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Amerika Kaltina Rusiją Dėl 
Sutarčių Laužymo

Aštrus Ginčai Jungtinių Tautų Organizacijoj; Amerikos 
Atstovas Kaltina Maskvą dėl Sutarčių Laužymo, dėl 

Suktos Propagandos ir Kaimynų Grobimo; Vi
šinskis Išsipludo Prieš Ameriką ir Angliją

Ši pirmadienį Jungtinių 4r Doleris
Tautų organizacijoj iškilo g Nuvertintas?
nepaprastai griežti ginčai
tarp Rusijos atstovo A. Vi- _ ., Z-
šinskio ir Amerikos atstovo Piezidentas Trumanas pa-
Warren R. Austin. *'e^kė’ k,ad doler.6 verte

A. Višinskis iškėlė kalti- "ekus Pake'?ta- kol jis bus 
nimą, buk Amerika ir Ang- Baltajame Name. Panašius, 
lija ruošiančios karą prieš 7*leztus paieiskimus pa- 
Rusija ir jis reikalavo, kad kartotinai yra daręs ir iz- 
Jungtinės Tautos nutartų ir do sekretorius John U. 
išakytų didžiosioms valsty-^der Bet nežiūrint to- 
bėms -‘padaryti tarpusavėje k!« kategoriškų pareiškimų j 
f .. „ r • vis dar vra žmonių, kurie i

I šitą melagingą Višins-j laukia‘ .kad Amerika pakels 
kio kaltinimą Amerikos at- aukso kainą (numos dole-,
stovas W. R Austin atsakė n0 Tokl« 2n!onl.«
faktais ir nurodė, kad Ru-1-™ ““lemuose, yra jų ir
sija laužo sutartis, varo be-1 vlc31Je- .. Pagal istatvma vvnausy-lgėdišką ir melagingą pro- , - & v j r • ‘ -* 7 . - ? - be negali dolerio vertes pa-pagandą prieš Ameriką m keistisTa adarvti tjk.l
pavergia savo kaimynus. !„. 4,J
VV. R. Austin sakė, jog Ru
sijos valdžia aklai atskyrė

PLIENO DARBININKAI LAIMĖJO KOVĄ

Plieno darbininkų unija laimėjo kovą dėl senatvės pen
sijų visu frontu ir visoj pramonėj darbininkai grįžta į 
darbą. Paveiksle matyti Republic Steel korporacijos Chi
cagos darbininkai, linksmai grįžtantieji į darbą po laimė* 
to streiko.

tai kongresas. Šiuo tarpu 
Amerikos iždas turi savo 
rankose aukso už $24,500,-

Višinskis Sugriovė Senųjų Šelpimas
Visokią Viltį Brangiai Kainuoja

Sovietų Rusijos užsienių Iš kiekvienų keturių žmo- 
reikalų ministeris A. Vi- nių virš 65 metų amžiaus
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Rusijos gvyventoius nuo;0w00() arba t kta
laisvojo pasaulio ir melą- da]iai įlio aukso
ginga propaganda kursto ateapnl v,.a Amerikos 
juos pnes demokratines sa- "
lis. Tokiose sąlygose koki J
prasmė butų “daryti taiką” 
ir pasirašyti dar kokią nors 
naują sutartį? Jei Rusija 
nori keisti savo politiką, jei 
ji atsisako grobti kaimynus, 
jei ji nebelaužyys sutarčių 
ir nebeveš melagingos pro
pagandos, tada bus taika, 
o jei Rusijos politika nesi
keičia, tai pasirašymas dar 
vienos sutarties paliks je jo
kios reikšmės.

A. Višinskio pasiūlymas 
“daiyti taiką” buvo numas- 
kuotas, kaipo propagandos 
triksas.

šinskis praeitą savaitę New 
Yorke padarė pareiškimą, 
kad Rusija nepripažins jo-
Lri/~uį tm-ivt untinocIC»X Į7VU VA VU 1V/K7 atomų

Dirbtino Gazolino
Bus Ikvaliai

Wyoming valstijoj yra 
tiek anglių, kad jeigu tą 
anglį perdirbti į gazoliną, 
kaip vokiečiai darė per ka
rą, tai iš Wyoming valstijos 
anglių galima pagaminti to
kius kiekius gazolino, kurio 
užtektų 38,000,000 karų va
ryti per 2,743 metus. Wyo- 
ming valstijoj yra didžiau
sios anglių atsargos žemėje, 
net 620.000,000,000 tonų.

kontrolės ir neleis savo teri
torijoj tarptautinei kontro
lei prižiūrėti, kiek ir kokios 
atominės energijos Rusija 
gaminasi. Višinskis dar sa
kė, kad Rusijoj atominė

Amerikoj vienas gauna se
natvės pašalpas iš valstijų. 
Šių metų mgpiučio mėnesį 
2,661,000 senų žmnnįų ga
vo senatvės pašaipu $116,- 
643,611.

Į tuos skaičius nėra įskai
toma tie seni žmonės, kurie 
gauna senatvės pensijas pa 
gal socialinio draudimo

Socialistų Kongresas 
Už Lietuvos Laisvę

Lapkričio 7-9 dienomis 
Paryžiuje posėdžiavo socia- 
. Utinių partijų kongresas už 
apvienytą Europą. Kongre
sas svarstė socialistų nusi
statymą Europos suvieniji
mo klausimu ir priėmė eilę 
arimų. Tarp kitų klausi

mų kongrese buvo pakeltas 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir kitų Rusijos pavergtų 
kraštų likimas. Kongresas 
iėl tų kraštų pasisakė ši
aip:

Rytų Europos kraštai yra 
lovietų Rusijos okupuoti ir 
ežiurint Maskvos pažado 
eisti tiems kraštams tvar
dytis demokratiškai, jiems 
smurtu buvo primesta bol
ševikiška diktatūra. Kon- 
resas reikalauia, kad Eu

ropos Rytų kraštams turi 
būti patikrinta teisė demo
kratiškai apsispręsti ir gy
venti nepriklausomu gyve
nimu.

Kitoj rezoliucijoj socia
listų kongresas pasisakė už 
rezervavimą Lietuvai, Lat
vijai ir kitiems į-usų paverg
tiems kraštams teisės įeiti į 
Europos Federaciją ir būti 
Europos tautų šeimos pilna
teisiais nariais.

(Valdžia Keta Neprileisti Prie 
KasyklųStreiko

Plieno Pramonė Pradėjo Dirbti; Derybos dėl Darbo Su
tarties Kasyklose Atnaujinamos; Vyriausybė Sako, 

kad Streikas Kasyklose Nebus Atnaujintas;
Gresia Prekybos Laivų Streikas

Didieji streikai plieno 
41I .. o i . •! pramonėje ir anglių kasyk-

Albanijos Sutartį:lose pasibaigė. visos piie-
-------- Į no kompanijos sutiko su

Jugoslavija nutraukė sa-iunįjos reikalavimu dėl se- 
vo draugiškumo ir savitai-! natvės pensijų ir darbas 
pinės pagalbos sutartį su plieno liejyklose visur at-

Tito Nutraukė

Aibanija ir kaltina Albani
ją. kad ji atlieka Maskvai

naujinamas. 
Angliakasiai praeitą sa-

energija yra naudojama įstatymą, bet tiktai seni

Astuoni Milionai 
Uždirba Per mažai

VEDE NE TĄ i Prezidentas išleido pro-
MERGAITĘ IR NUSIŠOVĖ; klamaci ją švęsti Padėkos

--------  Dieną lapkričio 27. Tokią
Iš Los Angeles praneša, proklamaciją prezidentas 

kad 20 metų Tommy Lee skelbia kasmet.
Schuader nusišovė vieną;-----------------------------------
dieną po vestuvių, nes jis:
“vedė ne tą mergaitę,” ku
rią mylėjo. Jis parašė at-! 
sisveikinimo laišką ir palei
do sau šūvį į galvą.

DIDELĖS SAUSROS
NAUJOJ ANGLIJOJ

Per 25 metus Naujoj An
glijoj nebuvo tokios saus
ros, koki yra šį rudenį. Dėl 
sausros upėse ir rezervua
ruose sumažėjo vandens ir 
kai kurioms vietoms prade
da trukti vandens. Rhode 
Island valstijoj Newport ir' 
Pawtucket miestai jau ra-1 
cionuoja vandenį, White 
River. Vt., didelė kariška 
ligoninė vandenį turi gauti 
iš Lebanon, N. H. Vande
nį gabena kariški trokai.

Išgelbėjo Mainierių*
Prie Mahanoy City ka

sykloj buvo ušgriuvę 15 
mainierių. Po šešių valan
dų kasimo visi buvo išgel
bėti šį pirmadienį.

AR ŽMOGŽUDYS?

Penkių vaikų tėvas bedarbis. 
I.awrence A. Markham. su
imtas ir tardomas dėl užmu
šimo šešių metų mergaitės. 
Shirley Murray. Norfolk. Va., 
mieste. Policija sako. visi 
duomenys rodo, kad šitas vy
ras padaręs tą žiaurią žmog
žudystę.

kalnams kilnoti,” bet jei 
butų reikalo, jis grąsino, 
Rusija turėsianti ir atomi
nių bombų, kiek reikės, “ne 
daugiau ir ne mažiau.” Vė
lesniame pareiškime Jung
tinėse Tautose Višinskis sa
kė, kad Rusiia laikosi savo 
1947 metų plano atominei 
energijai kontroliuoti, o tai 
reiškia, kad susitarimas dėl 
kontrolės yra neįmanomas.

Vidaus Sekretorius 
Krug Pasitraukė

Vidaus sekretorius Julius 
A. Krug praeigą penktadie
nį įteikė prezidentui Tru
manui savo atsistatydinimą. 
Jis pasitrauks iš savo vietos 
nuo gruodžio 1 d. Prezi
dentas Trumanas atsistaty
dinimą priėmė ir paskyrė į 
K rūgo vietą Oscar L. Chap- 
man, iki šiolei ėjusį vidaus 
pasekretoriaus pareigas.

J. A. Krug pasitraukimas 
įvyko dėl nesutikimų ski
riant pinigus nusausinimo 
darbams, nors jis jau se
niau reiškė noro pasitraukti 
iš valdžios darbo. J. A. 
Krug buvo vidaus sekreto
rių nuo 1946 metų, kada jis 
užėmė Harold L. Ickes 
vietą.

PAKORĖ MOHANDAS 
GANDHI UŽMUŠĖJUS

I Lapkričio 15 d. Indijoj 
j buvo pakarti Narayan V. 
ĮGodse ir Narayan B. Apte 
už nušovimą Indijos vado 
Mohandas K. Gandhi 1948 
m. sausio 30 d.

žmonės, kurie gauna senat
vės pašalpas dėi neturto.

Per karą šelpiamų senų 
žmonių skaičius buvo daug 
mažesnis, nes daugelis dir
bo karo pramonėj, bet da
bar, kai darbų sumažėjo ir 
pakėlus pašalpas senatvėje, 
prašančių pašalpų skaičius 
eina didyn.

DAILĖS PARODA NEW 
YORKE PRATĘSIAMA

Lietuvių dailės parodos 
rengėjai, matydami, kad 
susidomėjimas paroda yra 
tikrai džiuginantis, nutarė 
parodą pratęsti iki 1950 m. 
sausio 1 d. Tuo budu tiek 
lietuviai, tiek kitataučiai tu
rės dar progos pasigerėti 
lietuvių kultūros dalykais.

Lietuviai iš tolimesnių ir 
artimesnių kolonijų lanko 
parodą skaitlingai. Orga
nizacijų ir atskirų asmenų 
organizuojamos ekskursijos 
šeštadieniais ir sekmadie
niais turi retos progos pa
matyti geriausius lietuvius 
dailininkus, šokikus ir įdo
mias tautinių šokių grupes.

Lapkričio 19 ir 20 dd. 
parodos festivalinėje pro
gramoje dalyvaus buvę Lie
tuvos operos solistai Vincė 
Jonuškaitė. Rožė Mainely
tė, Vladas Ivanauskas ir 
vietiniai lietuviai daininin
kai Tamkiutė ir A. Vasi
liauskas. Be dainų progra
mos bus ir šokių turtinga 
dalis. Ją išpildys A. čiur- 
lyte su A. Lieponiu ir gau
si šokikų grupė, vadovauja
ma M. Žukauskienės ir
Bachnevičiutės.

provokatoriaus darbą Bai- vaitę grįžo prie darbo “iki 
kanuose. Nesenai Rusija ir! lapkričio 30 dienos.” O kas 
visos rusų pajungtos šalys, j bus po lapkričio 30 dienos? 
išskyrus Albaniją, atsisakė Jei anglių kasėjai vėl išeis 
nuo draugiškumo sutarčių į streiką, tai ir plieno pra
šu Jugoslavija. Albanija to monė turės sustoti. Dėl grę- 
nepadarė, bet kaip tik Al- siančio streiko kasyklose 
banijos pasieny “kominfor- vyriausybė imasi tarpinin- 
mo” provokacijos daugiau- kauti tarp angliakasių ir ka
siai reiškiasi. Todėl Jugo- sykių savininkų. Derybos 
slavija įspėjo Albaniją ne- atnaujinamos valdžios at- 
žaisti su ugnimi ir įspėjimui stovams tarpininkaujant, 
nutraukė prasmės netekusią Vyriausybė yra pasiryžusi 

1 neprileisti prie kasyklų 
! streiko, nes užėjus šalčiams 
ir pradėjus dirbti plieno 
pramonei kasyklų streikas 
butų labai nuostolingas kra
što ukiui. Jei nebus kito 
budo, vyriausybe keta per 
teismą neprileisti prie nau
jo kasyklų streiko.

Nebaigus ginčo kasyklo
se valdžios tarpininkai pra
neša, kad gresia iškilti strei
kas prekybos laivyne. De
rybos tarp rytinių uostų lai
vininkystės kompanijų ir 
prekybos laivų tarnautojų 
nutruko ir streikas gali pra-

draugiškumo sutartį.

Rusijoje Yra
15,000,000 Vergų

Amerikoje yra aštuoni 
milionai šeimų ir atskirų 
žmonių, kurie per 1948 me
tus turėjo mažiau $1,000 pi
niginių pajamų. Tyrinėji
mas rodo, kad tos šeimos ir 
atskiri asmenys turi visiš
kai neužtenkamas pajamas, 
kad galėtų naudotis kad ir 
kukliais gyvenimo patogu
mais. Apie trečdalis visų 
Amerikos šeimų 1948 me
tais turėjo piniginių paja
mų mažiau $2,000, kas irgi 
yra neužtenkama žmoniš
kam pragyvenimui.

Tokius skaičius paskelbė 
valdžios agentūros jungti
nių ekonominių komitetų 
viena pakomisija, kuri ėmė
si ištirti neturtingųjų šeimų 
padėtį Amerikoj.

Persijos Šachas 
Atvyksta Amerikon

Persijos monarchas Mo- 
hamed Riza Pahlevi šį tre
čiadienį atvyksta į Wash 
ingtoną tartis su musų vy
riausybės atstovais dėl 
Amerikos ekonominės ii 
kariškos pagalbos Persijai 
(Tranui). Iranas yra Rusi
jos pašonėj ir rimtai bijo, 
kad Rusija vėl kėsinsis i 
Irano aliejų ir šalies nepri
klausomybę. Todėl Irano 
valdžia nori gauti iš Ame
rikos užtikrinimą dėl mili- 
tarinės ir ekonominės pa
galbos, kad Iranas galėtų 
atsilaikyti prieš rusų spau
dimą. Kongresas jau yra 
nutaręs iš Europai apgink
luoti skiriamų lėšų nedidelę 
dalį duoti ir Irano armijai 
sustiprinti.

Buvęs Amerikos ambasa-i 
dorius Rusijoj, generolas 
Walter Bedell Smith, skel
bia savo atsiminimus spau-Į 
doje ir tvirtina, kad pagal 
jo apskaičiavimus ir visais 
turimais daviniais Rusijoj 
yra iki 15 milionų žmonių 
koncentracijos stovyklose 
prie įvairiu prievartos dar
bų. Iš kiekvieno šimto Ru
sijos gyventojų 8 yra
gai! Virš to Rusijoj yra 
milionai žmonių mobilizuo
ti
jauni žmonės yra šaukiami 
atlikti įvairias darbo prie
voles. Jie nesiskaito nu
bausti, bet turi dirbti val
džios nurodytus darbus val
džios paskirtoje vietoje.

ĮSAKĖ dirbti

sidėti trečiadienio nakčia,
ve’" jei paskutinę valandą nebus

prieita susitarimo. Streikas
.... . gresia sulaikyti visokį pre-pne įvairių darbų, ypač «ybos ,aivų judėjimą wi.

niuose uostuose ir Meksikos 
įlankoje.

VALSTYBĖS SEKR.
GRJŽTA NAMO

Mainierių vadas John L. 
Lewis praeitą savaitę pakvie
tė visus mainierius grįžti 
prie darbo ir dirbti iki lap
kričio .'10 d. pusiaunakčio. 
Toks nutarimas buvo priim
tas angliakasiu unijos tary
bos posėdyje Chicagoje. Kas 
bus po lapkričio 30 d. niekas 
dar nežino.

Va 1 s t y b ė s sekretorius 
Dean Acheson iš Paryžiaus 
derybų buvo nuvykęs į Vo
kietiją, apsilankė Berlyne ir 
grįžta namo. Paryžiaus “tri
jų didžiųjų’’ nutarimai dėl 
Vokietijos dar nėra pa
skelbti, bet yra žinoma, 
kad Vokietijai bus duoda
ma daugiau laisvės ir ji bus 
traukiama į tarptautinio 
bendradarbiavimo Įvairias 
organizacijas. Vakarų val
stybės nutarė neatitraukti 
savo kariuomenės iš Vokie
tijos net ii- tame atsitikime, 
iei rusai ištrauktų savo ka
riuomenę iš rytinės Vokie
tijos.

GELŽKELIU BILIETAI
BUS BRANGESNI

Valdžios Interstate Com- 
merce Commission davė lei
dimą gelžkeliams pakelti 
bilietų kainas 12 su puse 
nuošimčių. Leidimas duo
tas gelžkeliams į rytus nuo 
Mississippi upės. Po kelių 
dienų gelžkeliai paskeltu 
naujas bilietų kainas.
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Valstybės vvras, kurs ne-

5 APŽVALGA
RINKIMŲ REZULTATAI Aplamai imant, rinkimų 

--------- rezultatai yra prielankus

PLĖŠIKU
iNACIONALIZMAS

Praeitą savaitę, antradie- demokratu partijai, nors di- 
nį, visoj Amerikoj buvo pa- dėsnių permainų i politinių 
pildomi rinkimai. Buvo ren- jėgų santyki neinešė.
karna miestų valdžios, kai --------------------------
kur ėjo papildomieji rinki
mai į atstovų rumus ir se
natą, kai kur buvo perren-
karai gubernatoriai. | A Sniečkus> Lietuvos,

Daugiausiai dėmesio su- kompartijos sekretorius, 
kėlė rinkimai Nevv Yorke, Maskvos “Pravdoje rašo 
kur ėjo varžytynės dėl vie- apie “bolševikų kadrų auk- 
nos vietos senate ir buvo Įėjimą" Lietuvoje. Jis kal- 
perrenkamas vienas kon- ba apie paruosimą okupan- 
gresmonas bei renkama tams ištikimų tarnautojų, 
New Yorko miesto valdžia, kurie padėtų Maskvos pa- 
Dėl senato varžėsi žymus; razitams iščiulpti is Lietu- 
politikai, demokratų Her- vos viską, ką Lietuvos žmo- 
bert H. Lehman, buvęs Nevv nės savo prakaitu pagami- 
Yorko gubernatorius, ir re- na.
publikonų užsienių politi- Kaip prityręs liokajus A. 
kos ekspertas John Foster Sniečkus savo straipsnio 
Dulles. Į tų dvejų vyrų pradžioje garbina didįjį 
varžytynes buvo atkreiptos Chaną Staliną jo paties žo- 
visos Amerikos akys. Pre- džiais, būtent f
zidentas Trumanas pakar
totinai pasisakė už Lehma-

SO. BOSTON
TK>' IHD1EJ1 PARYŽIIJE

Paryžiuje praeitą savaitę posėdžiavo “trys didieji,’’ Ame
rikos valstybės sekretorių- Dean Acheson (kairėj). Ang
lijos užsieniu reikalu ministeris Eeraest Bevin (viduryje) 
ir Prancūzijos užsieniu ministeris Robert Srhuman. Di
dieji per dvi diena- tarėsi dėl Vokietijos ir pasiimformavo 
dėl suderinimo politiko- .Vijoje ir Balkanuose.

Ginčas Del Jaltos
no išrinkimą, o Nevv Yorko 
gubernatorius, Thomas E. 
Devvey, aktingai agitavo už 
J. F. Dulles. Rinkimus lai-

"Nacionalizmas — pagrin
dinė idėjinė kliūtis, auginant 
kadrus pakraščiuose ir res
publikose.”

1945 metų vasario 4-11 
dienomis Jaltoje įvyko gar
sioji “trijų didžiųjų” kon-

senai buvo paskelbęs At-J 
lanto Carterio kilnius ir, 
piaktiškus principus, kurs 
turėjo tiems principams pa
remti 14 milionų kareivių iri 

i turėjo stipriausius pasaulio Paiiaubos Kasyklose 
'karo ir oro laivynus, išmai- 
1 nė tuos principus į miglo
tus totalitarinio diktato- 
i riaus pažadus! Vadinti to- 
! kį principų išsižadėjimą di- 
įdyfce, butų ne tik perdrąsu,
! bet ir stąčiai nepadoru. Jal- 
! toje didysis prezidentas 
I Rooseveltas nusileido iki 
i politikieriaus mainininko 
■ laipsnio ir paliko liūdną pa- 
| vyzdį, kur gali nugarmėti 
1 demokratinės šalies politi
ka, jei jos pagrindan užmir
štama dėti moralės reikala
vimai ir jei ii “užmiršta" 
savo iškilmingai 
sius principus.

Politi kos gerumas yra 
matuojamas jos rezultatais, 
o valstvbės vyrų uždavinys 
yra, kiek tai žmogiškai yra

Kas Savaite

Piaeitą savaitę angliaka
nutarė pašaukti i “• * • • Į »siu unija

bilizuoti ne tik savo kišenę, 
bet ir savo gražbylystę, kad 
tą sukčių iš kalėjimo išlais- 

inus. Žmona sako, kad

Jei iki to laiko nebus susi
tarta dėl naujos darbo su
tarties, angliakasiai ir vėl 
keta nutraukti darbą.

už tai jam atsidėkodavo pi
nigais. Tai už ką bausti tą 
vaikščiojančią meilę? Iš 
tiesų, už ką? Algi jau ne
valia nė meilę pardavinėti?380,000 mainierių strei

kavo 51 dieną. Kol plieno 
pramonė irgi nedirbo, ang
lių trukumas nebuvo per
daug jaučiamas. Bet pra
dėjus dirbti plieno liejyk- 

skelbtuo- Įorns anglių trukumas 
virsta “emergency” ir 
zidentas galėtų ir vėl pa
naudoti Taft-Hartley bilių, 
kad privertus mainierių uni
ją atnaujinti darbą. Kad 

įmanoma, permatvti jų ve-! išvengus susidūrimo su leis
damos politikos rezultatus. 'mu> ^inieria

1 Sprendžiant pagal taip darbą. • Bet perspektyvos 
dinamos užgerinimo poli- , atnaujinti darbo sutartį ka- 
tikos rezultatus, blogesnė*! gyslose tebėra tos pačios, 
politikos negalėjo, rodos, ir:

•o-
40,000 Bačkų

Amerikos vyriausybė da
vė leidimą išvežti į Jugo-

tu°jįslaviją 40,000 bačkų gazo- 
Pre';lino orlaiviams. Prieš ke

lias dienas buvo duotas lei
dimas išvežti į Jugoslaviją 
ir transporto orlaivių tam 
tikras kiekis. Atrodo, kad 
Jugoslavija bus rimčiau 

atnaujina į stiprinama, kad ji galėtų 
drąsiau Maskvos kaistantį 
karą atlaikyti.

Kartu prekybos departa
mentas išleido naujus pat
varkymus dėl suvaržymo 
prekybos su Rusija ir iusų 
pajungtais kraštais. Preky
bos departamentas kviečia 
visus piliečius laisva valia 
neduoti jokių svarbesnių, 
nors ir neslaptų, techniškų 
informacijų Rusijos paverg
toms šalims ar jų piliečiams 
ir priverstinai įvedama pa
pildoma kontrolė 60-čiai 
įvairių strateginių produk
tų, kad jie aplinkiniais ke- 

negidėjęsiliais nePateknJ i Rusiją, 
atmesti ir o

Kidnapinimai
Du amerikiečiai, broliai

Kad supratus E. R. Stet- 
tinius’o poziciją Jaltos gin
če. reikia žinoti, kad buvęs 
valstybės sekretorius E. R. 
S.ettinius nevedė Amerikos

būti, kaip nelemtos atmin
ties Jaltos susitarimai.

—K. S.ferencija. kurios tarimai 
tiktai'dar dabar kelia daug ginčų

mėjo demokratas Lehman. vien3 nacionalizmą—rusiš- Amerikos visuomenėje. -Jai- užsienių politikos, bet buvo'T . Svarstomos
Demokratų kandidatas, ma- Į*ą. Stalino imperijos pa- ta buvo paskutinis prezi- tiktai F. D. Roosevelto va-' 
joras O’Dvvyer, laimėjo ir
miesto valdžios rinkimus. ?e’ _ __

Du menesiu 
tu: Rooseveltas

Maskva pripažįsta 
viena nac-ionalizma-

, „ , r , .. , Keturiosdento F 
gis tai

Demokratas Lehman___ (
ko apie 200,000 balsų dau- Nytos kultūros tautos, tų Rooseveltas mirė, palikda- tų susitarimų su Rusija,!" 7”" 
giau, negu republikonų tautU pasipriešinimas už- mas Jaltą lyg ir savo testą- a. ie kuriuos E. R. Stetti-/' 
kandidatas. Demokratų lai- grobikui yra apšaukiamas mentą. F. D. Roose
mėjima Nevv Yorke verti- nacionalizmu, kliudančiu mirus, “The Nevv
narna, kaipo balsuotojų pa- komunistams prisiauklėti Times” sakė, kad mirė vie- išiieituoti Kiniją ir atiduoti 
sisakymas už prezidento'sau ištikimų agentų. Prieš nas iš didžiųjų Amerikos Rusijai Kurilų salas!) To- 

programą. “pakraščių” nacionalizmą prezidentų, kurio didybė dėl Stettinius gina ne savo ,
. komunistai kovoja žiauriau-[ yra įkūnyta Jaltos susitari- politiką, bet F. D. Roose

Yorko nnkimų sjomįs priemonėmis, berime. . . . Išeina, kad Wash- velto asmeni!MZLZlfUOa . • v * •• . _     •» I _ . a • _ _ - - -      rusisKąjĮ nacionalizmą jie ingtonas iškovojo nepri- 
.Davis, garbina, kaipo vienintelį iš- klausomybę, Jeffersona? 

vienas įs 11 nuteistų komu- ganingą, o rusų tautos pra- padvigubino šalies teritori- 
nistų vadų, neteko savo vie- eitis, rusų kultūriniai pasie-lją, Linkolnas išvadavo ver
tos Nevv. Yorko miesto ta- kimai yra aukštinami, kai-jgus ir išlaikė Unijos vienv- 
ryboje, į jo vietą buvo iš- p0 didžiausia žmonijos pa-!bę, o Rooseveltas oaliko 
rinktas negras Earl Brovvn. laima. j mums Jaltą!
Tame pačiame Nevv JV orke Rusiškiems okupantams į Prieš porą savaičių miręs
t Vielą v?ta-,e S^V° be abeJ0 svarbu turėti “Pa-'Edward R. Stettinius, prieš
kandidatūrą bolsevikuojan- kraščiuose” savo agentus. 1 pat mirti parašė knvgą apie 
tis V. Marcantomo, darbo Sniečkus cituoja Staliną Jaltos konferenciją. Knyga 

apie “kadrų svarbą: .išėjo iš spaudos trys dienos fi
po E. R. Stettinius mirties, . 
nors ištraukomis ji jau bu- 

, vo anksčiau pasirodžiusi 
spaudoje. Toje knygoje 

j buvęs valstybės sekretorius 
ne tiktai gina Jaltos susita- 

, rimus, bet vadina juos 
i “Jungtinių Amerikos Vals- 
' tybių ir Didžiosios Britani
jos diplomatiniu triumfu.”

kraičiuose ir “respubliko- 
kur gyvena rusiškojo 

sunn_; imperializmo užgrobtos, sa-

Svarbios BylosD. Roosevelto žy- lios vykintojas. Toje pačio- _____
arptautinėj politikoj, je Jaltoje prezidentas Koo-i §ia teismuose ei_
enesiu po Jaltos F. D. seveltas buvo padaręs slap- y . -n * ftvjirhill hvhl

Nevv Yorke

Dvikojė “Paskola”

Maskva “paskolino” Len
kijai vieną rusišką maršalą,! 
Konstantiną Rokossovskį, 
kad jis tvarkytų Lenkijos 
armiją ir išlaikytų lenkus 
ant Maskvos pavadžio.

Pasauliui apie tą negir
dėtą “paskolą” buvo pra-

. nešta, kad Lenkijos prezi-
,-eltui r'us tik po Roosevelto mir-; Bierut, irgi Stalino
York ties sužinojo. (Susitarimas ‘ unv;ięin 11.)a?.kir.ta?’ pats prašęs tokios

“fair deal”
Iš Nevv

vi<xi į/cizij iii-viii <a,

komunistas, B.

partijos 
surinko 
sus.

Connecticut dvejuose 
miestuose vra socialistų val
džios. Bridgeporto pramo
nės centre jau 16 metų mie
sto majoru yra socialistas 
Jasper McLevy. Praeitą 
antradienį J. McLevy de
vintą kartą buvo perrinktas 
miesto majoru: jis surinko

’ pirmininkas, bet 
tiktai 356,423 bal-

“Kad pravetlus gyveniman 
teisingą politinę liniją—mo
kina draugas Stalinas—rei
kalingi kadrai, rečkalingi 
žmonės suprantantieji parti
jos politinę liniją, priiman
tieji ją. kaipo savo nuosavą 
liniją, pasiruošę vykdyti ją 
gyveniman. mokantieji pra
vesti ją gyvenimo praktikoj 
ir sugabųs atsakyti už ją, 
ginti ją, kovoti už ją.”

ger Hiss buvusio aunsto. dvikojės paskolos 0 gera 
valstybes departamento par- šjrdis StaIinas
eiguno bylą Jis kaltina-, knk craš .......
mas davęs slaptus val«ki-». sutikį3-duoti a?koIa. 
dokumentus bolševikų sni-
Dams. Nūn rusiška "paskola

Panašiai, kaip E. K. Stet- 1 \ew Yorke svarstoma Ju- valdo lenkų armiją ir kartu Noei ir Herman tieid, din
dith Coplon ir rusų diplo- su kitais rusų paskirtais; go anoj pusėj geležinės už
mato Valentino Gubičevo Lenkijos tvarkytojais aky-Į dangos, vienas Varšuvoje, 
byla dėl šnipinėjimo. San ’ai dabos, kad Lenkijoje
Francisco teismas svarsto neatsirastų titininkų ir kito- 
Harrv Bridges bylą dėl prie- kh Gomulkų. Lenkų tauta 
saiklaužystės. H. Bųidges, Stalino “paskolą
imdamas Amerikos piliety- . mok^s riebias palūkanas 
bę, sakėsi nepriklausąs ko- savo krauju ir prakaitu, 
munistų partijai, už ta me- Jugoslavijos atstovas',
lą jis patrauktas į teismą. Jungtinėse Tautose “pade-, kankina, jei tik nenugala- 
Washingtone ši pirmadieni koio Rusijai už jos norą bijo. Apie vieną iš tų bro- 
orasidėio buvusio reoublP: “eksP°rtu°ti” vieną savo.Kų Rajk byloje Budapešte 
konų politikierius j/ Par- maršalą ir į Jugoslaviją, bet buvo prasitarta, kad jis 
nell Thomas byla dėl suk- sakė, kad Jugoslavijai toks,esąs Amerikos šnipas, nors 
čiavimu. Bylos sukelia daug eksportas nėra reikalingas. [ ėia Amerikoje jie buvo ži- 

♦ nomi, kaip komunistai ar
----------------------------Kiek Kaštavo Hitleris?

Jaltos konferenciją 
g; nė ir Harry Hopkins, ku
rt pomirtiniai užrašai bu- 
v paskelbti spaudoje ir iš- 
ė atskira knyga.

Kiek kitaip Jaltos susita
ri. us aiškina Mrs. Eleanor 
L' sevelt, kurios atsimini
mu knyga “This I Remem- 
b ką tik išėjo iš spau- 

. Ji sako, kad preziden- 
Rocseveltas “had a real 

■.'.g for Marshal Stalin” 
mitai tikėjo, jog po ka

rt - Rusija bus galima su- 
siualbėti. Tą mintį Stali
ną- .akartotinai Roose vel
ti: ■ ašnibždėjo ir viename 
p< žibėjime su F. D. Roo- 
sc' ?.u Stalinas įsakmiai

t... .

ii.-
ir

dėmesio.

kitas Prahoje. Kur jie, kas 
su jais atsitiko nieko tikra 
nėra žinoma, bet Amerikos 
konsulatai Rylų Europoje 
neabejoja, kad tuos ameri
kiečius pagavo Rusijos po
litinė policija ir kur nors

jų simpatikai.
Dingo du Amerikos pilie

čiai ir nėra jokios galimy-Vokietijos ekonominio
iViinėjimo institutas Miun- bės apie juos sužinoti. Jo- 
chene apskaičiuoja, kad;kj0 pėdsako, jokios infor- 
Vokietijai antras pasaulinis
karas kainavo 510,000,000,- 
000 prieškarinių markių,

•arba 119 bilionų dolerių.
Tas pats institutas ap

skaičiavo, kad už dalį tų

LAIMĖJO KOVA

James Imbrie. progresyviu 
partijos kandidatas i New 
Jersey gubernatorius, laimėjo 
teisme kovą prieš toje valsty
bėje išleistą “priesaikos įsta
tymą. (statymas reikalavo, 
kad visi kandidatai duotu iš- 
tymą.” (statymas reikalavo, 
rijai, bet aukščiausias tos 
valstijos teismas nusprendė, 
kad toks įstatymas yra ne- 
konstitucinis.

jog Amerika jau esan- 
Kodėl “triumfas’? Todėl, ti ž-.miai pakeitusi savo pa- 

gri iines pažvalgas į vals- 
triris vaidmenį visuomenės 
gyvenime ir į vyriausybės 
a>mybę, o todėl, Stali
ni sakė: “Yra visai gali- 
n ad ir mes, Sovietų Sa
jų n . kada musų ekonomi
nė resursai bus padidėję 

. ir ir žmonių gyvenimas bus
nevaržomus rinkimus, tai ir pale* gvėjęs, prisiartinsime 

apie kai kuriose pažvalgose prie

28,825 balsus, prieš 13,605 -- , u v r> c* » a
balsus už demokratą Lavv- “K.Hi,.j,p’ tnr; hnt; “n.„. !v,/- ”, ‘ girinius, kad
rence O’Toole ir prieš 11,- ,• ,t.u" bl‘“. PJ'' j pradžioje Rūsy,a

Eolcnc ,1^ „ tinęs linijos apaštalai, o militariniu atžvilgiu jau tu-EdwaM Sandula P ą tai reiškia kad-!,ėjo visą Rytų EUp? savo
Kitas Connecticut mies-!'3! Liet?v?’e tun V!?omK.saujoje ir galėjo su ja da- 

tas kurs turi priemonėmis kovoti prieš ryti, ką tik ji norėjo. Išga-
valdžią vra Nonvalk ' To !'etUV'Žką nacionalizmą ir vimasišRusijospasižadėji- ^’raajor?s Ug ggi. nacionalizmą, mo, kad ji praves Rytu Eu

Freese praeitą savaitę ant
im kartu buvo perrinktas 
miesto majoru. Jis surinko 
8,188 balsus, prieš 
balsų už demokratų kandi
datą ir 4,739 balsus už re-! “Pasižadėjo draugui Stalinui 
publikoną. artimiausiu laiku įgvvendin-

Dėl rinkimų kitose rieto-' tj koIchozi"ę santvarką res
publikoje (Lietuvoje) ir be 
gailesčio kovoti prieš bet kuri 
buržuazinio nacionalizmo pa
sireiškimą.”

“Kadrai” turi būti rusifika 
cijos agentai. A. Sniečkus 
tą ir pripažįsta. Jis sako, buvo

ropos valstybėse laisvus

tas “triumfas,”
kad šeštas Lietuvos bolševi-; kurį kalba E. R. Stettinius. jr-g pažvalgų, kaip jus gal 

kandi-!kų SUV2Žiavimas: 1 T.^sa’ Stettinius sako, rasite priimtinas kai kurias
i Rusija 
1 duotus

se pažymėtina, kad demo-' 
kratai pravedė savo kandi
datus ne tik Nevv Yorke,' 
bet Clevelande, Louisville,!
Bostone ir Pittsburghe.

Republikonai atsilaikė ma. Kolchozinė tvarka yra 
New Jersey valstijoj, kur reikalinga okupantams, kad 
jie atlaikė gubernatoriaus jie galėtų daugiau gerybių 
vietą, ir sustiprino savo po- iš Lietuvos valstiečio iš- 
zicijas visoje eilėje Con- čiulpti ir laikyti jį paklus- 
neetieut valstijos miestų.: nybėje nuo Maskvos val- 
Kalifornijoj demokratai pa- džios. Kas prieš kolcho- 
veržė iš republikonų vieną žus, tas apšaukiamas “bur- 
vietą atstovų rūmuose ir žuaziniu nacionalistu” ir su 
pravedė į atstovų rumus juo be gailesčio kovojama. 
Amerikos Darbo Federaci- “Kova be gailesčio” reiš- 
jos vadą John F. Shelly. kia fizišką sunaikinimą, iš-

Aiškiau pasakyti negali-

visus savo Jaltoje musų pažvalgas. 
pasižadėjimus su-į ,

laužė, o todėl ir tas “trium- , R°°seYeko ?a
fas” pasirodė daugiau, ne-’kad .?,tas F’ K°.°SeV* t0 
gu abejotinas, bet tas ne- tl?(' i pokarini susita- 
kliudo buvusiam valstybės rirn^ su RuslJa pastume- 
sekretoriui ginti Jaltą iki
galo.

• Jo prezidentą Rooseveltą
darvti
“dylus

Teherano ir Jaltos 
su Stalinu, dėl ku-

gabenimą į prievartos dar-[rių dabar Amerikos visuo- 
bus, kalinimą ir kitokius menėj eina ginčai. Reiškia 
persekiojimus.

Toliau A. Sniečkus paša 
koja, kas jau padaryta kad-jlino miglotais pareiškimais,

r.e ta militarinė situaci
ja. ■' bet pasitikėjimas Sta-

macijos. Ir kartu nėra jo
kios abejonės, kad juos pa
gavo musų “geriausias są
jungininkas,” kurio minis
teris Višinskis Nevv Yorke

, . TT. , . .skerečiojasi! Keista iršlvk-
pinigų, kuriuos Hitleris įš-'štu. 
leido karui, būtent už 270,- 
000,000,000 markių butų 
buvę galima pastatyti kiek
vienai vokiečių šeimai puikų

Musų Kongresas

Amerikos Lietuvių Kon-gyvenamą namą su darželiujgresas New Yorke b 
ir su automobiliu. 

į Gal kada nors ir vokie- 
' čiai supras, kad žaisti 
Į “Herrenvolk’o” idėjomis 
i yra iškaštingas darbas?

rų auklėjime pavergtoj Lie
tuvoj. Steigiami visokie 
kursai ir ruošiami Maskvos 
agentai. Ruošiami kolcho
zų vadovai, fabrikų vado
vai, agitatoriai, šnipai, pri
žiūrėtojai ir tt.

paskatino prezidentą Roo- 
seveltą užmiršti Atlanto 
Čarterį ir vietoje aiškių 
principų dėti tarptautinio 
susitarimo pagrindan tuščią 
viltį, kad su Stalinu visgi 
galima bus gyventi taikoje.

Meilės Čempionasi
Saldliežuvis senis Sig- 

imund Engei, 74 metų mo- 
Įterų sukčius, kurs “meilės” 
įžodžiais yra išviliojęs daug 
pinigų iš meilės išalkusių 
“leidžiu,” atsisėdo pasilsė
ti į Chicagos kalėjimą nuo 
2 iki 10 metų. Jis pasilsės 
nuo meilės, o neprotingų lei
džiu kišenės pasilsės nuo 
sukčiaus žabangų.

Bet įdomu, kad jo tikra 
ar tariama žmona kelia di
delį triukšmą dėl sukčiui 
duotos bausmės ir žada mo-

įspūdinga demonstracija už 
musų senosios tėvynės Lie
tuvos laisvę. Musų kongre* 
so balsas neliko balsu šau
kiančiu tyruose, tą balsą iš
girdo ir Amerikos vyriausy
bė ir Amerikos visuomenė.

šiandien Amerikos žmo
nės Lietuvos padėtį supran
ta, kaip supranta ir kitų Ru
sijos pavergtų tautų liūdną 
likimą. Musų demonstra
cija buvo paskatinimas per
eiti nuo teisingo padėties 
supratimo prie aktingos pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo 
politikos.

—J. D.

Pakalbinkite kaimynu* ir 
draugus 
▼j.” Kaina

“Kelei-
metama $3.

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Brolybė ir Lygybė Brolių girdi, koks skirtumas tarp 
Kunigų Tarpe tikrosios religijos ir visokiu 

pasaulinių mokslų.
Koks menkaprotis turi 

būti tas jėzuitas, kad jis 
nemato ir nesupranta, kad 

mis. Bankietai rengiami J° argumentas už religiją
vardinių bei gimtadienių P? didžiausiu argumentu
proga, taipgi paminėjimui Pr\e.s Romos katalikišką re-i 
klebonavimo bei kunigavi- ligi)?- Tik pasvarstykime, 
mo. Bankietai rengiami iš- Dublinas yra katalikiš-: 
leistuvių bei sutiktuvių pro- klausios šalies sostinė. Na
ga. Sakysime, būna vika- turalu prileisti, kad ten turi 
rų pakeitimai. Tai parapi- būti katalikiškiausia san-' 
ja, iš kurios vikaras iškelia- tvarka. Na ir toje katuli-i

Chicagoj kunigų pagerb- 
tuvių bankietai eina vienas 
po kitam. Tie bankietai 
rengiami Įvairiomis progo-

mas, rengia išleistuves, o 
parapija, kur tas vikaras 
nukeliamas, rengia sutiktu
ves. Tie bankietai rišasi su 
piniginėmis dovanomis.

Dabar tų kuniginių ban- 
kietų rengime pastebimas 
vienas reikšmingas dalykas.

kiškiausioje santvarkoje be
są taip apleistų našlių, ku
rių vaikai badu miršta šalia 
savo skarmaluose gulinčių 
sergančių motinų, o kuni
gas padaro tą malonę, kad 
ateina ją išspaviedoti ir su
teikti paskutini patepimą.

MAINIERIAI GRf2O PRIE DARBO

Anglių kasyklų darbininkai vėl dirba savo pavojingą dar
bą. Paveiksle matyti, kaip mainieriai New Kathlecn 
kasykloje, Du iįuoin, III., gabena stulpą kasyklos luboms 
paremti. Po 52 dienų streiko mainieriai dirbs iki lap
kričio galo. o tuo tarpu eis derybos dėl sutarties atnauji
nimo.

na, ir jos sesuo Pabriežienė,
•L Fa, is Kuršėnų parapijos.

Petrulionis, Feliksas, iš Ti
lvikų km., Šiaulių valsčiaus.

Petrulis, Jonas, iš šlaveitų 
kni„ Darbėnų vals., Kretingos 
apskr.

Skučr’tė, Genovaitė, gyvenu 
si Kaune, Šančiuose, kur ištekė- vnras 
d už Amerikos lietuvio ir iš
vyko Chicagon.

Stanat-Peter'ienė. Emma, ir 
vyras Johann bei jo brolis 
Adolf Peter. kilę iš Nedėlber- 
žio km., Mariampolės apskr., 
gyveno Kanadoje.

Užkurėnas, Juozas, iš Rokiš
kio, turi Argentinoje brolį Ka
zimierą.

Vaisieta, Vaclovas, iš Perlo
jos km., Merkinės vals.. Aly
taus apskr.

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

Mat Chicagoj dabar randa- R-U1 čia ta Kristaus skelbto
si nemažas būrys kunigų iš 
tremties atvykusių. Jų tar
pe yra Įvairiai pasižymėju
sių kunigų. Yra jų tarpe 
su daktaro laipsniais. Sa
kysime kun. Antanas Ju|- 
ka. Yra kanauninkas Ste
ponavičius. Yra kun. A. 
Petraitis, buvęs mirties ko
lonoj ir tiesiog stebuklingu 
budu išsigelbėjęs.

šliuptarnišku supratimu, 
tie iš tremties atvykę kuni
gai užsipelno ir pagarbos ir 
paramos daugiau, negu vie
tiniai viskuo pertekusieji 
kunigai. Bet pas kunigus, 
matyt, kitoks supratimas, 
negu pas šliuptamius. Įš 
tremties atvykusiems kuni
gams nėra nei banketų, nei 
dovanų. K^jg&tyviškai pa
rapijonai tų kunigų naudai 
nieko neda£0> Jiems užuo
jautos ir paramos teikia tik 
paskiri parapijonai.

Suprantama> tremtinių 
kunigų Vgnoravima nustatė 
vietiniai' kunigai. Tai ir ma
tome, Ifokia brolybė ir ly
gybė viggpntaujn broliu ku- 
•'rigų t<rpe.

/

ji artimo meilė? Kur krikš 
čioniškas socialis teisingu-! 
mas, reikalaujantis, kad į 

vieniems pertekliuje gyve
nant, kitiems nereiktų skur
sti ir jš bado su vaikais mir
ti?
Seniau Lietuvoj Vienaip, 

Dabar Amerikoj Kitaip

LAWRENCE, MASS. ! klausimas, argi tie Europos 
-------- ' žmonės net vokų nemoka

Spalių 30 d. Lietuvių Pi- užrašinėti? 
liečiu Klube Įvyko vietos Ta pačia proga buvo pa- 
lietuvių didelis susirinki- skelbta organizacijų para
mas, kuri surengė Amerikos dinimai, kuriose bažnyčia 
Lietuvių Tar bos skyrius. ! draudžia dalyvauti katali-

Visi atsimename kad se- Susirinkime gražias kalbas kams. Tarp jų buvo pami- 
naisiais laikais Lietuvoj Vi-!Pasakė naujai atvykusieji nėta komunistų, socialistų; 
sų Šventųjų proga sodiečiai! tremtiniai ir vietos lietu- ir tautininkų organizacijos.*

v:ai.gausiai apdovanodavo uba
gus savo ūkių produktais. 
Amerikoj iš to papročio 
nieko neliko, o tyrime. Idtžj 
paprotį.^ , Ciilcągoj, o be 
Scejonės ir kituose miestuo-! 
se, bažnyčiose prieš Visų; 
Šventųjų dieną esti išdalin
ti uždusimai konvertėliai. 
Tikintieji yra raginami dėti 
aukas ir grąžinti kunigams.
Jie už tuos pinigus Visų 
Šventųjų proga atlaikysią vo 
už mirusius mišias, o žmo
nių pinigus, žinoma, susiže
ria sau i kišenius.

Ypatingai gražią kal- 
B. Kalvaitis iš 

Bostono. Taip pat buvo at
likta maža meninė progią-

tautininkų organizacijos. 
Lawrenciškis.

bą pasakė

BROOKLYN, N. Y

KAS SKAITO, RAM 

TAS DUONOS NEPRAŠO

TREČIAS SUVAŽIAVIMAS
maldos, buvo renkama val
dyba, Į kurią Įėjo pp. Var- 

15-16 dienomis kala, Bajorinas, kun. Kaz- 
ivvko Britanijos lauskas, Darnusis ir Bulai- 

* vis to paties tauti-

(Lais kas iš A ngli jos)

Spalių 
Londone
Lietuvių Sąjungos suvažia- ris. Tai

Tai jau trečias iš ninkiškai klerikališko r.usi-
cilės. .statymo žmonės. Į komisi-

56 Sąjungos skvriai at-J25 ir kitus Sąjungos orga- 
siuntė 61 atstovą. Suvažia- nus išrinkti žmonės su 
vo daugumoje jau matyti “generalinių tarėjų” ir “ba-
ai menys, tik kur ne kur pa- talionų vadų” praeitimi.
> ii odė ir naujas veidas. De-1 Suvažiavimas pasisakė 
mok ratinio nusistatymo kovoti dėl Lietuvos laisvės, 
žmonių tame suvažiavime bet aPie demokratinę Lie- 
reikėjo ieškoti su mikrosko-‘tuv3 niekas neužsiminė.
iu.

Suvažiavimą atidarė p 
Yarkala. Pirmiausiai pri-'nas 
minė, kad jam trečią kartą 
tenka garbė atidaryti suva- 

: žiavimą ir pasiūlė išrinkti 
Į p. Baluti “garbės pirminin-į 
ku.’’ “Garbės prezidiumo”1

Demokratija, atrodo, musų 
Sąjungos vadams yra tref- 

žodis.
Makedonietis.

—o—
Po Suvažiavimo

Dabar minėtą seną pap
loti atminus, būt reikėję da
ryti kolektas tremtyje esan
tiems vargšams. Bet kuni
gų žvilgsniu jie patys dides
ni vargšai, negu tremtyje 
esantieji, ir žmonių duosnu-

Antr^s Radio Pamokslėlis
An^rame gayo pamokslė- 

b’Je . per “Margučio” radio 
j čz ui Lis kalbėjo apie reli- .
gijose vertę. Bandė parody- ma sunaudoja sau. 
lb Kad visokie pasauliniai °
mokslai ir visokios pasauli- 
nės filosofijos esą niekai

ma, kur gražiai paaainavc 
p. Barmienė. Laike susi
rinkimo surinkta nemažai 
aukų, kurios nuvežtos Ame-' šeštadieni, vasario (Feb.) 
rikos Lietuvių Kongresui. '4 d., 1950 metais, Lietuvių 

Tik yra iabai gaila, kad Piliečių Klubo patalpose, 
Lawrence esantieji tremti-! 280 Union Ave., Įvyks Lie- 
niai labai negausiai dalyva- tuvių Socialdemokratų Są- 

Kažkodėl jie vengia jungos 19 kuopos metinė 
ten dalyvauti, kur yra dir-j vakarienė. Pradžia 7 vai. 
bana Lietuvos išlaisvinimo!vakare.
labui. Kažin ar jau jiems' ši vakarienė gal bus ido-t 
nerupi Lietuvos likimas? miausia, kiek mes ių turė- 
Gyvenantieji Lavvrence lite- jeme praeityje, nes musų 

naujakuriai yra pasiryžę 
duoti gerą programą. Na,'

LSS 19 Kuopos 
Metinis Bankietas

Consulate Gen. of Lithuania 
41 West K2nd Street 
New York 24, N. Y.

LAIVYNO LH DININKAS

Per karą pagarsėjęs admiro
las, Raymond A. Spruance. 
liudija atstovu rūmuose už 
karo laivyną. Liudydamas jis 
sakė. kad kilus karui su Ru-

Kai kurie Didžiosios Bri- 
. ... . . .tanijos Lietuviu Sąjungos

ngą Anglijos lietuviai, tna-'atstovaį, sugrįžę iš Sųjun- 
.omai atsivežė is tų garbin-Įgog atstovų suvažiavimo 
gų laikų, fcida Lietuvoje .palių 15-16 d. Londone, 
abu svogenai ’ būdavo vi- ‘

šokių suvažiavimų “garbės” 
vietoje, o gal ta mada bus
atėjusi iš Sovietijos, 
“garbės prezidiumą 
da yra stodinamas “pats 
Stalinas ir jo' artimiausieji 
bendrariezninkai.

Ministeris Balutis pasakė

kur
visa-

pranešė tokias naujienas: 
Kaip ir praėjusiais metais, 

t suvažiaviman atsilankė mi
nisteris Balutis. Atidaro
moje savo kalboje iis kvie
tė prie vienybės. Iš to jau 
galima buvo suprasti, kad 
Sąjungoje kažkas dedasi. 
Prasidėjo prezidiumo rinki-

kalbą, bet iau apie “dvo-1 nnai. Technikini pirminm- 
kiančius” dalykus nebeuž-įk4 rinkome 40 minučių. . . . 
siminė. Atrodo, jog “Kelei-1 Susidarė neskani atmosfe- 
vio” pastabos apie vieną jo ra- Skilimo neivyko. 
nešvankią kalbą bus jj pa
mokinusios, kad ir diploma

Dar

pnes religiją, žinoma, Ro- siranda tokiu, kurie sava-mns i_ -ti.._____ • . . • • v-,- __P105, katalikišką religiją. Tą 
ir<xL,nėjo pavyzdžiu. Gir
di, Rubline, Airijos sostinė-

tas privalo kalbėti be paikų 
išsišokimų ir neturi eiti “i 
lankas pasivaikščioti.”

K

ratai raštiškai buvo pakvie
sti paskaityti savo kurinius 
apie . kenčiančią Lietuvą, 
bet kažin kodėl nesiteikė 
atsilankyti ir tuo pačiu pri- dabai 
sidėti prie programos

Matomai čia kaip visados | ir gėrimėlio, 
intriguoja vieno asmens už- te gauti pas 
sispyrimas, kuriam visai ne-

o gaspadmes, ypatingai 
draugė Kupčinskienė, jau 

rūpinasi, kad gerai 
pavalgydyti svečius. Bus

prieš suvažiavimą 
viename “Britanijos Lietu
vio” numeryje buvo pa
skelbta trumpa žinutė, kad 
redaktorius Kaulėnas, cen
tro valdybos nutarimu, at
leistas iš pareigų. Suvažia
viman jis buvo atvykęs ir 
bandė kelti aikštėn savo ar
gumentus, tačiau ir čia jam 
nepavyko. Suvažiavime iš
rinkta naujas organas “Są
jungos Taryba” ir perrink
ta nauja valdyba.

Vėliau “Britanijos Lietu
vis” pranešė, kad pirmame 
naujosios valdybos posėdy
je buvęs visą laiką valdy
bos pirmininku p. Varkala 
nedalyvavo, pareiškęs raš
tu, kad jis Sąjungą laiko 
jau pakankamai “stipria” 
ir jaučiasi nereikalingas.

Iš šių reiškinių aiškėja, 
kad Sąjungos centre kažkas 
darosi. Kai kas bando spė
lioti, kad piaunasi spalvos, 
būtent nacionalinė spalva 
susirėmė su intenacionaline 
juodąja. ... O gal ir kitkas 

; yra, kas dar viršun neiškilo. 
Palauksim, pamatysim, ar 
drumstimasis nusistovės ar 
daugiau kas nors iškils.

—D. P.

pi aziczjiiių
paaiškėjo, kad valdyba pa
dariusi 28 posėdžius ir pir
mininkas pranešė, kad jam 
tekę parašyti net 400 laiš
kų. Ką atsiekta tais laiš
kais, pranešimas nesakė. 
Buvo pranešta ir aDie pa
keitimus “Britanijos* Lietu
vio” redakcijoj. Redakto
rius A. Kaulėnas buvo iš
varytas iš redaktoriaus par
eigų dėl kokios tai kaltės. 
Ką jis padarė—nežinia, bet 

sija ‘-musu tikslas turėtu būti ; earbės teismas jj rado kaltu 
nuversti komunistinius rėži- 1 ir buvo pasiūlyta buvusio 
mus visame paasulyje." i redaktoriaus per metus lai- 

' ko nerinkti
NORI AMERIKON. NETURI tro

j Sąjungos cen- 
organus. Redakcijos 

vardu apie ateities planus 
Paskutiniais laikais “Kele:-1 kalbėjo naujas redaktorius 

is” gauna iš Vokietijos daugi k. Obolėnas, o jo planams 
ušku, kuriais tremtiniai prašo.į pritarė redakcijos kolegijos 

narys p. Bajorinas. Jie kai-

Ti kietus gali- 
visus kuopos 

narius ir Lietuvių Piliečių 
Klube. Tikieto kaina $3.

Rengimo Komisija.

PAŽYSTAMŲ
Chicagoj girdisi, kad iš 

jaunųjų lietuvių ateivių at- rupi Lietuvos likimas, o tik 
rupi jo garbė ir “vadovavi
mas.” Dėl tos priežasties 
ir tremtiniai buvo sulaikyti.

Spalių 22 d. vietos klebo
nas buvo sukvietęs tremti
nius i bažnyčios svetainę 
pamokinti amerikoniškos 

Daktarams, ad- 
literatams ir 

eiliniams žmonėms 
paaiškinta, kaip ir 

kada pakelti skrvbėlę, kaip 
ir kada galima damą vesti 
už parankės ir kaip laiškų 
vokai užrašinėti. Kažin pre
legentas ar pagalvojo, ko
kią jis auditoriją turi. Al
gai galvojo, kad šneka savo 
davatkėlėms. Dabar kilo

nonai stoia Į Dėdės Šamo 
kariuomenę. Iš tokių jau 
ir atostogų buvo parvykę ir

Je’.^iena labai varginga mo-'niekas nesigaili savo žygio, 
tens na«iė serganti gulėju
si Skarmaluose. Šalia jos 

negyva jos dukre- 
ifžėjęs pas fą filosofas

Laisvamanis.
gulėjusi 
lė ~ Laikas užsisakyti “Kelei-

1950 me-ir Pasirodęs, bejėgiu toje si- vio” Kalendorių 
Įuavijoje. Atėjęs kunigas tams. Daug skaitymų ir in- 
ir Neįrengęs ją mirčiai. Tai, formacijų. Kaina 50 centų.

‘stailos.” 
vokalams, 
šiaip 
buvo

v
, kti
i kad kas nors iš amerikiečiu
'duotu jiems darbo ir buto ga- 

LIETUVOS GENEI! M IMO ujp ka(| jfe ga|-u, at.
KONSULATO NEH YORKE i vykti Amerikon. Tokie asmenys 

PAIEŠKOMI ASMENYS, paprastai pakosi neturi Ameri-
---------- ! koje nei giminiu, r.ei pežysta-

seserys.'mu, todėl prašo, kad koks ne
pažystamas geraširdis padėtu

Nurusto Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

\«iyga apie Hetuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
l’etuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
pos kovas už laisvę.

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
Nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi- 
Jninimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
Šienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra 
^ome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
096 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

i

ŽODYNAS
Angliškai - Uetuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LAITO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadvvay 
South Boston 27, Mass.

Baracevičiustės. dvi 
turi seserį Antaniną Rupšienę.

Borisovas. Jonas, iš žagary- 
nės km., Salako vals.. Zarasu 
apskr.

Gabalis, Juozas. s Leono.
Gasiunaitė, Ona. duktė Mar

tyno.
Gudmonas, Juozas. :r Gnd- 

monaitė, Jadvyga, vaikai Juo
zo. Tėvas buvo kilęs iš Kel
mės valsčiaus.

Jankauskas. Feliksas, iš Či
žiūnų km.. Valkininkų vals., 
Trakų akskr.

Jonuškaitės. Ručinskienė ir 
Marijona Meškauskienė, iš 
Lieplaukės parapi.'os- Gernota- 
vo vals., Telšių apskr.

Kazilutė (Kazla:tė). Magdė, 
iš Kazlų Rudos. Mariampolės 
apskr.

Kuzmaitė. Elena. i-s Butkelių 
km., Dusetų vals.. Zarasų ap.

Laimutis, Antanas ir Olesis.
Mardosas, Jonas, iš Plavejų 

km., Salako vals.. Zarasų ap., 
gyveno Brazilijoje-

Mikulskas. Juozas, gyvenęs 
Detroite.

Numgaudienė-š pngraite. Ka-

j’ems Amerikon atvykti.
Mes jau keletą tokių prašy

mų esame paskelbę ir turime 
dar nepaskelbtų.

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

“Kel.” Administracija

Didysis

SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

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

Gaunamas “Keleivio” knygy
ne. “KELEIVIS”
636 Broadway, S. Boston, Maaa. j

bėjo apie laikraščio atpigi
nimą, o V. Strimas (Stri- 
ma vičius) dūlė pagerinti 
laikraščio turinį.

P. Kuzminskas karštai 
kalbėjo, kad reikia namus 
Įsigyti ir šaukė “nemerdėki- 
me arklidėse,” bet pinigų.. . . ..... .
namui pirkti kol kas sūdė-|Lietuvai gelbetl auka’ Juo 
a tiktai 2,600 svarų, o už,Tėvynė bus Tau labiau dė-

tiek pinigu Londone namus Uino-n Aukas nriima Ame. 
Įsigyti sunku. Todėl bus g P
tęsiamas šėrų platinimas. riltos lietuvių Taryba ir jos 

Antrą posėdžių dienų, po skyriai.

LENGVAS BUDAS . ..
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais,

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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imas 
Maikio su Tėvu

Įsisteigė ir veikia darbo uni-.^nr- Jankauskienė? Aš tan- ton, kurie irgi patys sau ga
joj j kiai ‘tūnodamas’ savo vežime- mįnasi elektrą. Pieno tlUS-

Per abidvi CIO ir AFL, ly penntslinu apie tuos laikus tas, Hood’s kompanija, ler- 
daba,- yra virš 25,000 orga;Į
mzuotų darbininkų. Maža, yorke kai tankiai vidurnak
čia gyventojų, neperdau- mitingy užeidavom. 0 kompanija sauktajriies ap
giausia ir rankpelnių, bet draugė Jankauskienė gaminda- d raudos koope,atytus, 
skaičiuojant nuošimčiais ir-v0 saV0 -latrams’ valgyt. At- New England Central row- 
palygir.us su kitomis valsti- siment. kai kartą važiuodami iš er ir Green Po\yer kompa- 
jomis, tai čia yra didesnis ' Nevvarko pamėtėme Dzūką? O nijos nesvietiškai skandalija 

m - a-' ♦ v* nuošimtis organizuotų dar- jis tuom tarpu buvo ‘slapukas.’ prieš tuos tris miestelius ir
RnL-tv°iurX^ie,binink^ negu kitose valsti-' “Kaip sekasi su Įkurdinimu sako, kad čia vystosi baisus 

jose. i‘apiekavojimu’ dipuku? Su- socializmas, pražudys visą
Visais laikais republiko- or^anizuok koki ten nors ukio|šalį. Kol nebuvo čia CIO, 

partija kontroliuoja šią įolelctyvą tu Dievo paukšte- taį viskas buvo ramu, gi da- 
valstiją, bet jau gimdai at- ° mane- aI?° , . ar Į’ bar tiesiog net baisu pamis- 
skirti nuo pelų, senoji gvar- agenta- »; lyt, kas darosi.
dija aplamdyta, ji negali ’............................. I Vermonto fa, meriai ne-
pravesti rinkimuose savo Pirmesniuose laiškuose jis pratę daug plepėti; neigi 

veda man vis galvą kvaršino kad baukštųs. jįe ’Sako:
etini or-.tnlzuočlau “kolcho- ....

ovchozus” ar ką pa- “Jeigu jau čia toks sočia- 
pats vis piršosi lizinas, tai visai nebaigus, 

bosą. Dabar mums visai geras dalykas— 
kolektyvą’’ besiūlo neįeik taksų

darbininkiškų įstatymų, Į ir nori būt jau tik pišorium.
Kaip pirmiau, taip dabar, 

jam atsakau, kad mes čia 
jokių ‘‘kolchozų’’ nesteig-, 
sim ir komunistinių provo- 

j kacijų nedarysim. Bet štai 
. į ką mes darom: apart ugdi- 

nimo uniių, kartu steigiam 
kooperatyvus. Jau gyvuoja 
apdraudos kooperatyvas, 
pieno produktų gamybos ir 

kooperatyvas.
tis gyvenau Atlantiko vande-’ Dar ne viskas. Miestelis 

Prieš septynis metus at- nyne ant laivo. Pagavau vie- Morrisville pasistatė elek-
vienas be kito nežer.gėm: vykęs į Vermontą neradau na 108 svarų sunkumo, hitą 65 tros stoti, pasikinkė vande-
mudviejų bendradarbis J. nė vieno CIO unijos sky- svaru. Praizą nusinešė koks nĮ, gaminasi elektros jėgą
Stilsonas tuo tarpu buvo riaus, nė vieno nario, tik *en sufašistėjęs buržujus grai- įr įau turj lig~va.lia.i ne tik

Vermonto Farmose
XX perduot Bimbai Lietuvių

Kolchozų Ne.teig.im, Draugiją ir sa-
Socielizmą Prakukuoja ^a.trastj “Nau ąją Gadynę 

'—jam irgi aplauzem ragus 
Kazys Steponavičius, se- ir atidavėm ji Bimbai nuo-i • ■ J ‘ x , ■’ii XX,musų įsei-! gutėlį.

tas,
muoja prieš kooperatyvus; 
National Life apdraudos

—Maike, tu manęs dar kriaučius sklaidė “Darbi
ne klausei, ką aš mačiau ant ninko’' gazietą ir žiurėjo Į 
to didelio lietuvių skodo, saliunų apgarsinimus. Tik 
ką buvo anądien suvažiavęs tu pamislyk: to dokumento 
i vieną Naujorko uteli? atsidėję klausėsi prapeso-

—Tėvas, turbut. kalbi riai. lojaliai ir dipliumatai, 
apie didįjį Amerikos Lietu-’o tas kriaučius norėjo palo
vių Kongresą? dyt, kad jis mandriausis už

—Jessa! ■ visus ir jam nėra ko čia
—Ar tėvas tenai buvai? klausytis! Na, tai pasakyk,
—Šiur, Maik! Maike, kaipgi tu toki man-
—Na, tai ką gi tenai ma- drapvpki pavadintum, jei Į 

tei? ' * “

nas cliffsidietis.
vijoj stambus ir nenuilstan-' Tiesa, mes atlikom tą ne 
tis per daugeli metų veikė-j vieni, 
as, mano geras bičiulis, su vyrai, kaip Bukaviackas, 

kuriuo visais laikais glau
džiai dirbova, sėkmingai ir 
sutartinai kovojom prieš 
darbininkų demoralizato- 
rius, klajūnus, Bimbą. ir 
Fruseiką bei jų pasekėjus.

Deja, nedėkingas likimas 
mano draugą skaudžiai nu
skriaudė: skausmas Įsimetė 
Kojose, turėjo geriausius 
gydytojus, išėjo
ir ten. rodos, išvargo virs 
pusės metų. išsikaštijo apie.
•518,000 ir grižo be abejų 
kojų. Baisesnės nelaimės 
žmogui negaii būti. Visa 
jo laimė, kad turi žmoną 
auksaširdę Uršulę, kuri te
gali būt tokia tik viena vi
sam pasauly: taip ištikimai, 
taip nuoširdžiai, pavyzdin
gai ir kukliai laikosi abu 
savo gyvenimo guštelėj.

Kada gyvenau Xew Yor
ke ir Čalis buvo sveikas, 
veikėm kartu, nė žingsnio

Tamavičius, Burkė, Kriau- 
čiukas, Nargėla, Žvingilai, 
Dovydaitis ir visi socialistai nu 
su mum tampriai bendra
darbiavo: Glaveskas, Tiške
vičius, Žilinskas, Lukoševi
čius, Vaitukaitis ir kiti. Ir 
visi Brooklvno biznieriai!f rakcij°s kandidatų, 
tampriai su mum stovėjo. C'® S^'^n“u

ro su Vermonto Farmomis? 
Labai daug.

Tada veikėm kartu, šian-’- 
dien tenka darbuoti;

kaip kitur, nėra
Drg. Steponavičius sek

mus veiklą paskuti-vie. dama
nam. Bet tose kovose įgy-'niam sa™ laiške raso ir 
tos pamokos šiandien duo- aP*e save: 
da gerus vaisius. Čalis bud- “Buvau žuvauti, šį syki pn 
riai tėmija ir seka mus dar- sčrašėm prie ‘tournamento.’ 
buotę, tankiai keičiamės! praizas už didžiausios žuvies 
laiškais. Pasikritikuojame, tuna fish pagavima buvo Su
kartais gana aštriai pasi- antras $2.o00. 
ginčijame. “Per tris dienas ir dvi nak- vartotojų

mokėt.”
A. Jenkins.

Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji! Tėvui ir Mai

klui siunčiu prenumeratą, už 
kalendorių ir pusę dolerio Tė
vui ant batų, ir ta proga noriu 
išrašyti “Keleivi” savo draugui, 
kaipo dovanėlę Australijoj.

A. Wiltrakis.
Oakville, Conn.

“slapukas,” tik po to kai AFL buvo keletas apšepu- 
bimbiniai jį išdavė ir Įkišo šių, nieko neveikiančių, be 
kalėjiman—mudu griebė- jokios reikšmės lokalų. Pra- 
mės gelbėt ir išgelbėjom, dėjus organizavimo vajų, 
Dabar laisvas
ši raštą.

Tuomet “skloko;

Gerbiamieji! Siunčiu prenu
meratą už “Keleivi” dviem me
tam ir SI Maikio Tėvui. Iš vi
so gaunate S7.

P. Lukovsky. 
Phillipsburgh, N. J.

kas. Kaip sau nori, bet teisy
bės nėra prie kapitalizmo.

“Sugrįžęs be praizo, apkalti
nau Marshallo planą, bet ne
sakiau. kad tas graikas bur-

sau, bet ir apielinkės aptar
nauja. Iš šitos Įmonės mies
telis turi tiek pajamų, kad 
panaikino taksų kolektą 
ant nejudinamo turto, iš

CIO unijas, lyg liepsna už- gsh ” elektrainės pasidengia vi*
tėvas, sižiebus nušlavė prakaito “Na, kaip gyvenimo dalykai sos miestelio lėšos, 
išduot sunkimo sistemą Vermonto pas tave? Kaip sveikata ir Pavyzdi paėmė du mies

ir drukuoja verbavimą darbininkų

ne senu grinorium? i Pruseika, pasišovė
—Buvo ko paiurėt, Mai- —Tokiuose suvažiavi- visą skloką ir jau

ke! Kur tik žmogus nepa- muose būna visokių žmo-
sisuksi, tai vis atbulas kai- nių. tėve. 
nierius, vis kunigas. Net! —Ju rait, Maike: buvo
saldu žmogui ant širdies, ba visokios šeisties ir visokio 
žinai, kad tokioj kumpani-į stono. Buvo mokytų ir ne- 
joj pikta dvasia prie tavęs mokytų, buvo džentelmonų 
nepristos. j ir kitokių. Ot, paimkim!

—Ar tėvas nori pasakyti, kad ir “Sandaros” redakto- 
kad tai buvo vien tik kuni- liu. -Jis vyras didelis, kaip

stokjardų kaminas, ale sen
mergės baisa turi. Turbut

gų suvažiavimas.
—Ne, Maike, buvo ir ki

tokių. Buvo prapesorių. r eito jis ir kalbėt nenori, 
dipliumatų, lojalių, dakta- tik čiulpia ir čiulpia galiuką 
i ų ir kitokių. Buvo ir ame- cigaro.
rikonų, ir vis neprasti, ale i —0 gal jis ir nežino ką
senatoriai, gubernatoriai ir sakyt?
kitokia načalstva. O kokių —Gali būt. Maike. Ale!
frazių leidžiu, ai-ai-ai! Net; už tai labai mokslišką
dušia džiaugėsi, kad musų
r. arodas taip džentelmoniš- 
kai išrodo. Ale buvo ir se
nų grinorių.

—O kas jie?
—Ar tu nežinai, ką reiš

kia senas grinorius?
—Ne, tėve. Šitaip yra 

pravardžiuojami tiktai nau
jai Amerikon atvykę žmo
nės. Bet kas atvažiavo se- 
niaus, tas iau skaito save 
“senu amerikonu,” ne “gri
norium.”

—Yra, Maike, ir senų 
grinorių. Tokiu pasirodė 
vienas senas kriaučius iš 
Bostono.

—O kodėl tėvas ji taip 
charakterizuoji?

—Jis tokiu pasirodė savo 
apsiėjimu, Maike. Tu tur
but žinai, kad už Lietuvos 
gronyčios dabar yra susida
riusi iš visų partijų Lietu
vos valdžia. Kai tik bolše
vikai bus iš Lietuvos išva- 
r ti, tai šita valdžia raida- 
vei važiuos į Lietuvą. Tai
gi į šitą Amerikos Lietuvių 
Kongresą Naujorke buvo 
i tvažiavęs tos valdžios at
stovas ir skaitė raštą, kaip

' aidžia susidarė, kaip ją sipirkt 
• Stalino galvariezai,1 apie meilę artimo, ar išsi-
1 paskui sukišo Į džė- gaišt šoblę ir eit bedievius
lą Hitlerio naciai ir kaip ją galabyt.
5 merikos vaiskas išvadavo. —Mylėk pats save. tėve, 
'"aini, kai iis tą dokumentą ir kitiems bloga nedaryk,
s. a:*č, tai tas Bostono tai bus geriausis kelias.

cių išdrožė 
Pakštas. Jis 
iis, 
alc

spy- 
prapesorius 

vvras nedide-
a

ir barzeukė mizerna. i 
balsas, kaipo kokiai 

bomba! Pasižiūrės Į dip- 
liumatus, ir kaip pabels ran
ką. kaip išskės pirštus, kaip 
atidarys burna, tai taip ir. 
lekia iš jos: “infer-r—rnos!i 
postuliatai! multivalentai!”! 
ir kitokie mulkiuplenti.

—Ar tėvas supratai, apie' 
ką jis kalbėjo?

—Supratau ir nesupra
tau. Maike. Vienoj vietoj 
jis pasakė, kad musų viera 
yra geriausia, ba pripažįsta 
meilę artimo. Tai rokuoja- 
si, kad kožnas žmogus turi 
mylėti savo Susiedą, o ypač 
kai abudu išsimėtą po bur- 
nikę. I

—Ar jis taip sakė?
—Apie burnikę jis nieko 

nesakė, ale tas ir be pasa
kymo žinoma.

—Na, o ko tėvas nesu
pratai ?

—Man neaiškus pasidarė 
paskutinis jo pasakymas, 
kad musų viera turi būt va- 
jauna. Taigi aš dabar ne
žinau, ar čia man reikia nu

rašančiu ir kalbėt

i1 žujus sugavo 518 svarų tuna Gerbiama Redakcija! Nieka
dos mano namo durys Maikio 
Tėvui nebus uždarytos. Aš lin- 

Į kiu jam ilgus metus keliauti po
• - • - • , . . . - X 1- - T J -11 - o. Visa pasaulį ir nugalėti visussėli nosį pramones jmonese, visur kaip tavo pr-.siega. ta geroj 4^!3.vLy-?}donville ir Svvan-, savo pr5ešus Mano mylimiau- 

šiam laikraščiui snunčiu $3, 
Maiklo Tėvui Si batams Įsigy
ti. neperšaltų kelionėse po 
posaulf o--50c skiriu kalendo
riui. gi S5.50'L^tuv’d Tarybai, 
kad geriau dirbtų! dėl Lietuvos
išlaisvinimo. \

Ntellė Puzin.
Edgevvater, N. J. \

______ S
Gerbiamieji! Siunc’’"u $5, bus 

“Keleivio” prenumeratai, už 2 
kalendorių 1950 metatf1*- uz 
likusius pirrcgus nupitk*^e Tė
vui machorkės. h

C. priFneau-

y. NUIMI
($502,832,000)

NEVVFOR
\

AND

DOLLARS
IMPROyVED

ELECTRIC FACILITIES

metų elektros kompanijos 
audėjo š:;.->2.426JĮ00 kad pagerinti 
ir ^plėsti elektros tiekimą Naujai 
Anglijai. $js didis “atsigriebimo” 
darbas |» ųaro pastatė įmones nau
jo" l'arkon ir žymiai pakėlė elek
tros gamybos pajėgumą. Bet tai 
"e viskas.
^cr • kair.us metus yra numatyta 
»Mestj dar e j įQ 405,000 pagerini

mams ir elektros pajėgumo padidi
nimui.
Iš viso PUSĖ BILIONO DOLERIU 
(502,832,000.00) arba vidutiniškai 
daugiau kaipo po $106.000 KAS
MET PER SEPTYNHJS MĖTIS 
jūsų elektros kompanijų yra sude
dama i darbų kad garantuoti pa 
kankamai elektros visiems Naujos 
Anglijos reikalams.

eleetrie liflht and
•f NEW IIMLAMP

VU*

Oower compames

fcy BOSTON KDISOIV COMMNT

Detroit, Mich.

Gerbiama redakcija! \ Apsi
moku už laikraštį ir kalendo
rių, o likusius 50c sh:rlu 
nam Tėvui

Cleveiand, Ohio.

tabakui pirktr 
G.

se-

Rai»?’s-

$7.
2

Gerbiamieji! Prisiunčid 
bus už laikraštį “Keleivi)' 
metams, o 81 tebus Maikic* ' ® 
vui pypkei nusipirkti.

J. Shimki,s-
Philadelphia. Pa.

_____ į
Gerbiama administra»c, ,a • 

Siunčiu “Keleiviui” už pr!enu" 
m e ra tą dviems mųtams $6,\ 
lendoriui 50c ir 50c Tėvo 
tams palopytč. Su linkėjinr3*8’

Kingston, Pa.

Ą ka- 
J ba-

J. KukutiP-

I
Gerbiamr'eji: širdingai d&‘k°-kW

••Ke-
ju už siuntinėjimą man 
vio” per tris mėnesius. Aš 
leivį” jau skaičiau budafmas 
tremtyje ir jį labai pamėgau- 
Dabar siunčiu du doleriu. 
antro už laikraštį, o pusę d*0'6* 
rio Maikiui su Tėvu ant tabjrko« 
Esu neturtingas užtat ir jiėms 
mažiau kliūva, kai busiu turf,n* 
gesnis. atsiųsiu daugiau, nes. as
nusprendžiau, kad 
Amerikoje su šiuo 
nesiskirsiu.

kol b«r;u 
laikrašč’u

„ei-Tik vieno dalyko tai pag' 
daučiau ir ne tik aš vienas, 
ir iš daugelio girdėjau. k?(* 
Maikis su Tėvu lankytų mus 
du kartu į savaitę. Su pagarP3,

St. Charles,
Juozas

III.
Ra Kišis



Nr. 46, Lapkričio 16, 1949

Dr. Vincas Kudirka

1858 M. GRUODŽIO 31—1899 M. LAPKRIČIO 16

Šiais metais lapkričio 16 Aplenkėjęs V. Kudirka 
dieną, sueina lygiai 50 me- 1877 metais įstojo į Seinų 
tų, kaip mirė lietuvių tau- dvasinę seminariją ir mo- 
tinio atgimimo veikėjas Dr. kėši ten per du metus. Bet 
Vincas Kudirka. Mirė jis “dėl stokos pašaukimo” po 
jaunas, 41 metų amžiaus, dvejų metų iš seminarijos 
pačiame darbo įkarštyje jis buvo išvarytas, grįžo į 
džiovos pakirstas. Mariampolės gimnaziją, ją

Vincas Kudirka gimė baigė ir 1881 metais išva- 
1858 metais gruodžio 31 d. žiavo mokytis į Varšuvos 
Paežerių kaime. Vilkaviš- universitetą. Caro valdžios 
kio apskrityje pasiturinčio, stipendijos V. Kudirka ne- 
70 margų (35 dešimtinių i prašė ir į Maskvą nepano- 
ukininko šeimoje. Kai jam rėjo važiuoti mokytis, 
suėjo 10 metų, tėvas jį lei- Varšuvos universitete V. 
do į ką tik atsidariusią Pa- Kudirka vienus metus stu- 
ežeriuose liaudies mokyklą, dijav0 kaibas (filologiją), 
o 1871 metais nuvežė sūnų n nPi-čin mnkvtissūnų 

gimnaziją.
o paskui 
medicinos.

perėjo mokytis 
Studentaudamasi Mariampolės 

Visi anų laikų valstiečiai, v Kudirka turėjo pats sau 
leisdami vaikus į mokslą. duoną užsidirbti. Su tėvu 
tikėjosi išleisti juos į kuni- jo santykiai buvo veik visai 
gus. Taip tikėjo ir V. Ku- nutrukę, nes tėvas negalėjo 
dirkos tėvas. atleisti sunui, kad jis neišė-

Mariampolės gimnazijoj jo į kunigus. V. Kudirka 
tais laikais dėstomoji kalba duoną užsidirbdavo pamo- 
buvo jau įvesta rusų. bet komis, įvairiais perrašinėji-

; 11' •>' n

i?-Mu?’
rFiFiyiS. SO.BOSTON

rodė simpatijų socialisti
niam judėjimui. Jis buvo, 
šių oienų žodžiais tariant, 
liberalas ir laisvamanis; 
Bet į kalėjimą V. Kudirka 
pateko dėl ryšių su Lenki
joj kaip tik tuo metu atsi
radusiu socialistiniu sąjū
džiu. Kudirkos laikais Len
kijoj smarkiai augo pramo
nė, o su pramonės augimu 
miestuose atsirado skaitlin
gas proletariatas. Pirma 
socialdemokratinė Lenkijos 
darbininkų organizacija bu
vo pasivadinusi “Proletari
atas.” Ji ėmėsi propaguo
ti darbininkų tarpe socia
listines idėjas ir kūrė nele- 
gališkas organizacijas. Pro
pagandos tikslu tos organi
zacijos veikėjai išvertė į 
lenkų kalbą Karolio Mark
so “Kapitalą” ir davė V. 
Kudirkai vieną vertimo da
lį perrašyti ir paruošti dau
ginimui (hektografu). Ru-j 
sų policija darydama kratą1 
pas Kudirką tą “baisųjį”! 
vertimą ir užtiko. V. Ku
dirka pasiteisino policijai, 
kad jis vertimą buvęs paė
męs tiktai perrašyti už at
lyginimą ir su slapta orga
nizacija neturėjęs nieko 
bendra. “Proletariato’’ va
dai tada buvo policijos iš
gaudyti ir žiauriai nubausti. 
Atrodo, kad Kudirka buvo 
patekęs į svetimos puotos 
pagirias.

Kaip ten bebūtų, kalėji
mo laikas buvo apsigalvoji
mo ir apsisprendimo laikas. 
Jau sekamais, 1886 metais, 
V. Kudirka pradeda bend
radarbiauti “Auszroje.” 
Dėl sėdėjimo kalėjime Ku
dirka buvo pašalintas iš 
universiteto ir tik po dvejų 
metų, po prašymo carui,

ADMIROLAS SHERMAN PERĖMĖ DARBĄ

fc
V*

Admirolas Forrest P. Sherman prezidento buvo paskirtas 
karo laivyno štabo viršininku Į vietą pašalintojo admirolo 
Louis E. Denfeld. Pakeitimas karo laivyno viršūnėse 
įvyko dėl “admirolu maišto,*’ kada karo laivyno vadai 
pradėjo protestuoti prieš karo laivynui tariamai daromą 
skriaudą. Ginčas ėjo dėl statymo didžiųjų orlaiviu ne
šiotojų. generolai skaitė, kad lai nėra reikalinga, o aa- 
mircali stovėjo už statymą.

TAUTOS HIMNAS
Lietuva, tėvyr.e musų, tu didvyrių žemė,
Iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. 
Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybes, 
Tegul dilba tavo naudai ir žmonių gerybei.
Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina,
Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius telvdi.
Tegul meilė Lietuvos dega musų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.

Vincas Kudirka.

kenkia.

PeaktM

Nacionaliniai Parkaibo laikus- Great Smoky 
_____  Mountains (North Caroli-

Iš milžiniškų Amerikos auksčiau-
mišku, Jungtiniu \ alstvbiu kauiaĮ Į nuo Dako-
valdžia išsaugojo žmonėms ^ųjų kalnų; čia yra 
daug gražių didelm^^ augalų. Ev-
mišSų tr* daug. istorinių ir^1?13’^ (Floridos valsti-
priešistorinių vietų. Apart‘J?V ^ev.e?k' xienintt^e Pu’ 
valdiškų miškų. Šias viešas siau b’opska vieta Jungti- 
vietas administruoja fede- Valstybėse, su vande-
ralinė valdžia ir jos priežiu- n>nais 11 mangiove §V10' 

mis (mangrove medzfų sak-jos pr:
roj National Park Service!
(vidaus departamento sky- n-vs .au^ zemės’ °.,ne 
rius). Iš visų tų vietų na- žemėje). Čia yra puikių 
cionaliniai parkai vra pui--l'aiHau>iU paukščių. . . 
kiausi. Pirma tokia vieta, , Privatus biznieriai, po 
paskirta “naudai ir pasi- kontraktu su National Park 
džiaugimui žmonių,“ buvo'Service, parūpina nakvynę 
Yellovvstone Parkas ^Vyo8^™8 „ nacionaliniuose 
ming valstijoj, su daugiau Bet reikia iš ank-
negu 2,1X10,000 akru ploto,|S^° pasunp^ti, nes yasaios 
3,000 geizerių ir karšto vanč™etu daugybė žmonių lan- 
dens šaltinių, daug laukinių; koPaiky^ I)alkai» aPj
gyvuliu ir tt. Parkas isteig
tas 1872 metais.

Per 77 metus, nuo 1872 
Įmetu, buvo įsteigti dar 27 
j kiti nacionaliniai parkai. 
■Jų tarpe yra Mount Ranier 
National Park (Washing- « 
ton valstijoj 1 su savo ledy
nais ir tankiom giriom. Be
veik vieno miliono akrų 
Glacier National Park 
(Montana valstijoj) su pui
kiais Rocky kalnų ledynais 
ir ežerais; Carlsbad Caverns!

art Carlsbad Caverns, turi 
vietų nemokamai tiems, ku
rie atsigabena savo daiktus 
pernakvojimuL

Common Council.

KELEIVIO’ 
KALENDORIUS

1950 METAMS
Musų Kalendorius 1950 

Metams jau spaudoj ir da
bar jau galima jį užsisakyti.

KT 4. , T> . zkt « • , Užsakymus geriausia siųsti
National Park (Nevv Mexi- pęar^u su laikraščio prenu 
co valstijoj) 4o,000 akiu

mais, o vasaros metu per- 
sisamdydavo mokytoju į 
įvairius dvarus .prie vaikų.

Varšuvoje V. Kudirka iš
gyveno iki 1888 metų. Var
šuvoje įvyko ir jo apsi- 

„ , .sprendimas pašvęsti savo
bau rasė: feakyda\ au, iiebUViy tautiniam bu-
kad as sykiu lietuvis ir len- djnjmuj jr apšvietos plati- 
kas. nes istorija, sujungė njmuj tarp lietuvių. Kas 
lenkus su lietuviais. pastūmėjo V. Kudirką prie

Mariampolės gimnazijoj tokio apsisprendimo tikrų 
j tais laikais buvo dėsto- žinių neturime. V. Kudir- 

ma ir lietuvių kalba. Ji ne- ka pats aiškino, kad jį pa
buvo privaloma, bet tie mo- veikė “Auszra.” Kai jis 
kiniai, kurie vėliau tikėjosi pamatė, jog kiti dirba lie- 
pasinaudoti caro valdžios , tuvių tautai prikelti iš mie- 
skiriamomis Suvalkijos lie- go ir tamsumo, tai jam pa- 
tuviams stipendijomis mo- sidarė sarmata nuošaliai 
kytis Maskvos universitete, stovėti ir jis apsisprendė 
lietuvių kalbos pamokas įsitraukti į tą darbą. Prie 
lankė. Lankė jas ir V. V. Kudirkos apsisprendimo 
Kudirka. Lietuvių kalbos neabejojamai prisidėjo ir 
įvedimas Mariampolės gim- caro kalėjimas, į kuri V. 
nazijoj, kaip ir skyrimas Kudirka pateko 1885 me- 
stipendijų lietuviams stu- tais. Neilgai V. Kudirka 
dentams buvo padaryta, sėdėjo kalėjime, tiktai 18 
kad lietuvius atitraukus nuo dienų, bet tai buvo lemtin- 
lenkų kultūros Įtakos ir pa-J gos apsigalvojimo ir apsi- 
kreipus iuos į “geradari*’ sprendimo dienos, 
carą ir rusų kultiną. , V. Kudirka niekada ne-

mokyklos dvasia tebebuvo 
lenkiška ir mokiniai tarpu- 
savėje kalbėjo lenkiškai. 
Lenkiška atmosfera pagavo 
ir Vincą Kudirką ir jis mo
kykloje pradėjo jaustis len
ku, arba, kaip jis pats vė

jau

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
<► BIZNIO KORČIUKIŲ 
-e SPAUSDINTŲ VOKŲ 
O LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay, Sc’tth Boston 27, Mass.

jam buvo leista grįžti į mo
kyklą ir baigti daktaro 
mokslą.

1888 metais Vincas Ku
dirka baigė mokslą Varšu
voje. Tada jis jau sirgo’ 
džiova. Nuo to laiko V. 
Kudirka įsitraukia visa sie
la ir visomis jėgomis į lie
tuvišką darbą ir iki mirties 
nuo to darbo nepasitraukė. 
Už to laikotarpio veikimą 
Vincas Kudirka ir yra lie
tuvių gerbiamas ir minimas, 
kaipo vienas iš darbščiųjų 
musų tautos žadintojų ir 
švietėjų.

Vincą. Kudirka dirbo 
laikraštininko, rašytojo ir 
vertėjo darbą. J>s buvo 
“Varpo” ir “Ūkininko ’ • 
romoji jėga. Jis telkia laik
raščiams bendradarbius, •
pats į juos rašo, bara apsi-} 
leidėlius, ragina apsnudu-’ 
sius, verčia didžiųjų lenkų, Į 
vokiečių ir anglų rašytojų 
veikalus į lietuvių kalbą ir 
pats rašo aštrias satyras 
apie Lietuvos valdovus— Į 
rusų činauninkus/ V. Ku
dirkos “Vilkai,” “Cenzūros 
Klausimas.” “Lietuvos Til
to Atsiminimai’’ ir “Virši
ninkai” įėjo į musų litera
tūrą. kaipo gyvas tam tik
ros epochos atspindis.

V. Kudirka sujungė apie 
“Varpą” anų laikų pažan
giąją inteligentiją. Pra
džioje, tiesa, “Varpe” raši
nėjo ir vienas kitas kuni
gas, bet Kudirkos nusista
tymas, kad “kražiečių krau
jas yra brangesnis už Vati
kano diplomatiją,” kunigus 
bendradarbius greit atbai
dė. 1896 metais nuo varpi
ninkų atsiskyrė socialdemo
kratai. o iš varpininkų gru
pės vėliau atsirado musų 
dienų liaudininkai, pažan
giųjų liberališkų inteligen
tų ir nuo bažnyčios pava
džio atsipalaidavusių ūki
ninkų judėjimas.

NE TAS YRA DIDIS
Ne tas yra didis, prieš ką milionai 
Prispausti retežiais žemyn galvas lenkia,
O dvasioje keikia: didžiais ne tironai.
Kuriuos reikia garbint, nors jie visiem;

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo
Paskyrė teikimui tik artimams laimės,
Kuris didžius darbus žmonijai aukavo.
Prieš ką svietas klaupia su dėkui, niš baimės.

Ne tas yr galingas, kuriojo galybė
Tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų,
Kurio galią skelbtų griuvėsių daugybė,
Sudegintų turtų, žmonių nužudytų.

Galingas tas. kurs be kraujo gal skliesti 
Tarp svieto brolystę iš krašto į kraštą,
Kurs vargdieniams duoda jų strėnas attiesti, 
Palengvindams sunkią gyvenimo naštą.

Ne tasai drąsus yr, kurs, stvėręs už kardo. 
Dantims grieždams, rodos, žvėris koks įniršęs,
Ant artimo šoka, jo gyvastį ardo.
Kad pats yra žmogum visai užsimiršęs.

Drąsiu tiktai tąjį mes turim vadinti.
Kuris už minties mus kovoja liuosybę,
Kurs nuomones savo išdrįsta apginti,

. Kurs į akis svietui pasako teisybę.
Dr. Vincas Kudirka.

MANIESIEMS
Jeigu ’dra ištikus verstų stulpą vieną 
Iš tų. kui u , ii riko jūsų namo sieną,
Namas negrius—is o.Jmes jus neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tąją p..č dieną

Tuoj kitą statykit!

Jeigu žūtų iš rankos priešo, ar likimo.
Viens ių. kur augin garbę, dvasią jus kilimu , 
Rimkit—tegul jus širdis dtąsums ne*tstoj 
Tiktai, ką anas darė vyrs pasišventim >

Tegul kitas kartoj.,!

Lietuva mano! Priešui ant tavęs įnirtus 
Privalai hidra tapti ta. kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta. 
Išliksi, tik į hydrą gyvumo pavirtus,

Nors priešų nestygsta!

Dr. Vincas Kudirka.

davatka
Dievas visad ant lupų, o širdyje velnias: 
Akis tuojau užmerkia išvydusi kelnes: 
Vakščioja atsiplėšus—įžadai, mat, tokie: 
Atmintyje tik laiko, kur atlaidai kokie;
Tur liežuvį bjauresnį už gyvatės gylį: 
Kasdien tupi bažnyčioj, nes tinginį myli: 
Atmink, kas tai butų, jei mįsles mint moki.

Vincas Kudirka.

merata.
Kalendoriaus kaina bus 

tokia pat, kaip kitais me- 
į tais—50 centų. Užmokestį 

siunčiant galima

į plotas su labirintu urvų;
Grand Canyon . National
Park (Arizona valstijoj) _
su mylios gilumo dauba/

sraunus Colorados 2>rįsiųsti ir pašto ženkleliais 
vanduo pei amžius j)O g arba pO 5 centus. Tik

šiandien minime ne tiktai, 
kaipo vienos musų visuome
nės srovės pirmtakuną, bet
kaipo nenuilstamą plunks- Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
nos darbininką, liaudies nukos ir „eDaremsi ALT 
švietėją ir dalelio pasišven-

Bet Vin-itimo žmogų.

kurią 
upės
išgraužė: Seųuoia Nation
al Park (Kalifornijos vals
tijoj) su sodais milžiniš
kų seųuoia medžių, pa
saulio didžiausi ir gal se
niausi augalai ir puikiausi' 
vaizdai.

Rytinėje dalyje turime 
Isle Royale (Michigan vals
tijoj), tai yra didžiausia sa
la Superior ežere. Šis par
kas yra pagarsėjęs milžiniš-

prašom nesiųsti oro pašto 
ženklelių, ir nesiųsti pašto 
ženklelių iš Kanados, nes 

1 mes negalim jų suvartoti.
“KELEIVIS”

636 East Broadvvay 
South Boston 27, Mass.

Musų tėvų kraštas Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir joskais pulkais briedžių ir va 

rio kasykloms, kurios buvo' vykdomas Vajus. Paremki,* 7 r
net prieš Christofo Kolum- tautieti, tad jos darbus f

CECHAI DIPLOMATAI IŠVYKSTA

Amerikos valdžia paprašė tuos du cechu diplomatus, Jan 
I Ho>v«tih (kairei) n buvu-į ė»-chi! konsulą l>r Ki'iit 
Mank apleisti \menką ir važiuoti namo. Tai padaryta 
lodei. kad f'cchijos valdžia išvarė du \m< rikos diplo
matus iš lechoslovakijos. Cechu diplomatai nutraukti 
lenku laive “Batorv” išvvkstant iš N«v*Y..iko.

Angliskai - Lietuviškas Žodynas

Pavergęs Lietuvą priešą- 
nesigaili nieko jai naikinti, 

i,
nuKos ir neparemsi 
vykdomo Vajaus jai išlais-

Di •učiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 

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

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

636 Broadvvay,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
BĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENfi

!’• STUDENTAS I EISME Dėl MOTERSsa«s VINCAS KUDIRKA:

Cenzūros Klausimas

Įdomus Lietuvio Rašytojo Gyvenimas
Kai tamstos skaitysit šiuos manai plauks i Filipinus, o 

žodžius, tai kažkur už ke-iš tenai i Australiją. Jie tik- 
liolikos tūkstančių mylių, tai galėsią pasiekti Austra- 
toli nuo sausžemio ir civili liją per du metu, nes jų pa- 
zacijos, neišmatuotais Pači- čių pastatyta “Kualoa” ne 
fiko plotais plauks vėjo ir karo greituolis.
audru blaškomas nedidelis Aplankyti “visą” pasauli 
laivelis su trimis žmonėmis, imsią mažiausia penkis me- 
Tai Fredo Trumano šeima. tus. Jie vežasi su savim ir

Kas vra Fredas Trumą-; automobilį, taip kad susto-

M> * *
A“

.«*?**.•

ik

nas?
Tai lietuvis žurnalistas, 

musų draugų, Kazio ir Ju
lės Blaževičių sūnūs. Pra-

ję kur nors prie salos turė
tų kuo sausžemiu pasivaži
nėti ir parsivežti ko reikia.

Fredas Trumanas jau pa-

Pasaka—Nepasaka

I ,
kaip sau rosite, šnekėkite, 

a< nesutinku su tais vyrais, 
liu'c tvirtina, kad kunigai 
u.o..a vien tiktai slėgt 
: u.turą ir visai nesirūpina

zas,” ir liepė perskaityt, kas 
moka, o vaikus Įgraudeno, 
kad, šiukštu, popierių nu
plėšytų.

II
Už keliu varsnų nuo Klu-

; latint jos vaisių tarp tau-jbo namų stovėjo valsčiaus 
Deliu. Paimkime navvz-: raštinė, kur raštininkavo išpavyz-j

nors aną su nusižemi
nimu styrinčią pašalyje ki
tų trobų budelę, kurios tik
rąjį vardą ne visada prie 
žmonių tinka minėt, o kuri 
vienok turi neginčijamą 
1 ulturinę vertę. Juk tą bu; 
dėlę,—atsiprašydamas

džiu dygęs

vis-! >as

kažin kokio 
lenkelis Ps 
veik melai, 
stengėsi papirkt 
valsčių, kad per ateinančius 
rinkimus imtų ji Į vaitus. 
Sunkiai vienok ėjo, nes vi- 

beveik valsčius rengėsi

sarskis. 
kai

kelmo
Jau be- 
žmogelis 

degtine

dėjęs rašinėti angliškai tyręs jurininkas ir jis žino, 
amerikiečių spaudai, jisai kas tokiai kelionei reikalin- 
pasirinko sau Fredo Truma
no slapyvardi ir paskui le
galizavo ji kaip tikrą savo 
vardą ir pavardę. Apsigy
venęs Hauaii salose, jisai i tarnauja 
vedė tenai žmoną, užsiaugi
no sunu ir visi trys pasista-

pasiėmė ne, 
porai metų. 
Įrankių bei jos

ga. Todėl ji 
tiktai maisto
bet ir visokių Įrankių bei jos tik.- a- t •• iri 
dalių laivo mašinerijai. Kai Amerikos ginkm\ mms!

i -varstoma perso studento. Parviz Daryoush. b\ la dėl persovi- 
iiu> vieno a.i.lti i-! Studetnas (kairėj kalbasi teisine su savo G. T.
lktvi.-. o i • -.utis. Mrs. Judith Sher (dešinėj) liudijo teisme, kad -'.u.k.i.
šovę- i Įą į ■ l<»- •- ai l-isakiusi divorsuoli savo vyrą.

tas, pavadinsiu ją tupykla,)linkt Klubą. Du tiktai kan- 
—Įvedė Į musų kaimus ku- didatai ir tebuvo: Psarskis 

Pirmiausia pradėjo

i sketoia ' uu.m. t /-
ii sako. urv ai' > stoti 
Amerikos moterys,

tė sau laiveli, kuriuo dabar arba kai kyla audra, tada kad ap.-nut".: 
plaukia i Australiją, pake-burės nuleidžiamos ir laivą brolius ir vvrus i «.;•< sKer« ri
liui sustodami Įvairiose sa- varo motoras. Todėl reikė- nes.
lose, fotografuodami jų jo pasiimti skystojo kuro 
augmeniją, paukščius ir ki- motorui ir gerą atsargą nie- 
tokias Įdomybes. ’idžiagos bulėms, nes audros

Nors F. Trumanas senai dažnai jas sunaikina.
jau paliko savo tėvelius, ta- Bet ar nebus gi 5okia,ke"i "kongresą” narėmis, klūk
čiau nuolatos jiems rasinė- lionė nuobodi, kaip "Kua- jį ’į,i
ja, dalinasi Įgytais Įspu-, loa” išplauks i platų vande-, jo”“‘ežjno 'k;~J‘l

tin’Jn 1 nvn*> ii* Tmmflnųi

palankus vėjas,'tikslu 
Trumanas naudojasi burė- taiką, 
mis, o kai vėjas nepalankus visos

Klausima i 
Atsakymai

Kam Reikia 
Žolynus Laistyt?

džių, kurie dabar auga šiau
rėje, taipgi atgabenta iš 
Europos. Net pašarinės žo-( 

, lės, kaip dobilai, atėjo iš už
jūrio, nes Amerikoje jų ne-

jfcuvo. Tiktai kernus, hul- 
vžolynai, taip kaip ir žmo- /omeites ir pumpkinus 

gus, susideda iš mažyčiu al\A!'T* la.tveidziai

ragai
.-tatyt tupyklas, žinoma, ku
nigams Įsakius, už švento
riaus prie kaimo koplytėlių, 
kur būdavo atlaidai. Per 
tokius atlaidus moterys, ne
žinodamos tam tikro tupyk
lų tikslo, pasidėdavo jose 
pundelius su krupnikėliu ir 
užkandžiais. Ilgainiui at
sirado jau ir pas tulus uki-

ir Klubas. Taigi, kad ne 
Klubas, tai jis, Psarskis, 
tikrai liktų vaitu. Bet kaip 
ji prašalinti? Pasitikėt deg
tine—nėr ko, o išrast kokią 
priežastį prieš teisingą 
žmogų tiesiog nebuvo gali
ma.

Vieną sekmadieni, pava
kare, sėdėjo Psarskis rašti
nės prieangyje ir, žiurėda-

džiais ir domisi

kininkus arba ten, kur leis-Jmas Į gami, kalenanti ant 
davo vaikus i kunigus, arba! Klubo kluono, dėstė savo 

'vėl ten, kur dažniau atsilan- į garbiniuotoje galvoje, kaip 
Lydavo kunigai. Iš pradžių) čia butų galima prašalint 
žmoneliai stebėjosi, išvydę .savo priešininką. Pamatęs

pas imbjor.u:-Kiek-:radonarveliu arba celių, 
vienas narvelis yra pilnas' 

Tas vanduo atei-

uuri propa
ganda suklaidino nemaža 
1 atriotingų Amerikos mote
rų. Daugelis jų
"kongresą
remia ji pinigais ir darbu.

“patrio-

Ir ■it« >kia

isirasė i ta

nematvs -* ■ tizmaslietuvių j nyną ir Trumanai 
spauda. Gyvendamas Ha-j nieko daugiau, kaip tik sa-TV'*;1,“" • H-PdOvi
wan salose, jisai dažnai vo veidus: visai ne. entu-Į
prašydavo tėvą, kad nusiųs- ziastiškai atsakė visi trys. 
tų jam Įdomesnių iškarpų iš, Pati Trumanienė mėgsta 
“Keleivio” ir “Naujienų.”■tapybą ir visos jų kabinosi 

i sienos yra apkabinėtos ta
ravo tėvų kalbos Trumą-i DVtajs paveikslais, kurie 

nas neužmiršta ir kartais, yįizduoja jvajrių saly gam- 
mėgina lietuviškai rašyti.,ta Pats Trumanas mėgsta

yra importuotas iš

Šiomis dienomis oaaisKe-

vandens.
na per šaknis ir atneša su 
savim ištirpinto maisto žo
lynui. Bet per žolyno lapus 
ir žievę vanduo nuolatos ga
inioja, ir jeigu žolynas dau
giau jo negauna, jis sunyks
ta ir galų gale išdžiūsta, va
dinasi, numiršta. Todėl žo-

jo. kad šitas komunistų pa-'lytus reikia nuolat laistyt— 
daras. "Amerikos Aloterų! ne tiktai laistyt, bet duoti 
Kongresas.” yra prisidėjęs jiems ir trąšų, kuriomis jie 
jau ir prie "Tarptautinės
Moterų

Destjs Lietuvių Kalbą
Komercijos Mokykloj

A! uss.

Štai 
mų apie

maitinasi.

viena* tokių jo bandy {fotografiją; jis fotografuo-i J nank'tb^ Užteks
ipie tėvynę: į vietas ir darniiaClja pei lztek>ja įdomesnes vietas įraai-o ,,,^ kad ta federaciją_--_ _____ nm-oc-no 1 * 7 ' .

prie
Demokračių r'ede- ——

O kas toji fede- Ar Augmenys Jaučia?

Turėjom tėvynę.
Bet ji jau sugriuvo; 
Nukirsti miškeliai 
Ir pilys supuvo.

Prieš kardus mūsiškių 
Gudai čia drebėjo.
Prieš musų karžygius 
Ir prusai virpėjo.

Kur Nemunas plaukia. 
Juk buvo tėvynė. 
Dabar musų žemė— 
Kraujuota skerdynė.

Kur musų Kęstutis 
Ir Vytautas jojo.
Ten senos motutės 
Dabar aimanuoja. . .

uzrasus savo

praeinanti Klubo pusberni, 
užkalbino:

—O kur dūlini?
—Tai čia i Kazius.
—O ką veiksi?
—Sako, gužynė bus. Da

bar siuva pas juos siuvėjas.

tokius Įtaisus: malūnas ne 
malūnas, tik be sparnų; 
spinta ne spinta, tik nemar
ginta. šiandien nors ne vi
si ūkininkai turi Įsitaisę tu
pyklas, bet visi jau musų 
krašto žmonės numano jų

VVORCESTER,
Mokyklų 
Thomas Po a ei 
kad AVorcesterio komercijos 
mokykloj > nuo vidurio žie
mos bus <lūst<>;-a lietuvių 
kalba. sis kursas nebus] 
privalomas, bet pasirenka-) 
mas. Kol kas kursas dai 
nėra organizuotas ir vado 
vėliai neparuošti, bet moky-į 
tojas jau paskirtas, tai Jo
nas Parulis, buvęs Jungti
nių Valstijų istorijos 

Everette e.

superintendentas' 
čia pranešė, i

paskirti ir bobos pundelių Tai. sako, gerai smuikuojąs.
Jose jau nepasideda. ; —Ar seimininkas leidžia

.... , Ii gužynę?Virvagalių kaime buvo ’ _Naktimis va,kiotis ne.
vieta, išleidusį net tris ku- L,uod Q kaj ; ž (aj

n- TinAmo turoifi’ . . * ° *Z>I1IKZUS<1,
minėtą kultūros! lu senai Kluba
Isejus vyrams i tarnaujj, 
vieta teko sveti-1 _Jau tretj metaj 

mam žmogui, kuris ją visai: kitjems me(ams |ik.
apleido ir turėjo parduot. J j<>
Nupirko Ehdrius Klubas, ’ _Nenorėiiilu

aukščiau
Įstaigą.
kunigus,moky-jAugmenys nejaučia taip 

kaip žmogus arba gyvūnai,i tojas 
kurių pojūčiai jungiasi per 
ta tikrą nervų sistemą su 
s m geni mis. Vis dėlto aug
iu nys atsiliepia tūloms per- 
rr.: i 7-ms, kurios liečia jų

straipsmam*.|ikurė 
Vaikas gi užimtas trumpų 
bangų radio imtuvu, kuris 
informuoja juos kas dedasi 
plačiame pasauly. Be to, ot- 
laivo kabinoj yra Įrengtas!1 
geras knygynas, iš kurio, Retai pasitaiko, kad ko- pi .imti. Pavyzdžiui, jeigu 
jaunuolis semia apšvietą. munistų fronto organizacija na versite augmeni ant šo- 
kaip universitete. butų taip prastai užmas-. r.o

“Taigi matote, kad nuo- kuota, kaip šitas "Amerikos

aršiausia komunistė. 
Rumunijos Anna Pauker,! 
žinoma kaip “Stalino kirvi- 
ninkė” žmonių galvi

VILTiS IR KANČIA
ims ka-

Nemaža eilėraščių apie 
Lietuvą Ti-umanas vra pa
rašęs angliškai. Jis yra iš-Į 
vertęs anglų kalbon ir kai 
kuriuos lietuvių poetų eilė
raščius.

ibodžiauti mes neturėsime Aloterų
Taiko,” paaiškino Trurbanas---------
į savo draugams, kurie atėjo 
su juo atsisveikinti. “Gaila 
tik,” jis sako, “kad mes tu
rim tik po vieną gyvenimą, 
i kuri nebus galima sutal
pinti visko, ką mes norime 
pasiekti ir pamatyti.”

(Bus daugiau)

•.ai jo viršūne ir 
: tuojau užsiries ir pra

du augti aukštyn; o šaknys;
ačiū laiku leisis gilyn,

; it- . (lamo? augmeniui dau- 
giai; vandens ir maisto.

C*

Svečiais nebuvėliais 
Pasaulin mes ateinam, 
Kad po akimirkos 
Išnyktume iš čia. 
Kelionei tai atminti 
Palieku dainą.
Kurios kančioj viltis,
O šypsenoj - kančia.

P. Babickas.

Kas Yra **Amerikos 
Motery Kongresas ?

Šitokiu nekaltu vardu yra 
pavadinta organizacija) 
Maskvos propagandai Ame
rikoj skleisti. Ji buvo Įkur
ta 1946 metais ir ją tada 
atvirai rėmė Sovietų Rusi- 

įjos ambasada Washingto- 
ne. Bet iš pradžios niekas 
neatkreipė Į tai dėmesio. 
Tik pastaruoju laiku, kai 
tas “moterų kongresas’’ iš-

i-;— i •. įleido 114 puslapiu atsišau-I rumuno seimą ant savo laivo , . . . 1 1 -j kimą į Amerikos moteris, 
kviesdama* jas “budėti,”

Kongresas

IR(,I TREMTINĖ

prieš išplaukiant iš Honolulu.

Išplaukiant Trumanams iš 
Havvaių, vietinis dienraštis,

kad “ginklų fabrikantai” 
neįtrauktų šio krašto i ka-

“The Honolulu Advertiser,” ra, kad vietoj ginklavimosi, 
rašė: ! Amerika ir kitos demokrati-

“Sekmadienį bus A-Die- nės šalys privalo nusigink- 
na (atsisveikinimo diena) Tuoti,—tik po to pradėjo 
keliaujančiai Trumanų šei- aiškėti to “kongreso” riks
mai—Fredui, Lomai ir jų lai.
16 metų amžiaus sunui Ta-] Jungtinių Valstijų kon- 
rui. Jie išplaukia iš Ala greso komitetas priešvalsty- 
Wai uosto savo 36 pėdų ii- binei veiklai tirti truputi 
gio laiveliu ‘Kualoa’ pama-1 panagrinėjo tos moterų or- 
tyti pasaulio.” Iganizacijos darbuotę ir pa-

Toliau tas dienraštis aiš- sirodė, kad ji yra aiškus

šviesiaplaukė ari i s I ė I.ila 
Leeds iš antro karto atsidūrė 
teisme. Pirmą kartą už rū
kymą marijuna cigarečių, o 
dabar už neatsargu važia\ imą. 
Teismas nutarė ją ‘‘ištremti’’ 
iš Kalifornijos valstijos pen
kiems metams. Jei ji bus 
pagauta tos valstijos ribose, 
ji turės atsisėsti į kalėjimą.

Koks Skirtumas Tarp 
Daržovių ir Vaisių?

. - i pirma skirtumas yra 
kad daržoves reikia',

i vi , o vaisius galima vai-Į 
gy. Pjs. Bet tai nėra aiš
ki ! a. nes kai kurios dar- 
ži - valgomos irgi žalios, 
p;- •: ižiui, svogūnai, ridi
ku . salierai, morkos, ko
pt b ir tt. Mokslas nusta
to ,<Į skirtumą. Jis sa
ki aisiai yra tiktai tie, 
kt išsivysto iš žiedų ir

įga ant krūmų arba
Tn< . išskyrus tik žemuo
ge T.,<iėl vaisiai yra ilga- 
m< produktai. Gi tokie

kurie auga iš šak-
Tn... ;l iš stiebų, arba la-Į

— tokie priklauso 
žovių. Jie paprastai
tai vieną vasarą;

• -arą juos 
š naujo.

reikia jau

Kaip /Amerikoje Atsirado 
Visos Daržoves ir Javai?

: D;

TEISMO (U OGOJE

Mrs. Violet Bdlons buvo mi- 
lionieriaus Gar Wood sekre
torė ir gyveno jo ištaigingoje 
viloje Miami. Ha. Po boso 
mirties ir namas ir puikus 
įrengimai perėjo teismo ži
nion. iki paaiškės, kas yra 
įpėdinis ir kiek turto priklau
so sekretorei.

trauktis, 
tiktai rudeni reiks burtus 
traukt (eiti i kariuomenę).

—Šitaip. Ką duosi, tai 
aš išvaduosiu.

blaivas žmogus ir geras ūki
ninkas. Nors nebuvo mo
kyta? ir galėjo vien tiktai 
lietuviškas knygas skaityt, 
bet turėjo, taip sakant, kul
tūros jausmą. Jis jautė rei
kalą prie namų ką pagerin
ti, numanė, kad, vieną ar 
kitą atmainą padarius, kar- 
tais net be išlaidų padidini
mo, būna ir akims gražiau, 
r nauda didesnė. Tarp ki

tų dalykų nusprendė ir ap
leistos jau tupyklos likimą. 
Prikalinėjo drūčiau atšoku
sias lentas, plyšius užlipino 
popierium ir Įsakė visiems 
namiškiams, kad neužmirš
tų, kam ta budelė Įtaisyta, 
•r kad pasielgimu nesiprie
šintų jo Įsakymui. Išsyk 
šeimyna nenorėjo nė klau
syt.

—Tai, imsime dabar įl
eisime ten, kur tiktai jaga- 
masčiai vaikščioja! Dar ga
li būti nuodėmė.

Vienok vyresnieji pama
žėl pradėjo priprast, tik su 
vaikais negalima buvo nie
ko padaryt—iš tolo bijojo 
Įeit i tupyklos vidų ir tik 
per plyšius stengėsi pama
tyt, kas ten viduje dedasi. 
Taigi netrukus subadė ir 
apdraskė nuo plyšių popie
rius. Klubas, tai pastebė
jęs, užlipino plyšius iš nau
jo. atsinešė nuo klėties auk- 

; što pundą senų rubricelių 
ir iškarpė didesnes raides, 
tokias, kad iš jų išeitų sa
kinys: “Popierių nedraskyk 
ir nebadyk.” Sudaręs kele
tą tokių sakinių, prilipino 
Juos ant tupyklos sienų— 
vienus iš lauko, kitus iš vi
daus. Paskui juokdamasis 

j pasakė šeimynai, kad bude- 
, Įėję yra prilipintas “uka-

—O ką aš duosiu, pats 
nieko neturėdamas.

—Tai, kaimvnui juk ga
lėčiau padaiyt ir dykai.

—Tai padaryk, ponas.
—Tik matai, turiu būti 

vaitas. > I
‘ —Tai buk, ponas.

—Gerai sakai, buk. O 
kad tavo šeimininkas kliu
do.

Bernas šito dalyko nesu
prato ir tylėjo.

—Matai, jis pats r.ori būt 
vaitu, ir gali ji valsčius iš
rinkt. O Klubas tau nieko 
negalės pagelbėt—čia tai 
tik mano galva,—tarė Psar
skis, paglostęs garbinius.

—Tai man juk vis tiek 
pat,—kalbėjo toliau,—kas 
vaitas; tavo dalykas, kad 
ne Klubas, o tik aš bučiau 
vaitas.

—Tai ką aš padarysiu. . .
—Išrask kokią menką 

Klubo kaltę, tai valdžia jo 
nepatvirtins, ir bus gerai.

Berniukas nuleido galvą. 
Jis net nemokėjo ieškot ki
to kalčių, o čia apkaltink 
teisingą žmogų. Raštinin
kas pasiskubino jam i pa
galbą.

—Matai, pasek, ar tavo 
šeimininkas neslepia kon
trabandos, ar lietuviškų 
knygų ir laikraščių nelaiko, 
ar . . .

—Knygų tai, teisybė, ma
čiau daug klėties palėpėje 
prikimšta, tiktai kas čia per 
kaltė? Juk štai raštinėje 
yra knygų dar daugiau ir 
kur kas storesnių.

(Bus daugiau)

.urnas dabartinių
Airivik/,. daržovių, vaisių, 
iaV!.: •! uėlių buvo atvežta iš

j Europos ir Azijos. Kiti bu-^^______________________________________

v o atgabenti iš Pietų Ame- __
rikf iv iečiai atėjo iš Ma-j $250,000 Lietuvai vaduo- 

Kalendoriu 1950 me- žo < Azijos. Kopūstų, tį nebus didelė suma, jei 
meilu į, daržovių at-

Laikas užsisakyti. “Kelel

vio

iams. Daug skaitymų ir in- vez» ‘teiviai iš siaurės* Eu-,Tu’ Tautieti> prisidėsi savo
kiną, kad iš Hawaiių Tru- Maskvos Įrankis. Vyriausis formacijų. Kaina 50 centų, rot - Daugumas vaisme- gera auka!

t



|lš Plataus Pasaulio
KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Šepikus*

Rusai Prie Italijos

Anglų parlamente lordas 
Templewood atkreipė vy
riausybės dėmėsi Į faktą, 
kad Rusija pasistatė Alba
nijoj vienoje saloje subma-. 
rinų bazę, visai netoli Ita
lijos. Rusai toje saloje tu
ri aerodromą, o jų submari-' 
nai iš Albanijos gali pa
siekti Viduržemio juros vi
durio.

Filipinų Balsavimas

Lapkričio 8 d. renkant 
šalies prezidentą Filipinų 
gyventojai dauguma balsų 
išrinko buvusi prezidentą 
Quirino, o Jose Laurel, per 
karą buvęs japonų globoja
mos Filipinų vyriausybės 
priešakyje, užėmė rinki
muose antra vieta.

Paragvajus Neramus
-

Portugalijos Opozicija

Portugalijos kairiosios; 
opozicijos partijos pranešė! 
prezidentui Laimonai, kad! 
jos nestatė kandidatų lap
kričio 13 d. parlamento rin
kimams. Dėl griežtos cen
zūros ir dėl neleidimo opo
zicijos atstovams dalyvauti 
balsų skaityme, statymas 
kandidatų neturi jokios 
prasmės.

Atrastas Uranas

Pietinėj Utah valstijos 
dalyje, 200 mylių nuo Salt 
Lake City, prie Marysvale 
atrastos turtingos urano ru
dos. Sako, atrastosios ura
no rudos esančios turtin
giausios iš visų žinomų 
Amerikoje. Dabar Ameri
ka daugumą urano indų at
sigabena iš Afrikos Kongo 
ir Kanados.

Per 15 paskutiniųjų mė
nesių maža Paragvajaus; 
respublika Pietų Ameriko-j 
je jau turėjo 6 prezidentus. I 
Dabar renkamas septinta
sis, bet dar nežinia, ar jis 
bus išrinktas, ar sukilę ka
rininkai pastatys prie val
džios savo prezidentą. Kai 
kurie Paragvajaus gyvento
jai pradeda linkti dėtis prie 
Argentinos.

Kolumbijoj Karo Stovis

Kolumbijos prezidentas 
Ospina Perez lapkričio 9 d. 
paskelbė visame krašte ne
paprastą padėti su cenzūra 
ir kitokiais suvaržymais. 
Nepaprasta padėtis Įvesta, 
kad išvengus susirėmimų 
prezidento rinkimuose. Po 
visą Kolumbiją, pranešimai 
sako, jau yra šimtai žmonių 
užmuštų rinkiminėj kovoj.

AIŠKINA ORLAIVIO NELAIMĘ

Po didžiosios keleivinio orlaivio nelaimės Washingtone. 
kur žuvo 55 žmonės, tyrinėtojai aiškina, kaip galėjo at
sitikti. kad du orlaiviai susidūrė nusileidžiant aerodrome. 
Paveiksle matyti civilės aviacijos viršininkai (iš kairės i 
dešinę) Harold A. Jonės, Chrisp. W. K. Andrew ir Ervin 
Tounsend.

1950 KALENDORIAI 1950
Biznio kortelės u ll>50 Kalendo- 

li.i.ii antroj pusėj—-Ulini už $6.00.
l'zsirašyk pa\ciksl'.:otą mėnesinį 

„ pakiaustmu, žur-. r.i;. ••I.ieė.ivi'.' Naujiena^." 32 
i • i .puslapių, tl.fto metams. lkivaiaikiek reikia mokėti uz paieskoji- įausil J’ ka;e„do»iukus. kiše-

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAI

(šaukti. Ant nelaimės tada
Chicagoj gyveno vienas iš 
stambiųjų lietuvių pasaulie
čių. Pralotas to pasaulie
čio ir paprašė patarimo,

I kaip dabar pasielgti—lai- mu'"'
ikytis ar pasiduoti? Tasai lleiteebni kai[, ž,>džiai, sUai. 
pasaulietis tai ė. Laikykis,, ^om pO j- centus. Jeigu paieš-į

Gaunam daug

Taigi pranešam, kati už mni ir <52>it*» ,> į.
• . . ... Lietuviu Naujienosgimimų paieškojimus, jeigu pe 3 < N si.. Pbilade'phia 6, Pa.

LILI t VISKI REKORDAI

Streikai Austrijoj

Sovietų okupuotoj Austri
jos dalyje komunistai pra
dėjo kelti streikus, kaipo 
protestą prieš aukštas kai
nas ir žemus uždarbius. Ko
munistai grasina, kad jie 
rusų durtuvų remiami pra
dėsią vesti neparlamentari- 
nę kovą prieš Austrijos vy
riausybę.

Anglijos Kasyklos

Anglijos nacionalizuotos 
kasyklos, pagal valdžios 
pr a n e š i m ą parlamentui, 
1947 metais davė 23,500,- 
000 svarų sterlingų nuosto
lių, 1948 metais jos davė 
1,652,000 svarų pelno il
siais metais laukiama 13,- 
000,000 svaru sterlingu pel
no. Vyriausybės praneši
mas sako, kad kasyklos jau 
atsistojo tvirtai ant kojų.

POLEMIKA IR KRITIKA
LIETUVYBĖS
IŠLAIKYMAS AMERIKOJ

Praloto Krupavičiaus at
silankymo metu Amerikoj 
lietuvybės išlaikymo klausi
mas buvo pastatytas ant aš
menų. Jis pasibaisėjo, kaip 
Amerikos lietuvių bažny
čiose ir lietuvių parapijinė
se mokyklose šalinama lie
tuvių kalba. Tą regėdamas, 
jis skelbė, kad lietuviams 
nekalbėti lietuviškai ir savo 
kalbą šalinti iš bažnyčių ir 
mokyklų, vra nuodėmė. Jis 
taipgi sakė, kad kalbėti lie
tuviškai, Įmaišant svetimų 
žodžių, taipgi yra negera.

Suprantama, kad tas be 
galo erzino Amerikos lietu
vių kunigus, nuėjusius nu
tautinimo keliu.

! Tuo metu “Keleivyje” 
.tilpo keletą? mano kores- 
įpondencijų apie lietuvybės 
1 stovi Chicagoj. Vietinė ka
talikiškoji spauda jas nuty- 
ilėjo. Kitaip pasielgė trem
tyje leidžiamas katalikiškas 
i žurnalas “Aidai.” Tasai 
i laikraštis paskutinėje savo 
laidoje (nr. 24. rugsėjo 
mėnesi) įdėjo straipsni 
“Lietuvybės Klausimas 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.” Tai ilgokas.straips
nis ir veik trečdalis to 
straipsnio pavestas atsaki
nėjimui Į mano korespon
dencijas. Į tas pastabas
tinka atsiliepti.

“Aidų’’ rašytojas ypatin
gą dėmesį atkreipė i ši ma
no pranešimą:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų fr pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 00 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Ta jk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kropę arta j Centrą adre- 
sr.odamas:

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

1 nepasiduok.”
Taigi, bereikėjo platesnės 

j reakcijos, bereikėjo dau- 
I Jau ištvermės ir lietuvybės 
! reikalai Amerikoj būt ki
taip šiandien bestovi.

Galot dar žodelis. “Ai- 
i uų” rašytojas tvirtina, buk 
į aš su malonumu citavęs iš 
1 "Darbininko” prisipažini- 
jmą apie lietuvybės smuki-
! m?-

Tą man sudaromą ma- 
' lonumą lengva sugriauti. 
Eereikia atgaivinti smun
kančią lietuvybę nutautina
mose parapijose ir sudaro-
mas man malonumas 
nyks, kaip kamparas.

“Keleivio** Kor. Chicagoj.

1S-

“Klebonas, Lietuvoj gimęs : dinimu nesame prisidėję 
ir augęs, gremėzdiškai kalba 1 prje lietuvvbės smukdymo’, 
angliškai, o betgi tiems pa- Buvo atbulai. Visa musų 
rapijinės mokyklos vaiku- visuomeninė veikla buvo už 

lietuvybės išlaikymą.
Nė viena iš liberališkųjų 

srovių nė cento negavo iš

čiams, einantiems prie pir
mosios komunijos, pamokslą 
sakė angliškai.”

Po to rašytojas šitaip iš- 
vedžioja:

“Mes negalime patikrinti, 
ar taip buvo, kaip ‘Keleivis’ 
rašo. Jei taip būt buvę, tai, 
be abejo, minėto klebono el
gesys yra negražus ir peik
tinas, nors tautiškumo palai
kymas nėra pirmasis ir pa
grindinis Bažnyčios uždavi
nys.”

Toliau “Aidų” rašytojas 
sakosi turis žinių, kad ne 
visur taip blogai esą. Girdi, 
turis nuo patikimo asmens 
pranešimą, kad Baltimorėj 
kun. Mendelio ir tautiškai 
susipratusių seselių kazi-

visuomenes lietuvybės pa
laikymui.

Tuo tarpu lietuvių Ro
mos katalikų vadai bažny
čių, mokyklų, klebonijų, 
vienuolynų statybai ir jų 
užlaikymui su jų kunigais, 
vienuolėmis, vienuoliais ir 
bažnytiniais tarnais iš vi
suomenės yra surankioję 
vardan lietuvybės daug mi- 
lionų dolerių. Ir tas lietu
vių investmentas, nedavęs 
dividendų, pats prasmego.

Mes liberalai ypatingo 
plano, nei ypatingų pasiū
lymų smunkančiai, arba ge-

kojimas ilgesnis kaip 25 žo
džiai, tai tada skaitom po 3 ccn I 
tus nuo kiekvieno žodžio.

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

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

I /.mokesti geriausia prisiųsti 
kartu su skelbimu ar paieškoji
mu. Saugiausis būdas pinigams

DYKA1 IŠBANDYMAS
nuo

REUMATUKŲ SKAUSMŲ 
ARTHRITIS

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl ne
pabandyti juos ŠIANDIEN musų iš
laidomis? Vartojamos tūkstančių 
virš 25 metų.
Dykai Skaitytojams šio Laikraščio 
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Leiskite atsiųsti jums 
siuntini 24 TaMets Dykai. Jei ne
pilnai busite patenkintas (raunama 
pagalba, gražinkite likusią dalį ir 
už tai jus nebusite mums skolingas. 
Bandvmas nekainuos jums ne! vieno 
cento'. NESIŲSK1T PINIGŲ. Tik 
atsiųskite savo varda ir adresą grei
tai į: (48)

Rosse Products Co, Dept. X-9
27®8 Farwell Avė., Chieago 45. III.

NAUDINGOS KNYGOS
Sveikata Ligoniams, gydymas ligų 

šaknimis, žolių žiedais ir lapais. 
Vardai lietuviškai, angliškai ir lo

tyniškai. Paaiškinimas kaip vartoti, 
lietuviškai. Kaina $1.00, apdary
ta ................................................$1.25

Naujos Dainos 25c
Greičiausias Mokytojas Anglų Kai

mioriočin ripka ir kleboniją' !’.laU Pas?kluS Smukdomai pįSptfa Kozirom Lošti iš Pini
*' _ ~ „ lietuvybei priKeiti nėšiui©- " .....................

me, nes tas planas lietuvy
bei prikelti yra savaime aiš
kus.

Tegrįžta lietuvybė i kle

ir mokykla esančios virtu
sios parapijos širdimis.

Tai menkas suraminimas, 
nes nesakoma, kad kleboni
ja ir mokykla yra virtusios 
lietuvybės išlaikymo tvirto
vėmis. Klebonija ir mo
kykla yra parapijų širdimis 
ir begėdiškiausiai nutauti
namose parapijose.

Minėtą neva išimti pami
nėjęs, "Aidų” rašytojas ši
taip mums pamokslininkau- 
ja:

“Taigč, vieton puolęs ku
nigus ir apskritai katalikus. 
‘Keleivis* butų daugiau pasi
tarnavęs lietuvybės reikalui, 
jei jis butų nurodęs, kuo pats 
laikraštis ir jo bendramin- 

i čiai yra ugdę lietuvybę pozi
tyviai ir kaip smunkančią 
lietuvybę prikelti. Argi ‘Ke
leivis’ nesupranta, kad kitų 
peikimu savęs negalima pa- 

į teisinti ir juo labiau negali
ma sukurti nieko savo ir po
zityvaus: kad lietuvybės at
gaivinimo ir atstatymo dar
bui reikia esminių sumany
mų. sistematingo piano ir net 
tam tikrų Įstaigų ir organi
zacijų? Kai šito “Keleivis” ir 
jo bendraminčiai nesiūlo, jų 
skaičiuojamos kituose silpny
bės atrodo daugiau padiktuo
tos partinių interesų, negu 
esminiu susirūpinimo pačia 
lietuvybe.”

Ar tą pamokslėlį išgirdę,

25c
Didis Sapnininkas $1.00

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

Paulus Mikalauskas,
73 Compton Street,

Boston 18, Mass.

bonijas ir vienuolynu?. Te
gu bus grąžinta lietuviška 
kalba į bažnyčias, tegu lie
tuviškose parapijinėse mo
kyklose vaikai bus mokina
mi lietuviškų poterių, gies
mių, dainų, tegu bu? dėsto
ma jose lietuviška kalba,! 
lietuvių tautos literatūra, 
Lietuvos istorija. Kol to 
nebus padalyta, kalbos 
apie lietuvybės išlaikymą 
bus tuščios.

Tiesa, liberalai, mano 
manymu, vienu tarpu neat
liko savo pareigos lietuvy
bės gynimo reikale. Tai bu
vo prieš 25 metus, kai Chi
eago je pralotas M. L. Kru- 
szas ka tik buvo Įvedęs Į 
šv. Jurgio parapijos bažny
čią angliškas evangelijas ir 
angliškus pamokslus. Tąsyk 
kataliku dalis smalkiai re-*■ I
agavo prieš tą praloto nau
jenybę. Liberalai, kiek at-j 
simenu, gan indiferentiškai 
Į tai atsinešė. Palaikė tai 
sau svetimu reikalu. O da
bar matome, kad tai nebu
vo svetimas reikalas. Libe
ralams tada reikėjo smarkų 
žodį tarti ir remti katalikus, 
praloto inovacijai pasiprie-

(46)

PAIEŠKOJIMAI

©t
Rašykit lietuviško i ataloKD- Siunčiam 

į visą pasaulį. (47)
l-'oreign Keeord Kxehange 

2219 \Y. Chicayo Avė., i lept. K 
Chicaįfo i2, III.. USA.

1.1! ETIM V KALBOS 
VADOVAS

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

Ši knyga turės daugiau kaip
70O puslapių, o kainuos tik

siųsti yra pašto money orderiai į $3.50. Užsiprenumeruoti ją ga- 
arba taip vadinamos Postą! įima žemiau nurodytu adresu. 
Notės. I Su užsakymu reikia prisiųsti ir

Jeigu kam paštas toli, tai pi-: pinigus. Adresas:
nigus galima siusti ir popieri
nius doleriais.

Kas siunčia pašto ženkleliais, 
prašome nesiusti brangesniu 
ženklelių kaip 1(, centų, ir pra-i 
šome nesiųsti Air Mail štampų.!“

Kanados pašto ženkleliai j 
mums visai negalioja.

Administ racija

M. J. S. MIRACLE OINTMENT
Neapsakomai svarbus 5 rūšių vais

tai, stebėtinai greit gelbsti nuo įvai
rių ligų. Sunku rasti kitų panašių 
mosčių. Kas jų nebando, tas pats 
save skriaudžia. Štai jų vardai ir 
nuo kokių ligų jos gelbsti:

Nr. 1 — Nuo dantų gėlimo ir sme-

Juozas Audėnas,
1 I Townsend Street, 

Boston Koxbury, Mass.
(52)

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

uždegimo, nuo rožės, nuo dru
gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitu vidurinių skansenu nesveikumo .............................. $1 . ,

Nr. 2—Nuo įvairių reumatiškų Į dūlių, nuo sugedusios burnos.
skausmų, kojų, rankų, strėnų, są
narių ir muskulų tirpimo, mėšlungio
traukimo, užsišaldymo ir aštraus ko
sulio. Greit pagelbsti....................$1.25

Nr. 3—Miracle Salve. Mostis ką 
greit pagelbsti nuo įvairių odos li
gą: išbėrimo, sutrukimo, susižeidi- 
ino, nudegimo, nušutimo ir žaizdų 
(lig ne nuo vėžio). Nosies ir burnos 
nesveikumo, sinus, athlete's feet, ko
jų kaitimo, šalčio, nušalimo, nosies 
džiuvimo, šienligės (hay fever> ir
daugybės kitų ligų.........................$1.25

Nr. 4- -New Discovery Salve for 
Skin Itching and Poison Ivy. Mos
tis nuo įvairių odos niežėjimų. $1.25 

Nr. 5— New Discovery Salve for 
Pilės. Relieves Burning Pains andO - — ■■ — — — f Z —■ L. —* XX ♦Ovi Ilgnvs« mirt LnrtI, Į7I
healing. Ši mostis greit suteikia 
pagalbą nuo Pilės be operaciios. 
Kaip vartoti nurodymas ant dėžu
tės.......................................................... $2.50

Su užsakymais siųskit čekį ar mo- 
nev orderį. Adreseokit:
M. J. Švilpa. P. O. Box 73, Sta. A, 

Hartford C, Conn.
Vietiniai galit gauti aptiekoj, 158

Park St.

Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų pa
sakyta, 1x4 taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Wcst Broadway

South Boston 27, Mass.

Aš, Francis L. Svagzdys, paieškau
savo dėdės Juozo Šerio, kilusio iš • SIUNTINIAI J EUROPA
Bamisko kaimo. Jis pats, ar kas 
apie jį žino, malonės atsiliepti šiuo 
adresu: (28 >

Francis L. Svargzdys,
6326 Ellsworth Avė.,
Detroit 21, Michh.

APSIVEOIMAI
Paieškau apsivedimui draugo, mo

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

Mrs. Jenson,
15 Norfolk Street,

Dorchester ?4, Mass.
(47)

Paieškau apsivedimui moteries, 
našlės, gyvanašlės arba merginos, 
nuo 40 iki 60 metų amžiaus. Aš 
esu 60 metų amžiaus našlys, turiu 
turto, sveikas ir gražiai gyvenu. 
Kuri norėtų su manim gerai gyven
ti, prašau parašyt laiška šiuo adre
su: <47*

Martin Benssi,
R. 3,

Gleason, Wis.

NEBŪK ŽILAS

turime paraudonuoti ir su- tinusius. Iš geni šaltinių 
sigėsti? Visai ne. Ir va esu girdėjęs, kad pralotas, 
kodėl. I patyręs smarkią saviškių

Mes, visokių pakraipų Ii- reakciją, buvo ?u?vyravęs li
beralai, nei piršto pajų- rengėsi savo inovaciją at-

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

Pasarga i jru atsilsite kaina 
su orderiu. Ui mes paštą užmokė- 
ant. Arba galima užmokėt pasto
riui kaip atneš vaistus.

florai, herb co.
Boa 305. Dept. 5, < linton. Indiana .

Lietuviams Remti Draugija 
siunčia Europon lietuviams 
tremtiniams siuntinius dvejopo

i didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 
kavimas ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

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

no miltelių, ',į sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejau-, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
sv. taukų, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 gabalai muilo.

Už $10:
3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv. 

pieno miltelių, sv. arbatos, 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1 ’/fe sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
arba money orderį ir aiškiai nurody- 

ir priėmėjo adresus. Ir

NUO UŽSISENĖJUS1V, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimi! 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimų senų, 
atviru ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomo* 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos I’SORIASIJl 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
’O Ointment suteiks 
jums pageibą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niekiančių kojų, Legulo 
Ointment yra parduo- 

'5c,

ti siuntėjo
reikia pasakyt, ką daryti su siunti
niu jeigu jįį nebūtų galima nurody
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto-| dairas po 75c, $!.25 ir 
vykios vadovybei ar grąžinti siuntė- 1 $3.50. Pirkite vaistinėse 
įui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės j Chicagoje ir apylinkėse 
apmokėti.

Užsakymus ir pinigus prašome šių 
sti mums šiuo adresu:

l.ithuanian Aid Associatinn, Ine,
99 Ward st, VVorcester. Mass.

rba atsiųskite money 
orderį į: f 16-0)

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

CICERO 50. ILL.

AR PASENAI PASIEKĘS 40? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi r įvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau gam' vaistais, 
žolėmis, ką veikia greitai, bet šveli ai. ką grą
žina energijų ir gyvenimas vėl p.:- :ar" ,rPa. 
iras. Ko laukti? Tuoi užsisakyk populiares 
Herb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HF.RB TEA NO. 17 , 
Kainuoja ŠI .10 su prisiuntimu; tas tonikas re
guliuoja sistemų ir buvo išrastas per daugeli 

metų patyrimo ir mokėjimą sumanyti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo čir! iliaro.

SANITAS HERBS
U3S MiliraakM Ave^ Chkago 22. IH-

ff>2)

JUOZAS STALINAS
— arba — '

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mas*.



faslapia Aštunta* KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 16, lapkričio 16, 1949
Automobili* Sužeidė

Vietinės Žinios
Aleką Dzeventkauaką

MOTERYS RENGIA

BOSTONO MIESTO
VALDŽIA PASIKEITĖ

Šf ŠEŠTADIENI V. 
KUDIRKOS MINĖJIMAS

rio LL.uviu Moterų Klubas Bus gražių dovanų ir gar-Į APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

Už $12 per metas 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

WHIST PARTY rengia whist party Dorches- džių užkandžių. Komisija 
-------- terio Lietuvių Klubo patai- kviečia visus atsilankyti.Lapkričio 3 d. automobi

lio nelaimėje Dorchesteryje 
buvo skaudžiai sužeistas 
dorchesterietis Ale kas Dze- 
ventkauskas. "Keleivio” 
skaitytojas. Jam sulaužyta 
dešinė koja ir Įlaužta trys 
šonkauliai. Ligonis dabar 
guli City Hospital. turės il
gesni laiką gydytis. Lanky
mo valandos ligoninėj yra

Šeštadieni, lapkričio (No- l>ose. 1810 Dorchester Avė 
vember) 19 d. Dorcheste- Pradžia 7:30 vai. vakare. Komisija.

tv r> „X i o* šeštadieni, lapkričioR aeitą savaitę Bostono 119 Tė„.nfc‘Mvlė.
gyven Ojai nu a savo pa j Draugijos Bostono sky-
ke.sU miesto valdžią. Mies- į- »Vinco Kudirkos . .

majoru įsl inktas miesto minžjin?o vaka|ą Municipai|nuo 2 iki 3 ir nuo b iki 0:30

si

to majoru išrinktas 
klerkas, John B. Hynes, 
kurs surinko 138,790 balsų. 
Buvusis miesto majoras, 
James M. Curley, surinko 
126,042 balsu. Kiti kandi
datai toli atsiliko: Patrick 
J. McDonough gavo 22,357 
balsus, George F. Oakes— 
7,133 ir Walter A. O’Brien

svetainėje, South Bostone. 
Įėjimas i minėjimą bus ne
mokamas. Pradžia minėji
mo 7: 30 vai. vakare.

Minėjime bus labai Įdomi 
programa. Praeitą savaitę 
minėjimo programa jau bu
vo paskelbta “Keleivyje.” 
Papildomai praneša, kad 

Urbonavičius pa

vakare.

Meno ir Juoku Vakaras

,663 balsus. . , .
Šiais .metais majoras Cur- ^ atsiminimus

ley surinko daugiau balsų, £ f y Rudirk gvar.
negu 194o metais, kada jis . . ... ,, 6 ... noA , / blausia minėjimo dali atliksbuvo gavęs 114,930 balsų, . * TT J T> --, . . •• i • artistas Henrikas Kacms-bet rinkimus jis pralaimėjo , . . . ... _ ... . .
todėl, kad opozicija savo ' feus •>
balsų nepaska.de, bet bai- Kudirką, bus
savo uz J. B. Hynes. i e

Naujas miesto majoras 
perims valdžią sausio 3 d.
Pirmame pareiškime naujas 
majoras sakė, kad jis pa
keis miesto aukštuosius 
pareigūnus, pertvarkys su
tarčių sudarymą su kon- 
traktoriais ir pasistengs 
duoti miestui švarią ir veik-

dainų ir muzikos. Paskaitą 
skaitys Dr. M. Gimbutienė, 
dainuos Valerija Barmienė 
ir smuiku grieš Vytautas 
Jančys. Dailininkas And
riušis papuoš svetainę.

NORWOODE PRAKAL 
BOS GERAI PASISEKĖ

rių valdžią. Praeitą sekmadieni LSS
Kartu su majoro pakeiti- R « Nora-oode buv0

mu miesto gyventojai nu- . i , ,, „ ,, , « i a v sumosusi prakalbas. Kal-balsavo priimti planą A, , . C- t>-v, . \ . bėjo drg. K. Bihenis apiearba rinkti majora ketu- J -• . r.. “ , . gvvenamąjį momentą irnems metams ir miesto ta- -, .. ... , apie reikalą suprasti musurybą iš 9 asmenų. Miesto 1
tvarkymas pagal planą A
bus Įgyvendintas 1951 me-
tais. Tada bus perrenka
mas ir miesto majoras ir 
tarvba.

SLA NOMINACIJOS

Ši sekmadieni, lapkričio 
20 d., “Darbininkas" ruo
šia metini meno ir juokų 
vakarą Municipal svetainėj 
So. Bostone. Pradžia 3:30 
vai. po pietų. Dalyvauja 
magikas V. Jurgėla ir J. 
Tamulionio vedamas vyrų 
choras iš Nashua. N. H.

RADIO PROGRAMOS

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas ši ateinanti 
sekmadienį per stoti WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ly
te bus sekantis:

1— Syncopators orkestrą.
2— Dainininkas Julius 

Kazėnas, tremtinys.
3— Pasaka ap ieMagdutę.

Steponas Minkus
REIKALINGA DP MERGINA

Darbas prie namų ruošos ir 
vieno vaiko. Skalbti nereikia. 
Geras kambarys ir valgis. At
siklausti telefonu :
6-6664. bet kuria

i: LOngvood 
dčena. išsky-'

laikų didžiuosius įvykius.ketvirtadienį ir šeštadienį. 
Prakalba žmones labai su-- 
Įdomino ir paskui buvo 
duota kalbėtojui eilė klau
simu. i

Boston 18, Mass. 147)

NAMAS PARDAVIMUI
s —

South Bostono Gyventojams 
Gera Naujiena!

NAUJAS STOP & SHOP 
ANT BROADWAY

Kampas C Street, South Kastan* - , ' "■
(Tik skersai gatvės nuo naujo namų projekto)

Dabar dvi didelės Stop & Shop krautuvės tarnaus jums South Bostone. 
Ta nauja Stop & Shop ant Broadvvay turi visko, ko tik jums reikės nusi
pirkti. Ateikit ir pasinaudokit mus j atidarymo kainomis!

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų iS- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, \Vall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po- 
; ierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

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

l

DR. D. PILKA
Ofiso Valandoe: mm S ta 4

Ir bm T ta 8
546 BROADWAY 

BO. BOSTON. MA88. 
Telefonas: SOUth

Tel. SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAO^ariia?. sūria pavS SS
į PARSIDUODA. Randasi So. Bosto- Po prakalbų buvo diau-mc. 6 šeimynų <3, 4 ir 4 kamb.i.
visi įrengimą; ir. maudynės. isū 
pajamų j mėnesį. Galima su ncper- 
dideliu -įnešimu. Retas pirkinys dė! 
“investmenfc”. ir naujakuriams. Kai
na tik $4.500.

B. Kalvaitis.
5-45 Broadway, So. Boston. Mass. 

Tel. SO 8-0606

giškas pobūvis ir pasitari
mas dėl pagyvinimo social- 

musųdemokratu veiklos
Cambridge SLA 371 kuo-:apielinkėj. Pobūvyje dalv- 

pa laikė susirinkimą lapkri-ivavo virš 20 draugų iš Nor-
cio 11 d. ir nominavo sa
vuosius kandidatus į Susi
vienijimo Įvairius urėdus.
Į pirmininko vietą nomi
nuotas adv. Kazys Kali
nauskas, vice - pinnininko1 sitęsė 
vietai P. Dalgis, sekreto
riaus—J. Maceina, iždinin
ko—adv. K. Gugis, iždo 
globėjais—J. Arlauskas ir 
J. Butvitis, daktaro kvotėjo 
pareigoms Dr. S. Biežis. Čia 
paminėti asmenys i kandi
datus surinko po 15 balsų. 
Atrodo, kad musų kuopa 
yra nusistačiusi keisti veik 
visą Pildomąją Tarybą.

Kuopos Narys.

\vood. Bostono ir apielin
kių. Šeimininkės buvo pa- 
ruošusios gardžių užkan
džių ir jaukioje atmosfero
je vaišės ir pasitarimas už-j 

iki vakaro

i
NORI DARBO

Nevedęs. 37 metų vyras, ieško bet i 
kokio darbo. Rašyt:: <40»

S. A.,
Box 664, Westhampton Beach, N. Y.

MUSŲ PADĖKA

DORCHESTERIO
SLA SUSIRINKIMAS

Iš tremties atvykęs batsiuvys ics- 
į ko darbo savo profesijoj. Rašvt:

Ad. S.,
Box 664, Westhampton Beach., N. Y.

(46)1

Kaučius Pardavimui
Naujai apdengtas ir su nauju mat- SLA 359 kuopos nariu SU- [acu kaučius (studio couch). ga. 

.... . , . ». , būt vartojamas kaip pilno saizo lo-sinnkimas Įvyksta SI penk-Įya. Gerame stovy. Sužinot -‘K.

“MAGIŠKOJI AKIS ATIDARO DURIS!
Kaip atidaryti duris, kai rankos pilnos? Nesirūpinkit, jos pačios atsida
rys jums. kai eisit laukan!

KRAUTUVĖS RODYKL1S ANT VEŽIMĖLIŲ!
Gal nežinot kur ką surasti? Pažiūrėkit i parankų rodykli ant kožno 
pirkinių vežimėlio. Ten parodyta kur ko ieškoti krautuvėj.

PATS-SAU PATARNAVIMAS MĖSŲ SKYRIUJE!
Laukt nereikia! Pasirink ką tik nori. Kožnas mėsos rėžis cello-apvy- 
niotas, pažymėtas svoris ir kaina!

Abidvi Southh Bostono Stop & Shop Krautuvės Šią Savaitę bus at
daros Ketvirtadieni ir Penktadisnj iki 9-tos Valandos Vakaro. 

Reguliariai Atdaros Ka s Fenktadinis iki 9-tos.

ii
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSUBANCB]

409 W. Broadsray
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Rea. S7 ORIOLE STREET 

West Roibary, Maaa.
Tel. PArkwey 7-1233 W *

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

tadienį, lapkričio 18 d.,
Dorchesterio Lietuvių Klu
be, 1810 Dorchester Avė. 
Pradžia 8 vai. vakare. Na- 

kviečiami dalyvauti, 
i SLA pil- 

Valdyba.

Ausėjų Šeima Jau Laisva

leivio” ofise. 146-

riai
bus nominacijos 
domąją tarybą.

Nepaprastas Meno Parengimas
Norime viešai padėkoti 

nepaprastai geros širdies 
žmonėms, Jurgiui ir Anta
ninai Kropams. Daugelis 
tremtinių jų siųstais pakie- 
tais sušelpti. Ne viena trem
tinių šeima jų atkviesta. 
Įkurdinta. Ne vienas trem
tinys jų namuose rado pa
guodos, paramos ir prie
glaudą. Mums pp. Kropai 
padėjo Įsigyti namelius, pa
skolindami stambią pinigų 
sumą. Jųjų gerumo mes 
niekad nepamiršime.
Ona ir Bronius Pulkaunikai.

SANDAROS MOTERŲ
SUSIRINKIMAS

Praeitą savaitę imigraci
jos Įstaiga Bostone iš East 
Bostono “stovyklos’’ palei
do Ausėjų šeimą, kuri nuo 
birželio mėnesio buvo su
laikyta. Kai Ausėjų šeima 
atvyko j Ameriką, ją pasi 
vijo telegrama iš Vokietijos 
su Įsakymu tą šeimą sulai
kyti ir buvo pranešta, kad 
“byla seka.” Per kelis mė
nesius ta šeima ir buvo lai
koma, o imigracijos parei
gūnai vis laukė tos “bylos,” 
bet nieko nesulaukė.

Lapkričio- November 27,1949 
Municipal Auditorijoje

East Broadway (tarp G ir H gatvių), South Bostone

Ruošia Bostono Lietuviu Tautinių Šokių Grupė

Pradžia 3 vai. po pi®tų

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Pagarsėjęs Švedų Tautinių šokių Ansamblis vadovybėje 

Axel Spongberg.

Lietuvos Valstybinio Teatr 
Kačinskas.

Dramos artistas Henrika?

šio trečiadienio vakarą. 16 
lapkričio, bus Sandaros Moterų 
Klubo susirinkimas. Visos na
rės prašomos dalyvauti, nes ei
sime fotografuotis. Lygiai 7 
valandą visos susirinkime pas 
fotografą Stuką. Po to. klubo
patalpose
Rimas.

Įvyks eilinis susirin-

Vaklyha.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

103 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš- 
luviskai. i’aLarnavimas man 
dagus: kainos nebrangios t,y 
venam.- čia j«u 2l» metų.

Vilniaus Operos solistas, jaunas baritonas Julius Kazė- 
Jam akompanu i- kompozitorius prof. Jeroni- 

Kačinskas.
nas.
mas

Naujos Anglijos Muziko? Konservatorijos abiturentė 
smuikininkė Alice Plevokaitė.

Bostono Lietuvių Tautinių šokių 
Onos Ivaškienė?

Grupė vadovybėje

RENGĖJAI.

DR. G. L. KILLORY
IS Tremont SL, Rimbai Buiidiag 
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų Santaokai 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų baliams, 
vėms į namus ir sales. (•>

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movera)

Perkraustom
čia pat ir į to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 

326 PROADWAT,
SO. BOSTON. MASS. 

TeL SOuth Beatos S 16X8
Visus South Bostono ir apylinkės lietuvius maloniai kvie čia‘atšilai.kyli

r

ke.sU
nepaska.de



