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Rusai Jau Turi Superbombos 
Didžiąsias Paslaptis

Maskvos Agentas Sėdėjo Anglijos Atominių Mokslinin
kų Viršūnėje; Davinėjo Žinias Rusijai; Šnipas 

Žinojo Visas Amerikos Paslaptis; Dabar 
Kalėjime, Bus Teismas; Didelis Su

sirūpinimas Amerikoje

Praeitą penktadienį Ame- darė savus atominius tyri- 
rikos federalinė policija nėjimus, bet naudojosi vi- 
(FBI) paskelbė nepaprastą1 sais Amerikos ir Anglijos 
naujieną, kad Londone su-; tyrinėjimais ir todėl atomi- 
imtas Anglijos žymiausias nių ginklų gamyboje galė- 
atominių ginklų žinovas, tu- : jo, palydinus greitai, pasi-, 
las Dr. Klaus Fuchs, kaipo vyti Ameriką. Planuojant’ 
Maskvos šnipas. Tas ang- ateities politiką tenka da
lų mokslininkas yra vokie- bar skaitytis su faktu, kad 
čių kilmės, naturalizuotas ir Rusija yra apsirūpinusi 
Anglijos pilietis ir nuo 1939 galingaisiais ginklais, 
metų dirba Anglijoj atomi- -------------------------
nių tyrinėjimų srityje ir nuo Darbo Federacija 
to laiko tas smpas davinėjo d • * r i
Maskvai žinias apie visas t NCS LrCfl, rld/lKO
atomines Anglijos ir Ame-
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Galingiausias Amerikos karo laivas “Missouri,” kartais vadinamas “Mighty Mo,” 
buvo įkliuvęs į dumblą netoli Norfolk, Va. Praeitą trečiadienį visa eilė valkčių jį 
nuvilko nuo seklumos ir jo dugne atrasta didelė skylė, padaryta velkant jj iš dum
blo. Paveiksle matyti, kaip valktvs tempia didžiulį laivą.

likos paslaptis.
Karo metu, kada Ameri

ka gaminosi atominius gin

Amerikos Darbo Federa
cijos ekzekutyvės tarybos 
posėdis priėmė griežtą nu-

kius, Dr. K. Fuchs su kitais ^ri.ra? Prieš I;?panijos fa
šistinio režimo pilną pripa
žinimą, kaip tą siūlo pada
ryti valstybės sekretorius. 

į A. D. Federacijos vadai sa-

anglų mokslininkais per tris 
metus dirbo kartu su ame- 
į ik i e č i a i s mokslininkais 
(nuo 1943 metų iki 1946 
metų) ir čia patyrė visais j ko, kad pilnas pripažinimas 
slankiausias atominiu trink-1 Ispanijos fašistinio režimoslapčiausias atominių gink 
lų paslaptis. 1947 metais
tas pats šnipas Fuchs buvo 
atvykęs į Ameriką ir čia pa
tyrė apie ruošimąsi gaminti 
vandenylio bombą ir, žino
ma, visas tas paslaptis išda
vė Maskvai. Šnipą Fuchs 
išaiškino Amerikos FBI ir 
.įis jau suimtas ir padėtas į 
kalėjimą Londone. Jis bus 
teisiamas už išdavystę, bet 
jo padaryti nuostoliai Ame
rikos ir Anglijos saugumui 
nebegalės buti išlyginti, nes 
per tą savo pirktą šnipą Ru
sija gavo patirti visas ato
minių ginklų paslaptis ir 
net dar negaminamos van
denylio bombos paslaptis.

FBI viršininkas Hoover 
sako, kad Maskva tą savo 
Fuchs’ą pasiuntė į Angliją 
iš Vokietijos, kaipo “antifa
šistą,’’ kad jis įsipirštų į 
Anglijos mokslininkų viršū
nę ir davinėtų už pinigus 
Maskvai visas patirtas pa
slaptis- Anglijos policija i 
praneša, kad Dr. K. Fuchs 
prisipažino buvęs Maskvos 
apmokamas šnipas. Gene
rolas Groves, kuris per ka
rą vadovavo atominių gink
lų gamybai, atominei kon
greso komisijai aiškino, 
kad Amerikos policija pri
ėmė tą Maskvos šnipą į J 
slaptąsias dirbtuves, kaip ir 
visus kitus Anglijos moks
lininkus, kurie čia buvo at
siųsti dalyvauti atominių 
ginklų tyrinėjime ir gamy
boje. Kaltė už to šnipo įlei
dimą į didžiąsias Amerikos 
ir Anglijos paslaptis krenta 
ant anglų neapdairumo.

Po visą Ameriką žinia, 
apie suėmimą Maskvos ato
minio šnipo Londone, sukė
lė nepaprasto susirūpinimo. 
Visos viltys, kad pasiseks 
ru^us toli pralenkti galingų
jų ginklų gamyboje subirė
jo į nieką, nes dabar jau 
aišku, kad rusai ne tiktai

panijos
butu didelis pasitamavimas 
bolševikų propagandai, o 
taip pat pasitarnautų ir 
įvairiems Lotynų Amerikos 
diktatoriams.

Iki šiolei Amerika, pagal 
Jungtinių Tautų organizaci
jos nutarimą, palaiko su Is
panija aprėžtus diplomati
nius santykius, bet paskuti
niu laiku tą nusistatymą 
mano keisti- Prieš tai ir 
protestuoja organizuoti dar
bininkai.
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400,000 Angliakasių Išėjo į 
Visuotiną Streiką

Prezidentas Pasiremdamas Taf tHartley Biliu Paskyrė
Komisiją Jam Rarportuoti Faktus; Paskui Kreipsis j 

Teismą Išleisti Indžionkšiną; Anglių Atsargų 
Yra Dviem Savaitėm

Rado Vieną Praeitos savaitės gale
Brink’n Revolveri Prezidentas pasiūlė anglia- nnnK o nevoiuerį kasiams ir kasykių savinin-

_ . . . „ . , , , I kams padaryti 70-čiai dienuGarsiojoj Brink o kornpa-, «paliaubag„ ir rimtai at; 
nijos plėsimo aferoj, kur naujjnti ir vesti derybas dėl 
vagys pavogė 1,-00,000 do- naujos darbo sutarties. Ša
knų grynais pinigais, poli-, vįnjnkaį ^ą pasiūlymą pi iė- 
eija vis dar tebesekioja jau I bet njainierių unija ne
atsakančius pėdsakus. Sek-, sutjko gį pirmądienį mink- 
madienį vienas policininkas . čtųjų anglių kasyklų darbi- 
Mystic gatvėje atrado re-ninkai> apie 400,000 mai 
volveri, kurs pasu odė es?s j nį€rių, išėjo į streiką. Ka

dangi anglių atsargų krašte 
yra tik dviems savaitėms 
tai prezidentas, pasiremda
mas Taft-Hartley įstatymu, 
tuoj paskyrė komisiją ištir

Brink’o tarnautojų revolve
ris, banditų atimtas iš vie
no tarnautojo laike plėši
mo. Policija stropiai ieško
jo keturių revolverių atim
tų laike plėšimo ir dabar gjnčo faktus ir jam rapor

Jfo&g/nunfau Siūlo Siūlo Farmeriams Norman Thomas 
Nevartoti H-Bombą Atsiimti Bulves 65 Metų Amžiaus

Federalinė valdžia pasiu- Amerikos socialistų parDvylika vadovaujamų 
Amerikos fizikos moksli
ninkų, kurie per kara daug riams “pirkti” iš valdžios as, praeitą šeštadienį minė- 

sandėlių 25 fftilionus buše- jo 65 metų sukaktuves. Ta 
lių bulvių po 20 centų už proga jo politiniai draugai

prisidėjo prie atominių ir 
kitokių ginklų išradimo ir

iš Maine vafetijos farme- tijos vadas, Norman Thom-

pagerinimo, skelbia, kad toną, arba po 1 centą už surengė jam pagerbti ban
vandenylio bombą galima 
padirbti ir ta bomba bus 1,

Stalinas Pirmas Kandidatas
Rinkimuose į aukščiau

sią sovietą Rusijoj pirmoj 
vietoj kandidatu išstatomas 
J. Stalinas, po jo eina ma
žesni bolševizmo didikai, 
kaip Molotovas, Malenko- 
vas, Beria, Voroši lovas, 
Bulganinas ir Kaganovič. 
Rinkimų komedija atsibus 
kovo 12 d.

LANKĖ IZRAEL

United Jevrish Appeal pirmi
ninkas. Henry Morgenthau 
Jr_ atvyko į New Yorką iš 
Izraelio, kur jis lankėsi šal
pos ir kitokiais reikalais. Jam 
vadovaujant Amerikoj- jau 
sukelta šimtai milionu dolerių 
Izraelio valstybei šelpti ir 
ginkluoti.

110 svarų Farmeriai už kietą Commodore viešbuty, 
tas pačias bulves kartą ga- New Yorke. Dalyyvavo 1,- 

000 kartų galingesnė, kaip vo iš valdžios aukštą kainą 300 svečių, kurių tarpe bu- 
atominė bomba. Bet tie (virš 2 dolerių už bušelį), o vo daug demokratų ir re- 
mokslininkai siūlo Ameri-, dabar jiems siūloma savo publikonų. Pirmininkavo 
kos vyriausybei, kad Ame- bulves atsiimti už nieką iv Community Church kuni- 
rika niekada tų baisiųjų su jomis penėti gyvulius ar gas J. H. Holmės. -Jubilė 
bombų nevartotų, jei kuri daryti, ką tik jie nori. Tik jatas gavo daug sveikinimų 
nors kita šalis nepavartos į rinką faimeriai negalės. iš visų Amerikos vietų ir iš 

bulvių parduoti, bet gali jas! užsienių.
naudoti pašarams ar trą-i Kalbėtojai pabrėžė Nor- 
šoms. Jei farmeriai už šitą‘ man Thomas “intelektuali- 
juokingą kainą nepanorėtų nį nuoširdumą” ir drąsumą 
bulvių “pirkti,” tai valdžia kovojant už idėjas. James

tos bombos prieš Ameriką 
ar jos sąjungininkus.

Mokslininkai turėjo savo 
pasitarimą Columbia Uni
versitete ir paskelbė visų 
pasirašytą įspėjantį doku
mentą. Mokslininkai sako, 
kad naujoji bomba sukelia 
šiurpą, apie ją pamanius ir 
reikia nuo to baisiojo gink
lo atsisakyti visoms tau
toms.

bulves sunaikins.

Bedarbių Skaičius

A. Farley,,buvęs pašto vir-
: šininkas Roosevelto admi- 
1 n i s t r a c i j o j, sakė, kad 
į “mums Amerikoje butų vi

Žymiai Padldė]O\ siems geriau, jei mes turė- 
įtume daugiau tokių žmo
nių, kaip Nomran Thomas.”Per sausio mėnesį nedar

bas Amerikoje žymiai padi 
dėjo ir bedarbių skaičiusUŽDARYS WALTHAM , aejo ir oeaaroių sKaicius i oiiciia iau

LAIKRODŽIŲ DIRBTUVĘ dabar siekia 4,480,000, ar- 5ARU’ “tiirih.ro 
ba veik visas milionas .dau
giau, negu buvo praeitų me-Dėl finansinių sunkumų 

Waltham žinoma laikro- tų gale. Prekybos departa 
džių dirbtuvė turės užsida mentas, skelbdamas tuose 
lyti, nes valdžios RFC ban-; skaičius, pastebi, kad ne-

BOMBĄ

Anglų “Intelligence Di- 
gest” praneša, kad jo turi
momis žiniomis Rusija jau

vieną iš ių užtiko. Ar tas 
pagreitins banditų sugavi
mą, matysime vėliau.

Policija Ieško
Fuchs9o Sėbrų

Amerikos policija nori 
pagauti į savo tinklą Mask
vos atominio šnipo Dr. K. 
Fuchs’o sėbrus čia Ameri
koje ir Kanadoje, kurie jam 
padėjo šnipinėti Amerikos

tuoti.’ Komisija turi fcaig 
darbą šią savaitę, o paskui 
prezidentas paves genera- 
liam prokurorui kreiptis į 
teismą, kad butų išleistas 
įsakymas (injunetion) mai- 
nierių unijai grįžti į darbą.

Bet kyla klausimas, ko 
kiu budu teismas priver.- 
400,000 mainierių grįžti į 
darbą, jei jie neklausys sa
vo unijos ir neis dirbti? 
Mainierių nusistatymas yra

atomines paslaptis Rusijos iabaį kovingas ir jie sako,
naudai. Greitų areštų ne
laukiama, nes policija ne
nori išbaidyti kai kuliuos 
šnipus, kurie dabar jaučiasi 
saugus, bet sekiojimo apa
ratas esąs paleistas į darbą. 
Areštuotas Fuchs, sako, iš
davęs visus savo bendra
darbius ir kitus Maskvoj 
agentus, su kuriais jam te
ko susidurti.

Prisiekusiųjų teismas 
Bridgeport’e, Conn., šį ant
radienį pradėjo svarstyti 
jaunos tėvažudės, Carol 
Ann Paight, likimą. Džiu- 
rių tarpe yra 9 motinos ir 
trvs tėvai.

kad jie nori darbo sutarties, 
o ne “indžionkšino.”

Laukiama, kad preziden 
to paskirtoji tyrinėjimo ko
misija ne tiktai raportuos 
prezidentui ginčo faktus, 
bet ir padarys pasiūlymą, 
kokiomis sąlygomis jau 19 
mėnesių užsitęsusį anglia
kasių ginčą su darbdaviais 
galima baigti- Jei tos ko
misijos raportas bus priim
tinas darbininkams ir darb 
daviams, gal streikas baig
sis ir be teismo įsikišimo.

ČANKAIŠEKAS
V£L PAIMS VALDŽIĄ

kas „ebenon dirbtuve, sko- darbo padidėjimas dau į b£mbĮ alba vandenylio 
Imti piniKV. Kongresmenas giausia. siejas, su žiemos ' b gako turi j. 
.1. W. McCormack kreipės., vidurio sezonu, kada suma dj b tris tokias bombas 
j prezidentą Trumaną, kad'zeja darbai prie statybos ir

atvirame ore. Palyginus su 
padėtimi prieš metus laiko, 
bedarbių skaičius dabar yra 
padidėjęs 1,816,000.

jis neleistų dirbtuvės užda
ryti ir kad iš valdžios ban
kų butų duodami pinigai 
dirbtuvei. Jei dirbtuvė už
sidarys apie 1,200 darbinin
kų neteks darbo.

Išsprogdino Gengsterių
Karaliaus Namus

Nežinomi piktadariai šį 
pirmadienį iš'sprogdino ži
nomo Los Angeles gengste- 
rio, Mickey Cohen, 100,000 
dolerių vertės palocių. Pats 
gengsterių karalius Cohen 
sprogimo metu nebuvo na
mie. Spėjama, kad “biznio 
konkurentai” pakišo gengs- 
teriui bombą.

-ieną jau išsprogdinoir
bandymui.

LENKIJA DRAFTUOJA 
MOTERIS J ARMIJĄ

Sumažėjo Valdžios
Tarnautojų Skaičius

Baigiant praeitus metus 
federalinė valdžia turėjo 
tiktai 1,981,156 tarnauto
jus, arba mažiau, negu ji 
yra turėjusi nuo 1942 metų. 
Daugiaašiai tarnautojų su
mažino krašto gynimo sek
retorius, atleisdamas iš ka 
ro žinybos Įvairių skyrių 
125,000 civilius tarnautojus 
ir darbininkus.

Lenkijos bolševikiška val
džia, vadovaujama sovietų 
maišalo Rokosovskio, išlei
do įstatymą, pagal kurį mo 
terys bus imamos Į ginkluo
tas" karo pajėgas karo tar
nybai. įstatymas išleistas 
šią savaitę-

Bolševikiškuose kraštuo
se moterys yra “sulygintos” 
su vyrais savo pareigose ir 
todėl turi nešioti ir šautuvą 
kariuomenėj.

Formozos (Taivvan) salo
je dar laikosi Kinijos nacio
nalinė valdžia, kurios prieš
akyje stovi prezidentas I.i, 
bet jis savo pareigų neina, 
nes gydosi Amerikoje- For- 
mozos politikieriai reika 
lauja, kad generolas čan- 
kaišekas paimtų vėl prezi- 

1 dento pareigas ir organi
zuotų nacionalinės Kinijos 
gynimąsi nuo komunistų.

“Laisvė Prieš Socializmą”

Krašto gynimo sekretoriaus 
padėjėjas. Slcphen Early. liu
dija senato prekybos komisi
joj apie reikalą padidinti 
transporto orlaivių skaičių, 
nes karo metu dabartins or
laivių skaičius hutų vbiškr.i 
neužtenkamas.

Republikonų partija nu
kalė 1950 metų rinkimams 
savo obalsį, kurs skamba 

(“laisvė prieš socializmą.” 
Partija sako, kad preziden
to Trumano administracija 
eina prie “planuoto ukio 
pagal socialistinių Europos 
vyriausybių pavyzdi” ir to

• dėl prieš tokią politiką ža-
• da vesti griežtą kovą. Už- 
' šienių politikoj republiko
nai žada laikytis bendros

I abiem partijom politikos.

%25e2%2580%259ctiirih.ro
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ANGLUOS RINKIMAI vyzdžiui, jų programa skei-. 
--------- bia, kad visiems Anglijos!

Anglijos parlamentas pa-j gyventojams turi būti '‘už
leistas. Nauji rinkimai bus'tikrinta pagrindinė egzis-} 

Politinės par ■ tencija." arba tam tikras ivasario 23 d. 
tijos jau išsirikiavo i kovą. 
paskelbė savo manifestus ir 
eina Į balsuotojus agituoti 
už savo programas. Politi
kos lauke varžosi svarbiau
siai trys partijos—darbie
čiai, konservatoriai ir iš po- 
litinio miego pasišovę kel 
tis liberalai.

ger uvio laipsnis, žemiau 
kui io niekas neturi nusileis
ti. Skamba puikiai, bet 
kaip praktikoje tokie daly
kai butą vykdomi? Kon
servatoriai irgi žada nepri 
kisti, kad Anglijoj atsiras-; 
tą bedarbiu!' Konservato- { 
riai priima visa socialinę

Darbo Partija eina i rin- darbiečių Istatymdavystę ir!

TVODU VYRAI NAIKINS Bl’LVES

žemės ūkio sekretorius. Charles Brannan (kairėj), tariasi 
su kongresmonu Guy M. G i lie t iš Iowa apie reikalą sunai
kinti 50 milionų bušelių bulvių. C. Brannan sako. kad 
bulvių naikinimas butų pigiausias būdas ju nusikratyti.

rės atsiremti kui' nore 
Amerikos “saugumo šie 
nas ” Kur tas bus ir kada 
tas bus. galėtų pasakyti gal 
tik atsakingieji Amerikos 
vadovai, arba gal pranašai., 
Bet kelias iš šalto į karštą! 
karą yra aiškus.

Kai kas deda viltis i gali
mą perversmą Rusijoj.

ge-Musų Šventė
• i liausią

Vasario šešieliktou artl Siam.ą.
Bet naši. Visos lietuvių kolo- j

tuščios, nijos Amerikoje subruzdo.
rinės diktatūros pa- Rengiamos prakalbos, kon- 

1
tokios v iltys yra 
Totalit
čios negriuva. jas reikia su- ceriai, vakarienės

, milionais žmonių ir su
baze iš ten plėstis 
Burmą, Malajus

ndiją?

ir kitokie
s nauti.

1
ir

Naujieji Lietuviu 

Transportai
Vasario 1 d. laivu “General

parengimai.
Vasario šešioliktoji šven-; 

čiama šiais metais liūdnose!
Lietuvos1

Klausimas yra aiškus, bet 
aiškaus atsakymo i jį nie 
kas neduoda. Negi siųsti 
Amerikos tankus į Indiki- 
nij -s džungles? Ar neuž
tenka sustiprinti Paeifiko

, apvstovose. is Lietuvos- laivyną ir bazes Japonijoj? 
gautas žinios sako, kad pik- - Ar negalinu 
tas okupantas veda bėgai nomine pagalba?

'testingą lietuvių tautos na?. prancūzai ir vieni 
kinimą. Kai aziatai negali

atsisoirti eko- 
O gal 
atsilai-

kitaip lietuvių sdvirskinti, Su tokiais “gal'
suvaryti i savo baudžiavos;jojimai:

Houtze' i Ne^v Yorką atvyko tvarką, tai griebiasi fizinio korėja apsupta 
naikinimo. Podėl momentas 

avariinamas.

Kinija
’ ir abe 
prarasta, 

ir susiduri - 
vis labiau

kimų kovą garsiai skelbda- visai negrasina panaikinti j 
ma savo pasiekimus- -Ji sa-Į draudimą ligoje, tik žada 
ko, kad jos buvo vienintelė jo tvarkymą pagerinti. Tuo 
vyriausybė Anglijoje, kuri atžvilgiu Anglijos konser-' 
savo rinkiminius pažadus vatoriai yra tikri “me-too”
tesėjo. Ką žadėjo, tą davė; politikieriai. ......... ■ ■ ............. ............
ir prašo balsuotojų pratęsti Popui eriškiausias konser •II* • J 1 _
jos mandatą, kad ir toliau; vateu-iu reikalavimas vra su- I -t L-1 £1X71 m/“V C1 I pn
galėtų vykinti gyvenimam mažinti mokesnius. Jie rei-1 V-JHlK YlIIlUbl LiCIlKiy IlcS
socialinę demokratiją. Svar-, kalauja panaikinti rac-iona- -------------------
blausieji Darbo Partijos vy vimą, sumažinti mokamas Sausio 31 d. prezidentas jis galėtų, bombai
riausybės pasiekimai 
tie:

nėra
ci.",

nedarbo.Krašte
bančiųjų skaičius Anglijoj 
siekė rekordinio skaičiaus. 
384,000 žmonių.

Darbo Partija, vesdama

įsspro
yra Ą-ubsidijus maistui pirkti ir, Trumanas paskelbė savo gus, būti saugus. Tokie ir 

žinoma, užtikrina, kad so-Įsakymą Atominės Energi- kiti “techniški” klausimai.
žinoma, bus išspręsti, o šiuo 
tarpu “šaltajame kare” nau- 

myboje ir gaminti “taip va jausia superbomba yra di
dinamą vandenylio ar su- delis psichologinis koziris 
perbombą.” Istoriškas pre- Amerikos rankose. Ta pek- 
zidento pareiškimas skani- iiškoji bomba sako Maskvos 

agresoriams, kad Amerika 
yra ir bus pasiruošusi jų ag
resijoms užkirsti kelią. 

x
Amerika neturi smegenų 

monopolio. Todėl, ką gali 
pagaminti Amerikos moks
lininkai, tą galės padaryti 
ir Rusijos mokslininkai. 
O ko negali patys surasti, 
tą padeda susekti šnipai, 
kaio K. Fuchs ir panašus.

žinoma. u/UMina. nau so
D- 'cializacijos jie tikrai nevy : jos Komisijai “tęsti darbą” 

‘ "'kins. visokių atominių ginklų ga-• Pa_ i . .... . . »__ i_-r_ __________________Viduryje stovi liberalai, 
kurie turi dar Įrodyti, kad 

pro- jie nėra mirę. Liberalų
tingų politiką, veik visiškai iš- . artija per paskutiniuosius 
vengė streikų ir. jei palyginti i du rr.etUS dėjo didžiules pa- 
nuostokus is streikų po pirmo' <;aR<ras atstatyti savo orga- 
ir po antro pasaulinio karo. tai
matysime, jog po pirmo 
Anglijoj buvo 18 kartų dau 
giau streikų, negu po ar.tro pa
saulinio karo.

Darbo Partija paėmė i visuo 
menės rankas ir veda visuome
nės gerovės 'interesuose apie 
2<>L Anglijos gamybos—gefe-į 
kelius, elektros ir gazo gamy
bą. anglių kasyklas, oro ir dali 
kelių susisiekimo.

Darbo Partija giriasi teisin
gu Įvairių produktų paskirsty
mu tokiu budu. kad turtingieji 
ir neturtingieji gyventojai gau-'

U:; nizacijas ir sukelti lėšas po- 
kar“ iitinei kovai. I rinkimus li

beralai keta 
kandidatu.

I
išeiti su 400

Nauji Leidiniai
AIDAI, mėnesinis žurnalas, ad

resas Kennebunk Port. Me.

I ba:
"Kaipo ginkluotų pajėgų vy- 

, riausias vadas aš turiu atsako
mybę daboti, kad musų šalis 
galėtų gintis nuo bet kokio ga- 

i limo agresoriaus.
“Todėl aš daviau nurodymą 

Atominės Energijos Komisijai 
tęsti darbą visokios rūšies ato
minių ginklų gamyboje, Įskai
tant ir taip vadinamą vanač- 
nylio ar superbomba. Kaip ir 
visų kitų atominiu ginklų ga

pirmas išleistas Amerikoje. 
Prieš tai žurnalas ėjo Vo
kietijoj. Schwaebisch 

na lygią dali esminių prekių Gmuend e, leidžiamas kata- 
(maisto. kuro). Tai buvo pa- likiškų inteligentų pasaulie- 
eiekta išlaikant racionavimą ir
laikant subsidijomis maisto 
produktų kainas žemas.

Darbo Partija Įvedė privers-
tina draudimą ligoje ir pasie
kė to. kad Anglijos gyventojų 
sveikatingumas yra daug ge
resnis, negu jis buvo bet kada 
praeityje.

Darbo Partija išplėtė sociali
ni draudimą, “nuo lopšio iki 
karsto.” užtikrindama globą vi-' 
fiems žmonėms ir panaikinda 
ma “purauzių" gėdą krašte.

Darbo Partija pratęsė vaikų 
mokslo laika nuo 14 iki 15 me
tų amžiaus. Pradžios mokyk
los išleidžia geriau paruoštus 
gyvenimo kovai jaunus žmones 
ir 'išleidžia juos stipresnius, 
^veikesnius ir todėl naudinge s
nius kraštui.

Tokie yra svarbiausieji 
punktai, kuriuos Darbo Par
tija nurodo balsuotojams. 
Ūkio atstatymas, butų sta
tyba, kėlimas eksporto ir 
gamybos buvo krašto vy
riausybės dėmesio centre.

Ar balsuotojai pritars 
Larbo Partijos vyriausybės 
vestai politikai ir ar duos 
mandatą tą politiką tęsti, 
pamatysime rinkimuose.

Anglijos konservatorių

,68 lietuvių šeimos iš Vokietijos/ įmonių
i- 5 i ' šių metų Vasario šešiolikto-

. , , Ji nebus mums linksma die- ><
Vytautas Bajelis, ' Magdalena na’ bua Sllau-f SUSlkaU- 50 Bįįionų!

pra. pimo ir liūdesio diena. Kar
tai bus ir musų kovos _„ i ungtines atomineKazys Dauginis, Hermanas diena. ; • ‘„ , T .............................. , >os pirmininkas, piaaejoBrothneris. Juozas Dyra. \ ero- Prieš žiauriuosius oku- L ... ., 1 „

mka Dzigiene. Juozas Eiduhs, pantus turime visi vienin-

Bakšys, Kazys Barauskas, 
nas Budrys, Jurgis Cekevičius,

Bronė Gaižauskytė, Gražina Ge- gai protestuoti. i ui ime

Šen. McMahon, kongreso 
komisi-

rardienė. Stepas Geštautas, Ba- čauktis pasaulio teisingumo , 
lys Cinkus. Grabliauskas, lgo- žmoniškumo pajautimo ' '2
ris Itomlenskis. Jadvyga Jan
kauskaitė. Juozas Jasinkas. Jo- , 
nas Juodvalkis, Alfonsas Jur- •jkCiomą 
kūnas. Vincas Kačinskas, Ona . . .
Karnickaitė. Aleksandras Ka- Šiandien me- jau ne yvm 
raliunas. Stefanija Kaseraus-: saukiame pines kruvinąjį 
kienė. Modestas Kevalaitis, Ju- Maskvos režimą. Galingo- 
lija Krygeris, Antanas Luką- ji Amerika pabudo ir nebe 
čauskas. Richardas Lalas, Pra- turi jokiu iliuzijų dėl Mauk
nas Liauba. Regina Latoza. Jo- vos diktatūros tikslų ir var
nas Lenkevičius, Janina Losys, toįamu priemonių. Ir musų 
Vladas Macutkevičius., Vincas 
Marčius, Joana Montrimas.

Amerikos “taikos 
vą." Paskelbus žinias apie 
tairiesio- vandenylio hom- 

gaminimą, Amerika, 
matomai, bandvs dar karta. . r. , • - • iiiM.viitc.i, Meilinis e<inrųes Baltijos mastuose . .. , , .1 , , . - : surasti su Maskva koki nors---- zmoniu nalmnr . .......
sugvvenimą, prieiti kokio 
nors rimtesnio susitarimo 
bent atominės energijos 
kontrolės srityje. Pradžią 
tos ofensyvos padarė sena
torius McMahon lakiai iš
kilmingoje kalboje.

tojamų priemonių, ir musų jj§ <iulo skirti 50 bilionų 
iškankintiems broliams Lie- doleriu “oasaulinio masto
tuvoje
likos

Juozas Meškys. Aleksas Mika
lauskas. Vladas Numgaudis.
Marija Nemanius, Morta Olaus- ' diena, 
kas. Fidelijus PenčyU, Kaži : 
mieras Pocius. Viktoras Pavi- Atonriniai Šnipai 
lonis. Vladas Radavičius, Simas

iš galingosios Ame- 
ateis išsivadavimo

><

Šis “Aidų’ numeris yra myboje šis darbas yra ir bus Atominė bomba, kurios mo- Radzys, Zenonas Rekašius. Mi-.

čių. Kad užtikrinus žurna
lo leidimą, ji paėmė Į savo 
rankas “Tėvai Pranciško- pa!lausirne 
nai' ir iu cenzūroje bei

varomas pirmyn prisilaikant ir 
suderintai su musų taikos ir 
saugumo programos bendrai 
siais siekimais.“

"Tą darbą mes tęs-'me tol. 
kol bus priimtas patenkinantis 
atominės energijos

Marshallo planui,” jei, mai
nais, Rusiia sutiks priimti 
atominės energijos tikrą 
kontrolę. Tiek pinigų Ame
rika išmokėtų per penkis 
metus Maskvai ir kitiems 
kraštams už Maskvos suti-Šnipų gaudymas, pasiro-

Sadaus- cio, nėra šešėliu vaikymasis,' . . ....saaaus > . . - ta.,,}.,, sima padėti i sali atominiusot labai rimtas reikalas. . , ■ . . - .-
koias Remys, Aleksas 
kas. Albinas Sakalauskas, bet

nopolis vieną laika buvo 
amerikiečių rankose, šian
dien iau ir Rusijoj yra ga 
minama, o buvo pranašų, 
kurie sakė, jog rusams im- 

kontrolės šią daug metų, kol jie suge-

nmta o-inKiv ir
Adolfas šarka, Antanas Šepka.' Anglijoj praeitą penktadie- - - -
Stasė Šilkas. Leoną Sinkevi-; rĮ buvo suimtas vienas iši^ n -
čius, Stasys Slivinskas. Jonas žvmiausiuiu Anglijos ato-, papildomus 50 bi-

sinkius ir ivesti veiklia tu

bėsią atomines bombas pa 
sidirbti. Franašai nusipra

,'4. ce/\ZUi’9Je bei visus tuos faktorius, kurie pa našavo, šiandien jau nebe- s 
dvasioje laikraštis eis Ame- liečia musų taikos programą ir pranašaujama, kad Rusija 
l ikoje. į šios šalies saugumą.’’

Redakcija žodyje skaity-į w
tojams skundžiasi, kad iš Apie naujausią vandeny-

tarptautinis planas. Mes ne- 
ir ateityje tikrinti

v.sus

blaškytos po platų pasauli 
iietuvišKcs spaudos dalia: 
yra liūdna—“užgesti 
nykti." Finansiškai stiprus 
pranciškonai žurnalą nuo to 
likimo apsaugos, bet. žino
ma, iaik/aščiui uždės savoi • .. i - i •• .-i kaclantspaudą ir Aiduose tik 
tiek tematysime liberališ- i 
kesnės katalikų 
kiek “tėvams
nams" tatai bus

lio bombą, kurios gamini 
l?.a i mas jau kuris laikas tyrinė- 

11 l5‘ jamas ir, gal but, pati bom
ba iau gaminama, visuome
nė neturi tikrų žinių. Yra 
tik apvalus pareiškimai.

ji esanti 1,000 
galingesnė, negu jau “pase
nusi" atominė bomba iš

Vasiukevičius, Antanina Vašiut_ atominių ginklų gamyboje. jeį ?u 50 bilionų bus sustip- 
Suimtas vokiečių kilmės; j ;ntas priešas ir karas vis-nesugebės pasidirbti vande- kevičius, Elena Vengras ir Pet

. nylio bombų. Priešingai. Į ras Žukas.
’ rimti mokslininkai sako.' —°—
kad ir vandenylio bombos
paslaptis rusams esanti ži-

kad rusai gal javnoma ir
ir daro bandvmus tokias 
bombas gamintis. Ypač po 
Fuchso sugavimo tatai at 

kartų rodo visa: Įtikėtina.
Todėl ir pekliškos bom 

bos gamyboje eis ar jau ei

Vasario 1 d. laivu “General 
Greeley“ i New Yorką atvyko 
56 lietuvių šeimos. Atvyko:

Anglijoj naturalizuotas, vien ateis? Prieš tokią per- 
mokslininkas Dr- Kiaus E. gpektyvą atrodo niekas ga- 
J. Fuchs už davimą atomi- žolinas ir plienas, pasiųsti 
nių informacijų is dvejų j,ricš antrąjį pasaulinį karą 
kaitų Rusijos šnipams.

Jadvyga Andriuškienė. Vla
das Ašoklis. Vladas Baltrušai
tis. Antanas Barvydis, Elzbie
ta Gavėnia. Anicetas Girksas.

i

Dr. Fuchs dirbo Ameri
koje 1943-1946 metais ir 
vėliau čia buvo 1947 me- 

o Anglijoj jis -tovėjo

į Japoniją. .
w

“Mažoji Blokada’’

dvasios,
praciško-; paujojj, pekliškoji bomba j kiši būti pirmoji ir geriau 

priimtina. gali sunaįkinti plačią apie-i pasiruošusi. Ginklavimosi 
lenktynių orakeikimas yra 
tame, kad. jas pradėjus, ne
galinta sustoti, ne.s sustoji 
mas gali pasidaryti pagun 
da agresoriui pulti. 

w
Ginklavimosi lenktynes

urano. Tai reiškia, kad na lenktynės. Amerika ti-

spaūdos “likimas.’’
Pirmame amerikiniame

Rusų armija blokuoja 
Berlyną. Suvaržo susisie- 

Marija Ilčiukas, Petras Indriu- viršūnėje atominių dirbtu- kimą ir vėl ji atleidžia. At- 
iis. Alfonsas Kavaliauskas,!^ yas mokytas judošius leidžia ir vėl varžo. Ko ru 
Bromus Kislauskis, LeoP0,da-‘L rai(lavė savo sąžinę ir i sai ten nori?—klausia ame- 

Ar nori vėl Įvesti

tais.

Kupcitevicius Juozas Braza:- - ;udošiaus grašiui .kiečiai. Arno.
tis. Jonas Dobilas. Vitohs Dra- / ... . T - • - ui 1 j o-l-i* r- 7 Maskvos diktatoriams. L z miesto blokada? gunevicius. Viktoras Gudaitis. , ......

Id. tai jis padėtas į kalėjimą,'«l”'eAn,ana?JanėaJ“ka? An? be't jo ‘^n'ĮĮŠ
tanas Jancč. Juozas Jonaitis, ■ deja jokiais Kalėjimais nė- 
Vadova Jonauskas, Viktorija ra išlyginami.
Jonikas. Gustavas Kalvaitis, x
Včncas Kamočius. Jonas Kil- jęur Rikos 
čiauskas. Pranas Kleiza, Stasys
Krosniunas. Edvardas Leleiva. Rusija “pripažino’’ Indo- 
Feliksas Liutkevičius, Jonas linijoj savo kvislingo lio 
Lukoševičius. Albinas Maila, Chi-Minh vyriausybę, kuri

vaizduoti tokią galybę ir 
• šiurpu pagalvoti, ką reikštų

, .... . karas, kuriame tokios bom-
žurnalo numery įdėti sėra.p- kristi. Bet atomi-

-*? . ;let^ nis amžius yra čia ir to am-(galima baipti derybomis, iš
Keiksme (Z. IvmsAas).: ž-au? padariniai jau Įšilau-1 lyginus 
samprotavimas Apie Lie- ’

tuvos Ribas” (K. Pakštas),, P,ezident0
“Žmogus ir Gimtinė” (Vy
dūną.-», Anie V. Kudirka' fy^ą, kad Rusija jau turi 

atominių ginklų. Prieš ni
šų atomines bombas Ame
rika gamins naujausias, 
daug galingesnes bombas.

valstybių santykius 
Trumano pa

reiškimas buvo atsakymas į
—Muziką" (J. Žilevičius,”

partija turi savo priešakyje 1 "Anie Lietuviška Architek- 
Anglijos karo metų vadą,Gurą” ((j. Gimbutas). Be 
Vv inston Churchill, skambių t0 -vi a apžvalgos ir redakto 
frazių kietą kovotoją. Jo ijaus a. Vaičiulaičio “Mil- 

Dvasia.” Žurnalas iš
leistas gražiai, su iliustraci
jomis- Kaina metams S5, 
paskiras nr. 50 centų.

vedami konservatoriai siūlo žlnu x

iššluoti darbiečius lauk iš 
valdžios ir pastatyti Angli
ją “vėl ant kojų.’’

Konservatorių rinkiminė 
programa yra, kaip ir Ame 
rikos didžiųjų partijų pro
grama, rinkinys visokiausių 
pažadų, bet kiek konserva
toriai tuos pažadus imtų 
rimtai, jei jie butų išrinkti, 
tai jau yra kita muzika. Pa-

Yra siiėliojimų, kad nau
joji superbomba gal jau po 
metų laiko bus ir išbandyta. 

_______________________Bet, jei bombos veikimas
_ A. . i siekia 100 mylių nuo radiu-
Gailestingumo jausmas,$0 taj klausimas, kaip 

vra kilnus, paaukok dienos , . ’. •-bždarhį varįan patekusiam i ?. bo.n,h? 
lietuviams! Aukas siųskiteVzmusant sprogdinto
United Lithuanian Relief ar nesukepmant orlaivio, 

Fund of America, ! kurs ją gabentų? Juk or- 
105 Grand st,

Brooklyn 11, N. Y.

visus pnesingumus 
ir sutarus kui’ nors “pasto
vią” sieną tarp dvejų pa
saulio mhžinų—laisvosios 
Amerikos su jos sąjungi
ninkais. ir vergiškos Rusi
jos, su t s pavergtaisiais 
kraštais. Ar galima šian
dien toks -.įsitarimas? Vis
kas sako. kad NEGALI
MAS. Rusija tiek jau daug 
kraštų įvijo ir tautų pajun
gė, kad ii tik laimėjusi tre
tįjį pasaulinį karą gali ti
kėtis tuos visus kraštus 
“konsoliduoti” savo išpur- 
pusioj vergiškoj imperijoj. 
Rusijos politika šiandien 
aiškiai siekia pasaulio do
minavimo. ji iau tiek yra

Malonis, Algirdas Moi- a Kalnuose. Ta
Algirdas '

Kazys
ris. Algirdas N«vytis. Juozas p anksfiau ir ko.

Puplesis. Ona Parakininkaitė.1 monistine Kinija. Daba. ir 
Jurgis Pavlovas, Joana Puo- satelitai, n30 Siau. mes 
džiunas, Kostas Ramanauskas. Kove jos iki Balkanų, 
Richardas Ringys, Stanislovas Maskvos pėdomis, fas ‘ pri- 
Ringevičius, Petras Padvaiskis,! pažinimas" reiškia, kad 
Stasys Sližys, Paulius šneide- bolševizmas Azijoj nesustos 
raitis. Magdalena Strimaitis,; Kinijos platybėse, bet ver- 
Zosė Tekorienė, Jurgis Vnee-ijjs toliau i pietus. Tas bū
rys. Albinas Vėlinėtas. Arūnas VQ j,, seniau aišku, bet žmo- 
Vasiliauskas Katfmieras Sala- nfe mė w ,
sevreus. PovlM šlapelus. Jonas; jntj ;r UŽ5jmerkti
Vaičiūnas ir Albinas Repsys. ! . , .....pnes aiškiai numatomus 

įvykius.

V1O
Laika* užsisakyti “Kelei- ‘ Dabar Azijos klausimas
” Kalendorių 1950 «ne- stoja visu griežtumu. Ar 

leisti bolševizmui užimti In-
mivis turi nuo bombos pa-'įsibėgėjusi agresijos keliu, 
bėgti bent 200 mylių, kad kad ji nebegali sustoti ir tu-į formacijų.

tam*. Daug skaitymų ir in- 

Kaina 50 centų.
dokiniją, su jos gumos, ang
lies ir ryžių ištekliais, su 25 Į

sų, kai nišai “monkinasi”
! su savo blokada, į Berlyną 
sunkvežimiais gabenamas 
šviežias maistas genda ir 
Berlyno žmonės turi maitin
tis puvėsiais. Amerikos 
krašto gynimo sekretorius 
sako, kad prieš rusų bloka
dą bus imamasi tuoj pat 
griežtų priemonių, žodžiai, 
rodos, aiškus, bet turint rei
kalo su Maskvos banditais 
daug sveikiau vra pirma 
imtis priemonių, o paskui 
apie ias kalbėti, žodžiai
Maskvos nebaido. 

Vėliausiomis žiniomis,
kai Amerika pradėjo rim
čiau svarstyti, kokių prie
monių imtis prieš nišų blo- 
kadini bludą Berlyne, nišai 
vėl atidarė kelius ir pralei 
džia trokus. Bet ir vėl ky
la klausimas, kiek ilgai jie 
leis sunkvežimius važiuoti?

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Socialdemokratų
Susirinkimas

Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos 19-tos kuopos su
sirinkimas Įvyksta vasario 
10 d., penktadieni, 7:30 
vai. vakaro, Brooklyno At
letų Klubo patalpose, 168 
Marcy Ave. Kviečiami da
lyvauti kuopos nariai ir pri
jaučiantieji.

Sekretorius.

Jaunieji Socialdemokratai 
Aptarė Savo Dabarties 
Uždavinius

Socialdemokratinio jau
nimo Ne v.' Yorko skyrius 
turėjo sausio 20 d. Brook
lyne savo pirmąjį narių su
sirinkimą šiais metais. Su 
sirinkima atidarė ir prave
dė crg. L. Gabė, pranešda
mas, kad per stiegiamąjį 
t ku inus susirinkimą išrink
ti draugai Į valdybą parei
gomis pasiskirstė šitaip

inž. drg. J. Vilgalys, pas
kiausiai atvykęs iš Vokie 
tijos, susirinkusiems apibu- 
cino Vokietijos studentų; 
socialistų sąjungos darbus 
ir siekimus- Priklausyda
mas šiai organizacijai, jis 
turėjo progos iš arti sekti 
šių dienų Vokietijos sočia 
listų studentų veiklą, kuri, 

t savaime suprantama, yra 
i verta ir musų dėmesio. Pa
gal paskaitininko žodžius, 
Vokietijos studentų socia
listų tarpe pastebima libe- 

‘ lalėjimo tendencija, tolini-j 
masis nuo Markso-Engelso' 
dogmatikos, stengiantis va-i 
dinama u mokslini socializ-j 
mą papildyti ir pataisyti 
paskutinių dešimtmečių bei j 
pokarinės epochos patyri
mais. Europos sąjungos ir! 
pasaulinės vyriausybės Įgy
vendinimas esąs visiems ar- į 
ti širdies ir plačiai disku- 
suojamos problemos.

Po paskaitos tęsėsi gyvos

GALINGASIS “MISSOIRP LAIVAS PO DUMBLO VERGIJOS

l

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Newarko Padangėje
keikia, o paskui ta pati val- 

I džia juos apsaugoja.
i _ . . . ! Sietyno Choro vadovai

. . ne’ meluoja susiriesdami, kad
komunistai. Sausio. 21 d. jje neluri nieko hen(ira ,u
bietjr.o C noras turėjo kon komunistais ir esą tiktai 
certą, tai nieko naujo, nes

Kon unistai— 
Ne'.omunistai

Pas mus komunistai-

v įsur ; 
certus.

rengiarnones 
Frisiminus ši

kon- “progresyvųs.’’
ir esą 

žinome mes,

pirmininku L. Gabė, sekre- diskusijos, prie kurių pasi- 
torium S. Vaišnora ir iždi- žadėta dar grįžti kita proga, 
ninku A. Valaitytė. ! Steve.

Dr< Vaišnora valdybos .Siuvėjų Lok a las 
y ai du patiekė susirinkimui Be Valdžios 
aptarti ir papildyti valdy
bos numatytą darbų planą Kaip jau žinoma, 
šiais metais. Valdybos pa
tiektieji veiklos metmenys pereitų
buvo susirinkimo užgini ir 
papildyti diaugiškomis na
rių pastabomis. Nusistaty
ta
mis
visuomeniškai šviestis sa

Brook
lyno siuvėjų lokalus nuo 

metų gruodžio 14 
dienos paliko be vadovybės 
ir ta padėtis gali dar užsi- __ 
tęsti- Senoji valdyba užsi-j^j

Lydimas mažų iaivuku galingasis karo didlaivs -Mishouri“ prai-ą savaite buvo 
duotas iš dumblo nelaimės ties Norfolk, Va. kad palengvinus laivo išgelbėjimą buvo 
pavartoti didžiuliai oro pripusti pontonai kurie pagubėjo laivą iškelti aukščiau vandeny.

Karo laivyno muzikantai s 
jimo to laivo iš dumblo 
iki vasario 3 d.

ag iai pučia dūdas karo didlaivyje “Missouri” po išgelbė- 
nevalios. Laivas išbuvo dumblo ičiulptas nuo sausio 17 d.

kokie jie progresyvus ir kur 
, - - ,jų tas

posakis: Blogas tas paukš- i visokiais ‘‘frontais” ir savo 
i tis, kuris neužlaiko savo liz- . tikins plunksnas nori paka
ičio svariai. Pas mus atsi-jvoti, lietuviai turi nu-
1 lac °, c ar bl°gesnių paukš- pJėšti ju kaukes ir parodyti 
i cių, kurie savo plunksnų ne- visiemS) kas jie yra.
! pripažįsta.
! i Newarkietė.

Po Sietyno Choro plunks-, _________________

kon- “progresas” veda.
man prisimena senas Bolševikai dabar dangstosi

nem yra sulindę bolševikė- 
liai ir ten sau veikia. Ke
lios lėliukės yra pastatytos 
priešakyje, gal ir nekomu- 
r.istės, bet tikrasis vadova
vimas yra senų komunistų 
ar.kcse. Mes seniau čia 
ry venantieji apsipratom, 
utipgom ir neveikiam nie- 

i.o, bet musų jaunesnioji

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

Baltrušaitytė, Matilda, iš Gel
gaudiškio vals.. šakių apskr., 
Nerkunų kaimo.

Bendaravičius, Albinas (Al
bai Bender). iš Yidgirių km., 
Keturvalakių vals.. Vilkaviškio

ai ta, tik atvykę iš Vokie- apskr.
.Įjos pilni energijos vyrai,1 Bugnytė-Simonaviėienė, Pran- 
-O nepakenčia, susitarė apie ciška, iš Akmenės, Mažeikių ap. 
50 vyrų, pridarė plakatų ir Bunkus. Alfonas. Pranciškus 
pradėjo pikietuoti Sietyno ir J alerijonas.
koncertą prie lietuvių sve-' 
rainės, parengimo vietos.,

__ r------------ . . . buvo pagrindas susi-
a veikti šiomis pagrindinė- spyrusiai laikosi savo nevy-j r;nkimą nepradėti. Ar gali
nis sritimis: (1) lavintis ir kusio pasielgimo n i rastis Joint Bcarde žmogus.

‘ ‘ ‘ zail.n1^ darbą lokalui Ru.,g tokiag
vam tarpe, paskaitomis, re- u; lietuviškiems reikalams, 
feiatais, gvildenant sočiai- šių metų sausio 23 d. buvo 
demokratų jaunesniajai apklausinėjamos abi puses 
kartai rupimas visuomeni- Joint Boarde. Paaiskini- 
nes, kultūrines ir tautines davė buvusios valdybos 
problemas, lankant muzie pirmininkas V. Zaveckas ir 
jus ir organizuojant kitokio narys H. Armonas. Iš šė

ir n paaukoti 
reikalams ir 
Boarde, kaip didžiausią kri- galutiną

liotu viškiems smulkiau ištirs susidariusią 
iškėlė Joint padėti ir tuomet tik duos 

sprendimą Ta

Burba, su šeima, iš Sere
džiaus vals., Kauno apskr.

- , . , , . , , .< Burdulis, Jurgis ir Petras, išOi užgavo bimbalais ! laba. Budvieay km., Keturvabki,. 
shaucamą vietą. Mes ma- vais, Vilkaviškio apskr. 
nėm, kad jie netiki Į kapi-l Dambrauskienę-Juzenaitė ir 
talistų valdžią, bet, kur tau, jos sesuo Malinauskienė, Grasė 
prišaukė kapitalistinę poli- ir Ieva.
ciją ir pradėjo skųsti tuos Į Dovydaitis, Antanas, ir jo 
DP žmones. Jie manė, kad šeima, iš Seredžiaus vals., Kau-
dabar tai jau bus dipukamslno apskr.

Feiferis. Martynas, iš Navi-. .. , ,, ............ galas, bet pamiršo, kad mes! Fetfens, Martynas, is
is paiuirso, kad ciau kol komisija istirs, pra- j gyvenam po žvaigždėta vė- ninkl# km” Mariampoles ap. 

nesąmones imti už rimtą pi- ir -Joint Boardas via paaa- sitęs apie pora mėnesių, o jfava o ne p0 kuju
rninalą. bet

C*Į inc.r iiav iv ■
- oję*ragą;

Be abejo, tuo 
patsai Zaveckas, bet savo ir čia ne kriminalas, nes pa- 
sabotažą jis turi kuom nors dėti savo broliams unijisto

netiki ir lams
lietuvi; kiems 

nemažą pinigų
reika (lokaias 
sumą, i be vadovybės.

pateisinti. Bet tas

pasilieka
J -1dei

ir toliau 
Senoji vai

tok io savo elgesiodyb
neturi Jokio pasiteisinimo 

melo prievolė. Tačiau Armonas prieš daugumą narių. Ji sa
meisteris turėjo ką nors ge- drįsta save vadintis tauti

kultūrinio pobūdžio iškilas; nos valdybos delegacija bu-į r€gnio sugalvotj Paklaus- ninku, kaip ir kiti jo sėbrai, 
tas kodėl neatidaręs susi- bet dirba Maskvos naudai, 
rinkimą apleido, paaiškino:; Šituo išsiryškino save, kas 
“Bijojau, kad nesumuštų, • esąs. Pripažintas komunis-

(2) kuo glaudžiausiai ben- vo sudaryta įs o žmonių su 
dradarbiauti su senųjų' delegatu Kondrotu prieša- 
draugų kuopomis, stengian- Lyje. Iš antros pusės suak- 
tis mokytis iš jų patyrimo, o tyvėjimas ir susidomėjimas 
taip pat papildyti jų eiles ir buvo daug didesnis, tar su- 
jiems pagal sugebėjimus pa sirinko net 15 žmonių pasi
dėti: (3) dalyvauti bendro- klausyti kokių “kriminalų” 
je lietuviškoje veikloje, šie- pripasakos Zaveckas su Ar- 
kiant lietuvybės išlaikymo monu. Susidomėjusieji ne- 
ir nepriklausomos Lietuvos apsiriko ir su pasigailėjimo 
atstatymo
galint gla
artimesnėmis lietuvių orga- melą. . ,ai
nizacijomis bei plačiąja vi- Nors Zayecko ir kompa- 
suomene, kur vedama kova nijos kai ingumas kritęs, 
su laisvės ir demokratijos bet iie lieka patentuoti me- 
priesais komunistais; (4) dagiai. -Jie savo melui ne- 
užir.egsti ryšius ir bendra- turi nei saiko, nei ribų. Za- 
darbiauti su kitų tautų or veckas ir Joint Boarde pa- 
ganizacijomis bei sąju- šakojo, kaip ir 54 lokalo 
džiais, artimais savo šie- nariams, kad prieš susirin- 
kiams; (5) bendradarbiauti kimą, jam bestovint bare 
socialistinei spaudoj, “Ke prie stalo, priėjo trys darbi- 
leivy.” “Naujienose” ir ninkai iš biskvitų ir kitų

tai ir pasišalinau." Dasi--tinę uodega, talkininkau- 
gyveno pirmininkas Zavec- j Jančia Maskvos agentams, 
kas, kad bijo savo skyriausi Tokių savanaudėlių išryškė- 
narių! Tai kokią nariai ga-! jimas išeis lokalui Į sveika- 
li turėti garantiją, kad se-įtą, nes išsisijos pelai nuo veikimui, 
kantieji susirinkimai negali'grudų ir liks lokaias švarus, 
būti panašus? Kas gi gali'

Atsakymas>, palaikant kiek šypsena įsirausė savo buv u- Zavesko žodžiams patikėti.! Vykęs 
iudesnius ryšius su sios vadovybes nevykusi* ebent 1q bend_j
imis lietuvių orga me.ą. . _ | rai. Po nakartotir.o sau-! .P?71

kiti
Gana vykusia: aav<

valės veiksmo,
Pa-

nariai Akinimą iš priešingos pu

‘Darbe,” ir remti jų plati- fabrikų ir pasakę, kad atė-
mmą. J? i kriaučių susirinkimą—

Buvusio Uetuvos Prezidento 
I)R. KAZIO GRINIAUS

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

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

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

KELEIVIS
636 E Broadvray, So. Boston 27, Maaa.

Jokavu km., 
Seredžiaus vals., Kauno ap.

Gruba:tė, iš Rinkuny kaimo. 
Pumpenė vals., Panevėžio ap.

Jakutis. Vincas, žmona Ona 
Klimaitė-Jakutienė ir sunus 
Pranas Jakutis.

Kamarauskas. V.
Karosevičius, iš Jokavu km., 

Seredžiaus vals., Kauno ap.
Kurpauskas (Kurpauskai), iš 

Seredžiaus vals., Kauno apskr., 
ir jų vaikai.

Lelis, Antanas, iš Talaėkonių 
km., Pasvalio vals.. Biržų ap.

Luczun. John ir Joseph. iš 
Lapelių km.. Čiobiškio vals.

Paulauskaitė. Julė. iš Laz- 
duonos km.. Seredžiaus vals., 
Kauno apskr.

Pawlowicz. Bronislawa, iš La
pelių km.. Čiobiškio vals.

Serapinas. Kazys ir Valeri
jonas.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji fnaloniai prašomi atsi
liepti i:

Uonsulate Gen. of Lithuania 
41 West S2nd Street 
New York 24, N. Y.

Policistai apklausinėjo, 
kas čia įvyko, labai manda
giai apsiėjo su pikietinin 
kais ir išsiskirstė. Kaip 9 
vai. pikietavimas užsibaigė 
ir DP išsiskirstė katras sau. 
Bet aš manau, kad komu
nistėliai nekaip jautėsi, visi 
jie buvo gana įsiutę, visi 
gerai traukė “ant drąsos.”

Mano nuomone, visoj 
Amerikoj lietuviai, ne tik 
DP, bet visi turėtų tą patį 
padaryti, čia tie komunistai 
perdaug įsigalėjo. Valdžią

DETROIT, MICH.

vo įžuliu melu ir provoka
cija net lojalių tautininkų ir 
visai iki šiol nesijdomau- 
Jančių unijos veikla narių 
tarpe kelia pasipiktinimą. 
I įalaimėjimas aiškus, bet 
“demokratiškiausi iš demo- 
ki aiškiausiųjų" laikosi ir 

normaliam unijos 
Tokia bolševikų 

taktika: kur tik galima 
kenkti darbininkų reika- 
ams. Bet vieną kartą su 
pras ir lietuviai su kuo tu
rime reikalą ir atsikratys 

i reakcinio elemento visiems

keniiia

numos ranka ir į susirinki-'!’®8 ^' \aiiaKaias2. 
mą nebeateis, o bolševikai ? Lyivydas- Jie, pasiti-
su Kundroto ir Armono K^arril £2)0 |-ei-'ingu Pa^‘ 
“tautininkais” vėl sudarys Ci2imu> kaip pndera unijis- 
savo kromelj. Bet tas ne- ‘aipy’ u-umpai n aiškiai ne
pavyko ir ateityje sauvalei savo vak.yyos atstovų: 
bus padarytas galas.

Dabar padėti turim 
Lokala 
nes 
pav
giasi demaskuoti ir apsiva ,*,iruPin 
lyti nuo komunistų ir jų G.e&os 
sėbru- Po šio Zavecko pa- llUJe-

.ama —J. Ž.

Lietuviai Pikietavo 
Eolčeviku Bankietą

dėl ku-t Sekmadienį, sausio 30 d.,
i - • ivvko “Laisvės” bendrovės nepradejes - - . , ...r ----- 1... SUvaziavimas ir

melą ir priežastis, 
kj.ą rių Zaveckas

palo 
s lie- 

i-
______  unijos skĮd1?5. Legi°n°- ?arin ,>aS-ėi
Buivydas baigdamas P‘kietą pnes 'ornunisui

. I— ; carodvmus nastebėic raudon(lvar? ir plk Uaiškinimo Joint Boarde, tu- ;a‘° parodymus p^ttoeje,. nešdami visokius
ritu r liti aičkn :r pbpiniun- kad HUO lietuvių skyriaus uieiuj, ... .___įetų .utį aišku n aoejojan- 4 . n ilkatus. Pasaliniai zmo
tiems, kad daugumos lokalo įkūrimo tokios komedijos

Socialdemokratų 
Susirinkimas

LSS 116 kuopos susirin
kimas įvyks šeštadienį, va
sario 11 (i., 7 vai. vakare 
pas drg. J. Pilką, 2252— 
24th St. Visi nariai kvie
čiami pribūti ir atsivesti 

’ draugus. Bus valdybos ir 
komisijų rinkimai. Taipgi 
turime daug kitų svarbiu
dalykų apkalbėjimui.

Valdyba.

Laikas užsisakyti “Kelei- 
Kalendorių 1950 me

tams. Daug skaitymų ir in
formacijų. Kaina 50 centu.

vio

narių užimta 
teisinga.
H. Armonas Komunistų 
Uodega

H. Armonas stengėsi vi 
sus įtikinti, kad iis neko- 
munistas. Teisindamas sa-

pozicija yra

kad šioj apielinkėj gat-cus be Joint Boardo tarpi-
riinkavimo. Tik dabar, ko- . . , ,... -vi vėic dar niekad nebu\o to-munistai pneję pne bankro ,kjetininku su.„jgrudi.

ito, suranhoję uodegas, sa->’0; t0. bu;„ nemažai
botažuoja ir kliudo norma-

'"r’teSno viZą ‘valdybą 7a lų sk-vriau^ veikimą, kenkia 
«ni>i i>' darbininkams. Pra-i 
<o Joint Boardą 
naują valdybą.

visi gera: suprato ir atitin
(karnai įvertino. Svarbu ne 
, pasivadinimas, bet darbai. 
f O Mr. Armonas dirba tą, ką 
i komunistai įsako. Ylos mai
še nepaslėpsi, ji išlenda, 
štai, Armonas sielojasi, kad abiejų 
lietuviai iš savo sutaupų no-1 p a s k y r ė komisiją,

policijos.
Arčiau tėmiję

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

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

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knvgrnetą demon- 

einančius 
komunistų salę šėrininkus 

ir vaišių svečius FBI agen
tai fotografavo. Atėjus 
bankieto laikui į svetainę 
suėję apie 50 pašalinių 
Žmonių. Pašalini*.

pripažinti1 straciją sako, kad

Faskirta Komisija Ištirti
I

Joint Boardas, išklausęs 
pusių liudininkus.

kuri

KELEIVIS
636 Bros»dwav. S**. Rn«»on 27.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

ALT Vykdomasis Kom.
Washingtone

• Amerikos Lietuv 
atstovas, ukrainietis 
vas ir kitų grupių bei orga 
nizaeijų atstovai. . Komite
to centro raštinė bus Wash- 
ingtone.

Pranešdami

ietis atsto- ‘MARGUMYNAI

50,000,000 Bušelių Bulvių reikėtų už transportą sumo- 
' keti apie 15,000,000 dole- 

Amerikos žemės ūkio sek- ,♦ jęupįrk bulves ir dar 
Amerikos Lietuvių Taiy- , Illinois valstijos, kuris buvo Pranešdami apie šituos i retorius nežino, kur padėti prįmokėk 15 miiionų, kad 

bos \ ykdomasis Komitetas išrūpinęs lietuvių grupei pa- Prikalbėjimus, kreipiamės į 50 mil. bušelių ouh ių. ^^įjiuo jų galėtum atsikratyti!
atriotinę lietuvių vi-Į siūlo jas sunaikinti, nes nie- Valdžiai tai atrodo neį

kąs jų nenori imti, jau ne- 
Lietuvos nepri- kalbant apie jų pirkimą, 

kiausomybės minėjimas tu
rės mums ypatingos svar
bos. Iš pasikalbėjimų Wa-

____  , hingtone mums paaiškėjo,
Konvencijos ratifikavimas, Konvencijos autorius.; kad mums, Amerikos lietu- 

uždedama didesnės

nuvyko i Washingtoną sau- simatymą valstybės 
tamente.šio paskutiniomis dienomis 

pasikalbėti su valstybės de
partamentu keliais svar
biais

depar

Tą pačią dieną vakare 
Lietuvą "nžiančiais buv0 Pakviestas i pašilai i- 

reikalais. Pirmoj vietoj tarp ma ~u pykdomuoju Komi- 
šiu reikalu stovi Genocido “tu Prof- Lemkin. Genocį-

nes ši konvencija duoda ga- Kartu sų juom atėjo taip 
limybės iškelti tarptautinia- Par uk’ainiecių vadas. Di. 
me forume žmonių žudymo P°briansky, ir kitas

•ir teroro darbus, kuriuos '\a^“gtone _ gyvenąs uK- 
bolševikai vykdo Lietuvoje ’anyetis veikėjas, SKubeK. 
ir kitose Pabaltijo šalyse. Pasikalbę,ęs su jais. v y s

domasis Komitetas rado 
Kitas svarbus reikalas yra reikalinga dėti ypatingų pa- 

susitarti su atitinkamais stangų, kad Genocido Kon- 
valdžios pareigūnais dėl lie vencija butų nedelsiant ra- 
tuviškų radio programų per tifikuota. Lietuviams ypa 
“Voice of America." Kaip į tingai yra svarbu, kad sena

to komiteto klausinėjimuo-

į .įsą patriotinę lietuvių .. ( 
suomer.ę, primindami, kad 
šių metų Lietuvos nepri-

nesipne
sunaikin-

—Maike, uždainuokim:
Eina garsas nuo rubežiaus.
Žirgus reik balnot.
Tra-ta-ta. tra-ta-ta I
Tra-ta-ta-ta-ta I . . .
—Tai karo daina, tėve!
—O ka. ar tau nepatin

ka?
—Mes kol kas dar neka

liau jam, tėve.
—-Jei dar nekariaujam, 

tai turėsim kariaut, Maike, 
ba Stalinas geruoju nepa-

jau žinoma, federalinė ad
ministracija yra nutarusi 
tas radio programas duoti 
ir lietuvių kalba ir pateik
tame kongresui biudžete vams, kurie turi daugiau 
prašo paskirti pinigų šiam autentiškos medžiagos apie 
reikalui.

šitais reikalais buvo pla
čiai išsikalbėta sausio 30 
d. valstybės departamente, tarta 
Vvkdomasis Komitetas, be

leis Lietuvos iš savo nagų.ltikuok kunigų į,- 
bedievišku raštu-'Jes, Maike, vaina turės bu 

ti. Trumanas jau pradėjo 
naują bombą daryt. Ga- 
zietos rašo. kad ji bus 1,000 
kartų smarkesnė už atomų 
bombą, ką nušlavė Hirosi
mos miestą- Tai reiškia, 
kad ji galės sugriauti tūks
tanti tokių miestų, kaip Hi
rosima. Jeigu ją numes Į 
Maskvą, tai 'visai Stalino 
karalystei bus kaput.

—Jeigu taip butų, tėve, 
tai ir Lietuva neišliktų svei-i 
ka.

—Tas teisybė. Maike! O 
aš apie tai ir nepamislijau.
Bet gal Trumanas taip pa-j5a 
darys, kad ta bomba tiktai’ 
ruskių miestus ardys, o kitų 
neužkabins? Jes. Maike. aš 
syki klausiau vieno prape 
soriaus kalbos: jis aiškino 
apie Amerikos raplenus. 
Sako, Amerikos raplenai 
turi tokių armotų, ką pačios 
Į priešą cieliuoja. Jeigu 
netiesiai nucieliuota, tai ta 
armota nešauna: ale kaip ji 
atsistoja tiesiai, tai jau tada 
liuobia. Kitaip pasakius, 
ta armota šauna tik tada, 
kaip prieš ją būna priešo 
raplenas. Ale jeigu savo j 
įaplenąs prieš ją pasitaiko, 
tai tada ji nešauna. Taip 
sufiksyta. kad saviškiams 
demičiaus nedaro. Taigi 
taip gali būt ir su ta nauja

Valdžiai tai atrodo per
daug, todėl ji ir siūlo bulves 
sunaikinti.

Spiritas iš bulvių yra ne
blogas. Rusai tik bulvini 
spiritą savo garsiojoj vod- 
koj ir geria. Bet amerikie
čiai vodkos nemėgsta, todėl 

j ir spirito darytojai stato to
kias nepriimtinas sąlygas 
valdžiai.

Norintieji duoti valdžiai 
patarimų, ką daryti su bul
vėmis, gali rašyti tiesiai i 
Washingtoną. Visi protin- 

bus su mielu

Jeigu kongresas 
šins, bulvės ir bus 
tos.

50,000,000 bušelių bulvių
vra milžiniškas kalnas. To- •>
kį kalną butų galima drą
siai pavadinti “Roputkal- 
niu,” pagal vieną Lietuvo 
je žinomą kalną, kurio var
das yra “Rupužkalnis.” • . .

via m:
pareigos Lietuvos išlaisvini
mo darbe, negu tos, kurias 
mes turėjome ligi šiol. To
dėl prašome pasiruošti Va
sario 16-tos iškilmėms kuo 
rūpestingiausiai. Rezoliuci
jose. kurios bus priimtos pa
rengimuose. reikia pabrėžti 
musų tvirtą nusistatymą ko
voti dėl laisvės grąžinimo 
Lietuvai ir būtinai pasisa
kyti už Genocido Konvenci- 

Šiuos pa- 
iųsti savo valsti-

se yra prižadėta proga pasi-.jos ratifikavimą, 
sakyti šiuo klausimu lietu reiškimus siusti
viu ir ukrainiečiu atsto-

—Ot. tas tai man patin
ka. Sakyk daugiau.

—Visų pirma, tėve. lietu
viai turi būt vieningi
turi visi kaip vienas stoti uz dėstydamas tam tikrus ganizacijas. kad ir tos pa 
atstatymą nepriklausomos Amerikos Lietuvių Tarybos remtų konvencijos ratifika- 
Lietuvos ir šitą savo pasiry- pageidavimus Lietuvos at-
žirną turi skelbti visam pa- žvilgiu- 
šauliui- Antradienį Vykdomojo

—Maladec, Maik! Tu čia Komiteto nariai aplankė se- 
tgerai nušnekėjai. Bet to natorių Scott W. Lucas, 
neužtenka, vaike. Jeigu tu daugumos vadą senate.

į pripažįsti. kad mums reika- genatorių Paul Douglas iš fikavimui remti. į Kun įeis 
! linga vienybė. *tai tu nekri- .

neskaityk 7

jos senatoriams ir skelbti 
spaudoj. Pagaliau, prašo
me stengtis sukelti kiek ga-

tautų žudymą bolševikų • Įjn daugiau pinigu Ameri- 
okupuotose srityse, negu kos Lietuviu Tarvbai, kad 
kuri kita tautinė grupė. Nu- kova dėl Lietuvos

kuo

Jstatymas reikalauja, kad 
valdžia supirkinėtų bulvių 
perteklių iš farmerių ir mo- gi patarimai 
ketų virš dvejų dolerių už! noru perskaityti.
100 svarų. Valdžia įstaty-l
mą vykdo, bulves perka,! I Mėnulį per 9 Valanda* 
bet kur jas dėti? Jei kur 
pasaulyje ir yra alkanų -
žmonių, kurie tas bulves 
mielai suvalgytų, tai kaip 
jas ten nugabenti? Valdžia 
bulves bando išdalyti: duo-

Nuo žemės iki mėnulio
j yra apie 240,000 mylių.
Tiktai tiek. Profesorius J- 
P. Colbert, iš Nebraskos 
Universiteto, sako, kad ke-

, ........................... .... . ! lionę Į mėnuli galima bus
da ligoninėm^ n v įšoktoms pa(jarytį per 9 valandas, ar- 

«>, Pnęgkudoms, bet visų ne- ba maždaug per tiek laiko, 
išlaisvi-igal‘.lsdalytL. 'ald.z,a bu 'kiek dabai reikia lėkti Į

rūpestingiausiai nimo salėtu būti tęsiama be 
pasiruošti tiems liudiji- į pertraukos—iki pilno lai

to, Įteikė raštą sekretoriui mams komitete, ir kreiptis mėjimo.
•Jie Dean Acheson, trumpai iš- i įtakingas amerikiečiu or

ALT Vvkdomasis Komitetas:

ves duoda ir farmeriams paj London, iš Amerikos. Bet 
sarui, bet komų augintojai j t0Įęįas keliones dalysime ne

vimą. Šiuo tikslu buvo 
silankyta ir susisiekta 
Amerikos Legiono komisija 

Susirinkimas

LEONARDAS SIMUTIS. Pirm. 
av DR. PI JUS GRIGAITIS. Sekr.
SU MYKOLAS VAIDYLA. Ižd.

kreivai Į tą reikalą ziun, 
nes ir komų nėra kur dėti. 
Taip ir susirinko milžiniš
kas bulvių kalnas.

Valdžia pasiūlė bulves 
paimti spirito valykloms. 
Jos sutiko bulves

AYashingtone. Susirinkimas §250,000 Lietuvai vaduo- bet pastatė sąlygą, kad val- 
nutarė sudalyti komitetą tj nebus didelė suma, jei džia savo pinigais tas bul- 

ir Genocido Konvencijos rali- Tautieti, prisidėsi savo ves atgabentų iki spirito va- 
" _ ------ £era auka! ryklų, o tai reiškia, ’ ’

Prisira-i 
šyk prie parapijos ir tegul 
visi socialistai prisirašo. Ta
da pas mus nebus jokio 
.sporo ir turėsim nais vieny
bę.

—Tėve. aš turiu geresnį 
pasiūlymą.

—Nu. o ką?
—Tėvas prisirašyk »prie 

socialdemokratų ir patark 
visai savo parapijai tą patį 
padalyt.

—Nebūk varijotas! 1 ką
1 gi tai butų padabna, jeigu 
katalikai pradėtų rašytis 
prie socialdemokratų? Nau- 

to niekad nebus!
—Jeigu taip. tai kaip tė

vas gali norėti, kad social
demokratai dėtųsi prie pa- 
lapijos?

—Aš. Maike. to reikalau 
ju vardan vienybės. Juk tu 
pats sakai, kad vienybė 
mums reikalinga. O parti
jų nereikia.

—Klysti, tėve. Partijos 
įeikaiingos. Be ių visuo
menė užmigtų. Kaip maši
na negali būt tobula be 
įvairių dalių, taip ir visuo
menė negali būt veikli be 
partijų. Paimkim pavyz
džiui automobilį. -Jis turi 
motorą, kuris jį varo pir
myn: ir tuo pačiu laiku jis 
turi stabdžius, kurie jį stab
do. Su vienais stabdžiai

bomba., Gal ji galabys tik-; autOmObi!is negalėtu eiti, o 
tai bolševikus. 1 • . r ••tai bolševiku«

—Gali būt visko. tėve.
—Na, o kaip tu rokuoji, 

vaike, kada mes galėsim 
grįžti į laisvą Lietuvą? Ži
nai, kad man jau nusibodo 
Amerikoj ant binzų gyven
ti.

—Lietuvos likimas pri
klauso nuo tarptautinės po 
litikos, tėve. O ta politika 
labai neaiški.

—Ar tai tu nori pasakyt, 
kad mes paty. negalėsim 
nieko padaryt?

—Galim ir mes pi n to 
jj risi dėti.

su vienu motoru jis susikul- 
tų. Taip yra ir su visuome
ne. tėve- Jai reikalinga va
romoji jėga ir stabdomoji. 
Vadinasi, reikalingos prie
šingos viena kitai partijos. 
Tada gyvenimas eis vidurio 
keliu. Bet vyriausis visų 
partijų tikslas turi būt tas 
pats: atstatymas nepriklau
somos Lietuvos.

—Okei, Maik! Nešiok-
čiausia nukalbėjai.

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisak; t: “Kelei-' 
vi.” Kaina metam: $3

Naujoji Anglija negamina nei orančių, 

nei anglių, nei kūrenamo aliejau*, todėl 

me* mokam už jų atvežimą kuomet mums 

jų reikia. Kodėl mes kalbam apie anglis ir 

aliejų? Todėl, kad tas kuras reikalingas 

elektrai gaminti ir jo atvežimo išlaidos atsispindi 

elektros kainose Naujojoj Anglijoj- 

Nežiurint to, gera vadovybė ir techniški 

sugebėjimai duoda Naujajai Anglijai elektros 

užtektinai ir palyginamai pigiai—CENTAS ANT 

CENTO, TAI YRA DIDŽIAUSIS BARGENAS 

ŠEIMYNIŠKAM BIUDŽETE.

šiandien ir ne rytoj, bet 
maždaug po 50 metų, jeigu 
tiek gyvensime. Laivas į 
mėnulį lėks po 7 mylias per 
sekundę, kol prasimuš pro 
žemės pritraukimo jėgą, o 

paimti,! paskui jis galės skristi ir be 
rakietinių motorų, tik nusi
leidžiant motorai Vėl bus 
paleisti į darbą, kad laivas 
nusileisdamas nesusikultų. 
Mėnulyje “diena” tęsiasi 
366 valandas, todėl nulėkus 
“auštant” iki sutemų gali
ma bus per dieną daug ką 
apžiūrėti.

kad

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Atsinaujindami laikraštį šie 

musų skaitytojai prisiuntė do
vanų laikraščiui sustiprinti:

Po $1.50 atsiuntė Miss O. 
Raudonaitytė :š Grand Centre. 
Altą. Canada. ir Mrs. D. Intas 
iš Mount Vemon. N. Y.

Po ?1 atsiuntė S. Grebas iš 
Chicagos ir A. Kerševičius iš 
Poland. Ont.. Canada.

Po 50 centų prisiuntė V. Yo- 
ga iš Bridgeport. Conn.. E. 
Covenskv iš Po. W:ndsor. Conn.. 
B. Gupuskas iš Brooklyn. N. Y'.. 
I. Miglin iš Sharon. Pa.. M. 
Sinkevičius iš Rockford. Ilk. J. 
Petrikonis iš Lawrence. Mass., 
F. Žilinskas iš Baltdmore. Md.. 
L. Žekonis iš Cleveland, Ohio. 
L. Stonkus iš Bridgewater. 
Mass.. ir A. Botyrius iš Flush- 
ing. L. I.. N. Y.

F. Plytnikas iš Dryden. Ont.. 
ir A. Povylaitis iš Toronto. 
Ont.. atsiuntė po 25c.

Visiems laikraščio draugams 
tariame širdingą ačiū.

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

VANDENS JĖGA
vandens jėron resursai 

toro intensyviai t vatom i. tariau 
dancama elektros Naujoj Aog- 
lijoj. Mtokytna Maine'*, turi bu) 
gaminama caru, nes vandene 
jėcon neužtenka.

eleetrie light and powęr companies
•F NEW ENGIAMO

ih. Hn-rri'matt i>ptmtnrcj ky BOSTON ediso: ‘.OMnir

Musų Kalendorius 1950 
Metams jaui išėjo ir dąbar 
pats laikas jį užsisakyti. 
Užsakymus geriausia siųsti 
kartu su laikraščio prenu
merata.

Kalendoriaus kaina yra 
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.

Užsisakiusiems kalendo
rių jau pasiuntėme, naujus 
užsakymus tuoj išsiunčiame.

“KELEIVIS“
636 East Broadway 

South Boston 27, Mass.
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* LIETUVIŲ RAUDA
[suprantami ir nereikalingi. Ir 
I šią sunkią valandą, būdami 
tremties kelionėje, kada mes 

j netekome Tėvynės, turto ir I 
Svetimam Pajūry Prie Su- žmogaus vardo, jus, Brangus

dužurio Laivo Tautieti, su tauria lietuviška i 
# širdimi mums rodot užuojautos

Sekanti nedėldienj, va- žvilgsnį ir musų tos baisios ne- 
sario 12 d., sukanka lygiai laimės supratimą. Todėl mes 
metai laiko, kaip Brookly-' norim šiais šaltais žodžiais pri- 
ne jvyko prakalbos, kuriose minti didžiąją musų tautos 
pirmu kart pasirodė ant es-'tragediją ir jūsų meilę Gimta-
trados oficialiai įgaliotas iai iemei’ bei a maž« rai‘ 
Lietuvos darbo žmonių at- dž,ų P»»tatyti didingą ir amži- 
stovas, Lietuvos Darbininkų pamlnk^. p£"'e'š-
ir Amatininkų Profesines • ir amžj
Sąjungos pirmininkas, Vin-i
cas Gervickas, ir tame ma-:Lietuvos Tremtinių Amatinin- 
siniame mį^inge man Įteikė’ Darbininkų Profesinės
svarbų dokumentą. Doku- j
mentą simboliškos reikšmės !
Apdarai: Pasaulio žemėla-

Sąjungos Selingenstadto Sky
rius. (Parašai 40 darbo unijų 
vadų.)

pis, Baltijos jura, ant kran- šitas padėkos didis pa
to penkiakampis ruožtas, i minklas priklauso ne man 
kuiĮ imponuojančiai puošia vienam, bet visiems Ameri 
geltona, žalia ir raudona— kos lietuviams, prisidėju- 
trišpalvė—Lietuvos vėliava.Įsiems gelbėti tremtinius, to- 
Atlanto okeanas, šiapus dėl tebūna Įterptas Ver-

KELEIVIS, SO. BOSTON
PASIVAIKŠČIOJIMAS PO SNIEGĄ

z zž ' '■ '//'' '//■
te .
New Yorke po pirmo gražaus žiemos sniego žmonės su 
šuniukais eina pasivaikščioti, kad ir jie patys ir jų šunes 
butų sveiki ir linksmus.

pertai Įrodė, kad jie perra-idar kelis aukštus pareigu-;vo ekspertiškais patarimais 
šyli sena Woodstock maši- nūs, kurie jam davinėjo; padėjo Amerikos užsienių 
utie, kuri buvo A. Hiss nuo- slaptus valdžios dokumen- politiką nustatyti! Jaltos 
savybė. A. Hiss sakė; kad tus 1937-1938 metais. Vie-i konferencijoj A. Hiss buvo 
jis tą mašinėlę padovanojęs nas iš tų išvardintųjų žmo- artimas prezidento Roose- 
dar 1937 metais ar anks-'nių, Henry J. Wadleigh, velto ir jo bendradarbių pa- 
čiau Cattlet šeimai, kuri prisipažino, kad jis tikrai tarėjas, o tai reiškia, kad 
1 adaise dirbo Hiss šeimoje.i davęs kelis šimtus doku- Maskvos agentas davė pa- 
Caitlet tą patvirtino ir sa- mentų Chambers’ui perduo- tarimus, kaip susitarti su 
kė, kad tuoj po tos maši-įti Maskvos agentams, bet | Maskva ir atiduoti Maskvos 

jis neprisiminė, kad jis bu-j “globai” milionus žmonių 
tų davęs tuos dokumentus,; Europoj ir Azijoj. A- Hiss 
kuriuos Chambers patiekė atliko Maskvai pinigais ne- 
teismui, kaipo Įrodymą Įkainuojamą patarnavimą, 
prieš Hiss. kaipo Maskvos* agentas

Prisiekusieji padarė savo Amerikos vyriausybės cen- 
išvadas ir Hiss nuteistas ka
lėti 5 metus. Bet Hiss sa- 
kosi esąs nekaltas ir spren
dimą apeliuoja i aukštesni 
teismą. Prisiekusiųjų skai-

kardo Eisicrio “(pabėgusio !žiu>.‘buv0 8,.raote!?'s ,ir 4 
if Amerikos lenku laivu i y?'al- grendimą „e įsne- 

se vienbalsiai.
Alger Hiss byla buvo] Galutinas žodis A. Hiss 

tuo svarbi, kad ji rodo, jog'byloje dar nėra tartas. Teis 
Maskvos šnipas ne tiktai ■ mas dar svarstys visą jo 
šnipinėjo, ką Amerikos vy-• kaltę. Bet politines išvadas 
riausybė daro, ar mano da- j žmonės jau daro ir turi da
ryti, bet pats šnipas buvo'ryti.

neles gavimo vienas iš jo 
šeimos nunešęs ją taisyti 
pas tūlą meisteri- FBI bet
gi Įrodė, kad tas meisteris 
savo krautuvę atidarė tiktai 
1938 metais rugsėjo mėne
si, todėl jis negalėjo tos ma
šinėlės taisyti anksčiau.

Viena liudininkė,
Hede Massing, buvusi žmo
na bolševiku agento Ger- 7:

ant kranto, tarp Kanados, monto Farmose ir Įtalpintas
Meksikos ir Pacifiko okea- “Keleivyje.” Gi originalas 
no skirtinga spalva ruožtas, 
kurj'išdidžiai puošia raudo
na, balta ir mėlyna žvaigž
dėtoji Amerikos vėliava.
Kraštas ir žmonės po tri
spalve pavergti, velka sun
kų svetimųjų jungą, ištiesę 
rankas jie šaukiasi pagal
bos žmonių po žvaigždėta 
vėliava—žmonių, gyvenan
čių Amerikos laisvėje.

Piešinys: Lyg lietuvaitės 
gėlių daržely apipintas 
spalvotais žiedais vainikas, 
o iš kairės darbščiom ran
kom paauksuotų gijų nupin
ta labai daili juosta, pačiam 
vidury Įbrėžtom raidėm se
kamais žodžiais suderinta 
jaudinanti rauda: •
Antanui Jankauskui-Jenkins, 
CIO Vermonto Valstijos Pre

zidentui,
Burlington. Vt.. Amerika.

gražiuose apdaruose ap
dengtas stiklu puošia mano 
žmonos gyvenamą kamba 
ri. Kas Įdomauja gali už 
eit ir matyt: Mrs. A. Jen- 
kins, 265 Broadway, Me- 
thuen, Mass-

Laiškas iš Bostono
Beskaitant jūsų straipsnius 

“Keleivy” man kilo viena min
tis. čia Bostone gyvena agro
nomų, ūkininkų, darbininkų ir 
įvairių specialistų, kurie yra 
DP ir sunkiai randa darbą. Ti
kiu jūsų valstijoj valdžios ži 
irioje yra tuščių farmų. Kaip, 
jūsų manymu, ar nebūtų gali
mybės tuščią farmą ir darbo 
ieškančius DP suvesti, kuriais 
nors pagrindais, kad ir valsti
jai butų nauda ir farma žaliuo
tu -ir DP butu sotus?

kiek iš tavo triūso šeiminin- Bostone draugą, kuris jam 
kas turi pelno ir kiek ma-;garantuoja butą ir darbą, 
not čia kainuoja pragyveni- Tikrai užburtas ratas, sako
mas? - ma ten “sunkiai randa

—Nežinau, dar nesus darbą,’’ o čia atvykęs sako 
pėjau patirt,—atsakė. ten turi darbą! Gerbiamie-

—Kokią vertę turi $10 su ji, kas išaiškins šitą užčie- 
pilnu išlaikymu?? ravotą ratą, tam fundysiu

—Nežinau,—vėl atsakė.; snapsą ir cigarą.
Bet irgi sakė, kad jau turi A Jenkins.

Hiss Byla
KODĖL PRISIEKUSIEJI JI NUTEISĖ

Jei yra bent mažiausios vil
ties, reikia veikt. Turim daug 
pažįstamų DP. kurie tokiam 
veiksmui yra pasiruošę.—K. 
Sandargas.

Mielas Tautieti:
Kaip baisus viesulas karo

audra praūžė per musų žemę. 
sugriaudama viską, kas laisvės 
metais musų Tėvynėje darbščia 
musų ranka ir jautria širdimi 
buvo sukurta. Ji nusiaubė mu- j bininkai 
sų miestus, išgriovė sodybas ir' 
nutrypė musų laukus. Ji ne
gailestingai sudaužė musų gy
venimą ir laimę ir kar.p baisus 
demonas savo galingomis ran
komis išmėtė mus po visą že
mės rutulį. Esame išblaškyti 
po svetimus kraštus. Nieks, o 
nieks šiandien nepasakytų, kur 
yra musų tėvai, broliai ir arti
mieji. Likome nuožmių priešų 
apiplėšti ir -išstumti iš gimtųjų 
namų, kur svetimieji trypia 
svetimas žemes, o klaikus vėjai 
nešioja namų pelenus, džiovin
dami nekaltą kraują ir ašaras.
Tokios nelaimingos tautos tai 
ir busime mes benamiai ir be
teisiai. kurie lyg didžiulei aud-!rįjom pradžjoje $10 į sa-

I * A - *   5L4 —- ! 1 - -
ai

Pas mus yra apščiai ap
leistų farmų, yra gyvena
mų, kuriose reikalingi dar- 

ir yra ganėtinai 
progų tinkamam Įsikūrimui.
Nelaimė su mus dipukais 
tame, kad jų kai kurie atsi
gabeno greito pralobimo 
maniją. O greit čia pra
lobti negalima, reik sunkiai
dirbti ir dėlto jaučiasi nu
sivylę—bėga 1 didmiesčius 
pralobti. Kurie neturi tos 
kvailos manijos tie Įsikūrė, 
gražiai gyvena ir džiaugia
si.

Prieš kelias dienas atvy
ko dipukas, ji aplankiau, 
jis dar visai nesubuvęs, ang
lų kalbos nė žodžio, sude

ra! praūžus stovime prie sudu- - Unu išlaikymu.
žusro laivo ir. kaip keleiviai * -„Vintas 
svetimame pajūryje, nežinom Nepatenkintas, 
nei kur eiti, nei ko laukti. Jau- gos
čiame, kad esame pasauliui ne

“Eatory”), kuri irgi prisi
pažįsta buvusi Maskvos šni
pė, patvirtino W. Chambers 
kaitinimus ir sakė, ji tarėsi 
su A. Hiss, kas turi Įtraukti 
i savo šnipų tinklą tūlą 
agentą, Field, kurs dabar 
yra dingęs anoj geležinės 
uždangos pusėj. Ji sakė, 
kad Alger Hiss ją prašęs 
nevilioti to agento 1 savo 
tinklą, bet pagaliau abu su-

tre.
O jei taip, tai ar išda

vystės kirminas nebuvo Įsi
metęs i rooseveltinės admi
nistracijos viršūnes, kuriose 
tokie Hiss’ai galėjo atliki
nėti užsieniu valdžiai savo *

' liūdnus patarnavimus?

bet
tos vyriausybės narys ir sa-1

tikę. kad jie dirbą 
čiam bosui.

‘tam

—H. P.

Frederiką ir “Vilnis99
Daug ginčų teisme sukėlė 

antras kaltinimas dėl mela
vimo, kad A. Hiss sakėsi 
nematęs W. Chambers po 
1936 metų. Liudininkai iš 
vienos ir kitos pusės davė 
prieštaraujančius parody- 

Imus, bet kaltintojams ir čia 
i pavyko sugauti A. Hiss be- 
! meluojant. Dr. M. M. Ni- 
cholson iš Washingtono liu-

Besitraukdami iš Graikijos, 
vadinamieji “liaudiečiai,” 
kerštaudami išgabeno tuos 
28,000 vaikučių. Šitą vai
kų išgabenimą graikai va
dina “vaikų grobimu,” o 
“Vilnis” tą barbarų žygi 
vadina “evakuacija su tėvų 
žinia.” Tad konstatuoja 
me, kad “Vilnis” nediįso 

Rusijos ir 
valsty- 
t ik rieji

tų vaikų grobimo kaltinin
kai*

Suprantame Graikijos ka

“Vilnis” (Nr. 21) savo 
rasini “Graikijos Vaikučiai,
Pagrobimo Melas,’’ baigia 
šiais žodžiais:

“Ir Frederiką (Graikijos 
karalienė) visvien veidmai
niškai verkšlena ant Atėnų 
radijo. . .

Tenka pastebėti, kad lie-J pasakyti, kad 
tuviškai sakoma per radio, j Balkanų satelitinių 
nes negalėjo gi karalienė bių komunistai yra 
pasilipti ant radio siųstuvų
ir verkšlenti! Bet mums 
čia svarbu išaiškinti koks

Alger Hiss byla nuskam- Camegie tarptautinės taį. dijo, kad ji gydė Hiss žmonos 
bėjo po visą Ameriką if jau kos fundacijos prezidentu sunu pivmyjy vedybų) 
spėjo sukelti debesis politi- su $20,000 metinės algos. tuo melu- kada A. Hiss sa- 
niu dulkiu. Kodėl ta •byla t i ir ♦ • r at "€’ vaikas buvęs Ches- 
šukele tiek daug kalbų ir . » *
politinių ginčų?

Atsakymas via tas, kad 
Alger Hiss nebuvo eilinis
žmogus, pagautas bedarant IJ^,'a7mWhSllS',-V'nU Nereikia užmiršti, kad 

^kęr Chambers pradėjo sa-[ visi HissChambers pa-
\° k^ijeią, kaipo komunis- sjmatymaj buvo prieš 12 ir; 
į3??10. ^eriiascio Daily jo ,rietlh todėl tiksliai atsi 
V\ orker platintojas, bet
dasimušė iki to laikraščio
įe: akiO’iau- vietos.. Pasi- ni prisiekusieji pada- 
traukęs nuo komunistų Jis į rė gavo išvadas ir dėl t0 

V1CI P‘a(/OJ° duoti i ime 193 į antro kaltinimo ir štai ko-'
buvo teisiamas už melavi- <£r?Zine.'k.f, ė x>re^,del: kalbas skelbia Amerikos

kad jis nedavęs buvu- ‘osJ^i Chambers sakėsi gavęs is! spauda» Ji rašo:
$30,000 metines algos* ^-jHiss seną automobili ir!1
Chambers yra visos eilės'§400 pirkti kitam automo- 
knygų vertėjas ir autorius. ;biliui FBI irodė. kad kaip

Whittaker Chambers teis- tik tuo metu A. Hiss išėmė 
me liudijo, kad Alger Hiss;iš banko 400 dolerių, o kai 
1937-1938 metais jam da-jjis sakė, jog pinigai buvo j 
vęs kelis šimtus slaptų vals
tybės departamento doku
mentų, kuriuos W. Cham-

tcrtown’e vaikų kempėje ir 
kvos snipas ir komunistų j-e jj ten lankę, o neturėję 
veikėjas, AVhittaker Cham- bendros ekskursijos 
bers. žmogus irgi labai ga • Chambers. -
bus, bet savamokslis. Whit-

su

neiaoasis . ..... L^pasiuvu “Vilniai”!.
mintj ginčytis su Graikijos 
karaliene Frederiką? Iš to 
rašinio sužinome, kad gin-

t n.iisi i ialienės verkšlenimus dėl
28,000 pagrobtų vaikučių. 
Pridėjus jų tėvus ir moti
nas, tai ne menkniekis, tai

čijamasi dėl 28,000 Graiki-; didžiulė tragedija, liečianti

mažai 
Klausiu jo:

—Kiek tamsu vertas,

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”

636 Eaat Bro*dw»y, South Boston 27, Mass.

negražų darbą. Jis buvoi 
aukštas valstybės departa-i 
mento pareigūnas (valsty
bės sekretoriaus padėjėjo! 
padėjėjas), žmogus vyriau
sybės patikėtas ir atsako-: 
mingas užsienių politiko- 
ekspertas ir patarėjas. Ji 
buv
mą,
šiam Maskvos šnipui ir ko
munistų agentui, Whittaker 
Chambers’ui. slaptų valsty
bės departamento doku
mentų ir už melavimą, kad 
jis nematęs to paties Cham- 
bers’o po 1937 metų sausio 
1 d. Byla, kaip matome, 
buvo iškelta tik už melavi-

io riieių, um 

minti tikrą laiką yra gana 
sunku ir prie geriausių no

jos vaikų. “Vilnis” rašo:
“Tas melas yra. kad grai

kai liaudiečiai neva pagrobė 
28.000 vaikučių, juos išvežė 
į kitas šalis ir dabar nenori 
grąžinti Graikijon.”

Ypatingai “Vilnis” pyks
ta už tai, kad tas karalienės

labai daug gyvų padarų, 
kuriuos mes vadiname žmo- 

i nėmis. Šitų barbarų grobi 
kų pateisinimui “Vilnis” 

i prideda nuo savęs:
“Tie vaikučiai yra kruopš

čiai ir puikiai prižiūrimi ša
lyse. i kurias jie buvo išvež
ti.” (Koks lapės tonas!)

mą, o ne už valstybės slaptų bers fotografavo, arba ku- 
dokumentų davimą Mask iriuos A. Hiss žmona perra- 
vos agentui. Bet esmėje i šinėdavo mašinėle ir W.
byla ėjo dėl šnipinėjimo, 
arba dėl davimo slaptų do
kumentų Maskvai, o ne dėi 
ko kito. Pagal Įstatymą 
šnipinėjimo prasikaltimai 
Amerikoje “Įsisenėja” po 
trijų metų ir už juos nebe
galima bausti, todėl ir A. 
Hiss’ui nebuvo keliama by
la už valstybės dokumentų 
vogimą.

Alger Hiss yra teisinin
kas, baigęs Johns Hopkins 
ir Harvardo universitetus, 
dirbęs, kaipo klerkas, prie 
aukščiausio teismo garsaus 
teisėjo, Oliver Wendell 
Holmes, buvo patarėjas 
prie savo laiku garsaus Nye 
amunicijos tyrinėjmo komi
teto, o prezidento Roose- 
vclto laikais dirbo žemės 
ūkio departamente ir vėliau 
valstybės departamente. 
Gabus, gerai išmokslintas, 
Alger Hiss dar jaunas pa
darė puikiausią karjerą ir. 
pasitraukęs iš valstybės de

Chambers nuorašus arba

imti fornišiams pirkti nau
jame bute, FBI Įrodė, kad 
1937 metais lapkričio mė
nesi A- Hiss dar naujo buto 
neturėjo ir tik 1937 metų 
gruodžio 8 d. išėmė pinigus 
mokėti nuomą už naują bu

“ ‘Vilnyje’ tas melas jau 
buvo pakartotinai demaskuo
tas. Mes nurodėme, kad vai
kai buvo nepagrobti, bet eva
kuoti su ju tėvu valia iš liau- 
diečių valdomų sričių, kuo
met pilietinis karas dar vi
rė.”

fotografijas perduodavo tą, o garsinamas dėl to bu-

Bet ir po šitų citatų mums 
visai neaišku, kas pagaliau 
tuos vaikus “pagrobė” ar 
“evakuavo.” “Vilnis” išsisu
kinėja, aiškiai nepasako. 
Faktas yra, kad Graikijos 
vaikučius, iš viso 28,000, iš
vežė komunistų valdomų 
Balkanų kraštų ir Sovietų 
Rusijos vyriausybės.

Reikalas, trumpai tariant, 
buvo šitoks: Sovietai apie 
tris metus kariavo su Grai
kija. Karas buvo neoficia

Masftvos šnipui, tūlam pul-ito išnuomavimo buvo pa 
kininkui Bykovui. skelbtas tiktai 1937 metų

Vienas kaltintojas nėra: gruodžio 5 d.
kaltės Įrodymas, jei nėra Seno automobiliaus per 
kokių nors papildomų iro- davimas Chambers ui buvo 
dymų. W. Chambers tuos' susektas, bet agentas, kurs 
papildomus Įrodymus pri- tarpininkavo to karo per
statė. Jis patiekė teismui leidime, tūlas VVilliam Iio- 
55 fotoerafijas dokumentu, i šen, atsisakė liudyti, kokio- 
gautų iš A. Hiss. Cham-1 se sąlygose karas buvo per-1 lūs, nes Sovietai buvo pn-
bers tų dokumentų fotogra-1 leistas. \V. Rosen sakė, kad 
fijas pasilaikė “savo apsau- jis liudydamas “gali Pa^ 
gai,” kad turėtų Įrodymų! save inkriminuoti (apkal- 
apie komunistų šnipinėji-į tinti), o todėl ir atsisakė 
mą, jei komunistai jam liudyti.
bandytų keršyti už atsime- Viena VV. Chambers tar- 
tirną nuo jų. Tie dokumen- naitė liudijo mačiusi A. 
tai visi, ar veik visi, paėjo Hiss us ( hamberso bute 
iš to valstybės departamen- Baltimorėje, kada Hiss sa- 
to skvriaus. kuriame dirbo kėši jo nematęs.

sidengę, vadinamais, “liau 
diečiais,” kuriems vadova
vo iš Maskvos malonės “ge- 

i nerolas” Markos (vargšas 
iki maršalo nedasikasė).

Bet ar tai gali nuraminti 
tuos, kam tie vaikučiai pri
klauso? Tačiau kam “Vil
niai” taip jaudintis, kur čia 
yra užkastas tikrasis šuo, 
kurs “Vilniai” dvokia sta 
čiai Į nosį? Ogi štai kame 
čia reikalas:

1949 metais nuo lapkri
čio 26 d. iki gruodžio 6 d. 
Londone vvko laisvųjų uni
jų tarptautinis kongresas, 
atstovavęs maždaug 50 mi
lionų darbininkų. Šis kon
gresas savo nutarimu pa
smerkė komunistus, kurie 
pridengia šlykščius diktato- 
rinius režimus ir išniekina 
darbo žmogų, atimdami 
tas pats kongresas pareiškė 
jam laisvę; kitu nutarimu 
komunistams griežčiausį 
protestą dėl 28,000 graikų 
vaikų deportavimo. Šis Įta
kingo* kongreso nutarimas, 
kuriame dalyvavo Ameri
kos unijų atstovai, duoda 
skaudų antausi komunis 
tams, kartu ir jų “Vilniai.” 
Čia tikroji “Vilnies” jaudi- 

Bet to
kiu atveju reikia šnekėti 
tiesiai, atvirai, neslėpti tik
rųjų vaikų grobikų ir ne
sipainioti su karalienėmis, 

šia proga tenka priminti

A. Hiss. o kai kurie tik 
Hiss’ui ir dar keliems as
menims tebuvo prieinami. 
Kai kurie tie dokumentai 
yra rašyti A. Hiss ranka.

Kiti dokumentai buvo
. partamento, buvo paskirtas Į perrašyti mnšinėle ir ek?

Maskva statė Markosui vi 
sų rūšių ginklus ir visais Į nimosi priežastis 
budais rėmė “liaudiečius,”
komunistus, kad jų pagalba 
užgrobti visą Graikiją iri 
laimėti nepaprastas pozici-Į 

raujančių liudijimų padarė j jas maskvinio komunizmo! 
išvadą, kad A. Hiss meluo- naudai. Šis veidmainiškas,,

kai sakosi nematęs W.. kruvinas Maskvos komunis- tūkstančius Lietuvos vaiku 
Chambers po 1936 metų ir tų žaidimas kaštavo tuks- čių, kuriuos “evakavo drau

Prisiekusieji is pnesta- i

nutarė, kad jis kaltas. tančius gyvybių ir pasibai-
W. Chambers išvardijo gė Maskvos pralaimėjimu.

ge su ių tėvais’’ į tolimąjį 
(Nukelta Į 7 pusi.)

r
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

Sūnūs Užmušė Tėvą ir Motiną
Brooklyne anądien buvo nuovadon. Čia ji paima i 

toks atsitikimas. Vienoj savo rankas Dr. Helfand, 
dirbtuvėlėj, kurią valdo se- gabus psichiatras. Jis pil
nas tėvas ir jo sūnūs, vieną glaudžia savo delnus prie 
dieną tėvas nepasirodė. Su- jo smilkiniu ir pradeda ji 
nus susirūpino, pradėjo švelniu, raminančiu balsu 
klausinėti darbininkų, ar klausinėti, ar iš tikrųjų jis 
jie kartais nėra jo tėvą kur nežino nieko apie savo senų 
matę. Bet niekas nieko tėvų tragediją?
apie seni nežinojo. Tuo
met sūnūs pasikvietė vieną 
partneri nuvažiuoti i tėvo 
namus.

Nuvažiavo.
Pasirodė

Žmogžudys neišlaiko: 
“Pasakysiu visą teisybę!" 
Ir pradeda sakyti. Tėvą 

ir motiną, sako, užmušiau 
aš pats. Ginčas kilęs dėl 

baisus vaizdas, bizr.io. Jis. sūnūs, norėjęs. 
Tėvas gulėjo nebegyvas, vi- kad tėvas pasitrauktų iš 
sas kruvinas, sudaužyta i biznio ir paliktų viską jam. 
galva. Kitoj vietoj gulėjo Tėvas buvęs užsispyręs. Ką 
nužudyta sena jo žmona. - tu, sako, darysi, jeigu aš 

Sūnūs labai susijaudino pasitrauksiu? Toks tir.gi- 
ir pašaukė policiją. | nys, kaip tu. biznio r.eišiai-

Nužudytas žmogus buvo' kys !

ETtETYTS, so BOSTON

VICE-KONSl'LAS DINGO RAUDONOJ KINIJOJ

komunistiniuose kraštuose dažnai žmonės dingsta be jokio pėdsako, 
dnmoj Kinijoj. Sinkiang provincijoj, dingo .Amerikos vce-konsulas 
Mackiernan. Jau nuo rugsėjo mėnesio apie jj nėra jokios žinios, 
to diplomato šeima, kuri vis laukia žinių iš vyro ir tėvo.

Komunistų val-
(kairėj) douglas 
Dešinėj matytis

Kaip Yra Daromi Sūriai
(Tęsinys) įstaiga atleidžia. Jeigu v ars-

76 metų amžiaus 
si Camilo Leyra.

n vadino- 
Jo mo-1

Taip kaibėjo senis. 
“Man užvirė kraujas.

telis buvo 80 metų amžiaus, sako jaunasis Leyra. “ir pa-;
Taigi abudu jau seni žmo-įgriebęs plaktuką aš kirtau 
nės, tai kas gi ir kokiu tiks- tėvui i galvą. Bet kodėl aš 
lu galėjo juodu taip žiau-Juš mušiau motiną, aš neži 
riai žudyti? į nau.” Kur banguoja Nemunėlis.

Atvyko policija su keliais Užmušęs savo tėvus, jau- Kur šv’upė miela plaukia— 
detektyvais. Pradėjo žiuri- nasis Leyra nuėjo pas savo Ten Lietuva mano brangi, 
nėti apvstovas. Neišrodė, mergą, pernakvojo ir tenai!Ten kiekvier.s ašaras braukia, 
kad žmogžudystė buvo na- persimainė drapanom, nes T „ _
daryta plėsimo tikslais. -Ant senos buvo sukruvintos.t 1 - - • A t 1 • ’

TĖVYNĖS MINĖJIMAS VALGIAI

stalo stovėjo trys puodukai 
su išgerta arbata, 
vai tuo faktu susidomėjo- 
Arbata išgena, bet puodu
kai neatimti nuo stalo. Reiš
kia, nebuvo laiko juos at
imti. žmogžudystė turėjo 
ivykti tuoj arbatą išgėrus. Į 
Bet kas gi gėrė iš trečioj 
puoduko? Aišku, kad čia į 
turėjo būti trečias asmuo, ir 
ne svetimas, bet pažįsta
mas, o gal ir koks giminė.

Detektyvai pradėjo klau
sinėti sūnų, bet šis negalė-

i Rytojaus dieną jisai r.u- 
Detekty- pįr}jO saldainių ir nuvežė

pinavijos . . 
Tenai rusų visi bijos.
Ten kacapai viešpatauja. 
Kankint brolių nesiliauja. .

savo žmonai, 
dęs.

Dabar jis 
kalėjime.

nes jis yra ve-

sėdi uždarytas

NAUJOS MADOS

Razinkų Pierninkai

3 puoduką,; miltų.
Puodukas cukraus.
Pusė puoduko riebalų.
Pusė puoduko maleso.
3 kiaušiniai.
Pusė puoduko razinkų. 
šaukštukas trintų gvazdikėlių, 
šaukštukas cinamono, 
šaukštukas sodės.
Pusė šaukštuko druskos.
Pusė puoduko šilto vandens.

jo nieko pasakyti. Kas ga- J™? . . ,
bukų galų. kurie duoda ko

Tenai žmonės geros širdies, 
Bet ir ter. šnipų priviso.
Ir ne vienam apšviestunui 
Iš tenai pabėgt pritiko. . . .

Ter. gimtinis mus kiemelis. 
Kur močiutė ir tėvelis

--------- Vargu, mokesčiais apkrauti
Ateinantį pavasarį ir va- Beveik turi ubagauti, 

sąrą moterų avalynė (čeVe--^isvžs imonės reikaUuja. 
rykai) bus su atdarais už-iq juos raudcr.oju gauja 
kulniais, taip kaip per pas- kudo. plėšia ir kankina, 
kutinius metus, bet galai Geležies pančiais rakina, 

visai kitokie. Vietoje Į
Įėjo būt tas trečias asmuo 
prie arbatos, jis nieko ne 
žinąs. Mat, jis gyvenąs 
Nevv Jersey valstijoj, ato
kiai nuo Brooklyno, ir retai 
pas tėvus atsilankydavęs.

Bet detektyvai vistiek ne 
išleido jaunojo Leyros

jų pirštams daugiau liuosu-įGal kar 
j mo, šįmet moterų čeverykai 
Į bus su smailais galais. Tai
gi, kad čeverykai kojų ne
spaustų. reikės juos pirkti
didesnius. Jie bus panašus

Bėgčiau, bėgčiau, kad galėčiau, 
i Zuikio kojas kad turėčiau.

rasčiau sau geresni 
Pragyvenimą laisvesni.

j-! į 1920 metų madą. tik tuo-
savo akių. .Jie pradėjo lan? užkulniai nebuvo at.la
džiot po jo dirbtuvėlę ir te-111- . , . . ,
nai šnininėti. Iš darbinin- Spalva suknelėm ir skry

Gal nuo vargo pasislėpčiau. 
Laimingiau gyvent galėčiau, 
Laimės, laisvės paragaučiau, 
žmogaus teises sau atgaučiau.

nai šnipinėti. Iš darbinin 
kų jie sužinojo, kad nuo tos 
dienos, kai senis Leyra bu- 
vo užmuštas, jo sūnūs atei
na dirbtuvėn jau nauju kos
tiumu apsirengęs. Taigi jie 
tuoj priėjo prie jo ir klau
sia : O kur tamstos senas 
kostiumas? I !

Iš pradžių jaunas Leyra! Pakalbinkite kaimynus ir 
lyg ir susimaišė, bet paskui' draugus užsisakyti “Kelei- 
fu.'ivokė ir sako: Kaina metams $3.

“Atidaviau vienam ubą ------------------------------

Bet veltui tik aš bėgioju. 
Veltui skundžiuos ir vartoju: 
Skundo mano nieks negirdi. . 

Bus i O. ka-p baisiai skauda širdi!, bėlaitėm bus raudona, 
labai madoie raudona suk-' uri spėka ^špatauja. 
nelė *U PJŽav a (pink) sklt\- žudyt brolių nesiliauja; 
bėlaite, karoliais, guzikais Okupantas kraują geria, 
ir tt., arba ružavas kostiu- Baudžiavą iš laisvės tveria, 
mas su raudonais pridėč
kais. PĖBĖ.

Mergina “Pavėžino” Vyrą

gui.
“Kodėl atidavei?”
“Well, buvo jau senas. I 

suterštas.”
Detektyvai, žinoma, klau

sosi ir viską į galvą sau de
dasi.

Atėjo laidotuvių diena. 
Nužudytieji Levrai buvę? 
laidojami į vieną kapą. 
Prie kapo priėjo jų sūnūs, 
paėmė gėlę iš suvežtų vai
nikų, ir įmetė į duobę. Lei
džiant grabus į duobę, pra 
dėjo lyti lietus, tartum dan
gus pradėjo verkti.

Čia pat stovi ir policijos, 
detektyvai. Jie stebi jau
nojo Leyros veidą. Jis ne
ramus- Jie prieina prie jo 
ir sako: 1

“Tamsta važiuok su mu
mis. Mes norim pasikalbė 
ti su tamsta.”

Jie nusiveža jį policijos

BUS KARALIENĖ?

/ *

šita 12 metu mergaitė yra 
Olandijos karalienės Julija- 
nos duktė Beatriče ir kada 
nors, jei neatsitiks koks prie
puolis, gali pati nešioti Olan
dijos karališką karūną.

Ištrink riebalus su cuk- 
. um. Sudėk malesą, išplak
tus kiaušinius ir vanilę. Da
bar kartu persijok miltus, 
cinamoną, gvazdikėlius ir 
druską. Ištirpink vandeny 
sode. Pilk po truputį ištir
pintos sodės ir miltų į pir
mutinį mišinį ir nuolatos 
maišyk. Sudėk išmaišytą 
tešlą į blėtą. Išlygink pie
ne pašlapintu peiliu, pabar- 
styk cukraus ir kepink 15 
minučių 375 laipsnių karš
ty- Iškeptą blyną supiaus
tyk keturkampiais.

Labai svarbu, kad pienas'kė subira, tai tvirtumo pa- 
Šituo laiku turėtų 86 F. kanka. Jei varškė nebus 
laipsnius temperatūros, ir pakankamai tvirta, tai suris 
kad jis turėtą šitokią šilu- bus minkštas, šlapias ir tu
mų iki pasidarys varškė, rėš palinkimo pelyti. 
Paprastai, varškė pasidaro Dar svarbiau yra prižiu- 
į 30 ar 35 minutes, indas rėti varškės įrugimą prieš 
su pienu turi būt uždengtas, išimant ją iš išrūgų. Jeigu 
kad pienas iš viršaus neat-iji bus nedarugus, tai sury- 
vtstų. ’ je atsiras dujų ir bus blogas

Kai varškė jau gatava, jo skonis. O jeigu ji per- 
tuomet ją suraižo tam tik-. rūgs, tai suris bus sprangus, 
t ais peiliais. Bet svarbu ži- turės rūgštų skonį, bus ne- 
noti, kada ji yra gatava-' geras.
Tas bandoma šitokiu budu:! Varškės rugštumą nusta- 
pakiša rodomąjį pirštą po to šitokiu budu: suspaudžia 
varškės paviršium, užkabi- šmočiuką varškės ir pride
ra anie pusę colio storumo da prie karšto p/oso: pride- 
varškės, truputį ją iškelia da ir lėtai atitraukia. Jeigu 
ir didžiuoju pirštu perske- atitraukiant išsitęsia apie 
lia. Jeigu skilimas būna ly- pusę colio ilgio siūleliai, tai 
gus ir aiškus, iie trupinių, rugštumo užtenka. Prosas 
tai varškė jau gatava raižy- turi būt tik tiek karštas, 
mui- kad prie jo varškė liptų, bet

Visų pirma ji rėžiama bo- ne degtų.
rizontaliu peiliu išilgai, pas- Tuomet varškę nusunkia, 
kvi vertikaliu peiliu skersai Varškę nusunkus, deda 
ir išilgai. Tuo budu ji su- druskos — apie 3 uncijos 
sipiausto mažučiais ketui- druskos ant 10 svarų vaiš 
kumpiais smočiukais. Pei- kės. Druską gerai išmai- 
liai įleidžiami i varškę pa sius, duoda varškei atvėsti 
iei indo sonus ir galus at- iki 85 laipsnių, tuomet de- 
sargiai ir traukiami iki ki- da į formą ir prislegia, 
tos putės taip, kad varškė Formą galima pasidaryti 
butų gražiai supiaustyta, namie iš galvanizuotos 
bet ne sutriuškinta. skardos. Paima sklypą skar-

Jeigu specialių peilių ne- dos apie 20 colių ilgio ir 
turima, tai varškę galima apie 10 colių pločio, sulen- 
suraižyt skersai ir išilgai kia ir galu.* sukabina, taip 
bet kokiu ilgu peiliu. Pas- kad pasidaro lyg ir viedru 
kui reikia paversti indą su kas be dugno. Padaro dar 
varške ant šono ir per vir- porą medinių dugnelių, kad 
šutini šoną suraižyt išilgai, tilptų į tą viedruką- Vieną 
kad pasidarytų maždaug deda apačion, o kitu iš vir- 
tokie pat keturkampiai šaus prislegia sūrį. Apati- 
šmočiukai, kaip aukščiau niame dugnely išgręžia ke- 
pagakyta. lėtą skylučių išrūgoms nu-

Skaitytojui čia išrodys Ia- sisunkti.
bai keblus darbas, bet prak- Bet pirma negu varškę 
tikoj iis nėra toks sunkus, sudeda, tą formą iškloja 
kaip gali išrodyt skaitant šį gaza (cfceese eloth). Pa- 

! straipsnį. Padarius vieną siuva iš gazos “apykaklę,” 
urį, darbas eis visai leng- kuri gražiai telpa į formos 

vai. vidų. Apačion įdeda iš-
. . . .| Supjaustytos varškės šmo- kiiptą apskrita gazos dug-
rupticiu amoi.ijo> n svanu eiukai turėtų būt ne didės-: neli. Tuomet sudeda varš- 

ni, kaip pusė colio iš kiek- kę, ant viršaus uždeda kitą 
apskritą gazos šmotelį, už-

Supiaustyk mėsą vienokiais 
1 gabalais ir paspirgink ją rieba
luose. kad pagrustų iš visu pu
sių. Užplikink verdančiu van
deniu, uždenk ir tegul pašunta 
ant lėtos ugnelės per 2 valan- 

, das. Tuomet Įdėk morkų, gruč
kų. bulvių, svogūnų ir pašutink 
iki tos daržovės bus minkštos. 
Tada išimk mėsą iš skaurados, 

(o i likusią sunką Įsuk miitų. 
praskiestų šaltam vandeny. Jei 
reikia, vandens galima pridėt 
daugiau. Užvirink, kad sunka 
sutirštėtą. Tada užpilk ją ant 
mėsos ir duok stalan.

Įvairus Patarimai

Stikliniai indai išrodys 
skaidriau, jeigu juos išplau- 
sit karštame vandeny su

audeklu nusausinsit.

Spanguolės su Orančiais

Nuplauk svarą spanguo
lių ir du didelius, besėklius 
orančius. Orančius supiaus
tyk su žieve į ketvirtadalius 
ir kartu su spanguolėm per
leisk per malamąją mašinė
lę. Įmaišyk du puoduku 
cukraus ir pastatyk ant le
do, kad gerai atšaltų. Tin
ka prie keptos paukštienos.

Nesenai vieną rytą Chi- 
į cagoje policija rado gatvėj 
i nuogą vyrą ir nusivežė nuo 
! vadon. Jisai papasakojo te-, 
I nai šitokią istoriją: 
i Aš, sako, susitikau resto- 
1 tane nepažįstamą merginą 

ir užvedžiau su ja kalbą. Ji 
pasisakė turinti automobilį 
ir galinti parvežti mane na
mo- Išvažiavom. Ji pasu
ko į nuošalią gatvę, išsi
traukė peilį ir liepė man iš
lipti. Aš išlipau ir ji su ma
nim. Grąsindama peiliu ji 
liepė man nusirengti nuo
gai. Kai aš nusirengiau, ji 
pasiėmė mano drapanas, su
metė jas automobilin ir nu
važiavo.

Jo kelinių kišenije buvo 
4 doleriai. Vyras vadinasi 
Joseph Perrino, 22 metų

mžiaus.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

vienos puses.
Suraižyti varškės šmočiu- lenkia šonus ir uždeda mo

kai pradeda trauktis ir iš- dinį dugnelį, kurį prislegia 
varo iš savęs išrūgas. Per slėgtuvu. Sūrį slegia ištisą 
kokią 15 ar 20 minučių atsi- parą. Iš pradžių daug sun-

p. . , ~ Z- • - x • randa jau nemaža palaidu kūmo neduodama, kad ne- Degtukais subrauytasae-i išrugl3 Tuomet pradefla jžsU,,aust„ sviestiniai „ena-
unkumas

sva

Jei turit linoiiumi užties
tas grindis, kartkartėmis 
nušluostykit jas pienu su
mirkytu skuduru.

nas kartais galima nuvalyti 
patrynus lemonu. varškę tose išrūgose šildyt, lai. Po valandos

, Bet temperatūra keliama la padidinamas iki 
bai lėtai, po 2 laipsniu į 5 rų.

(Bu? daugiau)
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Prancūziški Blynai,

Puodukas miltų, 
šaukštukas ta king pauderio. 
žiupsnys druskos.
2 kiaušiniai.
Puodukas pieno.
Uogienė.

Sumaišyk su miltais druską, 
baking pauderį ir viską kartu 
persijok. Išplak sa pienu kiau
šinius ir supilk į miltus. Gerai 
išmaišyk, kad nebūtų šmotelių. 
Ištirpink ska iradoj šaukštą 
sviesto ir įpilk tešlos, kad už
dengtų visą skauradą. Kai iš. 
apačios apkeps, apversk. Tuo-1 
met aptepk visą blyną uogyne 
ir suvyniok jj. Duodant valgyt, 
apibarstyk cukraus milteliais.

šutinta Jaatiena

4 svarai jautienom.
2 šaukštai miltų.
Kvorta vandens.
3 šaukštai riebalų. 
Druskos, :<p • /, svogūnų.

kų. gručkų ir kt.

Juoktis Sveika i minutes, iki karštis pasie-
Vienas. Rusi jos komunis-. kia 100 F. laipsnių, šito i________________________

tų genijus gavo kažin kokiu šildymo metu varškė maišo-
budu .Amerikoje išleistą ma po truputį, kad nesu- Tautieti, nepamiršk, kad 
Sears and Roebuck kompa- kristų į krūvą. Tavo tėvų kraštas — Lietu-
nijos seną katalogą ir, pa- Tokioj temperatūroj (100
vartęs jį, pašoko iš džiaugs- laipsnių) varškė laikoma 
mo: tol, kol pakankamai sutvir

—Vaje, vaje, kiek čia tėja ir įrugsta. 
naujų dalykų! ... Ir kai ku- Tvirtumas nusakomas gi
riuos jų nesunku bus išras- tokiu budu: paima varškės 
ti. . . . rieškučiom, suspaudžia

inor- i

tr žiaunai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 

‘st., Chicago, III., ar vietos 
ir.- ALT skyriui.

ŽVAIGŽDĖ SUSILAUKĖ KŪDIKIO

ijanutUmųaktore^v •dųAci 
I.indslrom. 'Bet bevaldindama viename Italų fiha^ ji įsimylėjo j 
Rossclini. ir susilaukė iš jo kūdikio, o divor sas nuo pirmo vyro šiek 
tik po krikštynų jj jai duos Meksikos teiso Amerikos vice-konsulas 
matosi ji vaidinant filme “Stromboli.”

vieną režisierių, 
tiek pavėlavo ir 
(kairėj) Douglas
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Iš Plataus Pasaulio į
KELEIVIS, SO.

TARIASI APIE KINIJOS REIKALUS

»' t i O i t Puslapi- Sep-int;

Anglų Prancūzų Derybos

Anglijos užsienių reikalų
Korėja “Pripažįsta”

Šiaurinė, rusu valdoma

tarimus su Prancūzijos va-1 riausybę. Tokius pripažini- 
i.ais dėl suderinto gynimosi mus padarė komunistinė 
Azijoje prieš kinų komunisKinija, Rusija ir dabar da- 
t y band\vcižtis į Indo- ro kitos bolševikų valdomos 
kmiją. I avojus gresia ne šalys. Maskva atmetė Pran- 
tik Indokinijai, bet ir ang
lų Malajų kraštams.

Kanada “Atsimoka”

euzijos protestą dėl Mask
vos pripažinimo H o Chi- 
Minh vyriausybės prancūzų 
kolonijoj.

Kanados, vyriausybė nu
tarė išvaryti iš savo krašto- Tibetą* Protestuoja
du Čechoslovakijos d i plo ■ -•

t,.- \ - i Mažai žinomas libetoimatu. las padaryta atsi- \ >• j •1 * .. r5 : kraštas, Azijos širdyje, perikeišijant už išvarymą iš Če
choslovakijos dvejų Kana- 

diplomatų, kuriuos čedos
radio praneša visam pasau
liui, kad jis nenori, kad Ki-) 
nijos komunistai ji “iškis-,chu bolševiku valdžia kal-1„ u? . . * vintų iš jo nepriklausom-uno esant šnipais. Ka- u- • • r •• rr-,. • ,1 \ , bes ir izoliacijos. Tibetą:

Tokio mieste, Japonijoj, generolas MacArthur tariasi su 
jungtiniu štabų pirmininku, generolu Omar Braoley, apie 
Amerikos saugumo reikalus Tolimuose Rytuose. Prara
dus Kiniją karo vadai turi galvosūkio, kaip apsisaugoti 
nuo bolševizmo plėtimosi toliau Azijoj.

niais Įdomus, turiningas ir 
vertas dėmesio.

—B. B.

Turėsim Peklišką 
H-Superbombą

Prezidentas Truman sau
sio 31 d. davė Įsakymą ga
minti naujausią atominę 
bombą, vadinamą Vande
ny Ho Bomba, arba trumpai 
sakant “H Bombą.” Nuo 

! 1939 metų sausio 26 d., ka- 
; da Europoje mokslininkams 
j pavyko suskaldyti urano 
Į metalo atomą, iki 1950 me-; 
įtu sausio 31 d., kada Ame- 
į rikos prezidentas Įsakė 
į mokslininkams gaminti 
I naujausią superbombą, bu- 
S vo nueitas ilgas kelias.
1 “Keleivio” 1950 metų ka- 
: lendoriuje yra paduota 
“atominė”

Baikite Savo 
Kančias

GERA PROGA TREMTINIAM
Man reikalingi darbininkai, 

vedę ar pavieniai, tik ką atvykę 
iš Europos. Turiu dvi farmas, 
viena tuščia, bet yra elektra ir 
vanduo stuboj. Duosiu karvę, 
kumelę, vištų ir ko tik reika
linga pradžiai; u? darbą mokė
siu pagal sutartį. Geram dar
bininkui gera ateitis. Prašau 
rašyt šiuo adresu:

Joe Pundinas,
R. 6,

Charlotte, Mich.

nados vyriausybė sako, toksiįa(ja 
kaitinimas yra visai nepa
matuotas.

Ispanijos Duona

Ispanijos diktatūra yra 
didelėj bėdoj dėl trukumo 
duonos. Argentina nutrau-i 
kė kviečių pristatinėjimą i 
kreditan. Rumunija ir Ru

Tibetas 
kariauti už savo ne

priklausomybę visomis tu
rimomis priemonėmis. Ki
nijos komunistai sako. Ti
betas yra Kinijos dalis if 
keta i tą kraštą įsiveržti.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 

skaudėjimo. Raumenų gėlimo, S.-ia- 
tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos. 
Sąnarių sustingimo, NeuriLs. Rodą. 
gros ir tt_ pabandykit K ADE TAB- 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim, kad jus pamėgintumėt BADE 
TABI.ETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Ne-ių.-kit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jams tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepalik-. <t>)

NOKTU WAY RHABACAI. CO. 
439 North Street. Dept. 3(» 

Ko.hester 5. Ne» Yc.-rk

Arthritis, reumatizmo skausmus, 
raumenų įtampą, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos į kartą. Sudėtis 
grynų žolių, daugelis jų yrą re
tos ir brangios.

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

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

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 12— 
($1.25)—nuo kosulio ir krutinės 
užsikimšimo. Imliai veikli ir vai
kams galima saugiai duoti..

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17 
($l.O0>—GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia greitus rezultatus 
skilvio ligose. I'uikiai iiuosuoja 
vidurius, juos sunorrnuoja.

STANIS Analgesie SALVE— 
($1.00)—duoda STEBkTINUS re
zultatus, kai vartojama nuo neu- 
ritis, sciatica, reumatizmo ir ar- 
thritis, krutinės, nugaros skau
dėjimo ir užsikimšimo. Reikia 
tiinti raumenis nuo drebulio, slo
gų ir šaltų kojų. Staiga susige
ria į odą ir ilgai laikosi šilima. 
Švelnina ir akstiną kraujo apy
taką, tokiu budu išblaško kūne 
susirinkusius nuodus.

Ateikit ar atsiųskit money or
derį, įdėdami 10c kožno daikto 
persiuntimui. MES AP.MOKAM 
I’AšTĄ jei užsakymas siekią 
$2.00 ar daugiau. (7)

Z. G. STANIS COMPANY 
Chicago 8. III.

2822 Archer Avė., Dept. K,

chronologija, i 
nuo pradžios iki prezidento į 
Trumano paskelbimo, kad j 
Rusija turi atominę bombą, i 

chronologijos” ma-, 
i atominė “pažan-

_____  ga, jei ginklų tobulinimą
-grupė tremtinių socialistų va^inti pažanga.

* Wellande isteic-ė lietuviu Kalendoriuje, virš to, yra

KUMjd l

Korespondenciio Sl&fvfe
• * ” iei

Vv’ATERBURY, CONN.

Vietinis Lietuvos nepri 
klausomybės paskelbimo 
metų sukakties minėjimas 

vasario
sija dabar siūlo parduoti'Tit0 pasiuntė labai griežtą 13 d., 7 vai.. vakare, šv- Juo-

..„i • T'__ i...? oaa nnta Riilou»-iitii ii- itnei-j I ŽUDO liaraniios Sillėie.

Tito įspėja

Jugoslavijos diktatorius i įvyks sekmadienį,
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RAUDI OKI KNYC 
s\KN!S

AS. ŽOLES,

Sveikata I.i gar. i a m-. Gydymas li
gų žolėm ir suk ..ui $1. Apd. $1.25.

Didis Sapnininkas .-u laimė.- spėji
mu $1.

Nauios Daino- ir Deklamacijos 25c. 
Anglų kalbos .Mokytojas 40c.
Rei kant visas kartu—52.50.
Trejos Devynerios C5c.
Nervų Šaknys $1.
Nuo tiahos Skaudėjimo SI.
Nuo Kosulio ir šalčio 75c. 
Trukžolės $1.25.
Valerijono Šaknys $1.
Nuo širdies dreltėjimo ir diegimo 75c. 
Nuo Reumatizmo 75c.
Vidurių lioosuotojas f>5c.
Baksai žolių 5 coliai ilgio, 2Ųį plo

čio. (7)
Raiti Mikalauskas

7:t Compton Si.. Boston iŠ. Mass.

informacijų, nau-orgamza-į.
ciją. -Kadangi tuo metu/s^ai^ ei-llL pata- 
sausio mėnesį, prof. J. Ka-'rim^1 \\ šiaip reikalingų ži

soc i a 1 demokratų

minskui suėjo 70 metų am 
žiaus, tai naujf

i niu. Kaina 50 centu. Už-

generolui Frankui 500,000 i not4 Bulgarijai ir įspėja'zapo parapijos salėje. Ren- cija pasivadino
tonų kviečių. Pasiūlymus 
padarė ir 
nados bei 
liai. Visi 
lauja mokėt 
gaiš-

organiza-1 
Jubiliato!

sakymus prašom siųsti :
“Keleivis”

636 E. Broadvvay 
Se. Boston 27, Mass. 

SPAUDOJ PASIDAIRIUS PAIEŠKOJIMAI
TREJANKA

Bulgarijos Premjeras

(7)

(Atkelta iš 5 pusi.) 
Sibirą, užkaltuose gyvuli 
niuose vagonuose, be 
to ir vandens. O 
vietose, daugelį jų atskyrė
nuo tėvų. Tie musų vaiku-

Aš, Ona .Macaitytė, Jono Macai
čio duktė iš Nuturiu kaimo. Jurbar- 

I ko valsčiaus, ieškau brolio Jono Ma- 
Ifl3.ig-i eaicio, kuris išvyko Amerikon prieš 

1 pirmąjį pasaulinį karą. Prašau jį 
jį žinančiųjų prane 

ma.n apie jį. Rusiu laliai dėkinga 
.Virs. Anne Strolis,

R. R. 1.

sąjungos pirmininkas AieK-i 
sandras Merkelis, valstybės! 
bei miesto pareigūnai ir ki-

čiąją Kanadą, ieškodami
geresnių darbo ir gyvenimo
sąlygų- Likimas taip norė-

energingiausių -■ • , • ..................o-1- *11- ciai taIP kruopščiai ir pui-
1 iLrioi ni‘i7inviwt

Vengrija Užsitveria

\ engrijos anksčiau Meninę programos dalį /į
- . _ žmonių pabėgdavo į S išpildys šv. Juozapo para-!;. ’ • " <, ,

Koralovo. vietą Vulko Čer- vakarus ieškoti prieglaudos j pi"jos inišrus choras po va-f? < apm^v veno CakviHe-j 
venkovą. žinomą “kietos! nuo persekiojimų. Dabar; d0VVste komp. A. J. Alek- *'S V .iO*' a:'lfclir’K^e- , lie

Bulgarijos lėlių 
mentas išrinko i
ni misterių pirmininko

parla-! 
mirusio 

V.
Iš

daue

nuvežtus ' atsiliepti, arba

Courtland, Ont., 
Canada.

lankos” bolševikų vadą. 
Parlamentas naują vy

riausybės viršininką išrinko 
vienbalsiai. Visoj Bulgari-
joj eina neištikimųjų bolše-Į nas su Jugoslavija ir Aus 
vikų valymas iš partijos. itrija.

jkiai prižiūrimi,
, „ komp. A. J. Alek- V •; ’ aicįHs jų šiandieną

labai mažai pabėgėlių beat-i sj0 ‘ nanai
vyksta, nes Vengrijos dik-. Nėra abejonės, kad vietos-r - , |si.
tatoriai labai stipriai apsta-j ir apįelinkės lietuviai pat- ^amu.nuo .k^{Ięmnio dar-, vež- 
tė kareiviais Vengrijos sie-jrjotai skaitlingai šiame Ta aJKU.’ *£ter?e P^mkUi; ku,

‘ano pa-
Paieškau Antano Luko (Lukaus- 

ko), iš Barv.vdžių kaimo, Luokės 5ia'- 
apskr.savyje paKan-i , ■ isciaus, teisių

ener"i;OS kad atlip-i'aU1° GaUS0Se Lnksmina- nadon prie; aatrąjj energijos, kad a Jie „ Raip tuog lietuviukus

ie ! notai skaitlingai šiame Ta - , , * 7ts- g 7 j , . ir ugdyti organzacija; rvoos parengime dalyvaus,_ • , •• ,i.’-,* • - . Z. .'pasireiske palaikyme kores-
euits bus įrašytas garbingoj'• J ,. - J! pondencimo rvsio tarp na-musu Amerikos lietuviu is- • .•< , v. .• * nų ir simpatijų, nuolatima

Tąsi
kores-

ą;iveze’
ie 

mtė.

jums
visa

papasakos tie, 
tai savo akimis 

—P. B.
PIETŲ AMERIKOS

KAS MUMS RAŠOMA
Galas Ginčui?

Ginčas dėl jėzuito Borevi-
čiaus “pareigos tikėti” 
ir pasibaigė. Skaitau 
ninke.” kad p. K. išvedė į kovą 
savo krikščionišką atlaidumą
pradeda melstis už visus nepri- 
siimančius pareigos tikėti. Jei 
taip. tai ginčą galima baigti, 
nes su žmogumi, kurs ir atlei
džia ir meldžiasi, nėra reikalo 
aiškintis. Tegu jis sau pote
riauja ramybėje.

idžia. smurtą vartoja. Todėl nė- 
i ra klaida sakyti, kad katalikų 
■ bažnyčia sąžinės laisvės r.epri- 

jau lyg i palįsta, ners sąlygų 
Darbi- • laisve kai kur toleruoja, ir 

į musų “atlaidusis” p. K., jei ga- 
,r lėtų, prie savo maldos nepasi

gailėtų tokiems, kaip aš. Ir laz
dos. Q. E. D.

Bostoniškis.

ton joj.
Rengimo komisijos na

riai; kun. J. Valantiejus, 
komp. A. J. Aleksis, T- Ma
tas, J. Trečiokas, A. Kušlis, 
M. Andrikytė, adv. C. V. 

verčiama' Balanda, Dr. W. Bulerich, 
M. Kašėtaitė, M. Karinaus 
kienė, P. Jokubauskas, al- 
dermanas A. Jenkins, N. 
Meškunienė, J. Žemaitis, S. 
Sapranienė, A. šambaris, J. 
Bernotas ir J- Jakštas.

pažinsite bkaity-
, , . — uuim » k - einantime kontakte su prof. J. Ka-: ... , - . • « ,. .. 1 . ,i Argentinos Lietuvių BaUą, ’minsku, aiškinantis ldeolc-| Ca-illa de Correo 303, 

giniais, pasaulėžiūriniais Į Buenos Aires.
klausmais ir tt. Be to, ka- Pranameratos kaina $2 metams, $1 • 1 * v • • *1 1 pusmečiuimmsKieciai -'u*------ J''’-aktingai daly
vavo Toronto socialdemo 
kratų organizacijos veikime 
ir suruošė eik- parengimų.

į Lietuvių gyvenimą 
' darni virš 20 metų

ir 
siu
pranešimo iš jo pažstamų.

Kazys Lukas,
5G00 St. lja-A-reni-e Blvd., 

Montrcal. Canada.

Musų Trejanka yra 
pasaulinė Trejanka. 
.Musų Trejankos šak
nys ir kiti dalykai su
rinkti nuo saulės te
kėjimo ligi saulės nu
sileidimo. Japonijoje 
pirmučiausiai saulė 
teka , ir musų Tre
janka prasideda iš 
Japonijos, Kinijos, In-

do-Kinijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų In
dijos, Pietų Amerikos, Centralinės 
Amerikos, Mexico, Šiaurės Ameri
kos, Canados—ir čia saulė leidžias, 
įmerk Trejanka j ruginę ir gerk po 

Ji- atvyko Ka- č<,rkute viso pasaulio gerą mišinį, 
jjasaulinį karą I \|Usu Trejanka 75 centai už pakelį,

gyveno Kanados Vakaruose. Lauk- i o trys pakeliai $2.00. Bet jeigu no- 
i malonaus jo atsiliepimo, arba ' r;te 'gauti C. O. D., tai $2.25.

ALEKANDER’S CO.

Paieškau draugą B. Mačėnienės, 
Kazimiero Wilko ir Marcelės. 1924 
metais mes visi gyvenom Hartforde 
pas .Mačfnus. Prašau jų atsišaukti.
už ką bu-iu labai dč-kinga.- 

Erank Vidugiris, 
2940 W. )5th St., 
Cleveiand 13, Ohio.

(0)

414 W. Broadv.ay 
South Boston 27.. Mass.

NUO L'ŽSISENfcJUSlŲ’. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Bet ir puolęs j maldingą išsi
sukinėjimą. musų p. K. visvien 
nepasmerkia smurto vartojimo 
tikybiniuose ginčuose. Jis to 
ir negali padaryti, nes io dva-
sios broliai, kur tik jie turi vai-; skyriai

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo

A. ir P. Karužai 
43 Metų Vedę

Sena “Keleivio” skaityto

MEDUS
Gardus. 100G tyras Michi- 

gan farmų medus. Pirkėjai 
Gi pačioj Oakvillėj, laikui Patenknti visose valstijose, 
bėgant, galima sakyti, susi
formavo kamirskiečių klu
bas, apjungiąs Oakvillės ir 
apielinkės socialistus.

Norėdami atžymėti savo 
organizacijos metines, ka- 
minskiečiai nutarė suruošti 
sekmadieni, vasario 12 d., 2

Tėvynė bus Tau labiau dė Ha Agnės Kadzevich sausio val. popie;,’Oakvillėj, Frent 
kinga. Aukas priima Ame- i (1-,s®'°'NesenaiAnelei ir j zeljų farmoje,] liatesni ir iš- 
_it— t m—,-k- , svainiui Petiui Karužams kiimino-esni nai-iu «nHnvi-

SVS1VIENIJIMAS LIETI VIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS 52,300,000.00.
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.
I.igoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar ve.ianns Susivienijimo 60 metų Jubiher.ms Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prtraSyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis paa vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas: •

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
W. 30th SU Nor York 1, N. Y.

nkos Lietuvių an a ir j -'j$urengg malonią staigmeną
—pobūvį jų 40 metų vedy
binio gyvenimo sukakties 
proga.

i A. ir P. Kaiužai, vedę
1910 metais Lowell, Mass., 
po to abu buvo paivažiavę

kilmingesnį narių subuvi 
ir»ą. Kaminskiečių subuvi
mui vra numatyta turinin
ga programa, turinti tikslą 
duoti idėjos draugams visa
pusiškai iš.-iai.- kinti svar 
besniais klausimais ir nu
statyti ateities veikimo gai- 

Tikima. kadj savo gimtąją Dzūkiją, vė- res. Tlki kad j t 
liau gyveno Kanadoje, vėl eiaiįtų atvyk^ ka.

: Amerikoje, ir dabar nuo
1911 metų pastoviai gyve
na VVaterbury, kur turi 

! gražią nuosavybę ir daug 
draugų. Visi tie draugai 
nusirinko pasveikinti sukak
tuvininkų. Kiekvienas atė- 
o “ratuotas” ir taip pasida

rė rmagi puota.
Linkime sveikiems su

laukti ir auksinių vestuvių!
—V.

OAKVILLE, CANADA

Kaminshiečių Metinis 
Subuvimas

1949 metais vasario 13 d.

Galionas S4.00 su prisiuntimu. 
Atsiųskit money orderi • arba 
eash šiuo adresu: (6)

George M. 01owach.
RFD 1. Coster 2, Mich.

minskiečiai iš Toronto, Ha
miltono ir kitų vietovių. 
V iskas rodo. kad kamins- ■ 
kiečių ruošiamas metinis: 
subuvimas bus visais žvilgs-

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS 
LAIKRAŠČIO

ŠIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas traunama payalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į: (10)
Ross« Products (’o.. Dept. x-9 
27«S Parvvell Avė.. ( hieago 15, III.

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin-• 
gą šlanumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka knr.e ir jusu kraujuje. Jei turite sunkumo 

u išlepinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
vaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargį, jei jūsų 

paakiai patinę, vartokit
ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS NO. 101

Kaina $1.10 su prisiuntimu. Musų žolių arbata yra 
(k pertų sudaryta remiantis ilgų metų patyrimu. 

Užsakymus sti pinigais adresuoki! taip:
SANITAS HERBS (7) 

H 25 Mihraukec Avenuc Chicago, III.

Paieškau Antano .luš-os iš Tra- 
i kininkų kaimo. Miežiškių valsčiaus, 

Panevėžio apskr. Prašau jį pat;
i arba jį žinančiuju atsiliepti šiuo ad- 

(«)
Antanas Waicikor.is,
1518 Hayes Avė.,

Ručine, \Vis.

resu:

APSIV ĖDIMAI

Tie. kurie kenčia r.uo SENU, AT- 
i VIRU ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, jie 
i negali ramiai sėdėti ir naktimis 
'miegoti, nes ji) užsisenėjusios žais* 

dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit*
LEGULO Ointment. Jų gydomoe 

! ypatybės palengvina jūsų skaudėji* 
' mą ir galėsite ramiai miegoti nak

tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL
Taipgi pašalina perštėjimą ligot 
vadinamos ATHLETE'S EOOT, su-

leškau apsivedimui merginos arba stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
našlės nuo 40 iki 50 metų amžiaus J tarppirščių. Jos yra tinkamos var- 
Aš esu 51 metų amžiaus, gerai už- toti nuo džiustanėios ir suskiiusiov 
dirbu ir neblogai išrodau. Geistina odos. Jos yra geros gy-
kad atsilieptų kuri iš New Jersey duolės nuo visų išvirši- 
ar tos ari 'linkės. Prašau su laišku nių odos l.gų. LEGU- 

!O Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir

---------------------------------------------------niežiančių kojų. la-gulo
Ieškau apsivedimui draugo, nuo 5d ' Ointment yra parduo 

iki m -’.u amžiau . Aš esu 5:’, damas po 75c., $1.25 ii

ir savo atvaizdą.
J. Kunigonis,

3J3 River St., Paterson, N.

prisiųsti

metu amžiaus našlė, pažangi ir ge
rai atrodau, turiu keletą namų ir pi- 

i nigų. Rašydami prisiųskit savo at
vaizdą. (ti)

II. M. Jan.'iu’aitienė,
3525 N. isth St., 

Philadclphia, Pa.

ir
$3.50. Pirk’te vaistinėse 
Chieagoje ir apylinkėse^, 
arba atsiųskite monev 
orderį (11-0)

I.EGULD, l>ept. I. 
4847 W. I4th Street,

CICEJIO 50. II I-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

I’-ošiura didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mass.
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Vietinės Žinios Šj Sekmadieni Minėkime Lietuvos Nepriklausomybę!
SKYRĖ $50 LIETUVOS , 

LAISVĖS KOVAI
Tremtinių Vakarienė Skautiškoji Savaitė

SĮ SEKMADIENĮ LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Tremtinių ratelio rengia- Vasario 6-12 dienomis

RADIO PROGRAMOS
Lietuvių Radio Korp. ra

dio programas šį ateinantį

IŠPILDAU TAKSŲ BLANKAS
Income Tax blankas išpildom 

, už mažą atlyginimą. Galit su- 
. sikalbėti lietuviškai. Ateikit 
: vakarais; sekmadienį visą die- 
1 ną. Ant 3-čių lubų, 468 East 
Seventh St., So. Bostone. (7)

Graži Meninė Programa, Geri 
Gubernatorius Dever

X.Bostono lietuviai šį sek- Si Serfmadienj Cambridge 
madieni minės Lietuvos ne- Lietuvos Nepriklausomybės

Lietuvai Remti Draugijos ma senųjų ir naujųjų atei- Amerikoje vyksta skautųI sekmadieni per stotį WBMŠ
Bostono skyrius praeitą vių susiartinimo vakarienė savaitė. Jos tikslas yra su- 1090 kil. (netoli WBZ sto-
penktadieni turėjo metinį vasario 12 d., sekmadieni 6 pažindinti plačiąją visuo-

i narių susirinkimą. Perrink- vai., Lietuvių Piliečių Drau menę su skautybės judėji-
Kalfcėtojai, Dalyvaus ^a šiems metams nauja vai- .gijos svetainėje, 309 S St., mu ir uždaviniais. Šią sa-

;dyba, i kurią įėjo: pirm.— Įvyks tuoj po Lietuvos ne- vaitę skautai stengsis jiems 
J. Jankauskas, vice-pirm.—p riklausomybės minėjimo, prijaučiančių biznierių lan-

ry-

mz. Dr. J. Gimbutas, sekr. tędė! ji įgauna iškilmingo guose surengti parodėles.

ties) 9:30 iki 10:30 vai 
te bus sekantis:

1— Muzika.
2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę-
4— Kalbės prof. Končius.

priklausomybės šventę So. 
Bostono High School di
džiojoj svetainėj, Thomas 
Park. Dalyvauja žymus me
nininkai, Henrikas Kačins
kas, du chorai. Gabijos ir 
parapijos, solistai daininin 
kai J. Krikštolaitytė ir Vy
tautas Bakunas, ir tautinių 
šokių grupė, vedama ponios 
O. Ivaškienės.

,—K. Mereškevičius, finan- bankieto pobūdį. Dalyvau- Tarp Bostono rajono skau-| PACKAGE STORAS 
inej masj sekr.—Mrs. Anelė -Janus- jantieji joje ne vien skaniai tų vienetų yra tam tikslui į Dėl savininko mirties yra parduo- 

kevičienė, ižd.—Dr. A. Ka- pasisotins lietuviškais vai- paskelbtos varžybos. Bus JS* ir(P^
giais, atsigaivins lietuvišku vertinama taškais. So. Bos-jŲj viską prašom šig.ooo. Daugiau 
krupniku ir smagiai laiką tono lietuviai skautai irgi ■,n °rmai"Jų xaiyU'L><-hik^ adrL!'u- 
praleis, bet ir padidins rei- dalyvauja šiose varžybose
kalingas lėšas Lietuvos lais su parodėle Lithuanian Fur- 
vinimui ir lietuvių kultūros niture Co. (Broaduay) lan- 
reikalams. Ta vakarų

Ši sekmadieni, vasario 12 .. , ... . . . .
<!.. ž vai. po pietų. Cam-| PJK1UĮ: knypj ttknntojats--
bridge lietuviai minės Lie Ml5 '• Ba™iene lr V- Ge‘ 
, -11 , - ! gUZIS.tuvos nepriklausomybes)v
šventę. Minėjimas bus Lie- Lietuvos vadavimo reika- 
tuvių Piliečių Klubo svetai- Iams Vasario šešioliktosios

Kalbės musų valstijos gu-1 narv? ;r kalbė? Juozas Stil- 
bematorius, Paul A. Dever, >sona? plačiai žinomas vi- 
adv. A. O- Shallna. profe į =uomer.ininkas. nesenai 
sorius Ig. Končius, profeso-, si2VVenes Bostone. 
rius Sužiedėlis, red. J. Tys-
liava ir red. Januškis. Minėjime bus graži dainų J

Profesorius Mykolas t>ir-; an'a> Bainuo> btnęs, 
žiška mums praneša, kad "niaus operos 
jis Bostono lietuvių pakvie
timą šį kartą negalėjo pri
imti, nes buvo iau seniau

jų

i ą vakarą ne- ge. 
ime savo šeiminin- 

namuose vakarienę ruo- 
ir šiant, bet leiskime ir joms 

jam pa sekmą diena švęsti- 
sveikti, sustiprėti ir vėl griž- Bilietus Į susiartinimo va- 
ti i L. R. Draugijos veikėjų kąrienę galima gauti iš ank

nėj. Kalbės nesenai Ame- proga nutarta paskirti $50. vardinki 
rikon atvykęs Kipras biek-ijš valdybos pasitraukė p. J. kįu&nam 
nis. senas kovotojas už Lie Tuinila dėl nesveikatos
tuvos laisvę, buvęs \ LIK o visi nariai linkėjo

ap"! eiles, kur p. Tuinila per ii- sto -Keleivio” administraci- 
metus labai uoliai ir pa- joje įr tremtinių informaci 

sisvtntusiai dirbo. jog biure, 545 E. Broadvvay.
* South Bostone.Rep.

pakviestas kalbėti vasario 
12 d. Pittsburghe. o vasario 
19 d. kalbės Chicagoj masi
niuose lietuvių susirinki
muose.

Kasmet Bostono lietuviai

naminiu Kas ■
-Julius Kaztr.as kiti na’.- . vakarienė ;r Koncertas 
nininkai. Minėjimą rengia i Norwoode Lietuvos 
Cambridge lietuvių draugi Nepriklausomybei Paminėti

komitetas. Visus Cam-į ______
bridge ir apielinkės lietu
vius širdingai kviečiame su-
sirinkti paminėti musų se 
nosios tėvynės laisvės šven
tę ir pakeiti protesto

SLA 131 kuopa rengia 
vasario 12 d., 6 vai. vakare, 
šaunia

Rengėjai.

Vytautas Bacevičius
Koncertuos Bostone

renkasi Į Lietuvos Plieš Lietuvos pavergėju; 
ventę. Susirinkime Komitetas-

gausiai ir šiemet paminėti-------------------------
musu senosios tėvynės šven- Majoras J. B. Hvr.es siu- 
tę ir iškelti protestą prieš io miesto biudžetą 2.120.- 
Lietuvos okupantus. j 551 dol. didesni ir siūlo pa-

Minėjimo pradžia 2 vai. kelti nuosavybės taksus 
po pietų. ! $1.50 nuo *1.000 vertės.

gausiai
laisvės

ia
8o
SI
B
S*
B
0
B
SI
B
8
B
0
B
B

9 Harvard Rd.,
Shirley, Ma>s. (8)

NAMAI PARDUODAMI
West Roxbury, parke, vienos, šei

mos, naujas, gražiai įrengtas, dar 
neapgyventas už $8,500.

Mattapan, gražioj vietoj. 2 šeimų 
YI-jcco- P° » kambarius su tuščiu butu už P*5. .Udssa ^12,000.

chusetts gubernatorių Paui So-. Boston, E. Broadway, 3 šeimų 
'su štimais, su tuščiu butu už $9,000. 

kTvuuiS So. Boston. Thomas i’ark. 3 šeimų 
po 5 kamb. už $6.500.

Dorchester, geroj vietoj, 3 šeimų 
po 5 kambarius su voniomis, šiluma.

Vasario 9 d.

A. Dever bus 
priėmimas.

Eagle Scouts
Eagle Scouts 

yra vyresnio amžiaus—sen
jorai skautai. Vasario 12 garažu už $7,000.

Dorchester, arti juros ir Columbia
<L--inru -iMVUitP bll< iiyboiorto ^t. 6 šeimų po 4 kamb. su voniomis, skautų savaite ou> uzoaigta paražu nietines

. ‘ pamaldomis.
Lietuviai skautai kiek ga

lėdami stengsis dalyvauti 
amerikiečių skautiškosios 
savaitė parengimuose.

Gera.

Prieš pat laikraščio išlei- šachmatų Čempionopat
dimą redakcija gavo žinią, 
kad kartu su S. Baranausku

Tautvaišos Pagerbimas

kaina $7,000. Parduoda
Antanas Juknevičius, 

515 Broadway, So: Boston. 
Tel. SO* 8-0665.

,ven.; 1<5 v akai lenę n koncer- Rostone koncertuos pasauiį. Lietuvių šachmatininkų !•
balsą Lietuvių Svetainėje 13 musu pianista< klubas vasario 18 d. South Į

>t. George Av e Norvv oode. VvtJras Baceviįiu5. Abu Bostono Lietuvių Piliečių 
dali išpildys so-ngta. tokįo, stiprios Klube rengia meistro Taut- 

netuvių choras, pajėgos/jog nėra abejonės, vaišos simultaną. Per simul- 
šis koncertas bus pats ’ana Tautvaiša žais vienu 

okių! šio sezono me- meI^ Pries 20 ir daugiau

Koncertinę 
Brocktono
vadovybėje J. Strazdo, ir , 
p-lėš R- Snokevičiutės veda- a 
ma lietuvių tautinių 
grupė.

Rengėjai

no ivvkis Bostone.

PARSIDUODA NAMAS
Trijų šeimynų namas parsi

duoda tuoj pat. 282—3rd St., 
So. Boston. Yra tušti kamba 
riai gyventi naujam savinin
kui. įmokėti §5O0. Kreiptis Į 

Mrs. Stanawhite.
A spinuall Rd.. Dorchester, 

Mass. (8)
Telefonas AV 2-7269.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!t
Mes pranešam, kad turima mu

sų krautuvėj visokių mašinų iš
randa vojimui. kaip tai Floor San
ders, VVall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Broadway, So.
TeL SO 8-4148

DR. D. PILKA\
. Ofiso Valandos: ase S IU « 

Ir aae 7 iU S

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefone*: SOUth Boston lttO

Tel. SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

PROTESTUOKIME PRIEŠ LIETUVIŲ TAUTOS ŽUDYMĄ! ’

REIKALAUKIME LIETUVAI LAISVES!
VIENINGAI DALYVAUKIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

PASKELBIMO 32-ruju SUKAKTUVIŲ

MINĖJIME
SEKMADIENĮ,

Vasario-Feb. 12 d., 1950
South Boston High School Auditorijoj

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
DonCKESTE", SSA5&

PARDUODAMA
KRAUTUVĖ ir NAMAS So. 

Bostone. Du atskiri butai po 4 
kamb., balti sinka; ir kiti Įren
gimai. §79 pajamų i mėnesi.
I\xXin<x u z. ▼

NAMAS 6 šeimynų So. Bos
tone. 3-4-4 kamb. Kelios mau
dynės, balti sinkai ir kiti Įren
gimai. Geroj vietoj. Vieta 2 
automobiliam. Pajamų Į mėn. 
$90. Vienas butas tuščias. Geras 
dėl investment. Kaina §6.800.

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

Tel. SO 8-0605.

šachmatininkų. • 
simultano, kuris už- 

nuo 3 iki 
bus Bostono

Po
_ . truksDainuos Bostone - vaJ vaaf^

. .. čempiono Tautvaišos pa-
Is tiki-ų šaltinių sužinojo- utibimas su bendra arbatė- 

me, kad žymiausias musų j
šių dienu tenoras Stasvs 
Baranauskas greitu laiku Lie.uvių organizacijos ar 
dainuos Bostone. Koncer- pavieniai asmenys, norį pri- 
tas ruošiamas Lietuvių Dai sidėti prie Tautvaišos •pager- 
lės Instituto (Lithuanian bimo, prašomos pranešti K. 

į Institute of Arts) naudai ir Merkiui, 254—3rd St., So. 
į Bostono kulturiniu ištaigu! Boston, Mass.

Stasys Baranauskas greičiausia

le ir šokiais. Įžanga $1.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Rm. 17 ORIOLE STRKST

(parėmimui. Lietuvių Dai
li lės Institutas jungia žvmes- 

U niuosius musų dailininkus. Bostono 1949-50 pirme-

8i meno istorikus ir kitus šios nybėse lietuviai iškovojo 
rūšies mokslininkus- Insti- antrą vietą, 

fl Auto nariais yra tokie gar 1 v. Harvardo Universi-

Lietuviai Antroj Vietoj

g| THOMAS PARK, SO, BOSTON, MASS. g
2 vai. po pietų.

B sus kultui minkai, kaip prof. tetas 6 2 (iš rugytnių) ir g Jurgis Baltrušaitis, prof. 26-4 (iš partijų).

B 
B 
B 
B 
B

Mikalojus Dobužinskis. 2 v. lietuviai 5’/2-2’2 ir 
prof. Adomas Varna?, prof. 26-14-
Mikalojus Vorobjovas, dai- 3 v. Boylston Chess Club 
liniukai Tamošaitis, Kiau- 5’.>-2’2 ir 26-14. 
lėnas. Vizgirda, skulptoriai 4 v. Lynn Chess Club 3-5 
Kašuba. Marčiulionienė ir ir 14*2-25’2.

INCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, kuris j 
turėjo uždarbio 1949 metais, 
privalo išpildyti ir priduoti val
džiai apyskaitą.

Jonas J. Romanas ir Sūnūs 
kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
valandos, ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare, 
bus Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Posto No. 31 i name. 
265 C St.. South Bostone, pa
dėti tiems, kuriems bus reika
linga pagalba išpildyme minėtų 

‘apyskaitų. (10)

TeL PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojus ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

kiti. —Kor. 5 v. Nevvton “Y” 0-8 ir

GERAS KAMBARYS

Tinka vienam arba porai. Y'ra 
ir virtuvė. Klauskite telefonu: 
CO 5-9782. (6)

SI 
B 
B 
B 
B 
B 
SI 
B 
SI 
B 
SI 
B 
SI 
B 
SI
B Kam brangi Lietuvos Laisvė ir Nepriklauso-
0 mybč, kas myli savo tėvų žemę Lietuvą, kas girdi 
■i žudomųjų brolių likusių tėvynėje šauksmą, tas sa- 
d vo dalyvavimu minėjime jungsis j didžiąją Lietu- 
0 vos Išlaisvinimo Kovą!

Amerikos Lietuvių Tarybos Skyrius Bostone.

B
B
B
B

Dorchesterio Klubo
Narių Susirinkimas

32’2.

Susirink mas Įvyksta 
penktadienį, vasario 10 
8 vai. va! are klubo patal
pose, 181" Dorchester Avė.
Visi nariai 
vauti.

kviečiami daly-
Valdyba.

Iš pavienių žaidėjų per 
šias pirmenybes geriausiai 
pasirodė lietuviai: 1-2 v. 

ši Tautvaiša ir Merkis surin- 
<k, kę po 6 taškus (iš 8), 3 v. 

A. Keturakis—5 tšk., 4 v. 
Watts (Harv. Univ.)—4 
tšk.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, KiMbal BuiMins 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinim* Santaokai
VALANDOS:

. ■ Nuo 9 iki 6 kasdien.
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI
(iMvred 
Moven)

Metropolitan Chess Lyga 
Musų tėvų krašto Lietu- lasfu padėkojo lietuvių ko

vos išlaisvinimo siekia Ame- mandai už puikų bendravi- 
rikos Lietuviu Taryba ir io= šachmatų lygio pakė-
vykdomas Vajus. Paremki bmą per šio sezono varžy- 
tautieti, tad jos darbus! bas. —K. M.

- Minėjime dalyvaus ir kalbas pasakys Mass. Valstijos ga- 
bernatorius PAUL A. DEVER; Lietuvos garbės konsulas advo
katas A. O. SHALLNA; prot IGNAS KONČIUS; ' Darbininko" 
red. ProL SIMAS SUŽIEDĖLIS;"Keleivio" red. JONAS IANU6- B 
KIS ir svečias, “Vienybės" redaktorius, JUOZAS TYSLIAVA.

Programos Mdėjai bus adv. Jonas J. Grigalins ir 
Dr. Brunonas Kalvaitis.

Amerikos legijono Stepono Dariaus postas ir lietu- 
\ iai skautai atitinkamom ceremonijom pagerbs žuvusius 
už laisvę.

Minėjimo meninėje programos dalyje, tvarkomoje 
komp. Jeronimo Kačinsko dalyvauja: Sv. Petro parapi
jos mišrus ir vyru chorai, vadovaujami komp. J. Ka
činsko; Gabijos choras, vad. muz. .Jono Dirvelio: Lietu
vos Valstybinio Teatro dramos aktorius Henrikas Ka
činskas: Vilniaus Operos solistė Juzė Krištolaitytė: Kau
no Oiacros solistas Vvtautas Bakunas ir Bostono Lietu
viu Tautiniu Šokių Grupė, vad. Onos Ivaškienės.

INCOME TAKSŲ RAPORTUS
Pradedant su Vasario (Eeb.) 1. 1950, išpildau. Turiu 
kelių metų patyrimą ir studijavusi Įstatymus. Inte
resai)) ;ims patartina ateiti nelaukiant paskutinės va
landos.

Raštinės valandos:
Kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Trečiadieniais nuo 10 ryto iki 4 popiet.

MARIE D. BAGOCIUS, LLB.
302 W. Broad way, So. Boston, Mass.

(Adv. Cagočiaus Ofise, jam padedant)

IAeiuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-1149
Turim visokių vaistu. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Perkraoston 
čia pat ir i to-

O/

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie-

Saugi priafioTB,
32S BRO A DW A Y,

SO. BOSTON, MASS.
TaL SOath Beatos S-4S1S




