos geležies rudos atsargos, 
armijų vadu. Jo žinioje bus'kurios jau pradedamos 
rusų armijos Baltijos kraš-į kasti. Ateinančiais metais 
tuose, Vokietijoj ir Austri-’Labradoro geležies rudų 
joj. Lenkų armiją jau tvar-į kasyklose jau dirbs 10,000 
ko sovietų maršalas Rokos-i darbininkų. Kasyklos yra 
sovskij. Timošenko pagar- ant Quebec-Labrador rube- 
sėjo ]941 metais kare prieš žiaus ir i-udų atsargos jose 
vokiečius, o paskui apie ji apskaičiuojamos virš 500,-

j ūmi.” apie kurį mums pasako- 
Kanados provincijoj ja bolševikai. Iš tolo jis nei

mažai bebuvo girdėti. 000,000 tonų.

KAS MUMS RAŠOMA
“Pagrindiniai Faktai“

Koks tai geras žmogus man

dėjus, jų prigimtis iš nenuodė
mingos virto nuodėminga.

Vietoj to, kad visame kame

šio nei to, bet kada koks ame
rikoniškas bolševikas į jį pa
kliūva ir pagyvena, tada visi 
rojaus malonumai virsta pra
garu ir žmonės bėga iš Mask
vos rojaus, kaip nuo pavietrės, 
o ištrukę iš ten sakosi, kad jie 
buvo Įtikėję j svajonę ar Į sap
ną. : »^} Į

Aš musų pirmųjų tėvų visai 
nekaltinu. Manau, kad ir aš 
jų vietoje ne kitaip bučiau pa
daręs. 0 je: taip. tai aš nema
nau ieškoti kokio tai išganymo, 
kuri siūlo man atsiųstoji knv-' 
gutė.

J. L. Sabulionis.
Albertston. N. Y.

atsiuntė “Apaštalo Jono Evan- buti Dievui, jie;
ge ją. gražiai išleistą knygų-. klausė šėtono ir tuo pačiu.nu-;

Apie SLA Antrą Apskritį

_. x _ .. ,------------------ - — „----------- , SLA antro apskričio metinis
ę, įetuvių Misijos Draugijos traukė savo ryši su Kurėju ir. kuopų suvažiavimas įvyko jau 

tapo ‘velnio vaikais’.”leidinys. Pradėjau tą evangeli 
ją vartyti ir trečiame puslapyje 
užtikau tokius “pagrindinius 
faktus” apie žmogų:

“Musų pirmieji tėvai—Ado
mas ir Ieva—buvo sutverti su

Stebuklingos gyduolės kurios pa-

ir no- viršeliais, $1.75.
1 Vainikėlis, mažesnė jaunimo kny
gutė, 75c.

Didysis Atlaidų šaltinis, extra 
stambus raštas seniems ir mažai 
matantiems, graži popiera, puikus 
apdarai, su kryžium, $4.00. 

j Gyvenimas Šventųjų per metus,
$4.00.

Evangelija ir Lekcijų Knyga, ap-; 
daryta, $3.00.

Kur Bakūže Samanota, pasakų į 
knyga, $2.00.

Juokų vežimas ir daugelis funių.
35c.

Naujas Savizrolas, didis štukorius,
50c.

i Biblija, pilnas šventas raštas seno 
; ir naujo testamento, apdaryta, $2.50..
1 Vaide lot ka, apysaka senovės lietu- ... ... . , ....

vių papročių, su paveikslais Pilies n?‘^,,na z,'u"?4. plaukų slinkimą ir 
Naugardžio ir niekad neužgestančio • š,as P^va etų
aukiu*o 75c turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen-

į| Praloto Olšausko lr jo meilužės ka; arba pleiskanuoja niauki Jos 
i —...oVo o^. į atitaiso žilus plaukus kokie buvo, bet

• Girtuoklių gyvenimas, gadzinkos,
35c.

i*

Arthritis, reumatizmo . skausmus, ; 
raumenų įtampą, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku- ) 
rios ėjo iš kartos i kartą. Sudėtis ! 
grynų žolių, daugelis jų yra re- ' 
ios ir brangios.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 2— į 
(S 1.25) — sėkmingai vartojama I 
nuo reumatizmo, arthritis bei i 
lumbago daugelio dėkingų žmo
nių.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 5—
I ($1.25)—nuo galvos slogos. ši 
i arbata turi cininos žievės ir tuoj 

veikia.
Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 12— 

($1.25)—nuo kosulio ir krutinės 
užsikimšimo. labai veiki ir vai
kams galima saugiai duoti..

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
($1.00)—GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia greitus rezultatus 
skilvio ligose. Puikiai 'iuosuoja j 
vidurius, juos sunormuoja.

STANIS Analgesie SALVE— 
($1.00)—duoda STEBĖTINUS re-

Raktas į laimingą gyvenimą, 
ta knyga atdarys 
$1.00.

. nėra oazai.
resnio iki šiol 
neatidėliodami ilgiau.

uz jas ge- 
išrasta. Kreipkitės

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
haltųjų, sėklos nu
bėgamo, gimdos 
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 kuno dali, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų iš
sakyta, liet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kuno dalis. Svaras 
Auksiniu šaknelių kainuoja

KS15.00. Perkant mažiau, unci- 
Kaina $z.vv.»

duris' slantvbfu JeiKu nebusite pilnai patenkintas, j ja kainuoja $1.00. 
I > 4, • jums pinigai bus sugražinti.

Kaip gali giliukingai lošti einikį. | 
25c.

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

Lengvas Budas Išmokti Angliškai į . 5rbaf «*™>kėt pašto-
'riui kaip atneš vaistus.

FLORAI. IIERB CO.
Bot .3(15. liepi. 5. < linton, Indiana I

kalbėti, 35c.
Kaip gali gyventi 100 metų, 25c.
Apie raganišką lazdelę, graži pa- j_____________ __________________
If 25c
Stebuklas kūčios naktį ir pasaka SIUNTINIAI J EUROPĄ 

apie čigonus, 25c.
Lietuviams Remti Draugija

siunčia Europon lietuviams
i tremtiniams siuntinius dvejopo 

Istorija apie gražią nevalnir.k-,, didžjOj $7 5f) ir po $K0. Supa.

Onutės laimė ir balta vergija, 40c. 
Lietuviška Virėja ir Kepėja, $1.25. 
Apie L'rlika, didelį razbaininką. 

25c.

Neužmokamas žiedas, graži paša- kavimas ir kitas darbas atlieka- 
ka, 25c.

Gudrus piemenukas, graži pasa
ka. 25c.

Talmudas žydų ir jo slaptybės,
25c.

'mas veltu:.
Už $7.50:

2 sv. kavos, t sv. sviesto, 1 <v. pie-
i prieš viena mėnesį, to suvažia- zuhatas. kai vartojama r.uo neu- 

‘ -. ' ritis. sciatica, reumatizir. • ir ar-_ Vimo protokolas Tevyneje i thritis, krutinės, nugaros skau-Nežinau. koks geradėjas pa 
norėjo mane atversti į gerą ke- paskelbtas gruodžio 2 d. 
lią ir prisiuntė man liudijmą, Antras SLA apskritis 
kad aš esu “velnio vaikas” ir v ’enas veikliausių visoj Ameri- 
gimęs iš nuodėmės. Bet aš tam Rodos nė vienas apskri-

dėjimo ir užsikimšimo. Reikia 
trinti raumenis nuo drebulio, slo- 

yra gų ir šaltų kojų. Staiga susige
ria į odą ir ilgai laikos: šilima. 
Švelnina ir akstina kraujo apy
taką, tokiu budu išblašk" kūne

nenuodėminga prigimtimi, bet geradariui norėčiau pasakyti ^.J^ra_5į€k1 »ukayf' Susivie- antus^^it money or-
užtai su laisva valia rčnktis §taj jęa; 
tarp gero ir blogo.

i nijimo reikalams ir Lietuvos
Prileiskime valandėlei, kad va^av’mo darbui, kaip musų 

“šėtono gundomi, jie patikę- musų “pirmieji tėvai.” kuriuos an5J'asis SLA apskritis, 
jo jo melui labiau, negu Dievo rašytojas Melville vykusiai va-' <>eigu paimsime dabar veda- 
žodžiui, ir paragavo uždrausto <iina “orchard thieves,” nebūtų SLA .nau^ nariM gavnmo 
vaisiaus. ragavę uždrausto vaisiaus? Jie,' v’aJ1?’ *al cr cia antras apskritis

“Taip darydami jie nusidėjo, tur būt, ir šiandien dar vaikš-
“Iš čia aišku, jog jiems nusi- čiotų po rojų ir klausytų an- 

* - -

SUSIVIENIJIMAS U ET!j VIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

Tl'RTAS SIEKIA VIRS $2^0.000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoję pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kropą arba į Centrą adre- 
sv.odamas:

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

gerai pasirodo. Jis siuntinėja 
kuopoms laiškus, ragindamas 
kuopų organizatorius įsitraukti 
i tą vajų. jis ragina ir per radio 
visus lietuvius, ypač jaunuosius: 
dėtis i SLA. Tokių pastangų 
verbuoti naujus narius nedaro 
nė vienas kitas SLA apskritis.

Atkreipiu visų dėmesį j mu
sų antro apskričio varomą va
jų ir kviečiu tuos lietuvius, ku
rie dar nėra SLA nariais, dėtis 
prie tos organizacijos.

J. Arlauskas,
Buvęs 2-o Apskr. Sekr. 

Boston. Mass.

deri, įdėdami 10c kožno daikto 
persiuntimui. MES ABMOKAM 
PAŠTĄ jei užsakymą- siekia 
$2.00 ar daugiau. (50)

Z. G. STANIS COMPANY 
Chicago 8. III.

2822 Archer Ave.. Dept. K,

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Ijiida
2 tomai. 1300 pusi. ’T

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $11-00-

Pinigus siųskit su išsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

AR PASENAI PASIEKĘS 40? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautie-i nuvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau ' vaistais,
žolėmis, ką veikia greitai, bet šv • ką grą- 
žina energiją ir gyvenimas vėl p- laro malo
nus. Ko laukti? Tuoj užsisakyk populiarės 
Herb Te*, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA 17
Kainuoja $1.10 su prisiuntirnu; tonikas re
guliuoja sistemą ir buvo išrasta- P*r. daugel) 

metu patyrimo ir mokėjimą -umai-yti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliaro.

SANITAS HERBS
US Bfilvaakaa Ava^ Chicago 22, UL

(52)

ALEKANDER’S CO.
414 West Broadw«ay 

South Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
r.egali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios_ žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimų 
atviru ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomo® 
ypatybės palengvina jūsų skaudėje 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-

, i-i-i no milteliu, 'fz sv. arbatos, I kvorta I ti. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių Je!gu kas norite dar kitokių kny- ali.. ’ sv ^balėbu. -2 i ta nti naiaiinn nie-_ . - , • i •„ .n . - .aliejaus, 4 sv. cukrau?gų, tai atsiųskite 10c štampą, o sv 'taukų, 1 kenukas gabalėlių, 2 
kondensuoto

nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIAS1S. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S F<M)T, su-

gausite katalogą.
M. ZUKA1TIS

335 Dean Terr, Spencerpert. N. Y. ...---------------------------------------------------- 3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv. j stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų
j pieno miltelių, sv. arbatos. 1 kvor- 
j ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga- 
’ balelių, 2 sv. taukų, i ’Ą sv. sausos 
dešros, i kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
reikia pasakyt, ką daryti su siunti-

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Domo Butkaus ir Al

fonso Daktaraičio, kilusių iš Ma
žeikių apskrities, Klykolių kaimo, 
Amerikon atvažiavusių prieš 20 me
tų. Atsiliepti šiuo adresu:

Albinas Rimdzevičius.
10 Colin St.. Barnoldswick,

Nr. Cobne Iminės, 
l England.

Paieškau Juozo Stonio, kilusio iš 
Šiaulių apskričio, Užvenčio pašto, 
Daugvetų kaimo; jis buvo siuvėjas 
iš amato ir išvažiavo Amerikon apie 
30 metų atgal. Aš esu jo sesuo, 
Magdalena Stonaitė. Prašau atsi
liepti šiuo adresu;

Magdalena Vosylius, 
Independencia 1102-28,

Mar dėl Platu.
Republica Argentina.

Paieškau seserų Kaziunės, Marijos 
ir Petrės Petraičiučių, kurios gyve
no po numeriu 22 Hasting St., Cam
bridge, Mass. Prašau jas atsiliepti, 
arba kas apie jas žino malonės man 
pranešti, už ką aš busiu labai dė
kingas. Turiu svarbų reikalą prie 
jų. (50)

Joseph Petraitis,
4352 S. Western Ave., 

Chicago 0, III.

APSIVEDIMAI
Paieškau vyro nuo 55-00 metų tik

slu apsivesti. Turi nusimanvt apie 
pataisymus prie namo. Kad nebū
tų girtuoklis, biednas ir paliegęs 
nuo pačios. Aš esu našlė, turiu iš
mokėtą namą ir gražiai gyvenu iš 
rendų. Norėčiau ir gerą draugą.

Mrs. P. Ix>msargis,
1X14 Po. Water St., Philadelphia, Pa.

(51)

pieno ir 2 gabalai muilo.
Už $10:

niu jeigu jfį nebūtu galima nurody-

tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusio, 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
’-O Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo na- 
vargtisių, perštamų ir 
niežiančių kojų. D-guio 
Ointment ' yra parduo-

tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto-! damas po 75c., $1.25_ir 
vykios vadovybei ar grąžinti siuntė- i $3.50. Pirkite vaistinėse 
jui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės Chicagoje ir apylinkėse 
apmokėti. j arba atsiųskite rrmnev

Užsakymus ir pinigus prašome šių orilerį į:
sti mums žino adresu:

Lithuanian Aid Association, Ine., 
09 VVard st.. Worcester. Mass.

Paieškau gyvenimui draugės tarp 
25 ir 40 metų amžiaus; gali būt 
mergina ar našlė, tik pageidaujama 
tremtinė, iš DP, gyvenanti Kana- j

LEGULO. Kent. 2. 
4M47 W. lith Street,

CICERO 5». ILL

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiurą 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, liet 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. (kaunama "Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadvray, South Boston 27, Maaa.

r



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 49, Gruodžio 7, 1949Puslapis Aituataa

LIETUVIŲ PILIEČIŲ LIETUVIŲ KULTŪROS 
DRAUGIJOS RINKIMAI RĖMĖJAI BOSTONE

KALĖDŲ EGLUTĖ
LIETUVIŲ VAIKAMS

PROF, KONČIUS DIRBA ŠIPJARDE BUS DARBO KOLUMBIJOJ GIMĖ
MOKSLINI DARBĄ 7,280 DARBININKŲ PENKETAS BERNIUKŲ

2 NAMAI

Sekančią savaitę, gino-! Bostone veikia lietuviška* 
džio 15 vakarą. South Bos- mokykla, kuri turi 60 moki-
tono Lietuvių Piliečių Drau
gija rinks valdybą ateinan
tiems metams. Visi susido-

nių ir veikia dramos studi
ja, vedama artisto H. Ka
činsko, su 20 mokinių.

mėję, kas bus išrinktas pir-!Toms mokykloms remti
mininku—adv. Grigalius ar 
adv. Kalinauskas. Supran
tama, šalininkų turi ir vie
nas ir kitas. Kalinausko ša
lininkai sako, kad reikia 
balsuoti už ji, nes jis geras 
vyras ir dar nėra Piliečių 
Draugijos pirmininku bu
vęs, o adv. Grigalius ir da
bar pirmininkauja.

Bet adv. Grigaliaus šali
ninkai kitaip galvoja. Jie 
sutinka, kad p. Kalinauskas 
yra geras vyras, bet, jie sa
ko, adv. Grigalių mes jau 
žinom, kaip jis dirba. Jis 
nupirko mums puikiausi So. 
Bostone banko namą už la
bai prieinamą kainą: jisai 
išsirūpino

praeitą šeštadieni susibūrė 
Lietuvių Kultūros Rėmėjų 
ratelis, i kuri prisidėjo jau 
apie 50 narių. Nariai pasi
žadėjo mokėti i mėnesi po 
SI mokyklų rėmimui.

Ratelio valdybą šiuo me
tu sudaro: pirm.—K. Moc
kus, vice-pirm.—Dr. M. 
Gimbutienė, sekr.—Dr. J. 
Gimbutas, ižd.—A. Matjoš- 
ka ir valdybos narys St. 
Lazdinis. Nauja organiza
cija tikisi, kad atsiras ir 
daugiau lietuvių kultūros 
rėmėjų, kurie dėsis prie to 
reikalo.

LSS 71 Kp. Susirinkimas

Socialdemokratu

vai. po 
Lietuviu

pietų. L am bridge 
Klubo patalpose.

jų Alėtų klubas galėtų jau 
persikelti Į naują vietą.
Tam tikslui adv. Grigalius. , ,, . ~ ~
turi jau pasamdęs architek->82fJJ?ain st'. Bus renkama 
tą ir planai iau padaryti. valdyba almantiems me- 
Taigi reikia leisti p. Grigą-' 
liui pradėtąjį dalba užbaig
ti.

Sekančią savaitę ketvir
tadienį matysime, kaip pa
sisakys Piliečių Draugijos 
didžiuma.

Prie progos galima pra- UO1)O" ' 
nešti, kad South Boston i Sekr.
Savings Bankas jau persi-j ________
kėlė Į naują vietą ir senąjį
jo rūmą jau galima remon
tuoti : dabar ieškoma tinka
mų kontraktorių.

Narys.

Gruodžio 31 d.. 3 vai. po 
pietų. Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje ruošiama visiems 
Bostone gyvenantiems lietu
vių vaikams Kalėdų eglu
tę. šią šventę rengia South 
Bostone nuo šios vasaros 
galo susikurusios lituanisti
kos mokyklos tėvų komite
tas ir mokytojai. Nežiūrint 
trumpo laiko ir sunkių sąly
gų. ši taip svarbi musų au
gančiai kartai mokykla pa
mažu plečiasi ir sėkmingai 
veikia.

Kaip teko girdėti šiai eg
lutei yra sudalyta iabai 
įvairi ir nuosakinga progra
ma, kurią išpildys šios mo
kyklos mokiniai. Kalėdų 
senelis tikimasi irgi aplan
kys su dovanomis šį paren
gimą. Bus ir “laimės šul- 
nelis.’* kuriame kiekvienas, 
didelis ir mažas, galės iš
bandyti savo laimę. Kvie
čiami atsilankyti visi šios 
mokyklėlės mokinių tėve
liai, pažįstami ir šiaip visi 
vietos lietuviai su vaikais ir 
kartu praleisti jaukioj ir lie
tuviškoj dvasioj kelias va
landas besidžiaugiant musų 
jaunaja kaita.

—J. M.

X-Spindulių Nuotraukos
Dar Yra Daromos!

Retam tremtiniui pavyks
ta šiame krašte gauti darbą 
pagal savo specialybę. Ta
čiau prof. Ignas Končius 
jau dirba Bostono Tufts 
College. Lietuvoje jisai pro
fesoriavo Kauno Vytauto 
Didžiojo Universitete, ves
damas eksperimentinės fi
zikos katedrą. Tufts Col
lege prof. I. Končius ir vėl 
dirba savo specialybėje — 
fizikos departamento elek-, 
tronikos tyrimo laboratori
joje, tyrinėdamas aukštes
niųjų atmosferos sluoksnių 
jonisferos išelektrėjimą. 
Profesorius yra dėkingas 
vietos lietuvaitei p-lei L Ju
rėnaitei, kuri iam padėjo 
gauti ši darbą. Prof. I. 
Končius Lietuvos studentų 
ir šiaip jaunimo buvo labai 
mėgiamas.

Skautai ir skautės i ink i 
sėkmės savo vietininkui 
naujoje ‘‘alma mater.“

Gera.

Elektros Darbininkai
Bylinėjasi Teismuose

Miesto majoras gavo laiš
ką iš krašto gynimo sekre
toriaus, kurs praneša, kad 
Bostono laivų statymo dirb
tuvės turėsiančios užtenka
mai darbo 7,280 darbinin
kų ir naujų darbininkų atlei
dimų nebus reikalo daryti.

RADIO PROGRAMOS

Medellin mieste Kolum
bijoj, darbininko Alfonso 
ir Marria Arroyave šeimo
je, gimė penketukai, visi 
penki vaikai berniukai.

Reikalingas Kontraktorius 
Klubo Namo Remontui

1 Dorchester, parduodami 2 namai 
viso 12 šeimų (po 6 šeimas, 5, 6 ir 
6 kambariai). Maudynės ir kiti 
įrengimai. Labai geras pirkinys 

j dėl “investmeat,” nes j metus na-
! mai duoda $3,144 pajamų, o kaina 
j tik $12,500 už abu namu.

B. Kalvaitis,
545 E. Broaduay, So. Boston, Mass. 

Tel. SO 8-0605.

j tams ir yra kitų svarbių rei
kalų, todėl visi nariai kvie-l 
čiami dalyvauti. Taip pat 
kviečiame atsilankyti nau
jai atvykusius .iš tremties 
socialdemokratus ar prijau
čiančius ir prisidėti prie 

reikimo.
J. Andrews.

Dar apie 300,000 Bosto
no gyventojų nedarė X- 
Spindulių krutinės nuotrau
kas. Dar yra laiko tą pa
dalyti. Nuotraukos daro
mos nemokamai ir visas rei
kalas užima tik porą minu-! 
čių laiko, nusirengti nerei-j 
kia.

Elektros darbininkų uni
jai suskilus teismuose už
vesta daug bylų dėl unijos 
iždų. Bolševikuo jauti tos 
unijos vadovybė visur iške
lia bylas prieš skyrius, ku
rie nori atsiskirti nuo uni
jos ir dėtis prie naujai su
kurtos elektros darbininkų 
CIO unijos. Ypač daug 
teismų Naujojoj Anglijoj, 
kur ta unija turi dau gsky- 
rių. Dabar teismas jau pra
dėjo pirmąsias tos unijos 
bylas svarstyti.

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį, 
sekmadienį per stoti WBMS 
1990 kil. (netoli WBZ sto-, 
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Jono Shurilos orkes
trą.

2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę, 

pasakys Valentina Minkie- 
nė.

I’o programui prašome: 
parašyti laiškeli ar atvirutę; 
i stotį \VBMS, 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
uay, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

APSIDRAUSK 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

South Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugija kviečia kontrakto
rius apskaičiuoti nauiai nu
pirkto klubo namo, 368-372 \V. 
Broaduay, So. Boston, Alass.. 
remonto darbus. Darbas susi 
dės iš geležies, plumbing, elek
tros, dažymo ir tt. šio remon
to apskaičiuoto.)ai turi buti at
sakingi asmenys. Platesnių in
formacijų dėlei kreipkitės pas 
architektą: VVilliam L. Galvin, 
386 Brattle St., Cambridge, 
Mass.

JOHN J. GRIGĄ LŪS, Pirm.

Kambarys su Šilima
Kambarys su baldais ir šilima. 

Prie pat gatvėkarių ir buso.
Mrs. Margaret Roland.

90 Lawn St., arti Dudley, 
Boston, Mass.

IŠSINUOMOJA BITAS
Iš trijų kambarių. 2X2—3 r d St.. 

So. Bostone. Kreiptis telefonu: A V 
2-7269, arba asmeniškai i Mr-. Stan- 
awhite, 44 Aspinwall RJ.. Dorches
ter.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus: 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Povilas Tautvaiša
. Bostono Nugalėtojas

Bostono šachmatų (chess) 
pirmenybes 1949 metams 
laimėjo Lietuvos meisteris 
Povilas Tautvaiša. Jis už
baigė pirmenybių rungty
nes visu 100z; laimėjimu 
ir yra Bostono šachmatų 
čempionas. Iš eilės lošikai 
pagal stiprumą užėmė vie
tas: (1) P. Tautvaiša 7-0: 
(2) Harlow Daly 5-2; (3) 
Kazys Merkis 3’2'3'2: (4) 
Schneider 3'2-3’e: (5)
Gring 3-4:
3-4; (7) Deerfield 2-o ir 
(8) Hollovvay 1-6.

Lietuvių šachmatininkų 
komandoje pirmame rung
tynių rate žaidė: Tautvaiša, 
Merkys, Sandargas, A. Ke
turakis, Staknys ir P. Ši
monis. Lietuvių komanda 
rungtynėse užėmė vieną iš 
pirmųjų vietų, ii tik pralai
mėjo prieš Boylston Chess 
Club, o tas klubas savo 
ruoštu pralaimėjo prieš 
Harvardo Universiteto klu
bą, kurį lietuviai nuveikė.

Skautų Džiaugsmas

Svarbus Tremtinių
Susirinkimas Šeštadienį

Šeštadieni, 
d., 7:30 vai. 
Petro lietuvių 
Įėję, 5th St.,

gruodžio 10 
vakare, šv. 

parapijos sa- 
So. Bostone,

Įvyks Bostono Lietuvių 
Tremtinių Ratelio visuoti
nas susirinkimas. Šiame su
sirinkime duos apyskaitą 
senoji valdyba, o po to bus 
renkama nauja.

Visus tremtinius prašo
me dalyvauti.

Ratelio Valdyba.

Kalakutai Šalpos Reikalams

BALF’o 60 skyrius Cam- 
zcv at-. u n bridge, Mass., lapkričio 20 

d. leido tris kalakutus lai- 
įmėjimui. Pirma praizą ga- 
ivo Monika Mackevičienė, 
antrą—Thomas Kartonas ir 
trečią—Aleksandras Mac
kevičius, iaunavedis, vedęs 
lapkričio T2 d. ir dabar iš
vykęs su savo jauna žmona 
praleisti medaus mėnesi j 
Floridą. Jiems linkiu daug 
laimės gyvenime. BALF’ui 
iiko šiek tiek pelno iš tų ka
lakutų. Ta proga tariu ačiū 
visiems už kooperavimą, o 

;Cambridge katalikų klubui 
i ačiū už patalpas.

J-tis.B.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime musų krautuvėj visokiu mažinu, iž- 

randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, »i«

(pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Bro*dway, So.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Ofiso Valandoa: mm t M 4 

tr IM T IU t
546 BROADWAY
80. BOSTON, 

Telefonas: SOUth

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Scredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvray
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.

Lapkričio 26 d. Bostono 
skautai sulaukė džiugaus 
Įvykio: sesė Birutė Jankau
skaitė ir brolis Petras Pel- 
džius susituokė. Džiaugia
mės nauju skautiškai-lietu- 
višku šeimos židiniu. Su 
skautiška šypsena ženkite, 
Birute ir Petrai, gyveniman, 
o “dieną tą, kai močios vėl 
šypsosis, mes sugrįšim Tė
viškės paguosti.”

Gera.

Legionierių Auxiliary
Ruošia Whist Parę

Šį šeštadienį, gruodžio 10 
d., legionierių S. Dariaus 
posto “auxiliary” grupė 
ruošia whist parę, posto pa
talpose, 265 C St., So. Bos
tone. Pradžia 8 vai. vaka
re. Bus gardžių užkandžių 
ir gražių praizų. Kviečia 
visus.

Komitetas.

Majoras Sako, Finansų
Komisijos Raportas Kvailas _____

Bo; stono miesto finansų 
komisija pirmadienį paskel
bė labai kritišką raportą 
apie Bostono parkų priežiū
rą ir iškėlė aikštėn visą eilę 
netikslumų. Majoras J. M. 
Curley tą raportą pavadino 
“kvailiausiu,*’ kokį jam ka
da esą tekę skaityti.
Dorchesterio Lietuvių

Klubo Susirinkimą.'

ši penktadieni, gruodžio 9 
d.. 8 valandą vakaro bus Dor
chesterio Lietuvių Piliečių Klu
bo susirinkimas ir valdybos at
einantiems metams rinkimas. 
Pageidaujama, kad rinkimuose 
dalyvautų visi nariai.

Yaldvba.

I Auto Otvners Finance 
kompaniją Bostone. Park 
Sq., pirmadienį įėjo viena.' 
jaunas banditas, atkišo re
volverį prieš 8 žmones ir 
pavogė iš vieno stalčiau.' 
$257, bet beskubėdamas 
paliko kitame stalčiuje $2.- 
000. Plėšimas įvyko 3:20 
vai. pavakarėj.

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

1950 METAMS
Musų Kalendorius 1950 

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

Kalendoriaus kaina 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 Broadway 

I South Boston 27, Mass.

■ i.

į)

T wįti-Lovom. 66 x 86 coliai.
vienui-v iena K<mtrnlč............
(yra ir kitų modelių ir šaižų)

* X-

&IANKET
Nustatyk pageidaujamą karštį—ir tepučia vėjai, 

tešala varvekliai. Jums šilta! Ir smagi šili
ma—BE SVORIO—veikia automatiškai per. 
naktį. Pasirinkit iš visokių spalvų—rausvos, 
melsvos. žalsvos. cedrinės — švelnutės ir

SKALBIAMOS! Barniam, sveikam miegui nėra 
nieko geresnio kaip GE automatiškas blanketas!

j3995
Išmokčtinai

TRISDEŠIMTS DIENŲ PASIŪLYMAS. Nusi 
pirk-ir l andyk 30 dienų. Jei nesutiksi, kad (Gen
eral Electric Automatiškas Blanketas yra ge
riausias daiktas miegui—atgausi pinigus.

BOSTON CiUlSUIV SHOPS 

Opft Saturdayi vntil Chrittmai 9:30 AJA. to 5:15 P.M.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE ft INSUBANCB |

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. S7 ORIOLE STKEBT 

West Kozbury, Ma—
Tel. PArkvrey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Rimbai Building 

.... Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų baliams, 
venis į namus ir salas. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1650 Columbia 
Ur.. So. Bostone. Tel. SO 8- 
2414.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Moven)

Perkraus tom
čia pat ir i to | 
limaa vietas.
Saugi priežiūra,

326 BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOutk Boataa 8-4614

1




