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46 Milionai Darbininkų Sudarė 
Unijų Internacionalą

Steigiamasis Kongresas Posėdžiavo 12 Dienų; Iš Karto 
įstojo Unijos su 46,380,000 Narių iš 53 Kraštų; 

Krikščioniškosios Unijos Kviečiamos Dėtis;
Naujo Internacionalo Buveinė Briuselyje, 

Sekretorius J. H. Oldenbroek

Nuo lapkričio 28 d. Lon- Eislerienė Liudijo 
done, Anglijoj, posėdžiavo pripi Al nėr 
261 įvairių darbininkų uni-l r ™yvr nu>!>
jų delegatas iš 53 valstybių ~
ir tarėsi įkurti Laisvųjų Buvusi žinomo vokiečių
Darbininkų' Unijų Inteina-! k.om.uni5to 2erh^d° E,‘sle’ 
rinnsila Praeita .cavaifp ŽITlOnH, MlS. Hcde M3S 

sing, praeitą savaitę liudijo 
Alger Hiss byloje ir sakė, 

statiių?“išrinko’^a'ido- ir ii anksčiau buvusi

cionalą. Praeitą savaitę 
kongresas baigė posėdžius, 
priėmė naujo Internaciona
lo
muosius organus ir išsiskirs
tė.

Į naują Internacionalą

komunistų agentė ir turėju
si pasikalbėjima su Alger 
Hiss šnipinėjimo reikalais, 

jau įstojo įvairių šalių uni-j^ ^a^o, kad pasikalbėjimas 
jos su 46 milionais ir 380,-’ het§s , komunistų
000 narių. Į Intemaciona-' agentą, Noel Field. A. Hiss 
lą kviečiamos dėtis ir “krik-1 no,ėjęs, kad N. Field dnb- 
ščioniškos unijos,” kurios' grupėje, o Mrs. H.
savo tarptautiniame susi- ^assing jį norėjusi tui eti 
vienijime turi apie pusantro1 sav0 T^Pn^e^.. Faga-
miliono nanų. Bet jei krik- - Įįau J1 ir ^1SS sutikę, kad 
ščioniškosios unijos dėsis į «Be a^u duba tam pačiam
bendrąjį Internacionalą, jos 
bėgyje dvejų metų turės pa
leisti savo tarptautinį susi
vienijimą.

Naujas unijų Internacio
nalas, International Con- 
federation of Free Trade 
Unions (ICFTU) turės savo 
buveinę Belgijos sostinėj 
Briuselyje; generaliu sekre
torių išrinktas olandų unijų 
veikėjas J. H. Oldenbroek. 
Į ekzekutyvį komitetą iš
rinkta 20 žymiųjų pasaulio 
unijų vadų, jų skaičiuje nuo 
Jungtinių Amerikos Valsty

bosui.
Buvusi Eislerienė yra pir

ma liudininkė, šalia Whit- 
taker Cnambers, kuri liudi
jo teisme, kad Alger Hiss 
buvo komunistų agentas ir 
šnipinėjo Maskvos naudai.

Atlanto Pakto
Valstybės Susitarė
Dvylika Atlanto Pakto 

valstybių susitarė dėl su
bendrinto ginklavimosi pla
no. Visos valstybės pasiža- 

bių'iėjo'VVilliam Green ir da gautus iš Amerikos gin-
Philip Murray, Darbo Fede
racijos ir CIO unijų pirmi
ninkai. Angliją atstovauja 
Arthur Deakin ir Vincent 
Tewson, Prancūziją atsto
vauja unijinio judėjimo ve-

klus neduoti nė jokiai kitai 
valstybei negavus iš Ameri
kos sutikimo. Visos valsty
bės pasižada padėti Ameri
kai mobilizuoti strateginių 
medžiagų atsargas mainais

Jeranas Leon Jouaux, vaka-'už gaunamus ginklus ir ma
rinę Vokietiją atstovauja šinas ginklams gaminti. Vi

sos valstybės sutaria, kad 
gautieji iš Amerikos gink
lai galės buti naudojami

Hans Boeckler.
Naujas unijų Internacio

nalas stato sau tikslu kovo
ti už unijų teisę laisvai veik-1 tiktai Atlanto Gynimosi Su
ti, ginti darbininkų intere 
sus, kovoti už socialinį tei
singumą, už demokratiją ir 
prieš visokį totalitarinį dar
bininkų pavergimą.

Naujasis unijų Interna
cionalas atkreips ypatingą 
dėmesį už įtraukimą į lais
vąjį, demokratišką darbi
ninkų judėjimą Azijos ir 
kitų ekonominiai atsiliku
sių kraštų darbininkų.

LENKŲ-PRANCUZŲ 
SANTYKIAI BLOGĖJA

tartyje numatytiems tiks
lams. Sutartis dėl suderin
to ginklavimosi greitu lai
ku bus pasirašyta.

IRAKE SUSIDARĖ
NAUJA VYRIAUSYBE

Naują Irako vyriausybę 
sudarė Ali Jawdat, buvęs 
Irako pasiuntinys Washing- 
tone ir Londone. Jis stovi 
priešakyje koalicinės vy- 
riausjpiės, į kurią įėjo visos 
svarbiosios politinės krašto 
grupės. 1Lenkijos valdžia šį pir

madienį išvarė dar vieną
Prancūzijos diplomatą iš. Konservatoriai Džiaugiasi
Lenkijos ir tęsia piktą pro
pagandą prieš Prancūziją. 
Prancūzai irgi jau išvarė iš 
savo teritorijos visą eilę ak-
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ORLAIVIO NELAIMĖJE ŽUVO SEPTYNI

t'alilornia Arrow Line orlaivis su septyniais žmonėmis nukrito dvi mylios nuo Napa. 
Calif. Orlaivio griaučiai nufotografuoti iš oro. kaip tik nelaimės vietas buvo pastebėta 
iš oro.

Amerika, Anglija ir Kanada
Susitarė Dėl Atomą

■ —
Ginklų Gamyba Bus Koncentruojama Amerikoje; Pa

slaptys Bus Prieinamos Anglijai ir Kanadai; Ame
rika Gaus Daugiau Atomines Energijos Žalia

vų; Pagreitins Pritaikymą Atomų Pramo
nėje; Kongresas Turės Duoti Sutikimą

Amerika, Anglija ir Ka
nada baigė derybas dėl su
derinimo atominės energi
jos tyrinėjimo. Anglija ir 

Amerikos generalinis kon-' Kanada atsisako nuo gamy- 
sulas Mandžurijoj, Mukde- bos atominių ginklų, visų

Amerikos Konsulas 
A. Ward Laisvas

no mieste, Angus Ward, pa
siekė Amerikos laivą Tient- 
sin uoste. Jis ir jo 19 ben-

atomį>ių ginklų gamyba 
bus koncentruojama Ame
rikoje, dalyvaujant Angli-

Jungtinių Tautų Stalinas Nužudė Kinų Komunistai
Seimas Išsiskirstė Belą Kun’ą Prie Indokinijos

Jungtinių Tautų seimas Bulgarijos sostinėj Sofi- Kinijos komunistų armi- 
praeitą šeštadienį išsiskirs- joj eina Rostovo ir 10 kitų jos jau pasiekė Indokinijos 
tė po 12 savaičių posėdžių, aukštų komunistu byla. Jie sienų. Prancūzija skelbia, 
Paskutiniame posėdyje kaltinami pakrypę į nacio- kad jei kinų komunistai 
Jungtinių Tautų seimas nu- naiizmą ir nenraugingumu bandys peržengti Indckini- 
tarė internacionalizuoti Je- Sovietų Rusijai. Toje by- jos sienas, prancūzų armija 
ruzalio miestą, bet kaip tas loję paaiškėjo, kad Vengri- jiems priešinsis. Prancūzai 
nutarimas bus įgyvendin- jos komunistų vadas Belą skelbia turį Indokinijoj 
tas niekas nežino, nes nei Kun, savo laiku plačiai ži-'150,000 kareivių, 
žydai nei arabai su tuo nu- nomas komunistų intema-1 Prancūzija prašo, kad 
tarimu nesutinka ir žada cionalo vadas, buvo Stalino Anglija dar nepripažintų 
ginklais priešintis Jeruzalio nužudytas 1938 metais. So- Kinijos komunistų valdžios, 
intemacionalizavimui. ; fijoj teisme Be!a Kun vadi- bent tol. kol Kinijos komu-

Uždarydamas Jungtinių namas “trockistu,” o Kosto- nistai duos pažadą gerbti 
Tautų seimo posėdžius pir- vas ir Tito vadinami Belą Indokinijos sienas.

Kun šalininkai.

dradarbių yra laisvi. _!jos ir Kanados mokslinin- 
Konsulas Ward pareiškė; kams Atominės paslaptys 

spaudai, kad nuo 1948 me-,bus prieinamos lygiai vi- 
tų lapkričio 20 d. jis ir joiSoms susitarusioms valsty- 
bendradarbiai buvo nuola- bėms ir tuo budu bus pa_ 
tinėj policijos “priežiūroj greitintas atominės energi- 
ir negalėjo ne pasijudinti jos pritaikymas pramonėje, 
be ginkluotų palydovu, o i Naujas susitarimas užtik-
28 dienas iis buvo areštuo-J r,na atominių ginklų gamy- 
tas ir laikomas kalėjime, bą Amerikoje, toli nuo Ru-
gaudamas per dieną 6 rie
kutes duonos. Kaltinimas

sijos bombų, ir užtikrina 
Amerikai Belgijos Kongo ir

prieš jį ir jo keturius bend-' Kanados žaliavas, iš kurių 
radarbius, kad jie sumušę, atominė energija gamina- 
kokį tai kinietį, yra grynas. ma Amerika iš savo pusės 
prasimanymas, bet kinų ko-1 užtikrina Angliją ir Kana
munistų teismas juos “tei 
sė” ir nutarė juos depor
tuoti.

“Šauk—arba
Busi Nušautas

mininkas gen. Romulo pri 
pažino, kad seimas nepada
rė jokių ypatingai svarbių 
nutarimų.

CECHAI LAIKO 
DA£ 42,000 BELAISVIŲ

Vokiečių laikraštis “So- 
zialdemokrat” Berlyne skel
bia, kad Čechoslovakijoj 
dar esą 42,000 vokiečių ka
ro belaisvių ir jų tarpe esą 
5,000 civilinių belaisvių. 
Laikraštis sakosi žinias apie 
belaisvius gavęs per rytinės 
Vokietijos komunistinę 
“vienybės” partiją.
Daktarai Mobilizuoja

Du Milionus Dolerių

AMERIKA SMERKIA 
BULGARIJOS VALDŽIĄApie Belą Kun buvo ži

noma tik tiek. kad jis Ispa
nijos pilietiniame kare bu- A ,
vo politiniu komisaru, o pa- ..Valst^ .''apartamentas 
skai grižo i Maskvą ir ten pirmadieni griežtais žo
dingo be žinios. idz,als l?ersP«-'° . Bulgarijos

& Į vyriausybę dėl jos chamis-
Kostovo byla Sofijoj ve-'kos politikos. Bulgarijos 

dama po rusu čekistų prie-j valdžia įvėlė Amerikos, am- 
žiura. Iš Maskvos atsiųstas basadoriaus vardą į Kosto- 
MVD agentas Michailovasj vo ir kitų komunistų vadų 
prižiūri, kad byla butų ve-į bylą ir sako, kad Rostovas 
dama pagal Maskvos nuro- dirbęs šnipo darbą susita- 
dymus. ręs su Amerikos ambasado

rių. Net Rostovas teisme 
tą “prisipažinimą” atšaukė, 
o Amerika įspėjo Bulgariją, 
kad ji butų atsargesnė su 

■ tokiais šlykščiais prasima-

Segregacija Namuose
Esąs Vietos Reikalas

Anglijos konservatoriai 
džiaugiasi dėl Australijos 

tingesnių lenkų bolševikų,'Darbo Partijos pralaimėji- 
kurie veikė lenkų organiza- mo rinkimuose. Jie sako, 
cijose Prancūzijoj. Visoj kad po Naujosios Zelandi- 
Pranciuzijoj yra virš pusės jos ir Australijos ateis eilė 
miliono lenkų ir'Varšuvos ir Anglijos konservatoriam^ 
valdžia stengiasi per savo grįžti į valdžią. Anglijos 
agentus tuos lenkus pa- rinkimai įvyks 1950 metais 
traukti į savo pusę. iki liepos mėnesio.

American Medical Asso
ciation skelbia, kad ji nori 
iš savo narių surinkti du 
milionu dolerių ateinan
tiems metams propagandai 
varyti prieš įvedimą federa
linio draudimo ligoje. Šiais 
metais ta daktarų organiza
cija išleido virš pusantro 
miliono propagandai prieš 
ligonių kasas.
Diktatorius Trujillo Žada 

Kariauti tu Kaimynais

Dominikonų respublikos 
kruvinas diktatorius, Rafael 
L. Trujillo, žada kariauti su 
tais Dominikonų kaimy
nais, kurie duoda paramą 
ir prieglaudą Dominikonų 
respublikos opozicionie 
riams. ‘

Viešosios statybos admi-,nvrnj,.ą 
nistracija Washingtone nu-|? _ 
tarė, kad rasinės segregaci
jos klausimas visuomenės 
pinigais statomuose namuo
se turi buti sprendžiamas 
vietose. Bet ta administra
cija reikalauja, kad neg
rams butu skiriama teisinga 
dalis gyvenamų butų, stato
mų visuomenės pinigais.

Žmona ir Politika

Amerikos kongresmonas, 
J. Parnell Thomas, nuteis
tas kalėti 6 mėnesius už 
sukčiavimą. Jo žmona, 
Mrs. J. P. Thomas, sako, 
kad ji “runys” į kongresą į 
savo vyro vietą, kuri paliko 
tuščia, kada kongresmonas 
buvo išgabentas į federali- 
nį kalėjimą, Danbury, 
Conn. J. P. Thomas yra 
republikonas iš New Jersey.

Popiežius ir Žmogžudys

Italas darbininkas, Bruno 
Cornacchiola, praeitą savai
tę Vatikane įteikė popiežiui
peili. su kuriuo jis sakosi| Orlaivio Nelaimėj Žuvo 4

metus laiko norėjęs --------
šį pirmadienį keleivinis 

orlaivis su 23 žmonėmis dėl 
ruko nukrito j Potomac upę

prieš
nužudyti popiežių, bet ap
sigalvojęs ir atsisakęs nuo

, ______ tos minties. Atgailaujantis
Diktatorius reikalą- darbininkas prašė, kad po-prie Washington, D. C., du 

'vo, kad kongresas duotų piežius jam atleistų jo blo-keleiviai ir du pilotai žuvo, 
Ijam įgaliojimą skelbti karą. gą mintį. 19 žmonių buvo išgelbėta.

Glasgow’o, Anglijoj, pa
cifistų grupė kreipėsi į ra
šytoją George Bemard 
Shaw, klausdama patarimo, 
kaip padalyti iš anksto ka
ro priešininkų sąrašą, kad 
karui kilus nereikėtų paci
fistams aiškintis valdžios 
įstaigose dėl savo įsitikini
mų. į šitą paklausimą žy
musis rašytojas atsakė, kad 
karo metu—arba tu šauni, 
arba tave nušauna. Jis sa
ko:

“Kraštas, kurs įsitraukia 
į karą, su pagrindu ar ir be 
pateisinimo, yra lyg prakiu
ręs laivas juroje. Įsakymas 
tokiame atsitikime yra ‘visi 
prie pompų,’ nežiūrint kiek 
klaidingas butų buvęs laivo 
vairuotojas. Pacifistai turi 
daryti viską, kad karo iš
vengus, bet jeigu karas vis
vien iškyla, tada nelieka 
nieko kita daiyti, kaip ka
riauti.”

Studentas Suimtas dėl
Mergaitės Nužudymo

dą, kad joms bus pristatyta 
atominių ginklų, jei joms 
toks reikalas kiltų. Gink
lavimo subendrinimas daro
mas Atlanto Sąjungos rė- 

i muose.
Susitarimas dėl bendra- 

! darbiavimo atominės ener
gijos gamyboje turės dar 
gauti kongreso pritarimą, 
nes, pagal dabar veikiantį 
įstatymą, davimas visokių 
atominių paslapčių kitoms 
valstybėms yra draudžia
mas. Todėl tik pakeitus 
įstatymą susitarimas pradės 
veikti.

Tuo tarpu kongreso ko
misija tęsia tyrinėjimą, kaip 
Rusijos šnipai išgavo iš 
Amerikos atomines paslap
tis ir pavyzdžius urano me
talo, iš kurio atominė ener
gija yra gaminama.

SAKO, A. HISS BUVO
“BENDRAKELEIVIS”

Ioua City policija suėmė 
studentą Robert Bednase- 
ką, 24 metų amžiaus. Jis 
kaltinamas nužudęs 20 me-; 
tų studentę Margaret Jack- 
son. kuri rasta pasmaugta 

'to studento bute. Studen
tas suimtas ir tardomas. 
Jauni žmonės praleido šeš-

Alger Hiss byloje baigta 
apklausinėti vyriausybės 
liudininkai ir šį pirmadienį 
teismas pradėjo apklausi
nėti gynėjų liudininkus. 
Vienas iš gynėjų pastatytas 
liudininkas, S. K. Korn- 
beck, valstybės departa
mento pareigūnas, liudijo, 
kad buvęs Amerikos amba
sadorius Paiyžiuje ir Mask
voje, W. Bullit, jį 1940 me
tais įspėjęs, jog A. Hiss 
esąs bolševikų “bendrake
leivis.”

Automobilių Industrijos 
Pajamos $8,000,000,000

Automobilių industrijos 
visos kompanijos šiais me- 

tadienio vakarą kartu, pas- tais turės pajamų apie 8 bi- 
kui parėjo į Bednaseko bu- lionus dolerių iš pagamintų 
tą ir ten dar puotavo, o pas- 6,200,000 automobilių ir 
kui nakčia studentas išbėgo sunkvežimių. Industrijai 
iš savo buto šaukdamas kai- 1949 metai yra rekordiniai 
mynus. Kaimynai ir atra- tiek pagamintų mašinų 
do studentę pasmaugtą lo- skaičiumi, tiek ir pajamų 

Į voje. , atžvilgiu.



A&tfSft .ii'. 50, Gidcažic! 14, 1949

5 APŽVALGA B

VACLOVO BIRŽIŠKOS Lietuvą aziatiško siaubo.
65 METŲ SUKAKTUVĖS Prof? V. Biržiškos sukak-

--------  tuvių proga jo asmenyje
Gruodžio pradžioje pro- sveikiname ne tii< nenuiista- 

fesorius Vaclovas Biržiška nią darbininką - ni iKsiinin- 
minėjo savo 65 metų sukak- ką. bet ir tvirto bud. • žrr.«- 
tuves. Profesorių Vaclovą gų, ištiximą savo idealams 
Biržišką, visai nesenai atvy- ir .fil'dingą darbininkų ju- 
kusi iš Europos Į Ameriką, dėjimo bičiuii.
plačiai žino ir Amerikos lie--------------------------
tuvių visuomenė. Jis yra --------
žinomas, kaipo Lietuviškos
Enciklopedijos vyriausias

IŠ APSIVALYMO BYLU
Amerikoje eina keletas 

redaktorius, kaipo visos ei- bylų. kurios suxeie dicėP.o 
lės laikraščiu bendradarbis visuomenė? susidomėjimo. 
‘•Vilniaus Žinių,” "Lietu- Tos bylos yra Kopionaitės 
vos Ūkininko," "Skardo." by.a. Alger Hiss byla. Har- 
“Žarijos,” "Visuomenės." ry Bridges by.a Kaliforr.i- 
"V ii nie s,” "Lietuvos." joj ir kongresm-mo J. Par-

KEtEiVIč. SO. BOSTCIl
vni.iv vadai pagerbia žuvusius

Ameriko- ani>» \ada:. VVnham Green (kairėj) ir Waher 
Reulher. I/»r.d«>ne deda -.arniką prie paminklo žuvusiem- 
kare. Ameriko- uniju \adai buvo Londone tarptautiniame 
uniju kongrese. kuri- Įkūrė naują laisvųjų uniju Inter
nacionalu.

“Naujier.ų.” "Darbo’* ir k. 
ir kaipo redaktorius laik
raščių bei žurnalų "Litwa”J 
(Kaune), "Knygų." "Bibli
ografijos Žinių" ir "Musų 
Senovės.”

Ypač dideli darbą prof.

lėl

• • _

neil Thomas byla 
čiavimų.

Kongresmono by: 
pasibaigė. -Jis
kas." kaip "Naujiem >s" sa
ko, ir atsisakė gintis r.uo 
jam. daromų kaltinimų. O

V. Biržiška buvo pasiėmę
redaguodamas Lietuviškąją kongresmonas samdė 
Enciklopediją, kurios jam. nau:oius. kuriems algas 
deja. nebeteko užbaigti dė! mokėjo valstybės iždas ir 
kilusio karo ir dė! Lietuvos, dali tarnautojams mokamu 
okupacijos.

Profesorius V. Biržiška 
vra musų praeitie- tyrinėto
jas, ypač musų literatūros 
nuo pat jos atsiradimo gi- gresmorui.
Ius žinovas. Jo asmenyje 
turime lietuvišku knvsu r.e-

tie kaltinimai sako, kad
ar-

nūs tėvynei patsai nori 
vilkti dienos švieson ir nori 
pasirodyti mums toks. koks 
iis bu o 1926 m. gruodžio•r
17 d., ką tik išėjęs iš kalėji
mo į liii'Vę ir pasidaręs po- 
• ai dienų Lietuvos diktato
rių.

Well, jeigu generolas la
bai piršis Amerikos lietu
viams, gal i. ūsų isuom.enė 
ir atkreips i ii dėmėsi. Bet 
ar tas dėmesis bus labai 
malonus jonui majorui, 
kurs už perve: s:u«- padarymą 
gavo generolo laip-ni, labai 
abejoti..a. -Ju.v, j.-.a.- juo- 
ku, 1 et demokratiška Ame
rikos lietuvių visuomenė 
tikrai nepanorės gerbti "ge
nerolą.” '.urs giriasi sulau
žęs savo i riesaiką. sumin- 
džiolęs i purvą Lietuvos 
konstituciją ir pastatęs prie 
Lietuvo- vairo "tautos va
dą,” kuris nubėgo • e šūvio 
pavojaus vala

Kas Savaite
590,000 Be Pašalpų nisterių pirmininkas, at

siuntė Jungtinių Tautų sei- 
gen. Ro-Darbo departamentas . ....i .-L,. mo pirmininkui,praneša, kad per tieti siu 1

indoįe.
J S.

k * mulo, telegrama ir prašo metu benami oOO.OOO be- . » VI-. ............... • , iam leisti liuuvti pnes vi<lari).u isseme saro nedarbo į kj aoie - ui,imauimą 
„a.-alpas. per Kiek laiko jie aša]injma Rumunijos
turėjo teisę jas gauti, ir liko 1 “
be jokios paramos. Bedar
bių dabartiniu laiku visame 
krašte yra 3,400,000, o dir- 
bančiųjų žmonių yra 59,- 
518,000.

Kaip verčiasi bedarbiai, 
kurie nebegali gauti pašai
pu? I ta klausima darboi —• C Ut

. departamentas atsakymo 
neturi. Spėjama, kad da
lis susiranda darbo, nes tu
ri imti ir blogiau apmoka
mą darbą: kiti lieka našta 
savo šeimos nariams; dar

valdžios! Gen. Radescu 
prašo, kad ir buvusiam Ru
munijos karaliui Mykolui 

leista atsisėsti į liudi
ninkų kėdę ir pasakyti tiesą 
Yišinskiui į akis.

Ką i tai sako smarkusis 
Višinskis? Taigi, jis užsi
čiaupė ir išvyko Maskvon. 

x
Raganų Gaudymas?

Kongreso neamerikinės

v

Sustingęs Žmogus
Garsus j raneuzų rašyto- Įsivaizdina, kad kas tai Į ji 

jas. Victor Huso. yra para- kreivai pažiurėjo.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

veiklos komisija vėl "gaudo 
raganas.” Šį kaną ji gau
do “atomines’’ raganas, ai

rių labdarybės organizacijų!žmones, kurie tariamai da- 
šelpiamųjų skaičių. • vę rusams slaptas informa-

Darbo departamentas pra-j cijas apie atominės energi
ja i valstijos patvrinėtų jos gamvba 1943-1944 me-

kiti nanildo miestu ir ivai-

sęs keistu pavadinimu 
sa. "Žmogus. Vm- ku! : . .a?

algų jis ėmė i savo kišenę 
< kickbacks*. Po to prisi
pažinimo teismui beliko pa- 
SKirti bausme sukčiui kon- 

Bausmės jam 
paskirta nuo 6 iki Iš rnėn.e-

•Jis pasakoja apie plačių už
simojimu labdarį ir ;>• 'tį

sių kalėjimo ir S10.000 pa- 
nuilstamą _ medžiotoją, baudos. Kongresmonas iau 
kuris rankioja žinias apie ?ėdf kalėiime?
senų ir naujų laikų knygas, 
rašytojus ir spaudą.

Bet prof. Vaclovą Biržiš
ką musu visuomenė žino nę 
tik, kaipo mokslininką ir 
nenuilstamą musų praeities 
tyrinėtoją. Jis yra žinomas
ir gerbiamas kaipo visuo- gaudinėjime dalyvauu priklau- 
menininkas. kuris nuo jau- sančią nuo jo valio? aarr.auroją 
nų dienų ankštai susirišo su be: kitus asmenis. Negalima. 
Lietuvos darbininkų judėji- a- sakyt:. kad tai vienintelis

dakta i 
veido 
cij s 1 
liko

dėl
IKturej’ 

operaciją. Po upei 
to žmogaus veide : 
mžina, sustingu:

Dėi tos šypsenos

r’ • *

stijos patyrinėtų 
netekusių pašalpos bedar
bių padėti. Tas departa
mentas sako. jog šiuo tarpu,

su tokia sustingusia ne- d""t? ,la' ‘ "i but f*kada., bendrai 
apykMto damoje generolas!“* E® į” ' . ~ Jau b;“. ę"3 gerai, bettebų be

“generolo'-*™ cia atvyKę. Atsakymas pašalpos padėtis nera dide- 
•7 je kf»- -vra—ne?a}irna- f’J5 galite lis galvosūkis kraštui. Bet

,-i.„ »;™,„r,atv.vi<uriem-s. j® H® jums jei nedarbas iiadidėtu, tatai bolševiku pratimus . , . , ; . 1 . . .ffr. nepatinka. m duoti outo n .da tektų ieškoti priemonių
" ap*v daibo. kaip buvote pažade- jų padėti palengvinti.

Skaitytojui. Indianoj.— 
Klausiate ar galima atšauk
ti išvietintiems žmonėms

so.

pasakojo apie 
Bulotos kepurę.’

"metyti 
’ ar.ašius baisius dalvkus.

Dė: tos apsivalymo bylos 
"Naujienos" vedamajame 
rašo:

"Pasirodo. kad žmonių iš-: 
rinktas atstovas, prisiekęs tar
nauti žmonėms, apgaudinėjo 
valdžios iždą ir vertė tame an

mu ir to rvšio nenutraukė *-OK f s rusies a->:::.<:mas. K n-
Kada Lie- eTefmo^ B Xew Je™>' i““-

tuvoje, smetoninio rėži- l'0’ :r todžb Kad
, , . . . jo ramauto’a sutiko nudvtimo laikaus buvo Įsivyravusi prieš KisnK Be. 

dusių išpardavimo maoa. -oki2 prairtika esanti gana 
kai bę pažangų^ mten- pinčisv '.sigvvenusi ’a’-T’ --v-

■ ne karta

iki šiai dienai.

ac:a-. įsigyvenusi
geniai ramiai ir sočiai pri- tymdavįų. jau sena: 
sitaikė ir prie karo cenzu- pasiekdavo spaudą, 
ros, ir prie karo laukų teis- "šiurkšti teisingumo ranka 
mų. ir prie karo komendan- šitą voti užčiuopė ir spusreiėjo. 
tų sauvalės. Vaclovas Bir- Ar bu? v':'a atioar.-ta > 
žiška nėjo pavėjui ir jo re
daguojamieji leidiniai, kaip 
“Musų Senovė” ir Lietuviš
koji Enciklopedija buvo ve-

jos gamybą 1943-1944 me
tų laikotarpyje. Į tyrinėji
mą yra Įveltas vardas Har
ry Hopkins, kurs mirė prieš 
kelis metus ir nebegali pa
siteisinti. Traukiamas i ty
rinėjimą ir Henry VVallace 
vardas.

Kol kas tyrinėjimas, bent 
viešai ėjęs tyrinėjimas, dar 
nepagavo nė vienos “raga
nos,” bet dulkių jau sukelta 
daug.

Daugelis žmonių abejoja,
Tautom skunda, kad Rusi- ?■' O1™*}?™?8 Paid^ benl 

ką išaiškinti. Kaltintojai 
šešius metus tylėjo, kalti
namieji jau mirę ir nusta
tymas paprasčiausių faktų

•iciivrolo pasakojimai buvo atšauki
visai suprantami 1926 m. "'V “V’u 

v ei- giuoozio 1« d., kada jo su-
viso- burti susibaudėliai karinin- "‘7.’ ' .2-- - i -».. , ....... siustie”. iev\*nes Balso: išvadavo įs kalėjimo. * -. . .J numeriai vra \ įlniuje išleis

ti. Bolševikai toki "patrio
tišką” laikrašti leidžia pa-

. , įbėgėliams. kad iuos nrivi-
(;a • nui Plechavičiui viso- ,. • . . T.įlojus grįžti į Lietuvą.

VValter Reder’iui. Bridge-

tie tas žmogus turėjo 
kiaušių prietikių ir niekas k<

ėjo rimtai skai- kur jis buvo uždarytas ne 
tytis. Kai jis pasakodavo dėl politikos, bet dėl sumu- 
žm• .•nėms rimtus dalvkus. ;o šim.' vieno karininko. Ta-
veide : L 
ir visi ž 
juokėsi. . . .

Prisiminė man tas amži
nai išsišiepę;- žmogus, kada 
paskaičiau apie gen. Ple
chavičiaus prakalbą Cieve- 
iar.de. Tai irgi sustingęs 
žm«ras. tik sustingęs ne 
veido išraiškoje, bet savo 
dvasioje. Jis sustingęs ne-

var.-ta. tai dar klausimas. 
"Vistiek reikia pripažinti.

kad nebūtų ir to atlikta, jeigu 
Amerikos teismas nebūtų r.e- 

. , . .... . , . priklausomas. Demokratija
darni bešališkai, nekraipant stengiasi savo vdas pašalintu 
nesenos musų praeities fak- Bet tokioje 'santvarkoje, kur 
tu ir nepataikaujant vai- vieno autoriteto rankose -.-ra ir 

edv-

Loughboro 
Tamstos pri-

Piloto Balsas
Kinija- iškėlė Jungtinėse

o amzma šypsena 
:onės iš jo žodžiu

’ " TV'- ( .

192*'

v pu ir
tinę," 
xrei'- ui

rter

e-* '
.di

: Kas 
oaž’

Kiatija: ir 
nusistačiu- 
Ponas ge- 

tebegyvena 
ri 17 d. 
perversmo 

•akelti pirš- 
įi šiek tiek 

jei ji?

ja kisasi į Kinijos vidaus 
reikalus ir siūlė pasmerkti 
Maskvos politiką.

Jungtinių Tautų vadai, . ....
turėjo progos aiškiai paš'iša-1la neįveikiamomis 

kliūtimis. Kad rusai norė-kyti. Bet užuot aiškumo jie.-iie argumentai buvo geri
ir is tuos i>atie«e apstulbu- „ Tv - - T . pneme pilotiska tanma, ku- , .........................• - *• , *.• y poit. Conm—Pinigus i Lie- - ,-?.*• * ko? gamvbo? ir ginklavimo-siam MiastUL kairio irodv- - .. v 7 -i name saukia visa pašau- n gniniaviinvtilt o nronmo cirreti K£.t ttL- tor- nIJbu i,, kn

jo išgauti visokias Ameri-

xad perversmą rei-

dabar

mus.
kėjo daryti.

Bet koks reikalas
joti 
ker

tuvą 
tai per 
doleri

gar.ma siųsti. bet tik- 
bankus. Už vieną 
žmonės Lietuvoje 

5 rublius ir 30i r» i * gauna tiktaiant generolo Bulotos . . t- i • i -. , Kapeikų. Kadangi kainosu re- ? Juk ponas gene- p *,* ...... r KUSroias zuikiai žino, kad gen. , , - • ...r, • ’ - •••’ , - labai aukšto?, tai siuntimasBulotos "garsioji kepure ,” , U pinigu tokiu kursu vra Iv-nuvo nuolokšta ar bent bu- - "*  • *- n*, gus padovanoumui ju Buvo bar.dvta nublokšti

d joj rir Lietuvoj) yra

Ii gerbti Kinijos nepriklau-!51 paslaptis, tas aišku ir be 
somybę ir nesiekti ten 5U-i tJ1 inėjimo. Bet kiek jie iš
kulti nuo užsienių priklau-Į fav0, ta ~al rusai ir te- 
somą režimą!

Kadangi toks
žino.

dančios klikos interesams. įstatymų leidimas.
Suprantama, kad. užpludus nia.-. ir tei-'r.gumas. kovoti su 
Lietuvą rusiškam okupan- *'<rupcęa valdinėse Įstaigose 
tui, mokslininkas ir ištiki- beveik "rimanoma. Tai svar
inąs darbininku judėjimo biau-S5°ji priežastis, kodėl visos 
veikėjas negalėjo prisitai- VėHaU
kinti prie totalitarinio bol- pu’a'
ševiku smurto režimo, ku- Visuomenė laukia, kad ir 
riame minties laisvė yra vi- kitos garsiosios bylos prisi- 
siškai užsmaugta, o darbo dės prie atmosferos apvaly- 
žmogu? yra paverstas i biu- mo nuo nesveikų dujų. ku- 
rokratiškos valstybės maši- rios nuodija orą.
nos bebalsi Įranki. 1919----------------------------------
metais prof. V. Biržiška. • » •» » .
kaipo kairiojo socialdemo ^trahįoį Liberalai 
kratų sparno atstovas, ban- Laimėjo Rinkimus
dė bendradarbiauti su ko-, _____
munistų valdžia ir kuri lai- Praeitą sekmadieni Au
ką Vilniuje ėjo švietimo ko- tralijoj parlamento ' rinki- 
misaro pareigas, bet susigy- mus laimėjo liberalai ir na- 
venti su tuo režimu jis ne- cionaiistai. kurie sudarė rin- 
galėjo. 0 kai bolševizmas kiminę koaliciją prieš Dar- 
po 30 metų grižo Į Lietuvą bo Pariją. Darbo Partija 
ant rusiškų durtuvų ir gri- valdė kraštą nuo 1943 me- 
žo surambėjęs, idėjiniai iš- tų.
sigimęs ir pavirtęs i šlykš- R. G. Menzies žada ska
lausią musų laikų tironiją, tinti “privačią iniciatyvą,” 
tas režimas pasidarė visai panaikinti ginčijamą istaty- 
nepakeliamas pažangiam mą apie bankų nacionaliza- 
žmogui ir profesorius V. ciją ir žada uždrausti ko- 
Biržiška turėjo ieškoti prie- munistų pariją ir panaikin- 
glaudos užsienyje nuo besi-: ti tos partijos Įtaką darbi- 
artinančio iš antro karto j,ninku unijose.

ir ’u

un. a:

PAT? NUSIŽUDĖ

Sirgdamas nepagydoma gerk
lės liga. 72 metu autorius 
Rex Beach. pats nusižudė 
savo viloje Sebring, Fla. še
rifas sako. kad jis paleido

i sau kulipką į galvą.

dar
į rie • iščionių demokratų 
valdži iki Dr. Griniaus 
valdžia nebuvo perėmusi 
krašto valdymo. Tą gene
rolą- ų.<iai žino, bet. su
stingęs -avo neapykantoj,
. is po 23 metų išvilko seną 
melą čia Amerikoje ir ji 
siūlo klausytojams gražia
me Clevelando mieste.

Panašiai yra ir su tomis 
"granatomis.” Kaune 1926 • 
metais buvo leidžiamas 
laikraštis "Tautos Valia." 
Leidėja.- buvo pralota? Al-’ 

• šauskas. c redaktorius buvo: 
: pulkininkas Glovackis. Tas 
laikrašti- - ecializavosi vi-i 
šokiuose : asimanymuose 
prieš dėmu k . alinę Lietuvos 
valdžią. "Tautos Valia” iš
galvodavo r.e tik “granatų 

i mėtymus," bet ji buvo, 
"partraukusi” Į Kauno se
namiesti ir Kapsuką su An-; 
gariečiu. . . .

"Tauto? Valios” praneši-; 
mai buvo iš piršto laužti,' 

j sugalvoti tam, kad paruo- 
jšu? ūpą perversmui. Tą ži
no ir ponas generolas. O 
Ameriko? lietuviai jau tu
rėjo užtenkamai laiko susi
pažinti ir net užmiršti visas 
gruodžio 17 d. perversmo 
priežastis. Mat. turėjome ki
tokių rupesnių, turėjome 
baisųjį karą. Lietuvos ne
priklausomybės palaidoji
mą. tūkstančių bėgliu atsi
radimą ir panašius “maž- 

todėl generolo

sijos valdžiai, 
siuntimo žinome 
kad Rusi joj < ir 
žmonės tur' 
aukštus muitus ii- dažnai vi
sai negali pakietu išpirkti.

TRŪKSTA VANDENS

I

pasisaky
mas net ir UN pilotams pa
sirodė veidmainiškas, tai 
jie "nutarė” pavesti “maža- 

t-.-, , . iam seimeliui" ta reikalą
*^ar pastudijuoti. Kad tai 
reiškia padėti reikalą i len
tyną. tą žino visas svietas ir 
patys tie tarėjai.

Jei Jungtinės Tautos bu
tų nutarusios Maskvą pa
smerkti. tas- nieko nebūtų 
pakeitęs Kinijos padėtyje. 
Eet tai butų aiškus ir tei
singas pasisakymas. Vienok 
U N vadams pritruko drąsos

Civilinė Drąsą

lik tiek.
Lietuvoj i 

mokėti labai

New Yorko mieste pradeda 
trukti vandens, o kai kurie 
žmonės jau šposauja. kad 
Xew Yorke. kaip prohibicijos 
laikais, ir vandeni reikės 
pirkti “juodajame turguje.’’ 
Paveiksliukas parodo, kaip 
apsukrus juodaturgiai parda
vinės nelegališką vandeni. . . .

Chicagoj policija (imi
gracijos agentai) suėmė de
portavimui Vincą Andruli, 
“Vilnies" redaktorių. Jis 
kaltinamas priklausąs ko
munistų organizacijai ir, 
kaipo ateivis, gali būti dėlto 
deportuotas. Užstačius 5,- 
000 dolerių belą V. Andru
lis iki teismo paleistas.

Ta proga "Vilnies" atsa
komasis redaktorius. Leon 
Yanik. ar mūsiškai tariant

ir jie pasitenkino tuščiais Jonikas, pareiškė spau-
žodžiais. Tas padaryta są
moningai, kad vėliau leng
viau butų pripažinti Kini
jos komunistų valdžią ir su
ja bandvti “daryti biznį.”

x
Višinskis ir Radescu

Jungtinių Tautų seime 
ėjo įdomus ginčai. Ameri
kos atstovas kaltino Rusi
ją. kad ji ultimatumu ir 
smurtu 1945 metais pašali
no generolo Radescu veda
mą Rumunijos vyriausybę 
ir pastatė savo lėlių valdžią. 
Į tai Višinskis atsakė šitaip:

“Sakykite, kur jus imate 
šitokias pasakas? Aš norė
čiau susekti pirmąjį, kurs 
tas pasakas leidžia. Leiskit 
man pažiūrėti į tokį liudinin
ką L Pasodinkit jį čia į kė
dė prieš mane ir leiskite jam 
pasakyti man į akis, kad aš 
Įteikiau Rumunijos vyriau
sybei ultimatumą.“

dos atstovams, kad “Vil- 
nesanti komunistiškas 

laikraštis ir net neturinti jo
kio "communist leaning.”

i Deportavimas nėra malo
nus dalykas. Bet kokios ci
vilinės drąsos yra “Vilnies” 
leidėjai, jei jie, tik pamatę 
policininko lazdą, jau išsi
žada komunistų “leaning” 
ir bažijasi esą tiktai bespal
viai šešėliai?

Beje. lietuviškus bolševi
kus ištiko ir kitas nemalo
nus dalykas. Jų daktaras 
Kaškiaučius, Maskvos hor
monų pedliorius, pateko į 
kalėjimą už abortų darymą. 
Dr. Kaškiaučius sakosi esąs 
nekaltas dėl vienos mergai
tės mirties. Tą reikalą 
spręs teismas, o iki teismo 
daktaras paleistas į laisvę 
po 2,500 dolerių bėla.

Jdomu, kodėl Dr. Kas-

nis”

Skamba labai įtikinančiai'h?™“8 
i, pagal geriausi, Višinskio "' ’U

iar.de
iar.de
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IAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Lietuvių Socialdemokratinio Jaunimo Organizacija At* 
sikuria Jungtinėse Amerikos Valstybėse

širdžių paramą, remiant 
LSDJ veiklą Vokietijoje ir 
padedant imigruoti LSDJ 
nariais i USA; (2) padė
ka IRRC organizacijai, j>er 
kulią daugumas LSDJ na
rių atvyko Į JAV; (3) svei
kinimus prof. Kaminskui, 
Dr. P. Grigaičiui, drg. K. j 
Bieliniui, “Keleivio” redak-

Lietuvių Socialdemokra- vos Socialdemokratų Parti- 
tinio Jaunimo organizacija,'jos organizacijos užsieny 
susikurusi 1947 metais trem- vokiečių kalba išleistų mė
tyje, Vokietijoje, veikė joje-morandumų, rašytų Euro-i cjjaf V’kofektyvuL Be to, 
pu>antių metų, kol prasidė- pos socialdemokratų parti susirinkimas priėmė rezoliu- 
jusi emigracija nepalietė joms Lietuvos reikalu, nn- į cija_atsišaukima j LSDJ 
didesnės dalies jos narių, kinys buvo išsiuntinėtas da-; * j išsisklaidžiusiusA?  _x__ _ • > • l  ______  *  3 — ,

Įvairiuose kraštuose, kvies-, 
damas nenutraukti organi
zacinės veiklos ir burtis į

Šių metų vasarą ir rudeni, nų, norvegų, švedų, olandų,!
90'' organizacijos narių iš-1 vokiečių socialdemokrati - 
vyko iš Vokietijos ir didės-’nio jaunimo organizacijom, 
nė jų dalis persikėlė į USA. taip pat ir Tai-ptautinio So- 
Nesenai persikėlus i USA ir cialistinio Jaunimo Sąjun- 
vadovaujantiems organiza- gos (International Union of 
ei jos organams, buvo pra- Socialist Youth) spaudos 
dėta organizuoti po Įvairias biurui Amsterdame. Be to,
USA vietas išsisklaidžiusius LSDJ turėjo ryšius su kitų 
LSDJ narius. j Sovietų okupuotų kraštų eg-

Gruodžio 3 d. Brooklyne,
Įvyko LSDJ
New Yorko grupės steigia , , ,
masis susirinkimas. Į At- chų', le"kų’ vengrų, rumu- 
letu Klubo patalpas susirin- ‘■•ad bendromis jėgomis 
ko ' vyresnio ir jaunesnio 'galima butų geriau įsvysty- 
amžiaus žmonių būrys, dau- “ anukomunistinę akciją.
gumoje jau Vokietij'oje bu- Ate,‘Pe , bua 
vę LSDJ nariai, bet matėsi
ir visai nauju veidu. Susi- k,ek Ie,s; su('a7tl
rinkimą atidarė laikinai •!anas.,,us ,Junstine?e
LSDJ Centro Komiteto pir- Amerikos Valstybėse, 
mininko pareigas einąs drg.1 Po pranešimo sekė drg.
L. Gabė, nušviesdamas šio Jono Valaičio referatas 
susirinkimo tikslą . Susirin1 “Musų Uždaviniai.” Refe- 
kimui vesti buvo išrinktas rentas išsamiai, išeidamas iš 
piimininku Jurgis Valaitis pasikeitusių sąlygų ir bend- 
ir sekretorių P. Bronskis.' ros padėties, nušvietė LSDJ
Atsikuriančią Jungtinėse Jungtinėse Amerikos Vals- . Jonuj Pakalkaj ir Rj. 
Amerikos Valstybėse LSDI.tybese uždavinius ir veiki- mai reiškju

zilinėmis socialdemokrati-
organizacuos nio jaunimo organizacijo- 

. mis, k. a. ukrainiečių, ce-

organizaciją ir susidarančią mo kryptis. Būdami giliai

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

organizacinius vienetus. 
""Pasibaigus oficialiajai da
liai, dalyviai buvo pakvies
ti prie jaukiai paruoštų sta
lų, kur praleido likusi va-; 
karą. i

Linkėtina pirmajai LSDJ 
grupei Jungtinėse Ameri-J 
kos Valstybėse geriausios 
sėkmės užsibrėžtuose tiks 
luose.

BAISI ŠEIMOS TRAGEDIJA

Policija gabena trijų vaikučių lavonus, kuriuos tėvas. John 
S. Conner, 40 metu Ale\andria, Va., gyventojas, pats iš 
šautuvo nušovė. Policijai jis aiškino, kad nežinąs, kodėl 
jis tą žmogžudyste padaręs. Tėvas laikomas kalėjime.

Kas Girdėt Chicagoje
Pilnai Pavyko iriose šalyse sandėliai lūžta

i T . . ' nuo prikrautu geiybiu, mai-
Lietuvių Teatio pirmas stas -r gerybės pe-

parengimas Įvykęs artistui ,j jr žjurkju naikinamo?
[Stasiui Pilkai vadovaujant be' , cistas kjtokios 
[gruodžio 2 d. vidurmieseio naikinamos, ka(,

dvejopai pavyko. palaikius kainas, o tuo tar- 
,Vaidinta drama Tėvas, pu milionai žmonių Euro- 
žmomą buvo pilnas teatras, • ir kituose kraš.u‘ose ba. 

1 vaidinimas atsilankiusius dauja, Ne be priekaį5to ir
sužavėjo.^ Lietuvių Teatio muSų žmonės. Ar mažai to- 
ateitis užtikrinta. kių, kurie plačiai gyvena, o 

atsisako po savo pastoge 
priimti nelaiminguosius iš 

Iš margutiečių teko gir- tremties atvykusius, ypač 
dėti, kad ateinantį pavasa- nenori priimti su vaikais, 
ri dar prieš Decoration Day Negirdėta, kad iki šiol 
šv. Kazimiero kapinėse bu- kas nors iš kunigų per pa
siųs pastatytas paminklas mokslą panašiai butų sakęs.

Paminklas Stosis Pavasarį

—o-
Ten Buvęs.

Valdyba ateinantiems me- talpas (168 Marcy Avė.) 7 
tams perrinkta ta pati. Kuo- vai. 30 min. vakare. 
l>os nariai skaitė, kad da-,--------------------------

Mirė Magdalena Pakalkienė kartinė valdyba gerai ir 
Gruodžio 7 d., 11:40 vai. nuoširdžiai darbavosi, kad j

vakare čia mirė Magdalena J* ,1no^^.?1 kuopoje palaiky-j 
Pakalkienė, musų draugo 11 draugišką nuotaiką ir ge- į 
Jono Pakalkos žmona ir Ri- ,al /sšal sin2. musų kuopos
mos Čerkeliunienės motina. 
Draugai Pakalkos nesenai 
atvyko Į Ameriką pas dūk

vardą tarp Brooklyno lietu 
vių. Todėl veikiančiai val
dybai buvo pareikšta padė-

teri Rimą čerkeliunienę, vėl perrinkta. Vai-
kuri jau seniau buvo atvy- ^b7e .dabar -vra: ,f?ronė
kusi i šią šalį.

Liūdesio valandoje drau-

širdingos užuojautos manojos pinu, grupę New Yor- įsitikinę _ nepriklausomos f šoSen^
ke sveikino L. S. D. Parti- Lietuvos atsiKunmu, Jaunie- 
jos delegatura ir pavieniai ji socialdemokratai vienu iš 
partijos nariai, taip pat savo uždavinių laiko ruoš- 
LSDJ nariai iš Anglijos, tis ateities darbui nepri- 
Belgijos, Australijos, Kana- klausomoje Lietuvoje, sten- 
dos ir kitur. Ypatingu šil- giantis gilinti savo žinias 
tumo buvo priimtas LSS atskirose visuomeninio bei 
Centro Komiteto sveikini- ūkinio gyvenimo šakose, 
mas, perduotas drg. A. Ži- Diskusijos pagilinus ir 
linsko, L. S. D. Partijos de- praplėtus kai kurias refe- 
legaturos atstovybių Euro- rento iškeltas

tų Sąjungos 19-os kuopos
vardu.

Antanas Žilinskas,
LSS 19 Kp. Pirm.

-o-
Iš LDD 7 Kuopos 
Susirinkimo

PATERSON, N. J.

Prakalbos

į kompozitoriui Antanui Va- 
inagaičiui, “Margučio” Įkū
rėjui. Paminklas atsieisiąs 
tarp 7 ir 8 tūkstančių dole
rių. Paminklas bus meniš
kas, lietuvių menininkų su
planuotas. Toks paminklas 
stosis veikėjui veik tik me
tams praslinkus nuo mir- 
miįlies.

Ar tas neturi paskatinti 
Dr. Jono Šliupo paminklo 
fondo valdybą ir visus Dr. 
šliu|M) gerbėjus?

Spudienė—pirm., P. Kriau
čiukas—sekr., F. Spūdis— 
fin. raštininkas ir A. Swin- 
gle—ižd.

Geriausio pasisekimo kuo
pos valdybai ir ateinančiais
merais
reikalus.

vesti nrusu kuopos

J. Buivydas.

Aktorius Antanas Škėma 
Steigia Dramos Studiją

Todėl ne dyvai, kad tas pa
mokslas greit ir plačiai po 
žmones pasklido.

Tas, ką kun. Petraitis pa
sakė, yra teisybė, bet ne 
pilna teisybė. Jis, kaipo 
Romos katalikų kunigas, 
pilnos teisybės niekada ne
pasakys. Juk ne be prie
kaišto nei musų kunigai, nei 
pati Romos katalikų bažny
čia. Štai Chicagoj daugelis 
klebonijų tai it kokie vieš
bučiai, o keliose iš tų kle
bonijų yra gavę prieglaudą

Gruodžio 18 d., ši sekma
dienį, 27 North Main St. 
svetainėje, Socialdemokra
tų Sąjungos 65-ta kuopa 
rengia prakalbas su menine
dalimi. pasigerėjimu pacitavo vie- pijos klebonas tepagarsėjo

no prancūzų vyskupo pa- tame, tai kun. Anicetas Lin- 
reiškimą apie socialinį tei- kus, šv. Kryžiaus parapijos 
singumą. Tas vyskupas pa- klebonas. Sakoma, kad jis 
sakęs: “Bažnyčia smerkia yra priglaudęs arti desėtko 
eigą, kuri koncentruoja tur- dipukų lietuvių kunigų. Di- 
tą Į kelių rankas, ko pasek- džiuma kitų klebonų nei po 
mė yra proletariato didini- viena ių nepriėmė, nors kai 
mas. Bažnyčia nori matyti kurie turi dar puikesnes ir 
darbininkus nuosavybės da- erdvesnes klebonijas, štai 
lininkais, turinčiais balsą Roselando parapija. Ten 
biznio tvarkyme ir naudą iš viena iš puikiausių kleboni- 
pelnu.” Uy, o Roselande dipukas

Jei Romos katalikų vadai kun. Benediktas Sugintas 
žino būdą, kaip pagerinti (gyvena privatiškoj šeimy- 
darbininkijos būvį, tai ko- noj, o mišių laikyti vyksta Į 
dėl tą būdą patys netaiko!Cicero. Tai visai kitoj mie- 

!savo valdomose ir savo ad-|sto dalyje. Kelione trunka 
ministruojamose Įstaigose? apie dvi valandi, važiuo- 
Kodėl tas būdas neįveda-
mas parapijų, katalikiškų 
ligoninių, katalikiškų lei- 

»dyklų tvarkyme? Kodėl 
kunigai gyvena tikrai bur-

Kalbės: J. Glaveskas,
LSS centro pirmininkas; L. 
Gabė, LSDJS centro pirmi
ninkas: A. Škėma, akto
rius.

Taip pat atvyks daug žy
mių svečių iš Brooklyno.

Kviečiame atsilankyti vi- 
sus Patersono ir plačios 
apielinkės lietuvius.

Jausdamas meniško žo-Į Įžanga nemokama. Po 
džio reikalingumą, buvęs prakalbų toje pačioje sve- 

Atletų Klube LDD 7 kuopa Vilniaus Dramos Teatro ak- tainėje bus vakarienė, ku- 
mintis dėl turėjo priešmetini susirinki- torius ir režisierius, Anta- rioje prašome visus taip 

poje ir Amerikoje sveikini- veikios, pav. dėl antikomu-'mą. ' | nas Škėma, pasiryžo scenos • pat dalyvauti Vakarienės
istinės akcijos būdų, kui- Veikiančios komisijos pa- mylėtojams įsteigti dramos mokestis Sl.oO.

LSS 65-ta Kuopa.

Gruodžio 4 d. Lietuviu

sirinkimas pritarė. Švieti- jis 
mo komisijon priimtas adv. Šalia istisos eilės sukurtų 
Stephen Bredes. Dabar charakterinių vaidmenų, A. 
švietimo komisijoj yra: V J Škėma yra režisavęs veika-
Kalvelis, P. Kriaučiukas, B. 
Spudienė, S. Bredes ir J. 

i Buivvdas.

Ius Lietuvoje ir tremties te
atruose. Dramos studijos 
tikslas—lietuviškųjų ir ver-

Kuopoje kilo mintis sude-Įstinu veikalų pastatymais 
linti pažangiųjų organizaci-'sužadinti meniškojo žodžio 
jų veikimą, sudarant kokį!troškuli.
nors* bendrą centrą, ar po
litini klubą. Tas klausimas

Norintieji ir jaučiantieji 
savyje dramos meno lieps
nelę, prašomi atvykti gruo
džio 16 d. (penktadienį) i 

butų pagrindo, nes LSS 19'Lietuvių Atletų Klubo pa- 
kuopa turi nemažą būrį na-!
rių, taip pat LDD 7 kuopa, 
o dabar susibūrė ir jaunų

LSDJ CK sekr. padarė pra- rinkta iš trijų asmenų—S. 
nešimą apie LSDJ veiklą Vaišnoros, L. Gabės ir M.
Vokietijoje, plačiau palies- Valaitytės. Taip pat išrink
damas LSDJ santykius su ta revizijos komisija iš tri- 
Vakaių Europos socialde- jų narių (J. Paknio, R. 
mokratiniu jaunimu. Pir- Čerkeliunienės ir D. Mace
inoje eilėje santykiaudama no). Grupė nutarė apsidėti 
su vokiečių jaunaisiais so- nario mokesčių, 50c j>er 
cialdemokratais, LSDJ or- mėnesi, ir čia pat, pradi- 
ganizacija vėliau užmezgė nėms išlaidoms padengti, 
kontaktą su danų, švedų, kiekvienas sumokėjo 50c 
olandų, belgų, prancūzų ir vienkartinio mokesčio,
ispanu (egzilvje) socialde- Aptarus kai kuriuos for-1 pavestas švietimo komisijai 
mokratiniu jaunimu, pa- malaus pobūdžio klausi- pasvarstyti. Tokiam klubui 
naudodama susidariusius mus, susirinkimas priėmė
ryšius Lietuvos klausimo sekančias rezoliucijas: 
kėlimui socialistiniame fo- (1) Padėką Lietuvių So- 
mme ir antikomunistinei cialdemokratų Sąjungos C.
propagandai. Pav., Lietu- K. ir 19-tai kuopai už nuo- socialdemokratų organiza 

cija. Taigi tos organizaci
jos, jei bendrai pagalvotų, 
gal ir surastų būdą sudary
ti musų visų centrą.

Labai malonų raportą iš
davė vakarienės rengimo 
komisija. Svečių vakarienė
je buvo daug, todėl ir pelno 
kuopai liko 129 doleriai. 
Kuopa nutarė atsidėkoti va
karienės rengimo komisijos 
nariams ir už gerą pasidar
bavimą juos bei jas pavai
šinti.

Kuopa reiškė padėkos 
musų draugams Cliffsidėj, 
Union’e, Newarke ir Long 
Island’e, kurie gausiai atsi
lankė vakarienėje, o taip 
pat dėkojo ir brooklynie- 
čiams, kurie taip pat skait
lingai vakarienėje dalyva 
vo.

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

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

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

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

t

Sako, Bet Nedaro

Chicagos
jau ne paprasti žmonės, bet 

Draugas” su kunigai? Tik vienos para-.. • ' ~ X __ - •

Mielieirs draugams 

Jonui Pakalkai, Rimai 

Fakalkaitei - Čerkeliu- 
nienei ir Kęstučiui Čer
pę liunui, taipgi visiems 

giminėms dėl Magdale
nos Pakalk i enės mir
ties reiškiu širdingiau
sia užuojautą.

Kipras Bielinis.

Gera Dovana Kalėdoms
Jeigu jus norite savo giminei ar draugui pada- 

ką duoti, 
tams.

ryti gerą dovaną Kalėdoms, bet nežinot 
tai užrašykit “Keleivi” ateinantiems meta

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

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

Prašome adresuoti mums taip:

“KELEIVIS”
636 Broadway, South Boston 27, Mass.

jant strytkariais. Jei jau 
barti pasauliečius plačiai 
gyvenančius ir nenorinčius 
dipukų priimti, tai kaip la
biau reikia barti kunigus

‘žu iškai/o bažnytiniai tar-į nenorinčius savo brolius 
nai tikrai proletariškai? Ar Kristuje priglausti.
parapijos ir ligoninės yra 
Įvedusios bent sočiai securi
ty mokėjimus?

Kas yra tie, kurie vienaip 
kalba, o kitaip daro? Fa
riziejai.

Arba, štai popiežius skel
bia šventuosius metus, kvie
čia tikinčiuosius vykti Į Ro
mą aplankyti tam tikras 
bažnyčias, papoteriauti ir 
už tai gausią visuotinus at
laidus. O už nukentėjusių 
badaujančių žmonių šelpi
mą popiežius atlaidų neski
ria. Skelbiama, kari Romą 
aplankys per šventuosius 
metus gal trys milionai

Garsėja Vienas 
Pamokslininkas

Spalių mėnesio pradžioj 
atvyko iš tremties Chicagon 
kun. Antanas Petraitis, Ru-, žmonių. Tas galės atsieiti 
sijos komunistų baisumų maldininkams apie du bi- 
liudininkas. Jis yra pabė- ijOnu dolerių, 
gelis is mirties kolonos.', Kristaus moskolo šviesoje 
Keleto eržvilkiečių rūpės- ^je du bilionai dolerių išlei- 
čiu jis buvo išgelbėtas iš gtj kelionei į Romą neturės 
tremties ir apgyvendintas jokios vertės amžinybėje.

! Marrjuette Parko lietuvių pagaj Kristaus mokslą tik 
i parapijoj. Jautresnieji chi-, pįnigaj išleisti alkaniems ir 
cagiečiai jau sužinojo apie (badaujantiems šelpti tetu- 
jo vieną pamokslą. Štai kas; rė9 vertę dangu je. O jei 
man teko sužinoti is vieno, minėti du bilionai doleriii 
tą jo pamokslą girdėjusio/'butų išleisti supirkimui mai- 
Kun. Petraitis sakęs: Daug! sto produktų iš Amerikos 
žmonės kentėjo ypač i'rikš-i sandėlių ir nugabenimui al- 
čionys nuo senovės Romas kaniems ir badaujantiems 

Europoj ir kitose šalyse?
.................... . Taigi, šunkeliais eina Ro-

Rusijoj žmonės, o ypač|Tnos katalikų bažnyčios va- 
krikščionys, daug daugiau' daį ir tais pat šunkeliais jie 
kenčia, negu Nerono lai
kais. Kenčia žmonės ir Va
karų Europoj pabėgusieji
nuo šių laikų Nerono. Ken- Pakalbink biznierius p— 
čiančiųjų vargai didėja dėl aUkelbti “Keleivyje.” r>«- 
laisvųjų tautų apsileidimo, garsinti savo biznį tarp I*®- 
Amerikoj ir kitose kai ku-Į tuvių.

valdovų, tokių kaip Nero- 
nas. Bet dabar Sovietinėj 

o

veda žmones.
Laisvamanis.
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ijiuras 
Maikio su Totu

T Farmeriavimas Albertoje
“Nepriklausomos Lietu- Bankas reikalauja gražinti 

vos 24 nr. p. \. Kalėda pinigus. Pinigų pas ūkinin
ką nėra net nuošimčiam

Valentčna 
Tomkiutė, 

Marcijona Ūsienė, Aldona Va- 
leisaitė. Julijonas Valiulis, Jo
nas Varbielus, Jonas Vosylius 
ir Martynas Zaunačtis.

ir parapijos

i energingai rekomenduoja 
kurtis lietuviams Kanados 
žemės ūkyje. Parašyta la
bai gerai. Bet pasakojimas 
atrodo kiek vienpusiškas, 
nes piešiama tiktai “geroji 
pusė.” Gal autorius nese
nai atvvkęs ir dar nespėjęs 

' susipažinti su praktiškais 
ūkininkavimo klausimais 
plačioj Kanadoj.

Nesenai atvykę, aišku, 
pinigų sutaupų neturi, o 
kad ir turi, tai nežymiai. 
Seniau gyvenantys gal ir tu- 

! ri. kitas ir gan didokas są
skaitas bankuose. Bankuo- 

i se jis, tiesa, gauna labai 
mažus nuošimčius, bet tik
ras kad jo pinigai yra ir ne 
žus. Ir jis gali tuos pini
gus paimti bile kada. Įdė- 

1 jus pinigus i tokią bendro
vę. kaip kalba Valentas Ka- 

' lėda. jau paskolinusis nėra 
Į tikras, ar jis kada tuos pi
nigus atgaus, ir be garan-

mokėti. Bando ūkį parduo
kit bet niekas neperka. Ir

ma, ne kas metas taip būna, cyna, Kostas Jarašius, Jurgis Bronius Svogūnėlis, 
būna Kitosn viptosp Kasiulis. \ ytautas Kundrotas, Jonikienė, Luciakftokiėuukjnafm ***“• JM‘“S ,Kub.i-

«i kas oradeda ukininkau- Uus’ Ona *<u,ldrotiene> L,uda 
f1. ’ .“ E . , , Kuzmaitė, Jonas Lietuvninkas,

, ‘kl.Ja.Una Albina Lipčius. Pulcherija Mac-
skolinanti įtaiga atsiunčia kevii.iutė Joana Maižvs, Jsnis 
ekspertą apžiūrėti tokj ukp afcežis Beatriče M ikonas, Sta-

Dėti pinigus į naujai tve- s-vs Miniotas, Pranas Marcinkė- 
— Aleksas Pasperavičius,

Jonas Pileckis,
. . • « . ... , uividci i un.ac, Alfonsas Putna,ukP cia ūkininkavime jokios

Ir Maskvos Šnipai 
Prisipažįstai ffką gi, palikęs tą ūkį su gra- » iamą bendrovę, kaip kalba *****

šiaušiu gyvenamu namu ir alentas Kalėda, neturint 'V* *
kitais budinkais, tas uk? «a ūkininkavime jokios AX,.as Šatkauskas. Zinaida
mnkas pabėga. Ūkis lieka praktikos, tai as esu tikras, Simanskienė> Keistutis Sdab- Jugoslavijoj, Sara j evo 
nuosavybė skolinusios įstai- kad vargiai atsiras skolinto- Bronius šklierius, Elegijus mieste nuteista 10 Sovietų 
gos. e Toji įstaiga bando JU- Geros vietos, kur yra Sližys, Albertas Snarskis. Ona Rusijos šnipų. Teisiamieji 
nors išnuomoti. Du metu našus ūkiai, daugumoje už- Sneideraitienė, Antanina Stei- vra “baltieji rusai,’’ pabėgę 
kitas ūkininkas nuomoja, ir imtos ir perkant tokiose vie- mokas, Aleksandras Šukys, Ona nuo bolševikų ir paskui per 
galy gale ir tas pabėga.

karo jie persimetė į bolševi
kų pusę, priėmė Sovietų pi-

Paskui iau nė nuomininkas 
neatsiranda. Ir tokiu budu 
skolinusios įstaigos pinigai 
žūva. Minėtoj apielinkėj 
bus apie 30 tokių tuščių 
ūkių. žiūrint net koktu, 
tušti ūkiai, rodos, kad iš tik- 
nyų savininkus kas į Sibi
rą išvežė.

Prieš 10 metų atsirado 
ukyatninkas ir visus tuos 
ukius supirko už stebėtinai 
žemą kainą. Iš tų visų ūkių 
susidarė tūkstančiai akių 
žemės. Tas naujas ukinin-

tijos, nemanau, kad atsiras- kastų ūkių nesėja, bet ver

tose ukius, reikia mokėti Svirtunas, Bronius Vaičikaus- 
gerą pinigą. Geri ūkiai yra kas. Barbora Vaičaitienė, Alek-

sas Vakoslis, Elena Vilkevičiu-
jtė. Jonas Virbalas, Eugenijus .. . . ... T ,
Valionis, Juozas Vanagas. Jo- >«.vb« ir dirbo Jugoslavi- 

, . , ... nas Vilgalis, Birutė žiaušys ir joj Maskvos naudai, kaipo
visada užauga, bet ten ūkiai pijus Zorska šnipai. visi kaltinamieji

_____ prisipažino šnipinėję Mask-
Gruodžio 12 d. laivu “Gen- ™s naudai, o kai kurie po

etai Steuart" i Neu Yorką at- Sipazino šnipinėję ir nacių 
plaukė 67 lietuviu šeimos
Vokietijos. Atvyko:

apie Brooks miestą, kur 
yra Įvesta laukų irigacija 
(drėkinimas), tenai javai

fcrangųs.
Man rodos, kad naujai 

1 atvykusiems, pirm pradėt
savarankiškai ūkininkauti, 
pirma reikėtų susipažinti su 
ūkininkavimo sąlygomis 
dirbant pas kitus farmerius. 
O vėliau, susitaupius kiek 
pinigų, ateis laikas galvoti 
apie savarankius ukius, ge
rai susipažinus, kurioj sri
tyje naudingiau imtis far
merio darbo.

A. Vaisnis..
E. Coulee, Altą.

iš naudai karo 
mųjų tarpe

metu.
buvo

rp • •Teisia-
popų ir

Edvardas Adomkevičius, Pet- motenj ir visi be išimties 
ras Aleksandravičius, Adolfas prisipažino prie visų kalčių. 
Andriulaitis, .Jonas Ardickas. Visi kaltinamieji nuteisti 
Pijus Augustinavičius, Vytau- nuo 3 iki 20 metų kalėjimo 
tas Aukštinaitis, Eleterius Ba- už davinėjimą Maskvai Ži
linskas. Viktorija Balandaitė, njy apie Jugoslavijos ukj ir 
Pranas Balčiūnas. Stasys Bai. ka;.įuomenę
sys, Antanas Bartasiunas, Pet- .
ras Brachnas. Jonas Brinkma- Prisipažinimų paslaptis 
nas. Olga Botyrius, Mečys Bur- JUgrOSlavijoj yra ta pati, 
kauskas. Raimundas Chainaus- kaj jr į,oĮgevikų valdomuo- 
kas. Jurgis barniJonaitis Pet-; kraštuose. Jugoslavijoj 
ras Dirda. Antanas Dumbrvs, . , .. . ... y , .
Jadvyga Calinienė, Zenonas Ge- val<’° Z,aUn d’^tura kuri 
lažius, Jonas Gterstikas. Adam suimtuosius žmones kankl- 
Gindulis. Albinas Girdauskas. nimais ir išniekinimais pri- 
Aleksandras Grantz, Jurgis verčia “prisipažinti” prie 

J Gricevičius, Jonas Gudėnas, butų ir nebūtų prasikalti- 
Bronius Ivanskis, Augustas Ka- mu. Tito parodo, kad Mas-

tų tokių skolintojų.
Ūkininkavimas čionai vi

siškai skirtingas nuo Lietu
vos. Naujų pieninių ar kokių 
akcinių bendrovių nėra rei-

bus pa- nių nėra. todėl 
nereikalingos.

—Bet jeigu jus neturit |kaIo tverti, nes tos 
parapijų nei kliostorių, tai nės yra jau ikvaliai. 
kur yra jusų žmonės? Man pieniniu tai tikrai 
rodos, kad kun. Urbanavi
čius ant šito Įjunkto turi tei- 

i sybę. Jis sako, kad visą 
ir tėvui neturi gero jūsų mokslą suvirškino Sta- 
Tamsunu, girtuok- linas ir dabar

liu kolioja. | jokios pademenijos po savo, au
—Jes, Maike, tas tai jau Kojom. Kitaip pasakius, netoli Eart Goulee

biski tu-mucb. Rodos, aš Stalinas padarė jums kaput. ! karta užlipau ant vieno 
visada buvau viernas pa-
rapijonas, ir ne vieną pen- .. . , , . .
kine bažnyčiai apieiavojau. c,us’ talP Pat kl-vstl tevas' 
tai jau galėtų žmoniškai pa
bagaslovyt ir nors 100 die 
nų atlaidų suteikti, o dabar
taip nekrikščioniškai išsi- . . .....
keikė, ir dargi per katali-J?u ateIna , slan-
kišką gazietą. Artimo mei- d!en -v,'a .1 g?0M00 orga- 
ia., » nizuotu darbininku. Pnes

—Artimo meilė, tėve. vra šitą ^ėgą klumPa >u ne tik’ T°ks t?,artas ,ta.ls pigiais lai 
’ ’ ‘ tai stipriausios kapitalistuikais tlkĮgurėjo kai-

korporacijos, bet su ja skai
tosi ir šalies valdžia su

—Na, tai tegul 
garbintas, Maike!

—Gali būt ir negarbintas, 
tėve.

—Šiur. tu visada man 
priešingas. Ne už dyką 
kun. Urbanavičius vadina 
tave “akyplėša.”

—Jis 
žodžio.

ciasi vien gyvulininkyste. 
Laiko daug tūkstančių gal- 
vijų ir užaugintus parduo
da mėsai. Žemesnėse vie
tose dar atsiranda šiek tiek 
žolės. Iš kalnų yra ište-

jeigu salia jų 
naujas, tai tek 
stipriausią konkurenciją.
Aš turiu galvoje Albertos 

jus neturit iprovinciją>

P Yr)ač!kan^H šaltinių, tai būva 
.•gyvuliams atsigerti vande- 

sutversim dar™’ Žiemos metu iš kitur
lmiii uai
atlaikyti Jagonu? ?,eno ar

šiaudų ir tiem galvijam po 
laukus išmėto. Naujas ūki
ninkas verčiasi visai gerai

Naujieji Lietuviu 

Transportai
Gruodžio 9 d. laivu “General ralius. Olga

—Klvsta kun. Urbanavi- 
us

Net kapitalistinė spauda, 
kuri socialistams neturi ma
žiausių simpatijų, atvirai 

kad socializmas
ateina.

dien yra 17,000,000 
nizuotu darbininku.

išsi-; P n pažįsta

Aš jos nie-tuščias žodis 
kur nematau.

—O ar tu matai ką nors 
kita?

—Taip, tėve, aš matau ?? . ,
daug pavydo. Kunigas L’r- C11u.m ^akt^ nematot, tai
banavičius pavydi, kad 
žmonęs prisiunčia tėvui au
kų tabakui nusipirkti. Dėl
to ir koliojasi.

—Ne, Maike, aš mislinu. 
kad čia šuva yra kitur pa-! 
kastas. Matai, tu neini baž
nyčion ir dar kunigus kriti
kuoji. Bet blogiausia yra 
tas, kad žmonėms tos kri
tikos patinka. Taigi dėl ta
vo liežuvio ir aš gavau per 
kuprą.

... ... ..............  ,CIV1<«1 v Kerai- — Karpovaitė, Vin-
mciją, kurioje g>\ enu -r pa(įaro ffražau« Delno i Taylor ’ * New York^ atvyko cas Kasaifcs, Irenijus Krasaus-
daugeli metų. Prieš 17 P . . , . . , '62 lietuviu šeimos iš Vokieti- kas. Juozas Kudirka, Leonar-t>et iki tas naujas ūkininkas ..7, , v . . .• ... į - - . , . jos. Atvyko: das Kutkus. Juozas Leseckas,

l. f • «w.ei Pe*ni\*g3 Uršulė Andriušaitienė. Juo- Leonas Litvinas. Robertas Ma-
kalniuko ir užtikau visai i - ūkininkų pirm Ankudavičius, Jonas Anta- jauskas, Vincas Masalaitis.

Llkl n.H” * n<U. L15. V/Ii3 VI Vilki *▼! 1S1U IlčtS,
bet' Kitose apielinkėse yra la- nas Baranauskas, Vladas Be- junas. Henrikas Pamataitis, jis nesijaučia kaltas ir vei- 

1 bai derlingu Žemių bėt vra ^nauskas. Pranas Bičiūnas, Vladas Peleckas. Eduardas Pet- kęs tiktai, kaipo Sovietų pi- 
kitų savo rūšies ligų. Pa-

kvos bolševikų išgaunami 
“prisipažinimai” nėra Mas
kvos budelių monopolis. 
Vienas baltasis rusas kalėji
me prieš teismą nusižudė, 
palikdamas raščiuką, kad

mas puikiai Įrengtas, 
tuščias, rodos, kad tas gy
venamas namas net iš 10 
kambarių, ir tikrai moder
nus. Toliau ant kiemo sto-Į 
vi tuščias tvartas ir visai! 
mode miškai pastatytas.

Brazionis, Genovaitė kevičius. Mečys Petrauskas. Jo- lietis. 
Stasys Butkevi- nas Puodžiūnas, Vilius Puo- 

Petras Četkauskas, Anta- džius. Bernardas Pūras. Stasys 
Alicija čižaitė. Keliuga. Kazys Šablevičius. Kos- 

Vytautas Domaševičius, Jonas tas Seklaitis. Ona Serapinas,

Vladas

vyzdžiui, apielinkėj Peace ?j^raltiene’ 
River. už Edmontono mies- "U“ ciuprinskas

nuot apie S2.000. o gal ir ir V1S1 javai nušąla, 
daugiau. Šalia tvarto stovi

prezidentu priešaky. jejgu ristininkai, kiaulidės k’ kiti 
tėvas su kunigu Ūrbanavi- budinkai. Bet viskas tuščia.

nė gyvos dvasios nėra. Kur 
gi savininkas šio gražaus ir 
modernaus ūkio dingo? Gal 
ji i Sibirą išvežė? Ne. ger- 

—Yeidiminut, Maik! Ne- biamieji, jo į Sibirą niekas
sigirk svetimom plunksnom.'
Juk unijos nėra socialistų

abiem reikėtų duot i kup
ra. kad akvs atsidarvtu.

partija.
—Bet unijos yra socialis

tų organizuoti darbo žmo
nės, tėve. Socialistai visa
da skelbė: “Darbininkai, 
vienykitės! Jus neturit nie
ko pralaimėt, tiktai pan
čius. o laimėti pasauli!”

—Bet tai nieko nekenkia. Kol Amerikoj unijų dar ne-
tėve. Jeigu dažniau gau
tum per kuprą, gal tada 
akys atsidarytų—gal nors 
senatvėj pamatytum pasau
lį tokioj šviesoj, kokioj jis 
ištikrųjų yra.

—Nesuprantu, vaike, ką 
tu čia nori man pasakyt.

—Aš noriu pasakyt, kad 
pasaulis eina prie socializ
mo. bet tėvas iki šiol dar to 
nematei.

—Najau nesikvolyk, Mai
ke, su'savo socializmu. Pa
rodyk man nors vieną so
cialistų parapiją, jeigu svie
tas eina su jumis.

—Socialistams parapijos 
nereikalingos, tėve.

buvo. socialistai turėjo at
skirą partiją: bet kai pra
dėjo kurtis unijos, jie per
ėjo i unijas ir tenai dabar 
veikia. Tai yra didesnė jė
ga, tėve, negu visos parapi
jos sudėjus krūvon.

—Palauk, Maike, aš da
bar noriu pamislyt pats vie
nas.

—Gerai, tėve. pagalvok, 
gal tada praregėsi ir pama
tysi i kurią pusę gyvenimas 
eina.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas

to toliau į žiemius. Labai
derlinga žemė, ir lietaus ten Dagys, Antanas Dirgėla, Bro- Antanas Šilingas. Steponas 
visuomet yra, bet kaltais nius Draugelis, Vilius Fetingis. Stankus, Jonas Štaras. Antanas 
liepos mėnesį užeina šalnos Aleksandras Gasiunas, Zenonas Stonys. Jonas Steponaitis. Sta-

$250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei 
Tu, Tautieti, prisidėsi savo

Žino- Gobis. Ignas Imbras. Julius Ja- sys Stulpinas. Stasys šurkus, gera auka!

nevežė. Bet visgi ūkis tuš
čias ir jo niekas nenaudoja. 
Plačiau man pasiteiravus 
paaiškėjo štai kas:

Prieš daug metų atvyksta 
iš Jungtinių Valstybių pa
siturintis pilietis, apžiūri 
žemę, kuri pasirodo labai 
derlinga. Pasistato gyve
nimui namą ir visus kitus 
bud inkus geriausius. Susi- 
perka visas reikalingas ūkio 
mašinas, gyvulius, ir jau 
ketina pradėti ūkininkauti. 
Ant galo pritrūksta pinigų. 
Negaliu tikrai pasakyti, ar 
iš valdžios, ar iš privatiškos 
Įstaigos dar gauna paskolą. 
Sėja žmogus, dirba ūkį, au
gina gyvulius, ir galų gale 
žiuri, kad niekas neišeina. 
Mat šioje apielinkėje pap
rastai lietaus drėgmės trūk
sta. Svkį į kokius 5 ar 10 
metų tai pasitaiko metas, 
kad drėgmės užtenka. O 
dirbtinio vandeniavimo nėra 
įtaisyto. Ir tokiu budu sėja 
tas ūkininkas, bet rudenį 
piauti nėra kas. Bando ki-

This faster Service at the šame low rates...
TYPICAL LONG DISTANCE RATES* FROM DOWNTOWN BOSTON TO:

Dėkui tau
Gerbiamoji Naujoji Anglija

“Aš norėčiau tau pasakyti, kaip mes esam 
dėkingi, kad tūkstančiai tavo žmonių paėmė 
laiko aplankyti musų naują lx>ng Distance 
Centrą. Tu parodei, kad tau Įdomu yra pa
matyti ir suprasti naują skrutulio sistemą 
ir nuolatinę iš jos naudą Naujosios Anglijos 
bizniui ir bendrai visuomenei.

“Nes toks yra projektas, kurį mes vykdom 

?<aujosios Anglijos gyventojams.
“Jie matė kiek telefoną yra pagerinęs tele

fonistės sk rutulys tolimam pasikalbėjimui. 
Ir jie matė kaip stebėtinas greitis duoda jums 

tolimą susisiekimą kartais GREIČIAI' KAIP
KEIT EIASDEšIMTS - PENKIOS SEKUN

DĖS. Kas svarbiausia, jie pamatė, kad 
ne vien tik trobesiai ir Įrengimas su

daro jų telefoną, bet žmonės— 

daug išlavintų telefono žmonių. 

“Kai norėsi kitąsyk toli telefo- 
nuoti, pašauk long distance opera-

to. ką, o ji atsilieps—kaip ir visada—draugiš
kai. gatava jums patarnauti.“

n®r®ika!in«os? J ir žiauriai naikinamas. Pri- "„vėl pasekmės tos
—Todėl, kad jie neturi pačios. Plauti nėra kas.

popiežiaus dvaro su tuks- Sldek savo darbu trauka Dirva ūkyje puikiausia ir, 
tančiais tarnų, neturi vys- prie jo išlaisvinimo. Aukas amerikiečio akimis žiūrint, 
kupų, neturi davatkynų ir sjųstj Amerikos Lietuviu itai turėtlI Serai augti. Gau- 
kitokių dykaduonių, kuriuos Tarvh • 17<?q ~ . Z na kartais tas ūkininkas la-reikėtų maitinti. Pas sočia- Ta^a1’ 1,39 So- Halstedibai puikius javus, bet tai 
listus kiekvienas duoną už- st., Chicago, III., ar vietos tik kartą į 7 metus. Toliau

’irba sau pats, dykadu^- ALT skyriui. ir vėl sausmečiai prasideda.

i: 6 p.m.-4.30 «.m.

N«w Mass
Greenf'«ld' Mass 
Miami.fla . , ... 
Wh»teRi*«rJct ’Vt,
Chicago. I11-

t 6 p.m.-
4 30 O m

W««lrdovt Alt 4ov

75c 45c Laconia. N.H. 50c 35c
40c 35c Lewistoo, Me. 65c 4Oc
55c 40c Los Angeles. Cal. $2.50 $2.00

$1.95 $1.55 Providence, R.l. 35c 26c
55c 35c Biddeford. Me. 50c 35c

$1A5 $1.25 New Heven, Conn. 60c 40c
•3 i
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PakeliuijjLmeriką
VI - | —Nuo šios dienos stovyk-

Su geriausiomis viltimis, la uždaryta neaprėžtam lai- 
kad neilgai busim Grohno kuL Ar suprantate? 
stovykloje, laukėme, jog už —Suprantame,—visi cho-
poros dienų mus paruoš to- lu atsakė i vado klausimą. 
Ūmesnei kelionei i Breme- ~Kas bandys lysti pel
ną. Tam ir įrodymų buvo J ^Sbuotas vielas, kad išei- 
Tarp kitko ant vienos ba- 11 > miestą, bus smarkiai 
rako sienos, tari) daugelioI baudžiamas. Ar supratote?

—Supratome!
—P i e t u m s pasibaigus, 

žarnų į Australiją, sąrašas, gausite skudurų ir vandens 
Išvykstančiųjų tarpe ir lie-jir ture*lte išplauti barakų 
tuvių buvo. Virš to sąrašo šnndis, kad butų švaru. Ar 
kabojo plakatėlis su sekan-' suI)iat°te?
čiais žodžiais: “Paskutinis! SlU* Patvarkymą mažes- 
balius Europoje.” Taiaus-'nis zmoniM kiekis suprato 
tralai atsisveikinimui su'ir įsakymas į jį “Suprato- 
Europa ši balių buvo suren-ime buvo gan silpnas, 
o-ę i Visi įsakymai su atitinka-
*’ Nuo senai via žinoma, "?u atsakymu buvo atkalbė- 
kad gražiausius žmogaus;ti, kaip litanija ir vadas 
užsimojimus ir galvojimus Pasisalino, palikdamas ne- 
raguotasai vienu akies malonų jausmą, kad teks
mirksniu suardo, užtai lie-l sv®lst,‘ «n,n.dls ,be J0!?0 
tuviai ir sugalvojo tokią lelba ? tokiuo karstu laiku 
gražią patarlę, kad—žmo- P*akaituoti.
gus šaudo, o velnias kulkas' Mums bai ako K vien- 
gaudo. Su mumis panašiai 
atsitiko. Kai sekančią die
ną pakilome nuo pairusių 
čiužinių ir girgždančių lovų 
ir kai kas iš ankstyvųjų jau 
buvo apėjęs stovyklos rajo
ną ir grįžo i baraką, su jais 
drauge atėjo stačiai siau
binga žinia, kad stovyklos 
vartai aklinai uždaryti, kad 
juos saugo -stovyklos polici
ja ir jokio gyvo žmogaus iš

skelbimų, buvo iškabintas 
200 žmonių pavardžių, ve-

KELEIVIS, SO.BOSTON
OPERACIJA PRIE TELEVIZIJOS

John Hopkins Universitete Baltomrėje daktarai darė painią operaciją, kuri buvo per
duodama televizijos bangomis, kad daktarai visur galėtų susipažinti, kaip tos rūšies 
operacijos yra daromos.

ta 20-čiai ligonių ir pasiųs* ir 2 pakietai seneliams po
ta į ligoninę Miunchene, 20 sv. pakietas. Maistas
vardu Lietuvių Ligonių Ko* siunčiamas Lietuvių Komi* 
miteto. Itetui Schwaebisch Gmuend

Po baliaus kuopa turėjo: stovykloj.
susirinkimą ir paaukavo is Jei daugiau SLA kuopų 
kuOpos iždo $25 dėl DP lie- pasektų tokį pavyzdį, tai 
tuvių senelių ir jaunamečių. butų garbingas žygis ir mu
ir už tuos pinigus buvo nu- sų suvargę tautiečiai Vokie- 
pirktas kenuotas maistas ir tijoj nesijaustų užmiršti, 
pasiųsta 2 pakietai vaiku-į Mrs. V. Aperones,
čiams po 21 svarą pakietas, SLA 304 Kuopos Sekrr.

Bosai ir Klapčiukai

Rusijos komunistų parti
jos centro komiteto orga
nas “Pravda” spalių 29 d. 
paskelbė straipsnį, užvar
dintą “Neatidėliojamas Že
mės Ūkio Darbuotojų Už
davinys.” Pravda kalba 
aukščiausiųjų ir vyriausiųjų 
vadų lupomis, tai jums ne 
“Vilnis” ir ne “Laisvė.” To
dėl pasiskaitykite, ką tie

gungiams buvo didelis pa
vojus, kad švaros atžvilgiu 
busime paskutinieji, nes 
pas mus nebuvo jokios tvar
kos ir net paprasčiausios 
valdžios neturėjome, žo
džiu, gyvenome, kaip tikri 
laukiniai. Vandens buvo 
maža, gautieji skudurai su
plyšę, ir kiekvienas pradė
jo švarinti nedidelį plotelį 
tik apie savo lovą, bet ne
trukus įsismaginome ir, ne-

ir nustatydavo visus to ba- tų besilinksminančių žmo- abortų darymą nuo 4 iki 7 vacjaį šneka apie savo avi-
rako papročius. Prieš va- nių vargas. Iš ūgio ir veidų metų kalėjimo, bet greit bu-' ~
karą šis jaunimas pradeda-! daugeliui jų nedaugiau 20 vo paleistas iš kalėjimo', ‘ Laikraštis puola kolcho-
vo rūpestingai valyti savo metų amžiaus. Jau keturi “ant žodžio.” Sekančiais/ va<iftwU« » mAklM ia«rupestingai
švarkus, batus ir viską, kas 
tik valytina, mat tai reiškė
ruošą vakariniam baliui, atsidūrė čia Vokietijoj 14- teistas nuo 2 iki 7 metų ka 
Besivalantieji visuomet gar- lo metų amžiaus bebuda-' Ietį. 1941 metais jis vėl čiaugi žemės ukio dalykų, 
šiai šnekėdavo ir po kiek- mi, kada atvežtieji sunkiai buvo nuteistas 18 mėnesių ^ rQ(jo kokia juose tvar- 
vieno normalaus žodžio dirbo vokiečių karo pramo- kalėti, 1943 metais vėl gavo ka “Pravda” rašo: 
sekdavo vienas arba du len-'nėję .ir ūky, o DP “stone”’18 mėnesių kalėjimo. Tai
kiško keiksmo terminai, bebūnant taipgi ne pyra- tikras abortų kankinys.
Neapsiimu aš čia tų keiks- gaiš maitinosi, todėl čia re-J Prieš Daktarą Kaškiaučių

... ., . . . . . .. . , zų vadovybes ir mokina jas,metai, kaip pasibaigė karas, 1923 metais, jis ir vėl buvo kag if į. darytina Per 
atsieit daugelis to jaunimo areštuotas už abortus ir nu- 2o su viršum metų kolcho

zai neišsimokino papras-

“Ir taip, Tūlos apygardoje 
1949 metų rugsėjo 1 dienai

mų .pakartoti, bet kai ku- tos giažiai nuaugusios fi- liudija tulas Felice Ruffolo,i daugiau nei du šimtai kolcho- 
stovyklos neišleidžia! Gan- Y.UI\US ,,, uc- riais požiūriais lenkai ne-gūros, puošnus rūbai, čia kuris sakosi nugabenęs vie-, n ‘„^dešimts
das sekė gandą. Komenta- zluri.nt. tautybių skirtumo, blogiau keikiasi už rusus, buvęs ir esamas vargas šok- ną 24 metų mergaitę pas- kolchozu neturėjo avininkys-
vome įvairias stovyklos už- Slazlal ir sutartinai išvalė-|tai didelis tautos požymis, dina tokį pat vargą ir stu- Daktarą Kaškiaučių lapkri-’ tės fal^ų ir daugiau

me savo didįjį baraką. j Apie 12 valandą nakties, mia nykias stovyklos dienas čio 19 d., ten jai buvo pa-į šimtų kolchozų neturėjo 
Viltis, kad stovyklos var-;SUgrįžusieji iš baliaus, savo ir laukia laisvo kelio į Aus- daryta operacija, bet po to paukštininkystės farmų. Ka

tus greit atidarys žuvo. Die- Į garsįOmis šnekomis ir sul- traliją, laukia kada pateks mergaitė, lapkričio 23 d.,
nos metu vieni nuobodžia- j tingais keiksmais sužadin- į laisvę, nes žino. kad lais- mirė.

darymo priežastis, bet vis
kas buvo labai paprasta: 
viename barake vaikas bu
vo susirgęs difteritu. Tą 
vaiką tuojau išgabeno i li= 
goninę, baraką apstatė po
licija, kad nieks jo gyvento- . . . . , . .• -- •* • x .ii viai tuojau sudarė savo koiu neišeitu i stovyklos kie-1 , . . . . .mandą ir rangėsi su visais ma, gi pačia stovvkla akli- . « . ®... o‘ 6 1 * kas tik pasireiske. Sporte

lietuviai atkaklus, jie sten
giasi pirmauti ir visus nu
galėti. Net lietuvės mote-

vo, kiti gulinėjo, bet buvo ir 
tokių, kurie tuojau pradėjo 
visokias žaidvnes. Lietu-

nai uždarė. Dienos buvo 
šiltos ir gražios, aplinkui 
tęsėsi gražus laukeliai ir 
pievos, o čia apie 700 žmo

davo miegančius ir privers- vuose kraštuose bus sočiai; 
davo tolerantingai porą pa-: pavalgęs, 
pildomų valandų klausytis; Antrame » eilės YMCA 
keiksmų šedevrų. Besiklau-i klubo baliuje pasirodė jau-; 
sydamas tų kalbų priėjau nas lietuvis gydytojas, pa-i 

siųstas iš zoninės IRO or-Į 
ganizacijos, kari ištirtų mu-i

Newarkiške.

AKRON, OHIO

Dipukų Neturime

lugos apygardoje tai dienai 
virš penkių šimtų kolchozų 
neturėjo kiaulininkystės far
mu, = c e Daugelyje Gorkio, 
Kuibyševo, čkalovo, Tambo- 
vo, Saratovo ir kitų rajonų 
kolchozuose nekaip klostosi 
reikalai su gyvulininkyste.“

rys eidavo Į žaidynes, kadniu buvo pasmerkti sėdėti . .. ,i .-i x , paraginti vvras drąsesniaisuz tu prakeiktu spvgliuotu-i i..‘j* - r.» būti—moterys mat žino vy-
jų \ieų. ! riškių silpnybes. Kaltais į

Pietų metu į gan eid\ia>'tag žaidynes įsijungdavo ir 
valgomąsias patalpas ateJ(>, prancuzas, bene DP emi-
pats policijos vadas, mums 
jau žinomas vengras, jis 
aiškiai norėjo prabilti į čia 
susirinkusius I)P piliečius, 
kurie savo garsiomis kalbo
mis kėlė toki gvoltą, kad už 
poros žingsnių nesigirdėjo 
ką geras kaimynas sako.
Kad nutildyti kalbančiųjų

prancūzas,
gracijos karininkas ir su 
malonumu mėtydavo ka
muolį. Tas prancūzas sun
kiai tarė lietuviškas ištekė
jusių moterų pavardes ir, 
kai susipainiodavo, pats 
nesusilaikydavo nuo juoko.

Vakarais YMCA klube 
keliamą ermyderį ir duoti i būdavo šokiai visiems. Čia 
galimybę pačiam gerbia-j galima buvo valandą kitą 
maru vadui prabilti Į sto-; prastumti, bet dienos metu 
vyklinę visuomenę, vadą ly- tekdavo tūnoti barake, ret- 
dėjęs nepaprastai didelio karčiais mesti žvilgsnį pro 
ūgio ir gražios sudėties es- langą, kaip už vielų atrodo 
tas policininkas turėjo iš erdvus ir gražus pasaulis, 
visų plaučių ir nepaprastu Musų barako “K” gyvento- 
balsu surikti, kad nutildy- jai, daugumoj jauni, be iš- 
ti šį šnekančių žmonių šir- imties viengungiai ir visiš- 
šyną. Tuomet vadas visai kai šio “stono” verti vyrai, 
aiškiu balsu prabilo: Čia vyravo lenkai, tad jie

išvados, kad tie rastųs keik
smai būdavo ne vien tik ganizacijos, kari ištirtų mu-j Akrone yra kelios lietuvių
tam vartojami, kad keikti, sų stovyklos uždarymo prie- draugijos, bet veikimo ma-’partijos ir sovietiniai orga- 
bet kad pati kalba butų sul- žastis. Tame haliuie gvdv-Įža tėra. Priežastis gali bu-j nai nesiėmė priemonių prieš 
tingesnė, daugiau itikinan- tojas lietuvis išvedė į šokį ii ta, kad musų senieji vei- raguočių išnaikinimą (raz- 

stovyklos gydytoją, jauną, Rėjai pavargo, o jaunimą
bet apistorį armėną. Bešo- sunku pritraukti prie darbo 
kantiems išprakaitavusiems’organizacijose, gi naujųjų 
gydytojams, susirinkusi ba-jateivių lietuvių (dipukų)

ti, o kartais kad ji atrodytų 
draugiškesnė, nei papras
tai. Kitaip negalima buvo 
suprasti, kodėl kalbantysis 
į savo draugą ir švelniai va
dindamas jį vardu prie to 
vardo pridėdavo ne kokį 
nors “psiakrew” ar “psia- 
kosc,” bet užriesdavo tokį 
žodeli, nuo kurio pašali
niam ir nepratusiam būda
vo gėda. Šią lenkiškų keik
smų studiją teko klausytis 
daugiau nei savaitę, todėl 
savo išvadas laikau teisin
gomis.

lihė visuomenė iškėlė ova
cijas. Šios vielomis apdeng
tos stovyklos ypatumas, 
kaip matote, reiškėsi dide-. 
liu demokratiškumu. Čia bu
vo bloga vaikams aikštelė, 
čia veikė YMCA kalbų kur
sai, šios Įstaigos klube loš
davo kortomis ir šachma
tais, skaitydavo laikraščius, 
čia visuose santykiuose vy
ravo savotiškas paprastu-

‘Pravda” išmetinėja, kad

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

Vakarais eidavom į mas. Iš čia DP keliai ėjo 
YMCA klubą. Čia būdavo į Australiją, Kanadą ir 
imituojami dideli ir puoš-;JAV. Tik už savaitės atsi- 
nųs restoranai: palei šonus
išrikiuoti staliukai sve
čiams, kampe pora vyrų su 
armonikomis, vidurys lais
vas šokantiems. Kas nešo
ka — sėdi prie staliukų, 
gurkšnoja alų ar vandenį, 
sunkiai ryja tvankų ir pri- 
kvėpuotą orą ir stebi, kaip 
viena po kitos besisukda- 
mos praeina pora po poros.
Smagu stebėti šokančius, 
studijuoti jų veidų išraiš
kas, bendras laikymasis ir 
iš viso to daryti sprendimus 
apie šokančiųjų nuotaikas.
Jei vyrai rapestingai šveis- 
davosi batus ir valydavosi, 
tai ir moteriškoji dalis ne
mažiau tiems baliams ruoš
davosi. štai bešokančios 
mergaitės dėvi ne tuos per- 
keliukus, kuriuose jas sutin
ki stovyklos kieme, čia ir 
veidukai kai kuom patepti 
ir čia kitokia jų laikysena.
Bet kai atvdžiai įsižiūri į 
bešokančiųjų veidus, rubus

pas mus nėra. Jų nėra to
dėl, kad jiems niekas nepa
siuntė darbo ir buto garan
tijų. Turime čia ir pasitu
rinčiu lietuviu, bet visi bi- 
jo, kad pa kvietę lietuvius iš 
Vokietijos jie nepasidarytų 
sau iškaščių ar keblumų. . . . 

—o—
Kalbant apie draugijų 

gyvavimą, noriu pasakyti, 
kad vietos Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubas rengia 
Naujų Metų pasitikimą— 
balių, gruodžio 31 d., 7 vai. 

darė šios stovyklos vartai ir Į vakare, 1241 Svveitzer Avė. 
galima buvo laisvai naudo- Rengimo komisija maloniai 

kviečia Akrono ir apielin-tis artimiausia erdve.
Delta.

KorespondencijoS

kių lietuvius skaitlingai da
lyvauti.

B. Yarašius

BUFFALO, N. Y.

Dr

NE W ARK, N. J.

J. Kaškiaučius Buvo 
Suimtas, Kaltinamas dėl

Mergaitės Mirties

SLA 304 kuopa lapkričio 
mėnesį turėjo šokių vakarą 
ir DP I)r. Vaitėno sumany
mu buvo padalyta rinklia
va dėl ligonių DP lietuvių 
sergančių džiova Vokietijoj.Gruodžio 2 d. policija 

čia buvo suėmusi Daktarą Surinkta aukų $34. Už tuos
Joną Kaškiaučių už nelega 
lišką abortų darymą ir dėl 
vienos 24 metų mergaitės 
mirties nuo aborto. Dr. 
Kaškiaučius sakėsi nekaltas 
ir, užstačius $2,500 belą, jis 
gruodžio 5 d. paleistas iki 
teismo į laisvę.

Pr. Kaškiaučius, žinomas 
bolševikų veikėjas, jau ne 
pirmą kartą pakliūva i bėdą 
dėl abortų darvmo. 1922

pinigus nupirkta kenuoto

ir laikyseną, matai koks čia'metais jis buvo nuteistas už

bazarivanije), kitaip tarus, 
prieš raguočių išspekuliavi- 
mą. Laikraščiui, matomai, 
gėda prisipažinti, kaip ir 
kuriems reikalams gyvuliai 
iš tų kolchozų išnyksta, bet 
vienoj vietoj dviem eilutėm 
jis švelniai pasako, kas su 
tais raguočiais atsitinka, 
būtent:

“Reikia neatidėliotinai su
stabdyti kenksmingą gyvulių 
skerdimo ir jų pardavimo 
praktiką.”

Aišku, kolchozininkai al
kani, jiems stinga mėsos 
produktų, tad tie alkani! 
žmonės iš kolchozų vadovy
bių susiranda priemonių ir 
argumentų, kaip pateisinti 
gyvulių skerdimą.

Nors po 20 metų Rusijoj 
“tarpsta ir klesti” kolcho
zai, bet šimtai kolchozų ne
susipranta užveisti kiaulių, 
paukščių, avių ir net raguo
čius be jokios atodairos nai
kina. “Pravda,” galingiau
sios komunistų partijos or
ganas, rašo, kad žemės ukio 
ministerijos, partijos ir so
vietiniai organai:

“Neišpildo plano ir neor
ganizuoja surinkimo ir sudė
jimo j prėslus šiaudų ir pa

ti. kiek turima pašarų ir pri
valu nustatyti jų sunaudoji
mo tvaiką. . ..”

Taip piktai šneka “Prav
da,” o tas rodo, kaip ver
čiasi kolchozai ir kuo jie 
serga. O toliau seka tos 
pačios “Pravdos” pasisaky
mai, kurie rodo, kaip bolše
vikai kolchozines ligas gy
do. Ji sako:

“Partija ir vyriausybė pa
tvarkė, kad darbo apmokėji
mas farmose butų tvarkomas 
sąryšyje su primelžto pieno, 
su nukirptos vilnos kiekiais, 
su gyvulių svorio padidėji
mu ... tai partijos, visų so
vietų, komunistų ir komso- 
molcų vyriausias uždavinys 
kaime.“

Gerai įsiskaitykite šį par
tijos ir vyriausybės privalo
mą nutarimą. Kolchozai 
vasarą neapsirupino paša
rais, net nežino, kiek paša
rų turi ir kaip juos naudoti, 
tai iš blogai šeriamų karvių 
ir bendrai iš silpnai laiko
mų raguočių ir kitų gyvulių 
nei pieno, nei svorio, nei 
vilnos negausi, bet kolcho- 
zininkams bus mokama nuo 
gauto tų produktų svorio, 
išeina, kad kolchozų bėdos 
sukraunamos ant žemės 
ukio darbininkų pečių, ki
taip tarus, žemės ūkyje so
vietiniai mandragalviai įve
da akordinį darbo apmokė
jimą tokiose žemės ukio 
srityse, kurios priklauso ne 
nuo darbininko.

Pavyzdžiui, sovietiniai 
auksaburniai garbina kol
chozų karvių melžėjas ir 
gyvulių šėrikus, bet kuo 
kalti melžėjai, jei gyvuliai 
neturės pašarų? Ir tokį nu
tarimą padarė vadinama 
“darbininkų partija” ir jos 
pastatyta vyriausybė.

Demokratiniuose kraštuo
se tokius patvarkymus svar
stytų spauda, darbininkų 
unijos ir krašto parlamen
tai, o “liaudiškieji demo
kratai” liaudžiai nedaly
vaujant susirinko ir paskel
bė milionus kolchozininkų 
liečiantį potvarkį, štai tau 
ir “demokratija”!

Ko verta bendrai kolcho
zinė ukio sistema, jei ji iki 
šiolei tokį paprastą dalyką 
nenugali? O nenugali to
dėl, kad kolchozininkai— 
žemės ukio darbininkai— 
yra visiški vergai, bebalsiai. 
Kai sovietų vyriausybei ir 
komunistų partijai nesise
ka, šios dvi galybės visuo
met atsigrajina ant liaudies 
ir kerpa jos nususintą kailį 
iki gyvo kaulo.

(Pabaiga ant 7 pusi.)

maisto 106 svarai, padaly- šarų. Reikia tuojau išaiškin- vj.

Pakalbinkite kaimynu* ir 
draugus užsisakyti “Kalei*

Žodynas-Geriausia Dovana Švenčių Proga...
.Ja lygiai džiaugsis ir nesenai atvykęs tremtinys, ir čionykštis lietu
vis. Tai jusų artimojo, draugo, prieteliaus ateitis!
A. Labo lietuviškai angliškas-anliškai lietuviškas žodynas gauna
mas pas

DR. D. PILKĄ
546 East Broaduray, So. Boston 27, Mass. (52)



L

I*

Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

APIE VISUOTINĄJĮ KONGRESĄ
Kadangi Moterų Skyrių- mandatų komisijoj, bet jų 

je dar nebuvo nieko rašyta vardų neteko sužinoti. Kon- 
apie buvusi Visuotinąjį greso bankiete svečius ža

vėjo malonus Barboros Dar-j 
Publika jai gau-

Amerikos Lietuvių Kongre
są, kuri Amerikos Lietuvių lys balsas.
Taryba buvo sušaukusi lap- šiai plojo, 
kričio 4 ir 5 dienomis Ne\v Suprantama, kaip visuose 
Yorke, tai manau, kad man, J suvažiavimuose, taip ir šia- 
kaipo dalyvavusiai tame me kongrese buvo trukumų 
kongrese, bus ne pro sali ši ir klaidų. Blogiausia buvo 
tą apie ta didžiuli suvažia- tas, kad perdaug buvo kal- 
vimą pranešti šio skyriaus bų, o permažai reikalų 
skaitytojams. j svarstymo. Kongrese nei

Jau seimo išvakarėse at- vienas delegatas negavo pro- 
rodė, jog visas New Yorker gos išsireikšti. Vienas net 
viešbutis yra užimtas lietu- susikirto su pirmininku, bet 
vių. Kur tik pasisuksi, tai balso vistiek negavo. Sako, 
vis lietuviai ir lietuvių kai- laiko nebuvo. Bet mano 
ba. Sakoma, kad viso su nuomone, tai ir pats pirmi- 
delegatais dalyvavo suvirs ninkas daug laiko sugaiši-

keleivi?, 50. boston
LTgPHĄ| ŽIURI J TVSflĄ LOPftIVKĄ

Mrs. Lucille Markovitz Los Angeles teism? liūdnai žiuri į tuščią lopšinę po to. kaip 
teismas jai nepripažino tesės globoti jos penkių mėnesių įdukrintą mergaitę, Linda 
Joyce. .Mergytės motina buvo pavedusi kūdiki Mrs. Markovičienei dar prieš vaiko 
gimimą, bet paskui apsigahojo ir per teismą atsiėmė vaiką iš Markovičienės.

VYSKUPAS UŽ 
STERELIZACIJA

hi 'G, <--•"cdžio 14, 1949

VINCAS KUDIRKA: ;

Cenzūros Klausimas
—Ogi kalendorius?
—O ką ten skaitysi? Tik

šventės užpernykštės ir pre
kymečiai, o kitos pusės vi
sai nėra.

— Kam davei kitą pusę? 
—Niekam. Vaikai turė

jo sudraskyt.

siuntė atgal i Kalvariją.
Iš Klubo atsakymų ir sa

vo galvos Juda Izvergovi- 
čius išvedė šitai: (1) En- 
drius Klubas laikė lietuviš
kos spaudos dalykas ir pla
tino juos, nes lietuviškas sa
kinys buvo po kelis kartus

—Nuo ko gi tu pats ga- atkartotas ant tupyklos siu
vai kalendorių?

— Koks čia gavimas? At
nešė žmogus ir nupirkau.

—Koks žmogus?
—Nepažįstamas.
—Ar tu pažįsti siuvėją

nų ir tą sakinį liepė skaity
ti šeimynai. (2) Pats saki
nys yra kurstomas, o jo 
paskutinis žodis meta aiškų 
šešėlį į slaptą organizaciją. 
Be to, Klubas pažįsta žmo-

1,200 lietuvių. Tai nema
žas būrys žmonių!

no, nes perdaug kalbėjo. 
Jis kiekvieną kalbėtoją per-

Kai tiek daug veikėjų irj statydamas kalbėjo ir jiems 
gerų patriotų suvažiavo, tai > užbaigus dar komentavo, 
nestebėtina, kad ir darbų
daug buvo atlikta Lietuvos 
išlaisvinimo naudai. Priim
ta daug įvairių rezoliucijų, 
padaryta svarbių pareiški
mų ir užsibrėžimų. Be to, 
kongresas atkreipė į lietu
vius šios šalies pareigūnų 
dėmesį. Pasveikinimo tele
gramų gauta iš daugybės 
kongrėsmonu, senatorių, gu
bernatorių ir kitų, bet svar
biausia, tai buvo ilga tele-

kuomet kiti negavo nei ke
lių minučių savo mintį iš
reikšti. Laikas buvo eikvo
jamas ir kitiems nesvar
biems ir su kongresu nieko 
neturintiems pranešimams. 
Kai kas kalbėjo visai be rei
kalo.

Kitas reikalas, kuris bu
vo labai netvarkingai veda
mas, tai aukų ir sveikinimų 
skaitymas. Iš pradžių skai
to ir ilgus pasveikinimus,

grama nuo prezidento Tru- • nežiūrint, ar iie buvo su nu

■
it

!Siūlaitį?—paklausė Podlec-jnes, baustus už lietuviškus 
raštus.

Visi su Klubo byla susiję 
raštai nusiųsti į Varšuvą 
prokurorui, o maldaknygės, 
pusė kalendoriaus ir tupyk
la nusiųsta į Vilnių, kur 
naikinami lietuviškos spau
dos dalykai.

koj, ilgiau luktelėjęs.
—Pažįstu. Štai šituos tri- 

i nyčius jis siuvo.
—Ar jis daug knygų ta

da su savim turėjo?
—Nemačiau nė vienos.
—Jis pats man prisipaži- 

I no, kad tada turėjęs daug 
įvairių knygų ir visiems 
skaitęs.

—Gali būt, tik aš nema
čiau ir skaitant negirdėjau.

—O šituos pažįsti?—pa
klausė Podleckoj rodyda
mas kelias fotografijas.

—Šitų nepažįstu, o anas 
ar tik nebus Naupilės gydy
tojas.

—Tai geras žmogus. Ar 
jis tau neduodavo kartais 
knygučių pasiskaityti?

— Buvau pas ii kelis syk, 
bet ne knygų prašyt, o tik 
su akimis.

—Ar nežinai tokio žmo
gaus, kuris knygas parduo
da?

—Matai, aš turiu vislab 
užrašyta ir-žinau net, nuo 
ko tu ėmei kalendorių. Ge
riau sakyk teisybę,—tarė 
Podleckoj, neva

.'įsAundžia drabužių stoka.” supranta, ar gal nenori su-' 
'visas savo senąsias at-1 prasti, kad gyvenimas ne-Į 

žmonės iau sunešio- stovėjo vietoje. Seniau at
vykę lietuviai didžiumoj ne
mokėjo net nė savo vardą 
pasirašyti. Daugelis nei 
skaityti nemokėjo. Gabes
ni ir netinginiai čia pramo- 
kom rašyti ir skaityti. Skai-

• ■-'as
... naujų nesą iš ko pasiga-

Anglų bažnyčios \\>ku m!nti. Pirktiniu rubu irgi 
pas E. W. Barnes pataria negalima įsigyti, nes krau- 
sterelizuoti visus protinu- ,,;vėse ]ų 0 Jeigu kur

pasirodo, tai jų kainos

VI
Netikėtai parsiunčia at

gal iš Vilniaus tupyklą su 
tam tikru raštu, kur paaiš
kinta, kad prie maldakny
gių ir pusės kalendoriaus, 
prisiųstų sunaikinti, netyčia 
pridėta tupykla, kurią, kai
po nepriklausančią prie 
spaudos dalykų, grąžina at
gal.

—Kaip tai, tupykla ne
priklauso prie spaudos da
lykų?—užsirūstino Juda Iz- 
vergovičius Podleckoj.—Jo
je tupi mano politinė byla! 
O juk ta byla iškelta dėl 
spaudos dalykų. Palaukite!

Sėdo Juda Izvergovičius 
ir surašė ilgą, ilgą raštą 
maždaug tokio turnio:

Aš atėjau naikint lietu- 
ziureūa-j vjgkos spaudos ir noriu at-

iškrypėlius. Jo aps 
vimu, Anglijoj yra tarp <5 
ir 10 nuošimčių protiškų at
silikėlių ir išgverėlių. Tokie 
neturėtų veistis: o kad jie 
nesiveistų, juos reikia ste- 
relizuoti.

Be to, šitas dvasiškis sto
ja ir už valstybinę gimdy
mų kontrolę. Valstybė pri
valo rūpintis, kad jos gy
ventojų skaičius j>erdaug 
neaugtų, jis sako. -Jeigu 
tas nebusią padaryta, tai 
britų salose prieisią tiek 
žmonių, kad Anglija pasi
darysianti ubagų šalis.

"Jau dabar pas mus yra 
akn vvs-

tokios aukštos, kad juos
pirktis tiktai komunis-Įtydami laikraščius prasila

tų partijos šulai ir komisą- j vinom ir pramokom aiškiau 
rai: vargšams darbininkams galvoti. Kiti gi sustingo ir

mi.
ūkininkams jie neįperka

Toks pat 
; avalyne.

ka, ar be. Vėliau pirminin
kas pareiškė, kad skaitys 

sveikinimas ir nuo darbo Į linkėjimus ir vardus tiktai 
sekretoriaus Maurice’o To--tų. kurie aukavo 10 dolerių
bin’o. Asmeniškai pasvei-’ar daugiau. Galų gale pra- ■ kUpas Barnes. "Anglija yry 
kinti atvyko Marylando se-Įnešė, kad tik tų asmenų irj priversta pirktis maista i-

mano 
ovaciją.

Ji iššaukė didelę 
Buvo taipgi pa-

p^rfĮnnpr žmonių

t )i.
Vis
fr '

natorius O’Connor, Latvijos 
ir Estijos konsulai, New 
Yorko miesto majoro pava
duotojas Bennett, kongres- 
monas D. J. Flood, Dr. Al
len Dulles ir kiti. Svarbiau- 
sis svečias buvo New Yorko 

T.

draugijų vardus praneš, kui užsienio kaskart vis didės
ne aukojo 25 dolerius ar 
daugiau. Šalia manęs sė
dintis delegatas, kuris jau 
laikė rankoje dešimtinę, 
tuoj ją įsidėjo atgal į kiše
nių. Bet po

niais kiekiais, kas bankru
tuojančiai valstybei yra la
bai sunki užduotis."

Kad Anglijai nereikėtų

pasiliko tokiais, kokiais at
važiavo. Daugely atvejų 
dar ir pablogėjo. Todėl ir 
nestebėtina, kad dabar jie 
pavydi atvažiavusiems ‘di
pukams,’ kurie moka gerai 
skaityti, rašyti ir pasiruošę 
užimti vadovybę. Tamsu- 
nams pikta, kad ‘grinoriai,’ 
kaip jie atvykusius tremti
nius vadina, yra drąsus, ga
bus ir prieš nieką galvų ne
lanksto. Tokie nesusipratė
liai taipgi rūpinasi, kad at- 
sakomingesni darbą užimtų 
svetimtautis, kad ir mažiau 
prasilavinęs, negu ateivis. 
Kad uždarius duris atei
viams, musų tautos išgamos 
Bridgewatery buvo nutarę 
maršuoti į VVashingtoną.

kaip kas dar skaito,! Taigi supraskit tokį nusi
statymą. Kuomet kitos pa
vergtos tautos visaip rūpi
nasi saviškiais, tai lietuviai 
(žinoma, ne visi) nori 
traukti į Baltąjį Namą, kad 
lietuviams tremtiniams už
kirstų kelią. Ot, kad kiau
lė turėtų ragus, tai visą 
svietą išbadytų. Tegul jie 
geriau žiuri, kad jų susodi-

vargas esąs ir

01, TAI LAIKAS .

laikas, brol. atėjo: 
rėiamo nsuėjo 
ię aplink stalą 

-napsą. geria alų.( i<Tl

5r< - au beveik išnyko.
>«.- kėjų nebeliko;
\ • š. - au neačdarbuoja.
T• ria ir dainuoja.

Nitk- lirba už tėvynę.
j;1::;.; žiuri kur degtinė. . 
Ir i ą jau pamiršta,
Y / namo grįžta.

badauti, šis dvasiškis siūlo 
to atsistojo i ne tiktai sterelizacija ir 

valstijos gubernatorius T. | vienas asmuo, kuris atvežė i gimdymų kontrolę, bet* rei- 
E. Dewey. Jis pasakė labai ! keliolika dolerių surinktų 'kalauja ir imigracijai uždą- jis" • 

savo draugijos susirinkime.

Laikr;

t>ei
()

reikšmingą prakalbą, kuri 
buvo transliuojama ir radio 
bangomis. Delegatai jam 
ilgai ir karštai plojo.

Iš lietuvių svarbiausią 
kalbą pasakė VLIK’o atsto
vas Kipras Bielinis. Gi i 
nuodugniausią raportą apie 
Amerikos Lietuvių Tarybos

,X nJZT,ETUVOJE LABAI
apėmė ne\ien ALT darbuo-.ne gai sunkiau ją uždirbti,.

ryti duris.
ir išskaitė visų aukavusių * Angluose pradeda bręsti
vardus, net ir tų, kurie davė 
po dolerį. Delegatai, kurie

mintis, sako jisai, kad ne
sveikiems naujagimiams tu-

atvežė nuo savo draugijų:rėtu būt ivesta medikališka 
po mažiau negu dvidešimts eutanazija—malonės minis.

Angliją prie to privedėpenkis dolerius, dabar ne 
turi jokio prirodymo, kad 
jie kongresui tą auką prida- loniju netekimas, 
vė. Tas negerai. Reikia'

tę, bet kartu nušvietė ir vi
są Amerikos lietuvių veiki
mą. Raportas buvo toks 
įdomus ir taip vykusiai pa
tiektas, kad delegatai jam 
ilgai ir garsiai plojo, gi 
kun. Bakšys pasiūlė kongre
sui, kad tas raportas butų
atskirai atspausdintas iri reikia 
paskleistas tarp lietuvių po gresas 
visą plačią Ameriką. Pa
siūlymas priimtas.

nę,
negu tam, kuris pakloja 
šimtinę. Gal jo pasišventi
mas ir auka verta didesnės 
pagarbos, negu to, kuris vi
sur gali gausiai aukoti ir di
džiuotis.

Apart t» kelių tnjkumų, 
pasakyti, kad kon- 
gerai pavyko. Visi 

sutartinai, be jokių užgau
liojimų, vieningai rūpinosi 
kaip greičiau atgauti Lietu
vos nepriklausomybę, kaip 
išgelbėti iš Stalino nagų 
ten likusius brolius ir sese
ris.

Kapse.

Fliuoras Sustiprina Dantis

du paskutiniai karai ir ko-

TRŪKSTA DRABUŽIU

: i -ta viską greitai: 
tu tą žmogelį—
-į tuojau skelia. .

Julius Krienas.

PATIKO STRAIPSNIS

i Vok i e t i j o j leidžiamas
“Lietuvis” š. m. 21 spalių lai- vargintų 
doj rašo: “Nors iš Lietuvos sučių. 
dabar tegaunama labai ne- iš Europe 
daug laiškų, tačiau tuose. “Vietoj 
kurie pasiekia musų rankas, daugelis 
Lietuvos žmonės labai nu

šio 'k; iaus nuolatinė ko- 
ies; < r. ;ė iš Bridgevvatę- 
rio raš :ad jai ir jos drau
gėms labai patiko M. Mi- 
chelsonier.ės st r a i p s ft i s 
"Musų Tremtinės,” tilpęs 
žurnale "Darbas.” Ji irgi 
mano. ; senesnieji musų 
ateiviai dažnai nesupranta 
tų nelaimingų ir visaip nu- 

, įsų brolių ir se- 
dabar atvyksta 

s. Ji sako:
iems užjausti, 

a .įsų pila ant jų
visokias • ; azgas. Jie ne-

Visuotiname Amerikos 
Lietuvių Kongrese moterys 
svarbios rolės nelošė. Kon
gresą nuoširdžiai pasveiki
no nuo kanadiečių KLCT 
pirmininkė Petronėlė Juš
kevičienė. Imigracijos ir 
įkuridinimo reikalais pra
nešimą padarė Alena Deve- 
nienė, tos komisijos pirmi
ninkė. Jos raportas buvo 
geras ir įdomus, tik gaila, 
kad mikrofonas buvo nege
rai nustatytas, kas nervavo 
klausytojus. Iš moterų j 
komisijas įėio: spaudos ko- 
misijon M. Michelsonienė, 
į sveikinimų ir aukų komi
siją Bronė Pivaronienė, Ve- Pakalbinkite kaimynu* ir 
ra količienė ir Pranė Lapie* Į draugus užsisakyti “Kelei* 
nė. Buvo moterų dar ir^vį.” Kaina metams $3.

Treji metai atgal New- 
burgh miestas (Nevv Yorko 
valstijoj) pradėjo dėti į ge
riamąjį vandenį po truputį 
fliuorino. Dabar praneša
ma, kad per tą trumpą lai
ką vaikų dantvs pasitaisė 
30 nuošimčiu.

VIRš SKRYBĖLIŲ VIŠTOS 11 PI

Madų bosai išgalvojo tokias moterų skrybėlaites, virš 
kuriu tupi vištos ir gaidžiai gieda. Tiesa, šitokios skry
bėlės buvo rodomos tiktai vištų parodoje New Yorke.

mas į surašytą aktą. 1 likti taj sąžiningai. Mano
—Jeigu žinote, tai be rei- nuomone, lietuviškos spau- 

kalo klausiate. dos išnaikinimas reikalauja
—Tai prisiek, kad neme- naikint ne tik knygas ir 

luoji,—susuko staiga Pod- laikraščius, bet ir kiekvieną 
leckoj. daiktą, kuriame lietuviškai

—Aš galiu prisiekti tiktai parašyta, ar tai bus tupyk- 
pries kunigą, kam gi čia ta ja, kaip šiuo žygiu, ar kluo- 
priesaika. ir ko jus, dėl Die-į nas, ar klėtis, ar kitokia 
vo, is manęs norite?—tarė troba, tuščia ar pilna. Tai
Klubas, netekdamas kant- galima padalyti tiktai tą- 
rybės. Į syk, jeigu ir troba su lietu-

Dar Juda Izvergovičius.višku antrašu cenzūros bus 
norėjo toliau kankint savo priskirta prie spaudos daly- 
auką painiais klausimais, j kų. Kad vyriausybei neat
tik prokuroras sudraudė, ir sieitų perdaug brangiai, 
tuo pasibaigė tardymas, pav., kluono siuntinėjimas į 

Vilnių, galima kluoną sude
gint vietoie. Žmonės, ku
rie gelbėtų tokį kluoną nuo 
ugnies, reiktų laikyt politi
niais nusikaltėliais ir bausti 
administraciniu keliu. Tuo 
budu: (ll butų visai užkir
sta kelias lietuviškai spau
dai, (2) visada butų pakan
kamai politinių nusikaltė
lių; iš to butų aišku, kad 
teisingi viešpaties cieso
riaus tarnai atsimena savo 
pareigų šventumą.

Parašė ir, padėjęs tinka
mą adresą, tarė balsiai:

—Pažiūrėsime, ar tupyk
la priklauso prie spaudos 
dalykų, ar ne.

Dabar Juda Izvergovičius 
Podleckoj laukia Klubo by
los galo, atsakymo į suma
nytą naują cenzūros klausi
mą ir . . . kryželio.

nę laivan Rusijon neištara-Į Nuvet-ė Klubą pas fotogia- 
banytų. Tegul jie tremti- nufotogiafavo jį ir nu- 
nius palieka tiems, kuriems
tikrai jų reikalai rupi.

“Bridgewaterietė.”

VALGIAI
Obuolių ir Spalgenų 

Marmeladas
1 kvorta spalgenų.
2 puodukai vandens.
8 vidutiniai obuoliai.
1 lemonas.
4 puodukai cukraus.

Supiaustyk nuluptus 
obuolius ir nuluptą lemoną, 
sumaišyk su cukrum ir duok 
pastovėti kokią valandą. I 
Spalgenas perrink, nuplauk, 
užpilk vandeniu ir smarkiai 
pavirink kokias penkias mi
nutes. Tuomet pertrink jas 
per sietą, sumaišyk su obuo
liais ir pavirink lėtai 45 mi
nutes. Supilk karštą mar
meladą į karštas, sterilizuo
tus stiklus ir užpilk parafi
nu; kai atvės, uždaryk ir 
padėk vėsioj vietoj.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio“ Kalendorių 1950 me
tams. Daug skaitymų ir in* 
formacijų. Kaina 50 centų.

Buvęs vice-prezidentas, Hen
ry Agar Wallace, yra n« tik 
politikierius, bet ir moksli- 
ninkas. Jis yra pagerinęs 
komų veislę, o čia matyti jo 
pastangomis pagerintos veis
lės višta. Sako, ta Wallace 
višta deda per metus 239 
kiaušinius. Panelė Gloria De- 
bono laiko vištą ant rankų 
Pueblo. Tolo., farmoje.

Klubas, išsėdėjęs kalėji
me aštuonis mėnesius, buvo 
paleistas ir pavestas ypatin
gai Į>olicijos priežiūrai, iki 
pasibaigs byla. Sugrįžo 
žmogus namo ir, išvydęs vi
są pragaištį apleistame ūky
je, apsiverkė. Kam, vargše, 
pasiskųsi, ir kas atlygins?

Štai atėio ir naujai iš
rinktas vaitas Psarskis, rei
kalaudamas sumokėti užsi
likusius mokesčius.

(Pabaiga)
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l|lš Plataus Pasaulio
Anglijos Socialistai Ispanijos Amnestija

Jau trisdešimtpenktą kai--į Ispanijos fašistinė dikta
tą Anglijos Darbo Partija turą skelbia, kad sąrvšvje 
laimėjo papildomus parla- su 1950 “šventaisiais" me
mento rinkimus. Praeitą'tais” išleidžiama amnestija, 
savaitę S. Bradfordo rinki-* kuri panaikina bausmę vi-
mų apielinkėj Darbo Parti
jos kandidatas George 
Craddock surinko 23,335 
balsus, o konservatorių kan
didatas gavo tik 19,313 bal
su.

Čechijos Valymai

Čechoslovakijos komunis
tų partija valosi nuo viso
kių “klasinių priešų’’ ir pra

šiems kaliniams, nuteis
tiems mažiau kaip dviem 
metams kalėti. Kitiems ka
liniams bausmės bus suma
žintos ketvirtadaliu. Politi
niai kaliniai mažai tepasi- 

• naudos ta šventąja amnes
tija.

Vokietijos Kvislingai

Rusų pastatyta rytinės 
eitą savaitę išmetė iš par- Vokietijos valdžia gruodžio.

AI.IUMINIJAUS DARBININKAI GRI4O I DARBĄ

PO 52 dienu streiko aliuminijaus dirbtuvių darbininkai 
grižo į darbą. Jie streikavo dėl pensijų ir dėl uždarbiu 
pakėlimo. Po susitarimo matyti, kaip New Kensington. 
Pa„ didelės aliuminijaus' dirbtuvės darbininkai grįžta i

Baikite Savo 
Kančias

’ 1950 KALENDORIAI 1950 »**ETV Amerikos
Biznio kortelės su 1950 Kalendo- Lietuvių gyvenimą pažinsite skaity- 

rium antroj pusėj—1000 už $<5.00. danu virs J” melų einanti
xsyk paveiksluota mėnesinį -Argentinos Lietuvių Baisa.**Užsirašyk paveiksluota mėnesinį 

žurnalą ‘-Lietuvių Naujienas.” 32 
puslapių, SI.«hi metams. Dovanai 
gausi 2 mažus kalendoriukus, kiše. 
ninį ir sieninį. (2)

Lietuvių Naujienos
332 X. 6th St.. Philadelphia K. Pa.'

LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

< a.<itla tie Correo 
Kepuhlica Argentina.

Prenumeratos kaina $2 metams, $i 
pusmečiui.

SANDĖLIS ŽOLIŲ IR 
KNYGŲ

I- . • _____ Šitos žolės yra sutaisytos, pake-.letuv.u Kainos Vadovas yra ,iuose sudėlosy ir „mojam..., kai,,
spausdinamas skubos keliu Bie- arbata.
lefeldo spaustuvėj, Vokietijoj. į miege*, suktajojimų, galvos spran

gi knyga turės daugiau kaip d.. skaudėjimo, ausyse cypimo ir u,
700 puslapių, o kainuos tik 
$2.50. Užsiprenumeruoti ją ga
lima žemiau nurodytu adresu.

tijos ir iš pareigų komunis
tų partijos centro organo 
“Rude Pravo” redaktorių 
Vilhelm Novy. Daug komu
nistų suimta, kaip “anglų- 
amerikiečių šnipai.” Vie
nas ministeris, Evzen Loe- 
bel, ir*i “išvalytas” ir kul
tai dingo.

9 d. išvarė iš savo teritori
jos Jugoslavijos kariškos, 
misijos narius, kurie turi, 
savo buveinę vakarinėj Ber- dirbtuvę, 
lyno dalyje, bet turi teisę 
lankytis ir rusų okupuotoj 
teritorijoj. Ta proga vokie- '*>•_ k“d nus1'-Spaudoj Pasitlailiusčiai komunistai dar karta1 ant, F-—/ «•

, .. m kitu senuku nepyktu. Mes skai-■skeike Jugoslavijos Ttito. , tytojai. H Maiki0 tunme
daus juoko, nes daug karčios

Rusijos Atomai teisybės juokingoj formoj pa-
Kennet tie Courcv, anglu sako ir ,as visiems i sveikata 

publicistas, atvykęs' į Ame- išeina- -’okiu budu Maikis “

(Atkelta iš 5 pusi.)
O Klapčiukai Štai 
Kaip Šneka

“Vilnies” Nr. 280 .J. Bal-

Nuo cukrinės ligos (diubclcs),
$2.50. Užsiprenumeruoti ją ga-isi."1*-Nuo kosulio, dusulio, mamų aslb- 

mos, palengvina atkoseta, varo bru- 
dą, 75c.

Liuosuoja vidurius ir juos (Kilai- 
so, 75c.

Palengvina ir reguliuoja mėnesi
nes, 75c.

N'uo sutukimų, eik kudyn, $1.00.
Nuo strėnų ir inkstų skaudėjimo, 

75c.
Trajanka dėl arielkos, 75c; dides

nė, $1.00.
Apsaugoja plaukus nuo slinkimo, 

75c.
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų,

Paieškau gyvenimui draugės tarp 1

Arthritis, reumatizmo skausmus, 
raumenų įtampą, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos į kartą. Sudėtis , ~ roilrin nriauidi irgrynų žolių, daugelis jų yra re- užsakymu reikia pris.ųsti ir

pinigus. Adresas:
Juozas Audėnas,

14 Townsend Street, 
Boston Ruvburv, Mass.

ios ir brangios.
Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 2— 

($1.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arthritis bei 
lumbago daugelio dėkingų žmo-
n,Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 5— 
($1.25)—nuo galvos slogos. ši 
arbata turi cininos žievės ir tuoj

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 12— 
į ($1.25)—nuo kosulio ir krutinės 

užsikimšimo. I.abai veikli ir vai
kams galima saugiai duoti..

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

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

Ateikit ar atsiųskit money or
derį, įdėdami 10c kožno daikto 
persiuntimui. MES APUOKAM 
PAŠTĄ jei užsakymas siekia 
$2.00 ar daugiau. (50,

Z. G. STANIS COMPANY 
Chicago 8. III.

2822 Archer Avė., Dept. K,

(52)

APSIVEUIMAI
25 ir 40 metų amžiaus; gali būt 
mergina ar našlė, tik pageidaujama 
tremtinė, iš DP, gyvenanti Kana
doj. Su pirmu laišuku prašau pri
siųsti ir savo atvaizdą. Apie save
žinių suteiksiu per laišką.

A. Grušas, 
XX7X Central, 

' Detroit, Mich.

151 )

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

munės $1.75, Pelunas 75c, Valerijo
nas ą2.50, Trukžolčs $4.oO, apyniai 
$1.75, Kadugių uogos $1.00.

Jeigu nerandate čion patinkamų, 
kokių jums reikia, tai atsiųskite lUc 
štampą, o gausite surašą visokių žo
lių. (51)

M. ZLKAITIS,
335 Dean 'lerr.. Spencerport. \. V.Šitas vyras ieško moteries apsive- 

dimui. Kas nori platesnių žinių, te
parašo jam šiuo adresu: (51,

VVilliam Meškauskas, 
Pierpont, Ohio.

Paieškau gyvenimui draugo, kad 
butų darštus žmogus, pasiturintis, 
ne girtuoklis, nerūkantis, našlys ar 
vaikinas, tarp 53 ir 59 metų am
žiaus. Aš esu našlė, sveikka. gerai 
atrodau ir pasiturinti. Norėčiau 
gražiai gyventi. Su pirmu laišku 
prašau (irisiųsti savo atvaizdą. At
sakymą duosiu tiktai ant rimtų laiš

Tėvu šeimų neardo ir iš seno- . .
vės nesijuokia, kaip kad “Dar- “',,e
bi ninkas” teigia
šv. Juozapo gazietos skaityto
jai pasižiūri verčiau j savo par-' 
tijos viršūnes ir j jų išar-: 
dvtas šeimas ir degančius griu-! 
vėsius. Tie vadai viešai rodos:, ,

kad Rusija turi slaptų sub- šaliagoja ir demagogiškai nesą-Į šjnos k jjs veda
marinų bazių įvairiose pa- bainų . . . gimtajame krašte

sukurta daugiau kaip keturi 
tūkstančiai kolūkių. Jis tik
ras—dar tūkstančiai Įsikurs 
anksčiau' negu pirmą kartą 
užsnigs.”

J. Baltušis pučia miglas J 
ir Šuleiiuoia, nes Lietuvos 
laukus dabar valdo ne gim
tojo krašto ūkininkas, bet

riką sako, kad Rusija gami
na po 4 tomines bombas

Kinijos Sostinė

Kinijos nacionalistų val
džia perkėlė savo sostinę j 
Formozos (Taivvan) salą 
netoli nuo Japonijos. Pa
čioj Kinijoj nacionalistai; per mėnesi ir statosi daug 
dar kai kur laikosi, bet di-j didelių submarinų, iš kurių 
dėsnio pasipriešinimo jieiatominės bombos bus lei-

Tegul patys Lietuvos kolchozinimą:

neberodo ir jei komunistai 
neokupuoja visos Kinijos, 
tai tik dėl susisiekimo sun
kumo, o ne dėl nacionalistų 
priešinimosi.

džiamos Amerikos mies
tams daužyti. Jis mano,

šaulio dalyse.

KAS MUMS RAŠOMA 1

mų, tuo tarpu namų pamatai 
griūva. . . .

J. J-us.
Loveli. Mass.

“šiandien tvirtai žengia 
musų laukuose tikrasis že
mės šeimininkas—kolukinin- 
kas ... jo rankose trakto
riaus vairas, sėjamosios ma- PAIEŠKOJIMAI

Paieškau seserų Kaziunės, Marijos 
ir Petrės Petraičiučių, kurios gyve
no po numeriu 22 Hasting St., Cam
bridge, Mass. Prašau jas atsiliepti, 
arba kas apie jas žino malonės man 
pranešti, už ką aš busiu labai dė
kingas. Turiu svarbų reikalą prie
JO- 150)

ku. Prašau adresuoti taip: 
Mrs. O. A. G., 
1X2'- M Street, 

So. Boston, Mass.

151 )

Man reikalinga mergina ar mote
ris, kad padėtų gyventi, nes vienam 
sunku prižiūrėti biznį ir atlikti na
mų darbus. Kuri sutiktų pas mane 
atvažiuoti, prašau parašyti šiuo ad-

(leorge,
11059 Dodge R<1. 2, 

Van Dyke, Mich.

(51 )

“Gelbėk Dėdule!”
Vieną dieną gaunu laišką iš, 

Prancuriios nūn savo tikros se
sers vaiko. Rašo—gelbėk, dė
dule, mane, kiek galėdamas.

pinigų turiu. Neinu vėl i darbą* Skaitytojų Balsaikitą dieną ir sū tetariu eina- ■
me į paštą mano pinigų pažiu-į ----------
rėti. Pagaliau viską sutvar- Gerbiamieji! Siunčiu “Kelei- 
kėm, išsiunčiau affidavitą. lo- viui prenumeratą $6 už du 

metu pirmyn ir linkiu jam ir 
jo bendradarbiams geriausios 
sėkmės.

Vera Kirvelis.

Joseph Petraitis,
4352 S. Westem Avė., 

Chicago 9, 111.

NAUDINGOS KNYGOS

Paieškau merginos ar našles apsi
vedimo tikslu. Aš esu pusės am
žiaus vaikinas, turiu pinigu ir no
riu pirkti farmukę. Dėl draugijos 
galėčiau priimti ir vyrą į partnerius. 
Mano adresas toks: (51)

Mike Leon,
Rox No, 8.

Cheshire, Conn.

Paieškau vyro nuo 55-00 metų tik
slu apsivesti. Turi nusimanyt apie

Brooklyn, N. Y.

jeriui sumokėjau 25 dolerius.
Ką darysi, reikia gelbėt.: Negailiu nė pinigų, kad tik ma- 

Siunčiu pinigus aš. siuntė ma- no daktaras atvažiuotų, 
no brolis, siuntė mano vaikai.! Bet neilgač džiaugiuos. Gau- 
Gelbėjom. kiek mes galėjom, nu laišką nuo daktaro, kad ne- 
Jčs man rašė, kad ėjo mokslus atvažiuos. Pasirodo, kad jis i
Lietuvoje ir tik dvejų metų be- apsipačiavo. o gal kur išvažia- Gerbiamieji! Drauge su pre- 
truko, kad butų išėjęs Į dakta- vo. žodžiu, daktaro nesulau- numerata dr už kalendorių siun- 
rus. Bet kai bolševikai užpuo- kiu. Pirma jis neturėjo nei į čiu dar Maikiui 50 centų, mat 
lė Lietuvą, tai turėjo išbėgti ir rūbų. nei ko valgyti:, o dabar! iam retai kas primeta koki cen- 
visas mokslas nuėjo margiui isigijo pačią ir, tur būt. susi-' tą.
ant uodegos. Bet. rašė. edna tvarkė be manęs. Ot tau, bo-J S. Smetona,
mokslą Prancūzijoj, o aš vis būt, ir devintinės! Pinigų man( Drockton. Mass. 
daugiau pinigų siunčiu. Siun-; negaila, bet kam jis mane seną.
čiu ir sakau mano žmonai: “Tu 63 metų žmogus, tampė ir var- 
man sakai, kad aš Lietuvoje gino be jokios naudos sau ir 
bernu buvau, o matai dabar man ? To tai nesuprantu.
mano sesers vaikas bus dakta
ras.” Į žmoną tas padarė ispu- Taylorville. III.
di. . . . * I . ..—

Vdeną dieną gaunu laišką iš Gerbiamieji,
giminaičio, sako—dėdule, atsi
imk mane j Ameriką, siųsk at-

Jacob Sweede.

Skaitytojų balsai.....................
Gentlemen: I am enclosing

$5 money order. for which 1 
am renewing mv yearly sub- 
scriptdon to the “Keleivis,” as 

I I enjoy your paper very much 
and enjoy the strip “Maikis ir 

d. j Tėvas.” Whatever is left overPerskaičiau gruodžio 2
‘Darbininke” Įžanginį straips-Į from the necessary vearly rate. 

fidavita Gerai, siusk, bet kur'nį “Keleiviui” taikomą—“Koks: mv mother savs it’s for “Maikio 
ji gauti? Pasiteirauju dr nu-* laikraštds. toks ir papuošalas.” Tėvui pypkiui,” or as X-mas 
einu pas lojarį padaryti. Ad- ir skubinuos ta proga padėkoti gift.
vokatas liepė parodyti visą tur
tą. Nėjau į darbą, sunešiau

laikraščiui “Keleiviui” ir jo
Maikiui su Tėvu už tokius ido-. Broklvn, N. Y.

A pleased reader,
Mrs. Tillie Urban.

pas advokata visus Įrodymus,' m:us, juokingus pasikalbėjimus: 
koki turtą turiu. Bet pasiro- ir siunčiu Maikio Tėvui $1 dėl 
dė ' kad reikia parodyti, kiek tabokos, kuria prašau kaimyną

Maikio Tėvo Kraičiui

Sveikata Ligoniams, gydymas ligų ______  ___  _______ _ __
okupantas ir smurtininkas i įįgj
ir iki šiemet Lietuvoje pir- —.......... -
mą kartą užsnigs, tūkstan
čiai “buožių”—senių, mote
rų ir vaikų—bus išgrūsta Į 
Sibirą, kur in<ai kolchozi- 
ninkai išdidžiai badu mirš-

tyniškai. Paaiškinimas Kaip vartoti,, nuo pač,os. aš esu našlė, turiu iš 
lietuviškai. Kaina $1.00, apdary- ; mokėta narna ir giažiai gyvenu iš 
ta .................................................$1.25 ■ rendu. Norėčiau ir gerą draugą.

Naujos Dainos 25c i p. Lomsargis.
Greičiausias .Mokytojas Anglą Kai- } co. Water St., Philadelphia, Pa.

bos ..............................................40c j (5i)
Paslaptis Kozirom l>ošti iš Pini-1----------------------------------------------------------
k5?, ė,pni»ini„................ tSi SIUNTINIAI Į EUROPĄ

ta, o aoie kombainus ir kai- . Lietuviams Remti Draugija
bet. netenka, ju Lietuvoje nSi’ „ J tremtiniams siuntinius dvejopo

i----------------  ---- ----------------1 didžio, po $7.50 ir po $10. Supa-
SANDĖLIS KNYGŲ IR 1 kavimas ir kitas darbas atiieka-

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

uždegimo, nuo rožės, nuo dru
gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau
dulių, nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kuno dali, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų pa
sakyta, bet 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 West Broadway 

South Boston 27. Mass.

nėra.

ŽOLIŲ

Aukso, Altoriukas, maldų knyga 
Tilžės spaudos, gražiais ccluloido 

i viršeliais. $1.75.
Vainikėlis, mažesnė jaunimo knygutė, 75c.
Didysis Atlaidų šaltinis, extra 

stambus raštas seniems ir mažai

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimi! 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą sena, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkiti 
LEGULO Ointment. Jų gydomu 
ypatybės palengvina jūsų skaudėje 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.rr«_-_ •

SUSIVIENIJIMAS LIETIjVIU
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pr-šalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00. __
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo ,$100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00 
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubihenms Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tajk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo Seimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kvopų arba į Centrą adre- 
at.odamas:

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

Sekantieji laikraščio skaity
tojai, atsinaudindami prenume
ratą. prisiuntė paramos laik
raščiui sustiprinti: po 50 centų 
atsiuntė J. Sakalauskas iš Bos
ton, Mass., A. Vitkauskas iš 
Mavnard. Mass., ir Mrs. A. 
Skeris iš Sheboygan, Wis.; po 
$1 prisiuntė S. Balandis iš San 
Krancisco. Calif., K. J. Kodis 
iš Danville, Ilk, J. Leonas iš 
Rea. Pa., ir K. Musteikis iš 
VVinnipeg, Man. M. Klimowski 
iš Bayonne, N. prisiuntė 

į $1.50. Visiems širdingas ačiū.

O “Laisvės” Xr. 262 tūlas 
Salietis dar ir šitokias filo
sofijas varinėja:

“Lietuva gi pasirinko tik
rai žmonišką, modernišką, 
socialistini kelią. . . . -Ji že
mės ūkio klausima sprendžia Į matantiems, graži popiera, puikus 
w .W1 . , ,-v, . apdarai, su kryžium, $4.00.žmoniškai. moksilSKai, mo- | Gyvenimas šventųjų per metus,
derniškai. . . . Valstiečiai pa- $4.00. ..... - .-j Evangelija ir lekcijų Knyga, ap-tys sulieja žemes i didelius daryta, $3.00.
laukus ” Kur Bakūže Samanota, pasakų

knyga, $2.00.
. Juokų vežimas ir daugelis funių.

Kada Lietuva šį kelią pa,- 35c. , j .
sirinko, kiek žmonių gyvy-1^”1“ Samreto’' 
bių kaštuoja tas jemfe
liejimas, kuo iis Žmoniškas Vaidelotka, apysaka senovės lietu- 
• , q , •• ' vių papročių, su paveikslais Piliesil‘ moksliška-'. D kiek Jis, Xaugardžio ir niekad neužgestančio 
tas kolchozų kelias, ir jo
niškas, galite suprasti is apysaka, 25c.
Maskvos 'Travdos” veda
moin <ti-lin<nio Raktas į laimingą gyvenimą, fti-mojo Sliaip-mu. |ta knyJra atdarys duris slaptybių,

—P. B. ! $1.00.
Kaip gali giliukingai lošti einikį,

mas veltui.
Už $7.50:

2 sv. kavos. 1 sv. sviesto, 1 s v. pie- 
1 no miltelių, V_- sv. arbatos. 1 kvorta
aliejaus, j 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, 14 sv. arbatos, 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1 *4 sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir ____ 
įeikia pasakyt, ka daryti su siunti-Į niežiančių kojų. Legulo 
niu jeigu jįį nebotų galima nurody
tam asmeniui iteikti: pavesti jį sto
vyklos vadovybei ar grąžinti siuntė

Taipgi pašalina perštėjimą ligcj 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir aaskilasim 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir

Ointment yra parduo-ą P:
damas po 75c., 51.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 

jui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės Chicagoje ir apylinkėse
apmokėti.

Užsakymus ir pinigus prašome šių
sti mums čion adresu:

Lithuanian Aid Association, lnc_ 
99 Ward st„ Woreester. Mass.

arha atsiųskite money 
orderį į: ( lfi-0)

LEGULO. Dept, ». 
<847 W. 14th StreeL

CICERO 50. ILL.

Girtuoklių gyvenimas, gadzinkos,

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

KELEIVIS
636 Broadvray, South Boston 27, Maas.

25c.
lengvas Budas Išmokti Angliškai 

kalbėti, 35c.
Kaip gali gyventi 100 metų, 25c.

uždarbi vargan patektiem „kAr2.^‘’"Bk’ CT"” pi"
lietuviams' Aukas siųskite: stebuklas kurios naktį ir pasaka ..K,vu -z- af)ie clgonB5> 25c.

, t -.u.. • t» v e Onutės laimė ir balta vergija. IOc.United Lltnuanian KelieiĮ Lietuviška Virėja ir Kepėja, $1.25.
Apie Urliką, didelį razbaininką. 

Istorija apie gražią nevalninkę,
Brooklyn 11, N. Y. 125į,oim„k.„as mti pa„. 

ka. 25c.
Gudrus piemenukas, graži pasa

ka. 25c.
Talmudas žydų ir jo slaptybes,

25c- . . - .Jeigu kas norite dar kitokių kny
gų, tai atsiųskite 10c štampą, o 
gausite katalogą. (51)

M. ŽUK AITIS
3X5 Dean Terr„ Spencerport. N. Y.

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos

Fund of America, 
105 Grand st.,

AR PASENAI PASIEKĘS NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi nuvargęs vi
duriai užkietėję, page! <k au gamtos vaistais, 
žolėmis, ką veikia greitai, bet _ švelniai, ką gra-‘ 
žiną energiją ir gyvenines vei pasidaro jp^lo- 
nus. Ko laukti? Tuoj užsisakyk populiares 
Herb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HF.RB TEA Į*
Kainuoja $1.10 su pris?*■» tonikas re-
guliuoja sistemą ir buvo išrastas per dangei! 

meA) patyrimo ir mokėjimu sumaišyti žoles. 
Taipgi paprašyk sau ’'an’K> cirkuliaro.

SANITAS 1'pRBS ln
IIS Mliraakea A»« . < «<*«• «. HL

(52)

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” Kalendorių 1950 me
tams. Daug skaitymų ir in
formacijų. Kaina 50 centų.
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LIETUVIŲ PILIEČIŲ i Musų Skautės Bendrauja 
DR-JOS KANDIDATAI Su Amerikos Skautėmis

- IGNAS KIRKUTIS MIRĖ

Ši ketvirtadieni So. Bos-j Lapkričio pabaigoje Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau- tono lietuvių skaučių vado

vės I. Čepienė ir I. Bričku
tė aplankė So. Bostono 
amerikietes skautes jų buk-

gija renka ateinantiems me
tams valdybų. Kandidatai 
yra:

I pirmininkus—adv. John le, Olivia James House. Jos
J. Grigalius ir adv. C. J. 
Kalinauskas; i vice-pirmi- 
ninkus—adv. Joseph Cunys 
ir Anthony A. Pastelis Jr.; 
i sekretorius—Albin P. Ne- 
viera, adv. Anthony J.

buvo labai nuoširdžiai pri
imtos. Amerikietės džiau
gėsi susitikusios su pirmo
siomis tremties skaučių at
stovėmis ir Įteikė kelias 
skautiškosios ideologijos! 
knygas anglų kalba.

šių metų lapkričio 19 d. 
Brooklyne mirė Ignas Kir
kutis, susilaukęs 4S metų 
amžiaus. Palaidotas 23 lap
kričio. Velionis buvo Kilęs 
iš Micaičių akalicos. Kuršė
nų parapijos, Amerikon at
vyko 1911 metais ir čia ap
sivedė su Julija Branausky- 
te, kuri dabar liko našlė. 
Vaikų neturėjo. Velionis 
labai mėgdavo skaityt "Ke
leivį” ir buvo pažangus 
žmogus. Lai būna jam 
lengva Amerikos žemelė'.

Julija Kirkutis.

SUNKIAI SERGA < SOCIALDEMOKRATŲ
drg. Ramanauskienė! susirinkimas

Praeitų penktadienį va- šį šeštadienį, gruodžio 17 
kare staiga susirgo Nonvoo- d., 6 vai. pavakarėj šaukia
me drg. Ramanauskienė, mas Lietuvių Socialdemo- 
Prano Raman-Ramanausko i kratų Są jungos 60 kuopos 
žmona. Ji nuvežta į Nor-; narių susirinkimas “Kelei- 
*oodo ligoninę, kur dabar vio” patalpose. Turėsime 
guli. Daktarai šį pirmadie- perrinkti ateinantiems me
ni dar nebuvo apsisprendę tams valdybų ir bus prane- 
ar daryti operacijų, ar gal Šimas bei diskusijos apie 
pagvs ir taip. Linkime pa- “Pasaulinę Lietuvių Bend- 
sveikti. j ruomenę.” Visi nariai kvie

čiami dalyvauti.
Priemiesčių Majorai

Prieš “Didįjį Bostonų’

Mass. seimelis svarsto 
vienų bilių apie įtraukimų 
kai kurių Bostono “nepri-

Valdyba.

Dar Reikia 250,000 
X* Nuotraukų

Dar lieka

DORCHESTERIO
L. KLUBO VALDYBA

Program, 35 Court st Bos
ton, Mass., pranešdami ko
kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst, 
o biznio reikalais rašykit 
ofiso adresu: 502 E. Broad
vvay, So. Boston 27, Mas6.

Steponas Minkus

Gruodžio 9 d. Dorcheste
rio Lietuvių Klubas perrin
ko ateinantiems metams: 
valdybų, į kurių dabar įei
na; pirm. A. J. Namaksy, 
vice-pirm.—J. Stonis, sekr. 
—V. Klemka, fin. sekr.—P. 
Brazaitis, kasininkas — B. 
Palby. Direktoriais išrink
ti : P. Ketvirtis, P. Žukas, J. 
Auškelis, Ed. Brazaitis ir A. 
Bendor.

Šeštadienį, gruodžio 31 
d. klubas ruošia šaunų Nau* 
jų Metų pasitikimų su vaka
riene.

V. Klemka.

RADIO PROGRAMOS

Ar Žinot Kur Kų Gauti!
Mes pranešam, kad tarime au 

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
randavojimui. kaip tai Floor San* 
ders, Wall Paper Removers,-Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi tarime 
šokių pentų, varnišių, sienoi 
pierių, plumbing, elektros 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Broadway. So.
Tel. SO 8-4148NAUJASIS MAJORAS 

NUNEIGIA GANDUS
t klausomų1

J ono didmiesti, kaip jau daryti nemokamų X-spindu-
yra įtrauktas Dor- jjy krutinės nuotraukų. Vi-

.v. - naniitn no mie<a k CSte^s! Hyde Park, Rox- sj Bostono gvventojai, kultinių paplito po mie.<ą. bun\ Brijrhtnn ir mfp- rie J
kų. 
ga 
čiu

, Naujai išrinktasis 
* . ; majoras J. HynesYoung ir Joseph Sakalaus-, majoras j. Hvnes nuneigė

kas; į finansų raštininkus'siškės gi padovanojo ameri- ijyg kurie "iš tikim šal- 
yra tik vienas kandidatas— kietėms skautiškų vaizdu1 *
Adam W. Druzdis; Į iždi- albumų “I Taikos Rytojų.„ . . kad jiPo., savaites amenkiecių,;alinti tokius uininkus kandidatuoja; ~..........
Adolph J. Namaksy ir Alex-‘skaučių vadovė Mrs. J. Ma- j.““**Į* gandai skelbia 
ander Chaplik; į maršalkas; ravec apžiurėjo lietuvių du; naJjuju nareimmt 
—Vincas Paplauskas, Felix skaučių buklų ir dalyvavo bu
Grendalis ir Albert Žardės- musų sesių sueigoje. Ten ji 
kas. susipažino su Bostono lie-

I direktorius yra 21 kan- tuvių skaučių bendrijos va- 
didatas. Kandidatus pa- dove skautininke V. Bar-; liekam 
duodame, kaip ir i valdyba.miene. Lietuvės skautės yra

mažiau negu
priemiesčių į penkios savaitės laiko pa- DR. D. PILKA

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinanti;

nuotrau- Sa,d?ni1090 kil. (netoli WBZ sto

Valandos:
Ir

546 BROADWAY
BO. BOSTON. 

Talafonaa: SOUtb

Ofino S iki 6 
7 W •

paplito po miestą. būry, Brighton ir kitos mie- 
jau esu* nutatęs pa- st0 (ja|yg Tų sumanymų 

remia ir naujai išrinktasis 
Bostono majoras J. Hvnes 

naujųjų pareigūnų. Ku- Eilė Bostonu priemfesčių 
’ Pakuti po naujų.majorų, kaip Newton, Mel- 

metų. Naujasis majoras sa- roSe, Brookline, Malden ir 
ko, kad visi tokie gandai kity griežtai tam priešinasi.
yra tiktai gandai, nes jis_________________

nėra sakęs, kokius
atleis ir ko- DORCHESTERIO

valdinin-i 
var-' 
ku-;

dar nepadarė 
turėtų pasinaudoti pro- 
ir patikrinti savo plau- 
sveikatų. X-spindulių 

nuotraukos padaromos per
vienų minutę ir nereikia nu
sirengti. Dar 250,000 bos
toniečių nepadarė to svei
katos patikrinimo.

, . - , , . , , l j i pareigūnus jis atleis irpagal gautų balsų pakviestos dalpauti bend-T^ »aųjug skjre Taį bu#iš eilės
skaičių nominacijose 
A. L. Kapochy, Joseph Le- mis 1950 m. sausio mėnesio 
kys, Joseph Casper. Felix! antroje pusėje. Toje suei- 
A. Zaleskas, Joseph Arlaus-! goję mūsiškė:
kas, Dr. Wm. G. Duserick, rodys su tautiniais

Dr. roję sueigoje su amerikietė-'
SLA SUSIRINKIMAS

ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis;

1— Syncopators orkestrą.
2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę. įI
Po programui prašomei 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian

į paskelbta savo laiku.
SLA 359 

susirinkimas

Paul Yonkers, A. A. Pašte 
lis Sr., Peter Yankus, An
thony Durnas,
Ivaška, Edmund 
Balukonis Sr., William Sku-
dris, Mrs. J. Tumavičienė, 
George Kropas, S. K. Gri- 
ganavičius, Frank Romskas. 
William Anesta, Joseph 
Taurinskas ir Anthony 
W engras.

Nominacijose kandidatų
dalvvavo 323 nariai, rinki- •/
muose neabejojamai daly
vaus daugiau. Lietuvių Pi
liečių Draugija turi apie 
tūkstantį narių.

MUSŲ PADĖKA

Tel. SO 8-2805 w
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
(nuo35)

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

SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149

kuopos narių 
įvyksta šį

skautės pasi- Skautų Vietininkijos Sueiga: penktadienį, gruodžio 16 
iniais šokiais Sekmadieni, gruodžio 18!d.. S vai vakaro Dorches-Sekmadienį, gruodžio 18! d.. 8 vai. vakare, 

d., 4 vai. pavakarėj Bosto- terio klubo patalpose, 1810 kreipkitės į 
dabar kaip no skautai-tės šaukia pirma Dochęster Avė. Yra svar- 

Alexander, atskiras vienetas Įeina Į vietininkijos sueigų savo bių veikalų, todėl
Gailius. V.; Amerikos skaučių organiza-; būkle. 265 C St.. So. Bosto-jriai ir norintieji 

poste

ir dainomis. 
Musu skautės

cija, o viena iš vadovių da-jne, S. Dariaus 
lyvaus Bostono Giri Scoutsi aukšte. 
Council’yje.

Vietos lietuviai p. Kazys!
Vileišis ir pp. Anelė ir Juo
zas Januškevičiai padova
nojo skautų buklams duris.
Mielieji geradariai padova
notas duris pristatė buklos- 
na ir dar pridėjo magaryčių 
miško medžiagos durims 
Įstatyti. Skautės ir skautai 
labai dėkingi už tokia pui
kių paramų.

Gera.

visi na- 
prisirašyti 

3-me prie SLA prašomi atvykti.
Valdyba.

Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Lankėsi Kaimynas

Musų redakcijoj praeita 
savaitę lankėsi malonus sve
čias, musų kaimynas A. La
bs nuo L St., So. Bostone, i 
Jis užsisakė kalendorių ir! 
paliko Maikio Tėvui pustre
čio dolerio ir prašė, kad Tė
vas paklaustų A. Bimbų,

; kaip jis išaiškina, kad Lie- 
i tuvoje žmonės “išvažiuoja

___ i ir niekas jų adreso nežino.”
A. Lalio brolis dingo Lietu- 

Institute v°Je be j°kio pėdsako.
Mieliems giminėms p. Va- 

latkams ir p. Ivaškams šir
dingai ačiū už materialinę 
paramų musų bėdoje. Vi
suomet busime dėkingi p. 
Valatkams
mus Į savo butų. 
dėkojame visiems 
siems mums musų 
dienomis.
Petras ir Adelė Ausiejai.

Latvių Vakaras
International

Penktadieni, Internation-jFBI Pagavo Čekių ‘Meisterį’; 
al Institute. 190 Beacon St.,1 Federalinės policijos] 

priglaudusiems 1 Bostone latviai turės šokių agentai suėmė Brooklyne 
Ta proga i ir dainų vakarą. Pradžia 8

padėju- vai. vakare. Dainuos latvių 
vyrų grupė, vedama R.vargo

Posėdžiauja 19 Milionų
Protestonų Atstovai

kurstūla George Gillette, 
kaltinamas padirbęs ir pa
leidęs Į pasaulį apie 1 mi- 

Skujins, ir šoks latvių tau-Ui°n3 dolerių vertės žinomos 
tiškų šokių grupė, vedamai American Express kompa-

AUTOMATIC BLABKET

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

Kožnai lovai tiktai viena 
antklodė pirkt, klot, skalbt, 
laikyt. Susitaupo labai 
daug.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto 

495 COLUMBIA ROAD
arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

J
A. J. NAMAKSY

REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MA8S 
Office Tel. SOboston 8-0948

87 ORIOLE STRSR 
West Roibary, Maaa.

Tel. PArkwey 7-1238 W

R. Vitols. Bus gera progra
ma.

ŠĮ trečiadieni Greenwich, 
Conn., susirenka protestonų! 
konferencija, kuri atstovaus J 
ne mažiau, kaip 19 milionų j 
tikinčiųjų, organizuotų Į ke
turiolika protestonų bažny
čių. Protestonai tarsis apie 
sudarymų “bendro fronto” 
ir sudarymo pastovių pro
testonai komitetų Įvairiems 
bendriesiems klausimams 
studijuoti. '•

Nauja Lietuvių Įmonė

Bostono Darbininku 
Kom. Prieš Netoleranciją

Bostono “Darbininkų Ko
mitetas,” sudarytas iš CIO

Darbo Federacijos unijų, į tėn

nijos “keleivinių čekių.’

Aukščiausias Amerikos! 
teismas pirmadienį išnešei 
sprendimų, kuriame sakoj 
kad 1949 metais išleistas; 
nuomų kontrolės įstatymą.' 
yra konstitucinis, ir pakei- 

vieno žemesnio teismo
nutarė Įsitraukti Į kovui sprendimų, kurs tų įstatymą
prieš rasinę netoleranciją ir 
sausio 15 d. rengia diskusi
jas ir pasikalbėjimų tuo 
klausimu. Diskusijos vyks 
33 Hąrrison St., moterų rū
bų siuvėjų unijos patalpose. 
Kalbėtojai bus J. W. Belan
gei- ir H. Brides, nuo Fede
racijos ir CIO unijų, o pas
kui eilė kalbėtojų aiškins, 
kaip unijos gali prisidėti

siūlė panaikinti, kaipo ne- 
konstitucini.

Prieš porų mėnesių gi-upė 
lietuvių Bostone įsteigė lie-Į prie rasinių 
tuvių liaudies meno droži
nių įmonę, vardu “Lithu
anian Cross.” 1 -------------------------

Dirbtuvėje gaminama ko- Ačiū Geradariams 
plytelės, kryžiai, drožinėtos Didžiai gerb. kun. klebo- 
lėkštės pagal Igno Končiaus nui Pianui Virmauskui už 
ir Daumanto Cibo paruoš- sudarymų mums darbo šu
tus projektus. tarties atvykti į Ameriką

Drožiniai lietuvių liau- tariame nuoširdžių padėką, 
dies stiliumi tinka dova-įTaipgi dėkojame p. Kro
noms. Jie bus pardavinė-! pams už globą mums atvy- 
jami nuo gruodžio 19 d. pp. kus Į šių sali ir p. P. Šnarui 
Minkų gėlių krautuvėse ir už išnuomavimą mums būti 
“Darbininko” administraci- buto.
joj. Juodvalkiu Šeima.

santykių page
rinimo. Diskusijose daly
vaus eilė žymių veikėjų.

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

1950 METAMS
Musų Kalendorius 1950 

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

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

“KELEIVIS”
East Broadvvay 
Boston 27, Mass.

PABANDYKIT! PABANDYKIT!

PABANDYKIT! PABANDYKIT!
Tik nustatyk kiek nori ši
limos—ir gulk. Turėsi ra
mu ir sveiką miegą. Gerai 
išbandyta, užtikrinta.

Pamąst.'k •“>* n’’l"n"s 
, . mi»<ras! Pereik i Gfc

Yra visokių spalvą: raus
vos, melsvos, žak vos ir 
cedrįnčs. Lengvutės, skal
biamos. Taip, skalbiamos!

hut
au-

Pamąstyk kaip makinus
nakties Per?k >
tnmališką Manketą šiandien.

Twin-Ix»vom. 66 x 86 coliai, 
vienui-viena kontrolė..........
(>ra ir kitų modelit, ir šaižų)_  N

J3995
įmokėtinai

SHOFSMSON
Open Saturdajt until Chrittmat

BOSTON

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrokicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
Tremont SL. Kimhal 

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

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

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą Santaokai 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien.- 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

18

220 E Street,
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų
vėms | namus ir sales. (-> 

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

LITH UANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaured 
Movera)

Perkraostom 
čia pat ir į ta 
limas vietas.
Sauffi priežiūra,

326 BROADWAT.
SO. BOSTON, MASS. 

TeL SOuth Baataa S-481S
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