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Amerika Rūpinsis Išlaikyti 
Jugoslavų Nepriklausomybę

Užtikrina Jugoslavijai Pagalbą, Jei Rusija Pultų; Įspė
jimas Rusijai Elgtis Atsargiai Balkanuose; Jugo

slavija Pasirašė Prekybos Sutartį su Anglija 
Penkiems Metams

Amerikos vyriausybė pra
nešė Jugoslavijai, kad Ame
rika yra priešinga bet ko
kiai agresijai ir todėl, jei 
rusų armijos puls Jugosla
viją, Amerika duos Jugo
slavijai pagalbą, kaip Grai
kijai ir Turkijai. Jugosla
vija nėra Atlanto Sąjungos 
n.aiys, todėl Amerika nega
lėjo jai pažadėti karišką 
pagalbą, bet Graikija ir 
Turkija irgi nėra Atlanto 
Sąjungos nariai, bet Ameri
kos pagalbą jos gauna, kad 
galėtų gintis nuo priešų 
puolimo.

Amerikos nusistatymą sau
goti Jugoslavijos nepriklau
somybę viešai paskelbė 
naujasis Amerikos ambasa
dorius Jugoslavijai, George 
V. Allen, o prezidentas 
Trumanas jo pareiškimą pa
tvirtino. G. V. Allen sakė, 
kad Amerika “yra lygiai 
1 riešinga agresijai prieš Ju
goslaviją, kaip ir prieš bet 
kurią kitą šalį ir lygiai taip 
pat suinteresuota išlaikyti 
Jugoslavijos suverenitetą.”

Tai nėra Jugoslavijos sie
nų garantija, bet Amerika 
nedviprasmiai įspėjo Rusi
ją, kad ji negalės Balka
nuose elgtis, kaip ji nori.

Baigiant senus metus Ju
goslavija ir Anglija susitarė 
dėl naujos prekybos sutar
ties ir sutarė per penkis me
tus apsikeisti $560,000,000 
vertės prekėmis. Šita preky
bos sutartis užtikrina Jugo
slavijos ekonominę nepri
klausomybę nuo Maskvos.

PER ŠVENTES ŽUVO
VIRŠ 500 ŽMONIŲ

Stalinas Turi
Šešioliką Dukterų

Maskvos radio, Stalino 
gimtadienio proga, tarp ki
tų liaupsinimų paskelbė, 
kad “Stalinas vra didžiau
sias pasaulio tėvas,” nes jis 
turįs šešioliką dukterų. Kad 
žmonės nepamanytų, jog 
Stalinas tikrai daugina sa
vo veislę, kaip kralikas, ra
dio paaiškino, kad jo duk
terys tai esančios “šešiolika 
respublikų,” sujungtų So
vietų Sąjungoje. Tas radio 
užmiršo pridėti, kad Stali
no “dukterys” atsirado per , 
išprievartavimą tautų apsi
sprendimo teisės ir demo
kratijos.

Policija Gaudo
Unijinius Bandiius\
Federalinė policija (F. B. 

I.) ir Detroito policija deda 
visas pastangas išaiškinti 
politinius banditus, kurie 
praeitą savaitę bandė dina
mitu išsprogdinti automobi
lių unijos buveinę Detroite.! 
39 lazdelės dinamito rastos i 
prie unijos namo, bet dina-! 
mitas neišsprogo. Preziden
tas įsakė, kad FBI dėtų vi
sas pastangas baigti terorą 
prieš automobilių uniją in 
jos vadus.

LIETUVAITĖ SIUNČIA STALINUI DOVANA

Išvietinta lietuvė, Gražina Šimkienė, atvykusi į Ameriką, 
nutarė pasiųsti Stalinui bibliją, kad jį atvertus į gerą 
kelią, kad jis mažiau žmones bepersekiotų ir nebekankin- 
tų lietuvių koncentracijos stovyklose. Paveiksle dalyti, 
kai Mrs. G. Šimkienė deda Chicagoj į pašto dėžute bibli
ją, o apačioj matytis ta jos supakuotoji dovana kruvina
jam Stalinui. Pakietas siunčiamas oro paštu. Jei Stali
nas. paskaitęs tą maldaknygę, neatsivers, tai bus ne bib
lijos ir ne p-ios Šimkienės kaltė, bet tiktai paties Stalino. 
Tai bus įrodymas, kad jam “atversti“ į žmoniškumą rei
kia kietesnio daikto.

“baltąją knygą’’ apie Kiniją, 
atsisako remti čankaišeką ir 
faktiškai visą Kiniją perlei
džia Maskvos įtakon, 

i 14 d. vakarinė Vokietija ren- 
• ka pirmą laisvą parlamentą. 
į Krikščionys demokratai gauna 
daugumą. *
Rugsėjo Mėnesį

8 d. Amerikos Export-lmport 
bankas duoda Jugoslavijai 20 
milionų dolerių paskolą.

18 d. Anglija ir paskui ją 20
kitų šalių nuvertina savo pini-' 
gus. .

19 d. angliakasiai paskelbia' 
1 visuotiną streiką Amerikoje. į

20 d. prasidėjo Jungtinių'
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Rasai Teisia Japonų Generolus 
Dž Bakterijų Karą

Dvylika Japonų Generolų Rusų Teisme Prisipažįsta ;
Sakosi Darę Bandymus su Bakterijomis Prieš Ame

rikos Kareivius; Generolas MacArthur Sako, 
ToAių Įrodymų Nėra

*•99“šeši Vėl Tariasi 
Dėl Atomų

Sibire, Chabarovsko mie
ste rusai teisia dvyliką auk
štųjų japonų kariškių už jų 
planuotą “bakterijų karą.” 
Rusai sako, kad japonai 
planavo bakterijų karą

šešios valstybės, kurios 
kaipo nuolatiniai nariai įei-

Tautų seimo eilinis susirinki--na. 1 "atominę komisiją”; prieš Ameriką, Angliją, Ri
mas. pne Jungtinių Tautų, pra (niją, Rusiją ir Mongolijos

23 d. prezidentas Trumanas \ėl pasitarimus dėl • “liaudies” respubliką. Kal-
skelb.a, kad Rusijoj įvyko “ato- atominės energijos tarptau-, tinamieji japonai, pagal ru- 
minis sprogimas.” ! tinės kontrolės. Vilties su- Sų teismuose įprastą tvarką,

29 d. Rusija atšaukia drau- sitarti yra labai mažai, bet (Jaro viešas išpažintis ir sa- 
gingumo sutartį su Jugoslavija.1 kadangi Jungtinių Tautų darę bandymus užkrės- 
Spalių Mėnesį seimas pasiūlė didžiosioms įvairiomis ligomis ameri-

1 d. prasidėjo Amerikos plie- valstybėms “bandyti” pri- kiečius belaisvius, 
no darbininkų streikas dėl pen- • eiti kokio nors susitarimo,
sijų. tai bandymas ir daromas.

7 d. paskelbta komunistinė Tarpe šešių valstybių yra ir 
valstybė rytinėj Vokietijoj. Rusija, dėl kurios joks SU- 

10 d. Norvegijoj rinkimus sitarimas iki šiolei ir nebu- 
laimėjo socialdemokratų parti- vo prieitas. Atnaujintose
ja, visi komunistai iššluoti iš derybose vėl bus perkulti Arthur viešai skelbia, kad 
parlamento. visi jau gįrdėti argumentai

14 d. Amerikos komunistų jr bus įeškoma nors dalino 
vadų byla pasibaigė nuteisimu , ]aikin0 susitarimo. 
jų kalėti po 5 metus.

Japonijos vyriausybė ir 
kariuomenės vadai griežtai 
užginčija rusų kaltinimus ir 
sako, kad japonų generolų 
prisipažinimai yra išgauti 
prievarta, o generolas Mac-

Per ilgą švenčių savait
gali, nuo penktadienio pa
vakarės iki pirmadienio 
nakties, Amerikoje ant ke
lių automobilių nelaimėse 
žuvo 385 žmonės, o kito
kiose švenčių nelaimėse žu
vo virš pusantro šimto žmo* 
r.ių. Iš viso virš 500 žmo
nių žuvo nuo įvairiausių ne
laimių. Naujoj Anglijoj 
per šventes žuvo 32 žmonės.

Paskelbė Indonezijos
Nepriklausomybę

Olandijos karalienė Juli- 
ana gruodžio 27 d. prokla
mavo Indonezijos nepri
klausomybę po virš 300 
metų olandų valdymo. 77 
milionai gyventojų Jungti
nėse Indonezijos Valstybė
se Įeina į nepriklausomųjų 
tautų skaičių.

ATVYKO 112,000 DP

Iš viso į Ameriką jau at
vyko 112,000 išvietintųjų 
žmonių, iš to skaičiaus lie
tuvių yra 16.000. Dar gali 
atvykti 88,000, pagal kon
greso išleistą Įstatymą.

jokių įrodymų nerasta, jog 
japonai butų darę bandy
mus užkrėsti ligomis ame
rikiečius karo belaisvi lig.

Japonai, kaip ir kitos 
tautos, darė pasiruošimus 
bakterijų karui, tai nėra jo
ki paslaptis, bet ar japonai 
darė neleistinus bandymus 

v. u.vk.iuv. ...... . --.Jsu belaisviais, kaip skelbia
31 d. plieno pramonės korpo- n._ rusai ir kaip tą patvirtina

japonų generolai rusų teis
me, tai dar tebėra neišaiš-

15 d. Vengrijoj pakartas ko
munistų vadas Laszlo Rajk ir 

i jo du vienminčiai už neištiki
mybę Maskvai.

28 d. Prancūzijos ministerių

Popiežius Saukia 
Krikščionis ‘Grįžti

....... , Popiežius praeitą savaitę
riT BiS vynausybę suda’ kreipėsi į visų tikybų krikš-

mt e .. kalavimui dėl pensijų.
SVARBESNIEJI 1919 METŲ ĮVYKIAI Lapkričio M«ne,į

racijos nusileido darbininkų rei- i tikrąją katalikų bažny 
čią” ir vieningai kovoti 
prieš karingąjį ateizmą. Po
piežius kvietė “sugrįžti”________ I ‘... . .. piezius Kviete sugrįžti

stybių - Jungtinės Amerikos Ju ,„dongas“ne'pn'kUmZyZ P"**??"“5 ‘r. 
ri- Valstybės, Kanada. Anglija, 4 ir .5 dienoIX New Yor?e PopK*"® sake,_kad kanu-

Sausio Mėnesį
3 d. susirinko 81-sIs Ame . _ _______

kos kongresas, demokratų kon- Prancūzija, Italija. Portugalija,1 įvyko didysis Amerikos Lietu- Kas*s ateizmas žygiuoja vię- 
troliuojamas. Belgija, Olandija. Liuksembur-! vių Kongresas, dalyvavo 812 ringu fiontu, o todėl jis

5 d. prezidentas Trumanat 
siūlo priimti “fair deal” pro

Protestonai ir Žydai 
Nemano “Grįžti”

Protestonų ir žydų vadai, 
tuoj po popiežiaus kvietimo 
“grįžti” Į katalikų bažny
čią arba Į ją Įstoti, pareiškė, 
kad jie neturi jokios inten-i 
cijos tuo kvietimu pasina - 
doti, o Canterbury Arkivys
kupas pasakė, kad iš pir
mesnių Anglijos bažnyčios 
atsisakymų “musų kelias 
yra visai aiškus.’’

Kiti protestonų ir žydų 
vadai sakė, kad jie nesu
prantą, kodėl popiežius vie
ną bažnyčią vadina “tikrą
ja bažnyčia”? Daugelis 
protestonų plačiau paaiški
no, kodėl jie nemato reika
lo “gržti.”

Prancūzų Laikrašti*
Manchestere Užsidarė

Manchester, N. H., ėjęs 
prancūzų kalba laikraštis 
“L’Avenir National” laiki
nai užsidarė dėl stokos lė
šų. Laikraštis ėjo nuo 1888 
metų kas savaitę, nuo 1895 
metų jis ėjo, kaipo dienraš
tis, o nuo 1949 metų pra
džioje buvo leidžiamas tris 
kartus per savaitę. Dabar 
jis visai sustojo, bet jei ra
sis rėmėjų, laikraštis keta 
ir vėl pasirodyti.

gas. Norvegija. 
Danija.

Islandija ir delegatų ir šimtai svečių klausia, kam dar reikalin-
7 d. Rusijos maršalas Rokos- £°s yra herezijosir atsisky-

gramą. socialini draudimą, civi- 24 d. Kinijos komunistai pa- paskirtas Lenkijai vai- rimai, kodėl visi krikŠČio-
lines teises ir tt. ėmė Kinijos sostinę Nankingą. i n’egali susivienyti? Po-

17 d. prasidėjo 11 Amerikos
komunistų vadų byla New Yor- 
ke.

f 17 d. prasidėjo iš antro karto piežius kvietė ir žydus stoti 
12 d. Berlyno 'blokada nUim-.A'!?r "iss *yla N'"' Ji kaUlikų bažnyčią o 1950

Gegužės Mėnesi

kinta. Daugelis stebėtojų 
spėja, kad Rusija japonams 
suruošė teismą tiktai dėl 
propagandos, kad užgluši- 
nus kylantį pasipiktinimą 
dėl išmarinimo virš 350 tūk
stančių japonų belaisvių Si
biro stovyklose.

NACIONALINĖ KINIJA
BAIGIA SMUKTI

i 30 d. Naujojoj Zelandijoj metams popiežius linkėjo, 
kad visa žmonija “grįžtų 
į dieviškąjį planą.” .............

Praneša, kad pietvakari
nėj Kinijoj, kur dar buvo 
stiprios nacionalistų armi
jos, kariuomenėj kilo maiš-

27 d. Kinijos Komunistai pa-j 8 d Kinijos nacionalistai pa- ATVYKO tas ir, atrodo, kad ir pas-
eme Šanchajų, didžiausia Azi- sitrauke iš kontinento i Taiwan I «i t i ■vv/ .’ .

a ;____ ‘ . i ifioon LIETUVIU kutimeji nacionalines Kini
jos likučiai kontinente pa-

30 d. Stalinas kviečia Tru- ta rusai atidarė gelžkelių ir 
maną pasimatyti. Trumanas v’eškelių susisiekimą į miestą 
kviečia jį atvykti į VVashingto- P° 10 mėnesių ir 22 dienu blo- 
ną. kados. Gruodžio Mėnesį
Vasario Menes* I 27 Kinijos komunistai pa-; 8 d. Kinijos nacionalistai pa-

8 d. V engrijos kardinolas jos miestą 
Mindszenty nuteistas bolševikų _. 
teismo kalėti iki gyvos galvos. Birželio Mėnesį

17 d. įvesdintas naujos Izrae- 20 d- Paryžiu? Tasibaigė 
lio valstybės prezidentas Chaim keturių didžiųjų konferenci- 
VVeizman. >a su menkais rezultatais.

28 d. republikonu ir pietinių 
demokratų koalicija Amerikos

> konservatoriai laimėjo rinki
mus.

Kovo Mėnesį

salą.
9 d. Jungtinių Tautų seimas

nutarė internacionalizuoti Je-1 į Ameriką iki 1949 metų 
ruzalį. ** IĮ galo atvyko 16,000 lietuvių.

10 d. Australijoj Darbo Par-• Vokietijoj ir Austrijoj dar 
tija pralaimėjo rinkimus. | yra 13,000 lietuvių. Iš to

16 d. Bulgarijoj pakartas ko- skaičiaus mažiausiai 3,000

teks į komunistų rankas.

Amerikoje Yra
49,900,000 Automobilių

4 d. Rusijos užsienių reikalų kongrese neleido atšaukti Taft- munistų vadas Traicho Kostov Hetuvių dar gali atvykti į 
ministerių paskirtas Andriejus Hartlev bitiu uz ne,st,k,m>bę Maskvai. Ameriką, jei bus parūpinta

...... i | 21 d. Rusijos diktatorius Sta- dnrbo jr buto garantijų. Da-
Liepo. Menes, linas minėjo 70 metų sukaktu- H j ,-kg Vokje_

8 d. Alger Hiss byla New ves.'r u P1"0?3 ■» »>sų pavergtų • atvykti
Yorke pasibaigė be sprendimo. kraėtU buvo sumobilizuota ga- • senatvės ir kitokiuj s t lybės dovanu ir nužeminti išti- ael “SM, senatvės ir Kitokių

25 d. prezidentas Trumanas „areiškimai > priežasčių.
i pasirašė Atlanto Taktą, prašo v , ?ia^« inHzJ

27 d. faktišką valdžią Indo- Paskutinieji du laivai su

Višinskis į vietą V. Molotovo
24-27 dienomis įvyko masi

niai lietuvių trėmimai iš Lietu
vos į Sibirą <ir kitas Rusijos 
vietas.
Balandžio* Mėnesį

4 d. Washingtone pasirašytas 
Šiaurės Atlanto Gynimosi Pak
tas, prie kurio prisidėjo 12 val-

i duoti Europai ginklų.

Amerikos keliais dabar 
važinėja beveik 50 milionų 
automobilių ir sunkvežimių, 
arba 9 milionai mašinų dau
giau, kaip 1941 metais. 
Tokius skaičius paduoda 
automobilių industrijos or- 
ganizacij.a

Rugpiučio Mėnesi Jungtinių
5 d. WashingtoiiasfpasXelbė bė.

nezijoj perėmė Indonezijos tremtiniais atvežė didelius!

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, 

Rėmėjams ir Bendradarbiams Linkim 
Laimingų Naujų Metų! “Keleivio” Stabas.

ašy .ų v-vnausy' kurjus lietuvių; gruodžio 27 
d. laivas “General Muir” į 
New Yorką atvežė 91 lietu
vių šeimą ir gruodžio 28 d. 
laivas “Geneliai Haan” į 
New Yorką atveža 66 lie
tuvių šeimas.

SVEIKINIMAS
Džiaugiamės Jūsų Darbais

Vakarų Vokietijoj. Heii- 
bronno sanatorijoj gulinčių 
lietuvių džiovininkų vardu 
siunčiame jums širdingiau
sius Kalėdų švenčių ir Nau
jų 1950 Metų sveikinimus. 
Linkime jums sveikatos, lai-

K*-' fhj

Amerika pasirašė su Ju
goslavija sutartį dėl civilės mės ir sėkmės jūsų darbuo- 
aviacijos. Amerikos oriai- se.
yiai gauna teisę skristi virš!-----------------------------------
Jugoslavijos teritorijos ke- j Biznieriams geriausia vie- 
lionėse iš Austrijos į Italiją, u pasiskelbti “Keleivyje.”

I
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DIDŽIAUSIAS anglų keleivinis orlaivis

ŠVENČIŲ APDŪMOJIMAI šeinių padėti, kad užtikri-
-------- nūs seniems žmonėms žmo-

Baigiant 1949 metus vie- nišką pragvrenima ir kad 
na kongreso komisija ėmėsi davus visiems dirbantiems 
nepaprasto, visiškai “ne- teisingesnę dalį is visuome-
šentiško” darbo. -Ji prade- nės kuriamų gerybių.
jo tyrinėti padėti tų Ameri--------------
kos šeimų, kurios turi per- DIDŽIAUSIA 
mažas pajamas. Tos komi
sijos viena pakomisija dar --------
laprikčio 13 d. paskelbė Baigiant 1949 metus Mas- 
pirmąji savo raportą apie.kvoje buvo surengtos nepa- 

Diktato-i 
70 metų

ir ta proga visi “Rytai,” 
Maskvos “Įtakos sferos” 
kraštai turėjo rodyti savo 

i valdovui “didžiausią mei- 
ilę,” reikšti “ištikimybę’’ ne- ' 

Ame- ' paprastais nuolankavimais.• 
skai- gausiomis dovanomis ir tuk-

DOVANA 
JUOZUI STALINUI

žemų pajamų šeimų padėti, prastos iškilmės. 
Iš to raporto verta pažymė- riui Stalinui suėjo 
ti:

Du milionai nel'armerių šei
mų miestuose Amerikoje gyve-1 
na tokiuose butuose, kuriuose 
dar nėra tekančio vandens. 
Dešimtis milionų šeimų 
nkoje , iš bendro šeimų
čiaus 38,500.(kX>, turi per me- stančiais delegacijų. Tai 
tus piniginių pajamų žemiau!buvo aziatiškų satrapų pa- 
2,000 dolerių. Iš to skaičiaus vyzdžiu suruoštas valdovo' 
yra 1.7O0.000 šeimų farmose.
kurių piniginės pajamos per 
metus nesiekia nė 1,000 dolerių.

Tai tik maža ištrauka iš 
tos kongreso komisijos ra
porto. Ta komisija, nežiū
rint švenčių, ėmėsi apklau
sinėti liudininkus ir išklau
sė šiurpių pranešimų apie 
senelių skurdą Amerikoje. 
Pagal liudininkų parody
mus šeimos, kurių pajamos 
per metus neperviršija 2,- 
000 dolerių, virš pusės savo 
pajamų išleidžia maistui, o 
kitiems reikalams tokioms 
šeimoms lieka labai mažai 
pinigų. *

Kongreso komisijos ra
portas ir liudininkų apklau
sinėjimas gal ir sujaukė kai 
kam “šventišką” nuotaiką, 
kada sotumas ir pasitenki- 
nimis savimi nusmelkia ki
tokius rupesnius. Bet kaitų 
tas raportas parodė, kad 
ir musų turtingiausioj šaly
je ne viskas yra tvarkoje, 
kad skurdas ir netikrumas 
ir čia tyko darbo žmogų ir 
kad reikia imtis priemonių 
skurdui sumažinti.

1949 metai Amerikoje 
bus atmintini dar ir tuo, 
kad tais metais administra
cija pasiūlė kongresui eilę 
sumanymų dėl socialinės 
jstatymdavystės pagerini
mo. Kongresas tik mažą 
dalį tų pasiūlymų priėmė, o 
kitus arba padėjo i lenty
ną, arba paliko ateinančių 
metų sesijai svarstyti. Tuo 
tarpu organizuoti darbinin

garbinimas.

T-

' į-
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Firmas paveikslas didžiojo anglų transporto orlaiviu. nutrauktas ore. Orlaivis turi 
moderniškiausžus prietaisus, -veria 132 tonas ir gali gabenti apie 100 žmonių. Ji-> 
vadinasi “llrabazon.“

Dramblys ir Šuniukas’
KOVA TARP MASKVOS IR BELGRADO

Kai tarp Stalino ir jo mo- . liau 
Dovanų Stalinas gavo la- kjRjo Tito kilo nesusiprati- šio!’ 

ai daug, bet tos dovanos mas Balkanų žinovai tvirti- noro 
.ai ne kas kita, kaip papil-!no ka(j raj t^ra “šeimyniš- fiien liejo tulži ant 
loma prakaito duoklė iš-jkas barnis,” kuris bus iš- ko” Jugoslavijos, aprtova 

pręstas kaip visi šeimyni- rodamas Tito gražiausiais 
niai nesusipratimai spren- epitetais. Viename -Maskvos 
džiami — jaunesniojo pa- literatūrinio žurnalo straip- 
klusnumu vyresniajam. Ta- sny, kur buvo kalbama apie 
čiau barnis išėjo iš Komin- Jugoslaviją, Tito buvo pa-

plėšta iš pavergtų žmonių. Į 
Viena betgi “dovana,” at
vežta Stalinui iš Azijos, tu- 

i ypatingos reikšmės. Tai 
ra Kinijos “dovana.” Ki- į

nų komunistų vadas, Mao forrro ,^ba :r gajį perejtj j 
ize-Tung, atvežė į Maskvą i^okj^ konflikto faze. kad 
450,000,000 Kinijos žmonių iki §iol tv|ėJe stebėtojai taip 
kraujų ir prakaitų ir pasi- pat turėj prabiiti. 
siūlė i amžiną draugystę
Maskvai taikoje ir kare! 
Šita “dovana” Stalinui ir 
visam diktatoriškam Rusi
jos režimui vra pati bran-,z - — x---
giausia ir reikšmingiausia.

Barnio eiga savotiška. Ji 
prasidėjo Stalino akcija 
prieš Tito. kurioj Stalinas 
pralaimėjo smūgi po smū
gio. Gabusis mokinys Tito 
pasirodė geriau žinąs dia-

Kas Savaite
Dar vieni metai nuslinko 

praeitin. Sulaukiame Naujų 
Alėtų, su naujais vargais ir 
rūpesčiais, su tais pačiais 
uždaviniais ir siekimais. Te
būnie tie naujieji metai 
mums visiems geresni! Te
atneša jie nepriklausomybę

Brooklyno siuvėjai tei
singai padarė, kad neleido 
“broliui Zaveckui” iš antro 
karto paminti po kojomis 
unijinę demokratiją ir su
ardyti narių susirinkimą. 
Už drąsų ir ryžtingą uniiis- 
tų pasielgimą juos reikia 
pasveikinti ir palinkėti, kad 
iip c;ivo <»r«>a nizaci i:i sau-

darbininku reikalai.i mi Sibiro ir kitų .tolybių 
vergų stovyklose! Tebūnie Chieagoj lietuviai gruo- 
1950 metais Laisvės -Metai! džio 16 d. iškirto .Maskvos 

garbintojams kie-Mieliems skaitytojams jį žandarų
palinkėsime ta sposą—jie gausiai susi

rinko i bolševiku šaukiamageros sveikatos, ištvermės ir
Laimingų Nau- masmitingą ir jame prave

dė antikomunistišką nutari- 
mą. Maskvos diktatūros

Gengsteriai Unijose garbintojai ( hicagoje jau-
jčiasi padarę bizni “kaip 

au7 Zablockis ant muilo.” Pla
čiau apie tą nekasdienini 

jje pasiroays ir irecia-lju kruvj pasikėsinįmu įsitikimą rašo “Keleivio”
sis dalyvis—Mashingtonasi „-„6t, ni,tnininka. Chlca«os koresponf,entas-
ir Londonas.

jas USA pasiuntinys Jugo 
■slavijai yra Mr. Allen, de- džiaugsmo, 
šinioji ranka Dean Ache- jų Metų!

. šono.
Konfliktas vystosi toliau.

! Gal būt, kad jo sprendimas
paprasčiausio dėme- bus atidėtas, bet jei P}asj‘j tomobiliu darbininkų unijoj 
Po tokios mandagios oės tiecioji konflikto faze, roite nesiliauja. Po dve- 
sovietų radijas kas-:scenoje pasirodys ir trečia-

Politiniai gengsteriai 
iii

Į Detroite nesiliauja.

-umu-

vadintas “išdaviku, krauge
riu. iki šiol nežinomu isto
rijai niekšu, godžiu bež
džione, tauškiančia papūga.

Ji parodo, kad bekalbant ....
apie “šaltąjį karą,” betve-' tektiką ir istoriją, negu pats 
riant užtvaras

dešinioji

mušti unijos pirmininką. 
VValter Reuther, ir vėliau jo 
broli, aukštą unijos parei
gūną, praeitą savaitę tos 
į ačios rūšies politiniai ban-

Dovanos TironuiMoses Rijade,
Tito ranka, taip atsakė į 
Maskvos notą š. m. rugpiu
čio 29 d.:

“1914 metų rugpiutį Į jc dinamito.
Habsburgų valstybė, kuri j ’ 
tuomet buvo dramblys, pa-j 
siuntė notą šuniukui Serbi- i Į.jžto dinamito butu užtėke Ypač daug gerybių išplėšė• • Z T 1 • • . • V T « • • I *- — _ _ - . . w •iš pa- 

anų” 
mi-

Kimu »...!««,«, n namitas neissprogo uk aei nonų dolerių.
to, kad sprogdinamasis Kyla klausimas, kur Sta- 
prietaisas nebuvo užtenka- linas dės tas visas “dova- 
mai rūpestingai padarytas, Ras.” Jam jos nereikalin- 

į Policija neabejoja, kad reĮ- gos, nes jam ir taip priklau- 
i kalas eina apie politinį pasi

Rusijos diktatorius Stali
nas “gavo miliono

ditai pakišo unijos buveinė- šokių dovanų iš jo režimo 
lik per plau- pavergtų žmonių. Tas do

ką dinamitas neišsprogo. vanas Stalino činauninkai 
Policija praneša, kad pa- plėšte išplėšė iš žmonių.

-▼X CtCTVTZZ
viją
be.

viename straipsny
IZX CKI CTOV ’Z V» cį vrv -m

nesvarbu su Tito ar 
Praeita vasara Tito už-

patenkintas. Galėtų 
kartą taip atsitikti.”

—N.

ir si I

Europoje mokytojas darė Jugoslavijos sieną

rei-
atiduoti Jugoslavi-

įtakos sferą” į Kinijos pla- OI°- koncentracijos stovyk- 

:ybes. padidindama Stalino į Priy crčiamo darbo ir de- 
pavaldinių skaičius šimtais Portaci^’_ Ju?°s^vll tauta 
milionų žmonių. Liūdniau- nusPręndė. kad Tito teroras 

kad tą “dovaną”

SAKO, GELŽKELIAMS ........................... .
TRŪKSTA ANGLIŲ I keslniI?5 I)ne? ^ arią, vcik- 

_____  , lią unijos vadovybę, kuriai
Tarpvalstijinė komercijos Polit.iniai. gengsteriai ir ko- 

(Interstate Com-'munistmiai bendrakeleiviai 
prieš negali dovanoti, kad ji ap

valė uniją nuo prieplakų ir
komisija 
merce Cornmission)

Maskva pabandė ūki- pat šventes paskelbė, kad
, par;

374,041 Lavonas

vra jai parankesnis negu nemb sankcijomis pamoky-gelžkeliam? Unkšta anglių,i Parazlt’^ w 
Stalino teroras. Laikui bė- 11 neklaužadą Tito. Preky- nes mainieriai dirba tik tris! 
gant “titizmas” Maskvos ka “' R RusiJos ir Jugosla- dienas ir neprikasa užten- 
valdonam

šia yra,
Stalinui davė Amerikos po
litikos neapdairumas, ne-į
ryžtumas ir nesusivokimas, i! išaugo

Yra žmonių Vakaruose, j negu a
kurie kalba, kad bolševiz- Tito nepaklusnumas 
mo plėtimasis esąs sulaiky- i užkrėsti ir 
tas. Tie žmonės mato tik-1 telitus. Dimitrovo 
tai Europą, o dramblio, | Laszlo Rajk ir jo

so visa Rusija.
Taigi, Stalino “dovano

mis” pasinaudos Rusijos 
aukštieji biurokratai, kurie 
Stalinui “nuoširdžiau” pa
laižys pantaplius. Pasinau
dos kai kurios Maskvos 
įstaigos. Kai kas iš Stalino 
“dovanų” ir riebiai pralobs, 
o tie žmonės, kurie savo

Dere- pasižiūrėti.gresia
kitus sovietų sa- •’ai;'

mirtis, l)ak*;h 
draugų -fflaG,Į

Azijos, visai nepastebi. Iri galas Vengrijoje, Traicho
Kinija yra tiktai vienas eta- į Rostovo pakorimas Bulga-
pas Rusijos išsisiūbavusia- rijoje, masiniai valymai
rne žygyje. 1950 metais į Lenkijoje, čechijoje, Ru- spr„.-„ ..................... ...

kaip 
gali-. 
Bucb.i 
h 05

Tito laikyti
mis. Draugiškumo dėl anglių trukumo geižke-! vjank0, ir generolo MacAr-' 
tarp Maskvos ir Bei- liai keta kiek sumažinti thuro. Susikirtimas įvyko 

buvo sudraskytas traukinių judėjimą. {keturių * *~
•ereikšmingas popier- ................................... noniiaiIš Maskvos, Sofijos,' “ avienų unija užginčija Ja
pčtn Rodančio Pra- an?hy trukumą ir sako, kad u. ?“ . ... . • į, .- Kruvinasis užmiršo net roa-“Sto, Buoapcsio, i įa , -- \ karo belaisviu krūmo Rusi- . ... . .. ...
Tirano Jugoslavijos P“",aA°Jiairs ,aR?e ‘ zut? amnestiją išleisti mili-

- jonams žmonių, kankinamu

Milžiniška dovanų kome
dija buvo tik dar vienas pa-

anant j-taryboje ja- pjudomas prispaustųjų api- 
puziuieti, o pneza>- pjęįimag? 0 mainais Stalinas

Vot i va -v -r*ęsis jau nebe Kinijos, i munijoje ir Albanijoje, gen Jpa?Iunt5niai atšaukti. Ju- Generolas MacArthur ikai, nesulaukdami kongreso bet indokinijos, Burmos,| Markos karjeros galas—vi- das T;£° buvo Izoliuotas nįXius J P 'kėlė viešai kaltinimą, ka
a tai rodo, kad Kominfor- bet G iš rytų pusės. \aka- .‘“ ‘_________________ I Rusijoj, dėl nežmoniško epažadų pildymo, patys ėmė 

kovoti uš senatvės pensijas 
ir visoje eilėje pramonės ša- ^ima 
kų iškovojo sau žmoniškas 
senatvės pensijas. Dalis

Malajų. Filipinų, Indijos, 
Pakistano ir Indonezijos Ii-

darbininkų iškovojo, bet <li-, lsl5amonIna. 
dele dirbančiųjų masė pali-|j,. 5 k

Amerika šiandien žiuri į 
Azijos įvykius ir vis dar ne

kas ten darosi

mas yra pasiryžęs atkakliai 
kovoti su jam besivaidinan
čia šmėkla—Tito herezija.

Antrasis barnio aktas 
m. rugpiučio

be - - •> * *
ruošė Tito gauna kreditus 
iv pi - .- s iš USA ir Britani 
jos. ' .vietų divizijos pasi 
rodo Vengrijos ir Rumuni 
jos-J ^uslavijos pasieny. Ti- George Avė. 
to neatsilieka ir paskelbia'---------------

kalėjimuose
vykiose.kad 

el-
jgimosi su belaisviais, 374.-! .

“Keleivio” kalendorių J)41 japonas belaisvis mirė. Laisva Indonezija 
Norwoode galima Įsigyti 
pas drg. P. Kručą, 21 St.

ir vergu sto-

><

mirė'Tiek jaunų žmonių 
iš vieno miliono, arba kas

Kaina 50c. trečias žmogus Rusijos ne-

Gruodžio 27 d. Indonezi
jos Jungtinės Valstybės įė
jo į nepriklausomų ir laisvų

Amerikos i

mų kasą ir dėl bendro so-:kog Va(fai ir nepastebėjo, itejktą Maskvai notą ir ji sako .ningas kalbas, va- 
cialinio draudimo pagerini- kajp “Trumano doktrina” Padėjo sakiniu: “Nauja dinrl;,; ;ts Maskvos valdo-j 

v..,. darbi-j Azijoje gusmuko j šipulius. Jugoslavijos vyriausybės| vus ' jrjtų pavergėjais, ti-'
Azijos “dovana” Mask- nota vra PJetkų ir išsigalvo- jonai-, socializmo išdavi- 

jimų kratinys, kurio tikslas kais.” Į “Pasaulinį Taikos 
yra paslėpti savo užkulisių Kongi.-a,’’ kurį Maskva su 
politiką ir apgauti jugosla-į didel: riukšmu ir iš.laido-

mo bus svarbiausias 
ninku reikalavimas 1950 
metais. Tie darbininkų rei
kalavimai bus girdimi ir 
1950 metų kongreso rinki
muose.

Sočiosios Amerikos atsto
vai
prieš “welfare statė,” arba

i?s , 's?c’aV.?/, baudimą,; ją reikės, nes kitaip visas 
gina aisvąjį kapitalizmą, Azijos pasaulis, arba virš 
kuriame kiekviena* rūpina-(pUSės žmonijos, mes toki 
si uz save, o gerasis Dievu
lis už visus. Bet gyveni-! Amerikos ateitis 
mas tuos atgaleivius nu- kabinusi ore.
stums į salį visuomenė_______________________
vis labiau pradeda suprasti Pakan>ink biznierių, ne
savo atsakomybę ir turės ,i,keibti “Keleivyje.” pa 
imtis priemonių, kad page- garsinti savo biznį tarp Iie- 
linus milionų mažaturčių tuvių.

vos imperializmui vra di-
I džioji praėjusių metų “Va
karų” klaida ir bus didžiau
sias galvos sopėjimas atei- 

. . . ., nančiais metais, kada rei-
a!’. ui ie plačiai sukauja j^g praeities privirtą košęu.-«lTaro ctofo ’ o.kn , ,* . , , .bandyti valgyti. O valgyti

svarstvkles, 
liks

kad
pasi-

vų tautą.” Šį keistą doku-,mis ' (engė, Jugoslavijos 
mentą persispausdino visų atstov .. nepatenka, nes Ju- 
kraštų komunistiniai laik- gosla\ apkaltinama ag- 
raščiai. Nota, Maskvos įteik- j resing nusistatymu prieš
ta vyriausybei, su kuria ri-'Sovietų sąjungą; užtat Ju- 
šo draugiškumo ir nepuoli-J gosią v :a Jungtinių Tautų 
mo sutartis, baigėsi Krylo- seime i> . nkama i saugumo 
vo pasakėčios priminimu:;tarybą, n žiūrint energingų] 
“Ei žiūrėkit, koks galingas] Višinskį protestų. USA ir 
šuniukas, kurs skalija ant Didžioku,. Britanijos ”” 
dramblio! Mes tikimės, jog
Jugoslavijos vyriausybė su
pras, kad iš Maskvos vy
riausybės ji negali sulaukti 
nei draugiškumo, nei paga-

vv-:
riausybu siunčia Maskvai i 
perspėjat eias notas ir pa
skelbia teiksiančios Jugo
slavijai pagalbą short of 
\var—i, i ,<aro ribų. Nau-

ŠVENTIEJI METAI”

Alfredo Moisci, popiežiaus 
antspaudos saugotojas, skai
to Romoje popiežiaus prokla
maciją dėl šventąją metą 
pradžios.

laisvėj mirė nuo sunkaus: 
darbo, bado ir nežmoniško
elgesio. į Jungtiniu Tautu tarpininka-

Gen. Derevianko atsisakė’ . U.,

tautų skaičių. Po kruvinų 
kovų, po ilgų derybų, po

japonų belaisvių likimą 
svarstyti ir išėjo iš posėdžių 
salės, pareikšdamas, kad tai 
yra Rusijos reikalas, kaip ji 
paimtus belaisvius traktuo
ja

ivimo ir vėl muštynių, pada
liau Indonezijos žmonės lai
mėjo, Olandija sutiko pri
pažinti jiems visišką nepri
klausomybę gana palaidoj 
sąjungoj su Olandija.

t

Japonijos žmonėms Stali-’ Indonezija yra septinta 
no atstovas davė puikią lek
ciją, ką reiškia bolševizmas 
praktikoje.

M
Brooklyne ir Chieagoj

Siuvėjų unijos lietuviškas 
lokalas Brooklyne nutarė 
apsivalyti nuo bolševikiškos 
mažumos ir jos tysliavinio 
pridurko lokalui užkartos 
valdybos. Gruodžio 14 d. 
siuvėjų mitingas išsirinku 
naują valdybą, senajai vai
dybai teisėtą darbininkų, tautas, 
mitingą “boikotuojant.’’

tauta, kuri po karo Azijoj 
atgavo savo laisvę. Po Filipi
nų, Indijos, Pakistano, Bur
mos, Ceilono ir Izraelio lai
svųjų tautų šeima sulaukė 
naujo nario—Indonezijos.

Čia tai ir matome, kad 
demokratinės šalys neša lai
svę kolonijų tautoms, o to
talitarinė Maskvos diktatū
ra ir kultūringas Europos 
tautas paverčia į koloniali- 
nes ir baisiai išnaudojamas

D.

kL. ____ M



■«r. 52, Gruodžio 23, KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Dipukai Atsilygino Bimbininkams

Prisiminkime, kati nese- kaltuosius Rumus Washing- 
nai Bimba subambėjo apie tone?” 
tai, kad naujai atvykusieji Kadangi policijos buvo 
Amerikon lietuviai iš Va- gana tirštai, tai protestan-; 
karų Europos čia turi sun- tas kažkur greit dingo. į 
kią pradžią. Girdi, neleng- Taip procesija ir pikietavo 
va čia jiems atsistoti ant ko- >alės priešakį, 
jų. Bimba ragino savo ša- Tuo tarpu minios žmonių 
lininkus padėti dipukams jų ūžė i salę. Iš vilniečiu tik 
pirmuose žingsniuose šioje vienas kitas. Jų dauguma 

pašaliais iš tolo žiurėjo ir 
drebėjo. Labai galima daik-:

kapitalistinėje šalyje.
Dipukai, žinoma, yra dė

kingi už tą Bimbos parody
tą jiems palankumą. Ir jie 
nenori būti jam ir jo šali
ninkams skolingi.

Ir neilgai reikėjo laukti, 
iki pasitaikė dipukams
ga parodvti savo dėkingu-

tas, kad ne vienas iš jų be 
laiko bėgo namo kelnes 
mainyti.

Salė buvo kupina žmo-, 
nių. Iš publikos tada pasi
girdo balsas, kad publika ■ 

P10' turi išsirinkti masmitingo

JAUNAVEDŽIAI PO VEDYBŲ

Didžiausio pasaulio miesto majoras, YYilIiam O’l)wyer. su
situokė Floridoje su aktorka Sloan Stimson. Paveiksle 
matytis jaunavedžiai Stuart, Fla_ miestelyje.

(ties pasišalinusių senų val-| 
jdybos narių, 1950 metams; 
j parinkti naujus skyriaus 
\ aid* bos narius, šis pasiu- 

Į h mas buvo vienbalsiai pri
imtas ir išrinkta sekantis 
komiteto sąstatas:

fkyi'iavs pirmininku F. 
Zaicukaitis gavo 175 bal-Į 
sus, iždininku ir finansų 
artininku P. Montvila 178 

balsus. S. Jackus išrinktas 
i Joint Boardą, gavo 141 
alsą; i’. Tiškevičius išrink

tas į Joint Boardą gavo 133 
balsus. V. Paulauskas 189 
balsais ir Urbonas 171 bal- 
su išrinkti i Trade Boardą. 
J. Žeiolis išrinktas i Trade 
EkzekutyvĮ Boardą 179 bal
sais. J. Gudelis 163 balsais 
ir J. Ambrazaitis 127 bal
sais išrinkti į skyriaus Pil-

Naujienos is Kanados
VVINNIPEG, CANADA

Seniausias Musų Miesto 
Lietuvis

P. Yauniškis

se metus ir ten susitaupiau 
pinigų šiek tiek. 1904 me
tais aplankiau Lietuvą ir iš
vykau i pasauli ieškoti Ka
nados. Pasiekiau VVinnipe- 
gą ir čia dirbau pradžioje 
prie kanalizacijos ir gauda
vau per valandą 15 centų. 
Darbų tada buvo mažai, o 
norinčių dirbti daug, tai 
apie geresni uždarbi neteko 
galvoti. Per ištisus metus 
dirbau, nei alaus stiklo ne
paragavęs ir niekur neida
vau. Šiaip taip sudariau 
$100 sutaupą. Europoje iš
dirbau 8 metus ir nieko ne
galėjau susitaupyti ir net 

i apsirengti vos galėjau, o čia

..... . , .vedėją, kurs turi tuoj pra-
Z(n Zlai>’ ° 11 ( al"|dėt susirinkimą. Minia su

manymą užgyrė, tuč-tuojaubais.
Chieagoj bimbinę partiją 

ištiko smūgis: Amerikos ka
pitalistinės valdžios parei- buvo

buvo nominuotas ir užgirtasj 
i susirinkimo vedėjas, ojuojjams.

. x dipukas. Kai jis už-
gunai atsilankę į bimbinin- -jo ant es[Vados vesti mitin- 
kų oi gano Vilnies ’ pata.- ta taj koks [en raudonas 
l>as’ Parėmė vieną jos sulų. fa<istas bandė pasipriešin- 
y. Andruli, m uždarė salto- tj gjr€ji be tą masmitingą 
jon. Ten j] laikė iki buvo s ‘
užstatyta kaucija sumoje 
$5,000. Vilniečiai dėl to 
atsitikimo nenuleido rankų.
Pirmas dalykas, ką jie su-

šaukė ir iie čia turį šeimi
ninkauti. Išrinktasis vedė
jas pasakė, kad čia jis iš
rinktas liaudies balsais, o

. . . . , . i ne kokio diktatoriaus pamanė daiyti, tai saukti mas-
mitingą Chicagos Lietuvių Vedėjas, tęsdamas darbą,
Auditorijoj gruodžio 16 d; j pareiškė, kad gįs masniitin- 
Tai dipukai ir sumanė eiti ga? sušauktas labai svar- 
talkon ‘mucelninkui, išti- biam ieikalui, butent išgel- 
kimam Sta.mo tainui. O ta bgtj ]§ kapitalistinių nagųlrikai” dėl 
«..na yni®, ap.u Vįeną žmogų, butent Vincą!vizijas
ją turi žinoti ir Maskva. i Andrulį, kuris dabar čia ir 

Buvo taip. Masmitingo i pa?akyS prakalbą. Andru-

........t *** iv MU^- m‘est? gyvena P- J vis šiokią tokia pažanga pa-
dorota Tarybą. Vytautas Xaunl.skls’. senlaus,as v,etos! dariau.
Literas 171 batais išrinktas ^tuvis, pirmas apsigyvenęs, j. Amerikos 1905 metai3 
54 skyriaus Pildomosios Ta-! (^aĮ. sužinojau, kad pradėjo eiti

| rybos sekretoriaus parei-
goms.

lijoj. O liberališkose šaly- Po šių rinkimų pasiūlyta 
Negreit chicagiečių tarpe se, kaip Skandinavijoj, An- ši rezoliucija: 

nutils kalbos apie tą Stalino gli joj, Australijoj, kur iri Kadangi musų 54 sky- 
bernų šauktąjį masmitingą. socialistai yra gerai Įleidę-naus valdyba su pirminin-' 
Be to svarbu priminti, kad šaknis, bolševizmas neturi
milingas baigėsi Lietuvos ir • pasisekimo.
Amerikos himnais ir net su
giedota giesmė “Mari ja, 
Marija.’’

faktas čia dau- 
Žinau vie

ną bolševiką laikraščių par
-o-

Dtl Klausimo “Bolševizmas 
ir Bažnyčia”

Vienas
ginu sviesos rnes.

i tais. Kadangi jam 
sueina 73 metai 
tai nuėjau jį aplankyti

, Keleivis” Bostone. Išsira- 
amziaus, -jau -r nuo jajko pradė-

, jau skaityti. Vėliau, kai 
pasikalbėti. Parašysiu, ką pradėjo atvažiuoti iš Lietu- 
jis man papasakojo apie sa- yos daugiau ,ietuvil} j va.

ku priešakyje neatidarė su-j 
sirinkimo, nesutvarkė jiems 
pavestų reikalų ir nepaaiš
kinę priežasties apleido su
sirinkimą, tai šis susirinki-

davinėtoją. Dažnai jis taip j mas save skaito legaliu tęs- 
daro: Jei žmogus paprašo Į ti unijos 

jienų” ar “Keleivio,
tai jis kiša “Vilnį.’' Jei kas 

14 neapsižiuri, tai jis ir nueina 
su tuo šlamštu. Kas apsi
žiūri Jai pardavėjas bando 

bolše- Įpiršti tą šlamštą. Pirkėjui 
Mat nesutikus, bolševikas—ži

vo gyvenimą.
Esu seniausias Winnipe-

go lietuvis. Gimiau Lietu
voje 1877 metais, sausio 9
d., Utilgės kaime, Taui ag-, vjg», yfa gana p]ačiai skal
nų valsčiuje, Zai asų apskn-. [Omas Džiaugiuos, kad tas 
tyje. Negaliu užmiršti Lie- turj pasisekimo
tuvos ir savo jaunų dienų.11 skaitvtoiu '
Prisimenu, kad būdamas 14 j Winnipege vedžiau ir iš
metu berniukas pėsčias įse- auginau seimvną> tris duk- 
jau j Kauną darbo ieškoti ir|terig ir yieną gunų Alfonsą.
gavau daibo pne Kauno visiems vaikams daviau 
tvirtoves statymo, 10-joj ba- mokgl j mano ~ lėg
tarėjoj. Dirbau nuo saules Sunug bai ė medicinos
tokėnmo iki nusileidimo?__ i__i_ *.__ 1-2 2 ___. ----------rnoK<ją Anglijoj i^o me-
valandų neskaitę damas, ir duktė Salome baigė
uz darbą gaudavau 3a ka- nurseg mokglą Newarke,
peikas per dieną. Valgi ir Emilija, ir Ieva ištekėjo už 
butą turėjau pats is tų pi- ,ietuvių ir gerai gyVena. Aš
nigų pasirūpinti. Dirbau 2 jau penkj metai nebe- 
metus, o paskui, ant trecių dirbu> tuHu pofa namų, 
metų išvažiavau į Peterbur- juog apžiuriu ir iš pajamų 
gą, ten dirbau prie staty- jšsiverčiu. Niekuo nesi- 
bos n pne kitokių darbų n skun(jžiu, tik negaliu už

miršti Lietuvos. Vis misli-

i karinę Kanadą, visus kalbi
nau užsisakyti “Keleivį.” 
Aš manau, kad vakarinėj 
Kanadoj ir dabar “Kelei-

ti unijos darbą ir atlikti 
” skyriaus susirinkimui pri

klausančias pareigas.
“Naujienų” gruodžio 

dienos laidoje buvo gerai 
atsakyta Brooklyno “Ame- 

klausimo 
ir bažnyčia.

“Amerikoj” tūlas E. Urbo- rote ką 
nas kabinėjosi prie “Nau- “Draugą.” i ai va. 
jienų” ir tvirtino, kad bol- ševikams artimiausi, 
ševizmas išsivystęs iš kovo- Tai tiek šiuo sykiu.

dieną, kai iau buvo laikas 
rinktis į masmitingą, staiga 
ant Halsted Street pasirodė 
ilga procesija su daug ab- 
rozdų. Ne viename iš tų 
abrozdų buvo nupieštas 
Įvairiais budais saulė Stali
nas, vis su didele pypke, il
gu cibuku ir raudona no
sim. Ant kitų bu\ o užra- vo per jjgUS metus. Publi- 
sai, nusakantieji Stalino ka- ka sušuko užgirdama pašiu
rai} stės gerovę. Tokių ab- ]ymą. Buvo tuo reikalu 
rozdų buvo arti trijų desėt- perskaityta rezoliucija, už 
kų. Procesija ėjo linkui kurją pakėlė rankas visa sa- 
Chicagos Lietuvių Auditori- lė, 0 prieš tebuvo pakelta 
jos. Su procesija ėjo, kaip [jk viena ranka. Tuo minia 
paprastai, didelės minios džiūgavo ir šaukė: 
žmenių. Išrodė, kad dau
giausia buvo dipukai. Ne
toli auditorijos kažkoks 
raudonas fašistas bandė 
procesijai pastoti kelią, sa
kydamas, kad čia pikietavi- rezoliuciją pasiųsti tam tik- šauktas visuotinas metinis sę tik nuo 6 
mas neleistinas. Procesijos riems valdžios organams, j skyriaus narių susirinkimas! p 
vadas jam pareiškė: “Ką Minia dar šaukė, kad reikia perrinkti sekantiems, 1950) p.irm‘
tu čia plepi? Čia laisvas duoti “one vvay ride” į — ..-u-l, veckas į
kraštas, čia pikietavimas vi
sur leistinas. Ar raudonie
ji fašistai nepikietavo ir

lis sumikčiojo keletą žodžių 
ir užsičiaupė. Po to mitin-

daro? 
Tai

kiša 
kas bol-

Ogi

go vedėjas pasakė, kad ge-itojų prieš bažnyčią ir riky- bar visiems
O da-

Keleivio” skai-

gų, tai bus duoti jam “one bolševizmas ir fašizmas ge- laimingiausios kelionės 
way ride į Stalino karali- riausia tarpo katalikiškose Stalino karaliją, 
ją, Kurios garbintoju jis bu- šalyse, kai]) Ispanijoj ir Ita-; Laisvamanis,

per ilgus “ ~ '

Kas Nauja Brooklyne
KRIAUČIŲ 54 SKYRIAUS A. C. W. A.

NAUJOS VALDYBOS PAREIŠKIMAS

1949 m. gruodžio 14 d., jos nariai, pašalinti iš susi- 
1280 Union Avė., Brooklyn, rinkimo, ir 
I N. Y., bu . o oficialiai Amai- (3) Paaiškinti, kuris uni- 

dė Tą posmelį kartojo daug gameitų Unijos 54 skyriaus jos konstitucijos paragrafas 
=a- karių. Nutarta priimtąją Pildomosios Tarybos su- nusako nario balsavimo tei-

Pas Staliną, 
Pas kruviną.

menesiu.
brolis V. Za- 

šiuos pareiškimus

Už tokią rezoliuciją pasi
sakė 178 balsai (prieš ne
buvo).

StiicirinVimn nirmininkasU** asa«aa»aa*«ww
isos valdvbos vardu reiš

kia nariams padėką už pa
iri kė ji mą.

Tokiu budu nuo 1950 m. 
avsio 1 dienos senoji sky- 
iaus valdyba neturi jokios 
eisės skvrių atstovauti ir jo 
eikalus tvarkyti, nes ji nu
lojo narių pasitikėjimo, 
uo pačiu neteko ir manda- 
o.

gaudavau per dieną 70 ka
peikų. Dirbau per 6 metus 
ir niekaip negalėjau sutau
pyti pinigų kelionei į Ame
riką.

Sulaukęs 22 metų išvy- 
i kau į Zarasus stoti Į kariuo- 
! menę. Priėmė ir pasiuntė 

dė-1 tarnauti į Zakaspijskaja ob-

ju greit ten nuvažiuoti, ap
silankyti tose vietose, kur 
gimiau ir jaunystę pralei
dau.

Jei kas iš pažįstamų lie
tuvių mane prisimintų, bu
tų malonu susirašyti. Gy- 

Kviečiame: tetas ir dė-1iarnautl 1 z,aKaspijsKaja oo- venu 337 Magnus Avenue, 
dienes, uošves ir marčias, Į }as^» Krasnodarsko miestą, \yjnnipeg, Man., Canada. 
anytas ir mošas; kviečiame Į ^en. ^a^ai šilta. Tarnyba —o—
leidukes, poniutes, paneles ■ kariuomenėje Sera* Prie šitos trumpos ir kuk-
ir našles bei gyvanašles, te- va*ps neblogas, daibo bos biOgrafijO5 ne ka turė- 

netekęsiančias,1 ne(*aug- Tarnavau 4 su pu- £jau jr pridėti. Palinkėsi
me seniausiam Winnipego 
lietuviui dar ilgai gy venti ir 
džiaugtis savo šeimos lai

/. Valiukais, Pirmininkas; 
J. Montvila, Sekretorius.

—o—
LSS 19 Kuopos Vakarienės 
Naujas Kvieslys

tetas ir

mėsiančias ir 
inksmas ir pralinksmėsian- 
čias: visas kviečiame dai
noms dainuoti, šnekoms 
šnekėti, pasižmonėti, pasi
šokti ir pavakarieniauti už 
stalų-stalelių prie stiklelio,' 
prie alučio ir prie užkan 
džio šiltučio.

ir drausmės 
liečius.

Lietuvos dobi-

_ me. metineSocialdemokratų
vakarienė įvyks 1950 me-1__________________

1 tais vasario 4 d. Lietuvių
Piliečių Klube. Tikietus IMIGRACIJOS 
prašome iš anksto įsigyti.

Vakarienės reikalais pra
šom žodžiu ar raštu kreip-

jų metams, skyriaus vaidyba. ? . i'™;”'1""i;? * - ■ bei pastabas nesiteik Senas Draugas.•Viinamąją Stalino karali
ją visiems vilniečiams, bim- 
bininkams ir jų pritarė

gar

Gera Dovana Kalėdoms
Jeigu jus norite savo giminei ar draugui pada

lyti gerą dovaną Kalėdoms, bet nežinot ką duoti, 
tai užrašykit “Keleivį” ateinantiems metams.

“Keleivis” Jungtinėse Valstijose kainuoja tik 
$3.00 metams. Tai nedideli pinigai, bet dovana bus 
tikrai gera, nes žmogus skaitys 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 jai gražų pasveikinimą ir 
paaiškins, kad “Keleivis” bus jam ar jai siuntinėja
mas per visus 1950 metus kaipo jūsų dovana.

Prašome adresuoti mums taip:

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

Į susirinkimą gausiai su-i kreipti dėmesio ir. nepradė- 
sirinko skyriaus nariai pri-jjęs susirinkimo, su Pildo- 
klaus.ą ACWA, bet dėl ne-įmosios Tarybos nariais ap- 
žinomos susirinkusiems na-,leido skyriam susirinkimo 
riams priežasties pirm., bro- vietą, pareikšdamas, kad 
lis Vincas Zaveckas, neati- tokį susirinkimą jis nepra
daręs skyriaus susirinkimo,' dėsiąs.
ne paskyręs tvarkdarių,1 Kadangi šiais metais pa
griežtai pareiškė: našus atsitikimas pasikarto-

Kad visoms ir visiems bu
tų didelis pažmonys, kvie-

ĮSTATYMAI

o antru kaitų 'balandžio 
nu

trauktas susirinkimas), tai 
tokiu brolio V. Zavecko ei- matytomis 
gosiu susirinkę skyriaus na
riai pasipiktino iri susitvar-

1) Čia yra daug ne uni
jos narių, kurie turi apleisti mėnesį bereikalingai 
susirinkimą;

(2) Naujai atvykę ir ne
išbuvę unijos nariais 6 mė
nesius, neturi balsavimo 
teisės.

Dėl tokio pirm., brolio 
Vinzo Zavecko, unijos kon
stitucijos nežinojimo ar są
moningo jos laužymo, dide
lė susirinkimo dauguma už
protestavo ir senieji unijos 
nariai pareiškė sekančiai:

(1) Pirmininkas, brolis 
' Vincas

Kas gali i Ameriką atva-
ciame ir vyrus: vedusius irutis į J. Valaitį 1132 Halsey žiuoti? Ka*s turi pirmeny- 
nevedusius; vedusius kvie-jSt., Brooklyne, arba tele- bę j,, privilegiją čia patek- 
čiame atvykti į vakarienę i fonu į A. Žilinską, GL 2- Kokios yra atskirų val
su šeimomis ir su savo šei-7277 iri J. Glaveską, TA 7- stybjų kvotos? Kiek "žr.10- 
mų draugais ir draugėmis; , 9566. njų įsileidžiama pagal DP
nevedusius kviečiame vykti Įstatymą? Kas yra affida-
į vakarienę su savo jau nu- VIEŠA PADĖKA vitas ir kokios pareigos yra 

nepiliečių? Ko-ateities gyveni
mo draugėmis, o jei dar to
kių šiuo tarpu nebūtų, tai

kę savo tarp . pasiūlė susi-j prašome skubos keliu sau 
rinkimą tęsti toliau. Susi-) mielas drauges ieškotis
rinkimui vesti išrinko senus 
unijos veikėjus. F. Vaitu
kaitį pirmininku, o P. Mont
vilą sekretorum.

Pirmininkis brolis F. 
Vaitukaitis užėmęs vietą, 
paskyrė tvar<dariais sekan- 

P. Tiškevičių,

kviestis į vakarienę. Kvie
čiame ir Žaliojo Dobilo 
Draugijos narius atvykti Į 
vakarienę; kviečiame jų ne 
vieną ir ne du, o visus dobi- 
liečius, nes vakarienės me
tu bus retai pasitaikanti

(------- Zaveckas, prašomas 1 čius unijistu :P- Tiškevičių, proga išmesti iš ž. D. Drau-
iatidaryti susirinkimą ir pa-;Robertą Žulą. J- Kvitą ir gijos nedrausminguosius na- 
Įskirti tvarkdarius patikrin-IUrboną. Irius ir juos su kaupu pa
ti unijos narius; j Duotas pisiulymas, kad keisti atvykusiais iš trem-

I (2) Jei bus rasti ne uni j vietoj buvus u ir be priežas- ties didelio stažo, ištvermės

Drg. Antanui Žilinskui, 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungas 19-tos kuopos pir- 

ir mininkui (Brooklyn, N. Y.) 
ir mielam šeimos prieteliui 
drg. Kiprui Bieliniui (Bos
ton, Mass.), pareiškusiems 
mums sunkioje musų gyve
nimo valandoje, mirus mu
sų brangiai žmonai ir mo
tinai Magdalenai Pakalkie-

imigrantų 
kie adresai tarpininkaujan
čių organizacijų?

Į tokius klausimus atsa
kymą galima rasti “Kelei
vio” 1950 metų kalendoriu
je, straipsnyje apie Ameri
kos imigracijos įstatymus. 
Verta su tuo straipsniu su
sipažinti visiems, kurie įdo
maujasi imigracijos klausi-

. . a A mais. Kalendoriaus kaina
nei užuojautą, tariame nuo- centu. Užsakymus siusti: 
širdų aciu.

“KELEIVIS’Jonas Pakalka,
Rima Čerkeliunienė, 
Kęstutis Čerkeliunas.

636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.
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Pastabos Dėl Praeities
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau t dant Ryga ir baigiant Du- 
Nors nemėgstu skaityti, jei nojumi? Po 1917 metų va
rtas apie mane yra kur rašo- sario mėnesio Rusijos revo- 
ma, tačiau dėl mano vadi- ducijos, vadinamaisiais Ke- 
namos “sukakties’ (tokios, renskio laikais, kaipo 3 

Turkestano div izijos atsto
vas (tuo laiku tarnavau 
viename tos divizijos pulke 
pulko adjutantu), būdamas 

ir man teko susidurti įvai- Rumunijos fronte, buvau iš- 
riuose laikraščiuose su ma- ; rinktas į vadinamąjį armi- 
no pavardės ir vardo links.-Jos komitetą (pradžioje IX, 
niavimu. Bendrai skųstisj paskiau V armijos) ir čia, 
negaliu — gerais žodžiais kartu su kitais to komiteto 
paminėta, jei bent kartais Į nariais, turėjau kovoti su 
skėlė koks nors nežymus j armijos subolševistinimu, 
netikslumas. Tos pat ru- kuris labiausia ėjo dviems 
sies buvo įdėtas ir “Kelei- keliais—per vokiečių kari- 
vio” Nr. 50 straipsnis, ta
čiau kai kurios šio straips
nio detalės, kad iš esmės ir 
teisingos, bet kitą skaityto- 
ą galėjo ir suklaidinti. Pa

vyzdžiui. čia nurodyta, kad 
aš tarp kito ko buvau bend
radarbiavęs ir “Vilnyje.”
Kitas Amerikos skaitytojas 
gali pamanyti, kad čia eina 
kalba apie čionykštę vaba- 
linę-pruseikinę “Vilnį,” tuo 
tarpu anoji “Vilnis,” ku-

pat gimimo dienos, kaip ir 
visos anksčiau praėjusios 
64 > kitų tiek buvo prirašy
ta. kad noromis nenoromis

—Labas rytas, tėve! Ko; 
taip užsimąstęs šiandien?

—Aš, Maike, neužsimąs- 
tęs; aš tik mislinu.

—Apie ką?
—Ogi apie tai, kad ta 

Amerika, tai čiudnas kon- 
tras.

—Nesakyk, tėve, “čiud
nas kontras.” Sakyk: “Kei
sta šalis.”

—Jes, Maike, keista šalis.
—Bet kodėl ji keista?
—Todėl, kad čia viskas 

daroma be razumo. Vot,1 
paimkim kad ir Trumano 
prezentą Stalinui. Bolševi
kų bosas Maskvoj švenčia 
savo 70 metų sukaktuves, 
tai Trumano valdžia nuta
rė nusiųsti jam Chicagos 
Andrulį kaip prezentą. Ale 
kaip Andrulis pradėjo labai 
spardytis, tai policija ėmė 
ir paleido jį. Dabar sūdąs 
turės nutarti, ar siųsti An
drulį į Maskvą, ar ne. Tuo 
tarpu pereis Stalino šventė 
ir prezentas jam nueis per- 
vėlai. Na, tai sakyk, kur 
čia razumas? Jeigu jau val
džia pastanavijo duoti Sta
linui tokį prezentą, tai įkiš
tų į klėtką, kaip kalakutą, 
ir nusiųstų, nežiūrint ar jis 
spardosi, ar ne.
—Aš pasakysiu, kad čia 

ne Amerika keista, bet tė
vas keistai ją supranti. Vi
sų pirma, valdžia nori de
portuoti Andrulį ne kaip 
prezentą Stalinui, bet kaip 
nepageidaujamą Amerikai 
žmogų.

—O kodėl jis nepagei
daujamas?

—Todėl, kad niekina šios 
šalies tvarką ir agituoja už 
Stalino diktatūrą. Kitaip 
pasakius, jis naudojasi šios 
šalies gerybėmis, o tarnau
ja svetimai ir dargi priešin
gai valstybei. Taigi jį de
portuoja kaip šios šalies 
priešą.

—Nu, tai kaip tada bus 
su Bimba ir kitais bulšiais? 
Ar jie geresni?

—Kaip su jais bus, tėve, 
tai parodys ateitis. Aš pra
našauti nenoriu.

—Džius di sem, Maike, 
/ merika čiudnas kontras.
11 įdaro snapso, alaus ir ati
daro saiiunus. Eikit ir visi 
; ei kit. O kai tik žmogus 
i eina linksmas, tai polic- 
h oras tuojau kapt jį už 
tprando ir koman į lakupą.
I a, tai kaip tu rokuoji, ar, 
čia yra kiek razumo?

- Tėvas ir čia klysti. Pu j

LIGONIS VAIKUTIS IR MAMAmano sąrašai, kartu su są
rašais tokių pat provokato
rių, veikusių pačioje Rusi
joje ir išaiškintų kitą spe
cialių komisijų, jau daug 
vėliau buvo Maskvoje iš
spausdinti, tačiau knyga jau 
sekančią dieną bolševikų 
čekos buvo konfiskuota, 
nes pasirodė, kad daugu
mas anų carinių provokato
rių jau senai tarnauja bol
ševikų žvalgyboje, taigi 
knyga faktiškai buvo pa
skelbusi tik čeką tarnautojų 
pavardes.

1918 metų vėlyvą rudenį, 
kaipo buvęs karininkas, 
kartu su 32,000 kitų buvu
sių karininkų tuo laiku gy
venusių Maskvoje, buvau 
areštuotas ir kartu su anais i 
uždarytas į buvusias Alek
siejaus karo mokyklos pa- i 
talpas, apsuptas kulkosvai
džiais apginkluotų kiniečių, 
kurie tik laukė progos pa
leisti ugnį į areštuotų minią. ’ 
Po kelių arešto savaičių 
Kapsukas man pranešė, kad 
aš galėčiau būti išleistas, i 
jei sutikčiau, tuo atveju, jei 
bolševikai įeis į Vilnių vo
kiečiams pasitraukus, būti 
ten švietimo komisaru, nes 
iie neturi tam kito tinkamo 
asmens. Priešingu atveju 
niekados Lietuvos nematy
siu. Kadangi, be to, iš mu
sų
ną
po keletą dešimčių asmenų, 
tai man nieko kito neliko, 
kaip sutikti. Iš kalėjimo 
buvau išleistas ir grįžau 
prie seno darbo, 

i Ir tikrai,

Sa;

nės vadovybės spausdina
mus ir rusų kareiviams į 
apkasus primetamus grynai 
bolševistinio turinio rusiš
kus laikraščius, ir per nevy
kusiai Kerenskio valdžios 
pravestą politinę mobiliza
ciją visų buvusiųjų carinių 
žandarų ir policijos, kurie 
visi buvo pasiųsti į frontą 
ir kurie, norėdami greičiau 
iš jo pasiliuosuoti, virto čia 
aršiausiais bolševizmo pa
laikytojais kariuomenėje, 

dėlto, dėl musų ar- 
komitetų veiklos,

bent Rumunijos fronte, toji 
agitacija buvo sustabdyta ir 
per rinkimus į Rusijos Stei-

Dvejų metu ligonis. Brian McAllister iš Pietų Afrikos, 
buvo atgabentas orlaiviu Į (hicagą gydyti. Prie jo lovos

sėdi susirupinusi motina. Vaikas serga inkstų liga.

stovyklose). Jis kitą dieną atradusio laivo vardą.

noje man teko bendradar
biauti. ėjo 1913-1914 me- Bet vis 
tais Rygoje, Latvijoje, o mijos 
amerikinėje “Vilnyje” ne 

, i tik nesu bendradarbiavęs, 
bet niekados jos ir neskai
tau. dar iš seno pripratimo, giamąjį Susirinkimą, musų 

į būdamas studentas ir studi- fronto armijos išrinko tik 
—Maike. policija ant to!juodamas rusiškame univer- vadinamus menševikus ir 

nereikalinga, ba kai žmo- sįtete, niekad neskaičiau, eserus (socialistus revoliu-
gus išsigeria, tai jį paima rusiškų carinių juodašimtiš- cionierius). Tačiau bolše-
savo apiekon aniuolas sar- ka laikraščių, kaip “Novoje vikams Steigiamąjį Seimą 
gas. \ ot. as galiu tau pa- v remia” ar “Graždanin,”
sakyt priklodą iš mano pa- kurie ga,bino kazokų na-
ties gyvenimo. Per Kalė- gaikas lietuvių nugaroms 

musų Sčeslyvos Smer-j kapotk taį į,, dabar neskai- 
Susaidė buvo surengus tau tokių pat laikraščių.

kad ir lietuvių kalba spaus
dintų. kurie garbina jau ne 
nagaikas. bet kūjį lietuvių 

piautu- 
piauti. Bet

licija yra pastatyta tam. 
kad dabotų tvarką, kad gir
ti nesipainiotų kitiems po 
kojų i’/ nesvyruotų tarp au- 
.omo’- ilių. Todėl katras tik 
negali tiesiai eiti. tą ir nu-' 
/ėda į šaltąją išsimiegoti.

ant

.i....UitS
ties
krikščionišką pasilinksmini
mą, na ir visi krikščioniškai 
išsigėrėm. Man buvo taip
linksma, kad nežinojau nei|gaivoms skaldyti ir 
kas aš esu, nei kur esu. Ir,įva jų gerklėm*
odos, namo visai nevažia-j antra vertus, mano bendra

vau : ale kaip is ryto pabu- j darbiavimas politinėje 
au, tai buvau namie gra- spaudoje palyginti nebuvo 

.?.aY? JOVOJ užsikloję^ | jigas (tarp kito ko nemaža 
bendradarbiavau ir “Lietu-tik šiušiai nenutraukti ir

-oblė neatkabinta. Platai, vos žiniose.” taip pat ir Vil-
mane parvedė aniuolas sai
gas.

—Aš, tėve, žiurėjau tą 
naktį per langą ir mačiau, 
kaip tėvas ėjai zigzagais, 
apsikabindamas kiekvieną 
lempos stulpą. Tėvo laimė, 
kad tai buvo vėlyva naktis 
ir visi “aniuolai sargai” 
miegojo: kitaip jie butų tik
rai nuvežę tėvą nakvynei 
i šaltą hotelį.

—Ai don kėr. ką tu, Mai- 
e, šneki, bet Amerikos pa- 
ėtkas man išrodo navat- 
las. Ve, aš duosiu tau dar 
ritą priklodą. Nelabai se
tai buvau nuvykęs pas sa
vo seną frentą, Džiovą Ci- 
buka. Jis dirba ant far
mos. Kai aš nuvažiavau, 
ai jis melžė karves. Dali- 
)uk, Maike, ir tu pats ne- 
vierytum, kad Amerikoj 
karvės turi ponišką gyveni
mą. Barnė apšviesta su 
lektrika, nelyginant kaip 
tažnyčia. Yra net barbe- 
ys, ką su lektrika nuskuta 

karvėms uodegas. įvesti net 
fenai, tai yra tokie prietai
sai, ką vasarą pučia šaltą 
orą. o žiemą šiltą. Yra net 
šukos ir brušiai, katrais kas
dien nuplauna ir dailiai su- 
hikuo’a karvėms užpaka
lius, lygiai kaip Hollyuoo- 
do aktorkoms. Yra net šil
to ir šalto vandens kranai, 
ir kokį kraną atsuksi, tokio 
vandens karvė gauna. Die
važ, Maike, katalikiškoj 
Lietuvoj klebonų gaspadi-

mane iššaukė ir pranese, 
kad aš jau nebesu “švieti
mo komisaras,” kad vieton 
manęs komisaru esąs pa
skirtas Varšuvos žydas Leš-

uimtųjų tarpo kas die- činskis, bet kadangi šis nie- Nauja sala buvo susidariusi 
išvesdavo sušaudymui ko nenusimano nei Lietu- iš vulkano pelenų ir šiaip 

vos. nei švietimo reikaluo- iš žemės gelmių išplautos 
se, tai aš liksiąs laikinai medžiagos, kuri neilgai ga- 
prie jo padėjėju. Ir juo Įėjo atsilaikyti prieš vande- 
buvau dar pusantro mene- nvno bangas ir suaižėjo, nė
šio ligi to laiko, kada Pil- palikdama jokios žymės, 
sudskio vedami lenkai už-j Pacifiko vandenyne yra 

bolševikams užėmus Vilnių, ėmė Vilnių. Aš likau Vii- daug vulkanų. Kai tie vul- 
Kapsuko buvau iššauktas iš niuje ligi 1920 metų spalių kanai vandenyno gelmėse 
Maskvos (tik kuriam laikui mėnesio pradžios, mokyto- prasiveržia ir pradeda veik- 
pakeliui Sulaikytas Daugpi-Jaudamas brolio Mykolo va- , ti, jie kartais iškelia i van-

la buvo pažymėta žemėla
piuose. Bet kada, po kelių 
savaičių, kiti laivai nuvyko 
ją ištirti, tos salos ir pėd- 

jau buvo pranykę.

greitai po to

išvaikius (beveik tokiu pat 
budu, kaip 1926 metais bu
vo išvaikytas musų seimas), 
kareivių masių nuotaika vi
sai pakito, ir per naujuosius 
armijos komiteto rinkimus 
visi senieji tų komitetų na
riai nebuvome perrinkti ir 
mus pakeitė jau bolševikų 
pastatyti kandidatai. Šiems 
dar nesuspėjus paimti val
džios į savo rankas. Rumu
nijos fronte naują pervers
mą padarė patys į-umunai, 
prisidengę neva ukrainie
čiais ( nors jų tarpe nei vie- 

niaus lietuvių spaudoje lie- no tokio nebuvo) ir bend- 
tuvių, lenkų ir rusų kalba), rai sulikvidavo visas tris,

Rumunijos fronte buvusias, 
rusų armijas (IV, V ir IX) 

mokslini darbą, j ir užgriebė visą jų karinį 
laiko ir noro nei turtą. Tuomet su pavoju

mi gyvybei, slėpdamas savo 
karininko laipsnį, per įvai
rius civilinio karo frontus 
prasmukau į Maskvą, tikė
damasis iš ten patekti į Lie
tuvą. prieš tai dar sutvar
kius pairusius mano šeimos 
santvkius.

nes per paskutiniuosius 25 
metus įsitraukęs vien i kul
turinį ir
neturėjau 
politiškai veikti, nei rašyti
politinėmis temorr/s.

Kitas klausimas, kuris ir
gi kitų skaitytojų gali būti 
savaip suprastas, yra tas 
mano 1919 metais “komi- 
saravimas” Vilniuje ir ta
riamasis “bandymas bend- 
adarbiauti” su Kapsuko 

valdžia Vilniuje, šia proga 
norėčiau papasakoti, kaip 
iš tikro šis “bendradarbia
vimas” įvyko.

1914-1917 metais, mobi
lizuotas atsargos karininku 
i rusų armiją, praleidau ap
kasuose įvairiuose rusų- 
vokiečių frontuose, prade-

Visus 1918 metus pralei
dau Maskvoje. Neturėda
mas iš ko gyventi ir negalė
dama' įsitaisyti kokioje po
litiškai neutralėje tarnybo
je (o tokių 1918 metais dar 
buvo likusių), po kelių be
veik visiško badavimo mė
nesių stojau dirbti į Jurgio 
Smolskio vadovaujamą va
dinamą “Tremtinių Komi
tetą.” Jį greitu laiku lik
vidavus. nes faktiškai jis 
neturėjo ir nedirbo jokio

dų, kaip Amerikoj karvės 
turi.

—Bet kur tėvas buvai iki 
šiol, jeigu šitų dalykų Ame- darbo. V. Kapsuko buvau
rikoj nebuvai dar matęs?

—Žinai, Maike, aš vend-
ravoju daugiausia tarp savo 
tautos žmonių. Nueinu baž
nyčion pamokslo paklausy
ti; kartais užeinu į kazyr-

paimta.' tarnauto ju į vadi
namą “Lietuvei komisaria
tą’’ Maskvoje. Čia man bu
vo pavesta tyrinėti buvusius 
Vilniaus žandarmerijos ar
chyvus. kurių naikinamas

ninkų klubą, kartais į saliu- liekanas aš suradau
arklidė] pastogėjeną, ale tokiuose pleisuose; vienos 

Oriokarvių nėra, tai ir neteko 
tokių dzivuliongų matyt.

—Gerai, tėve, kad pama-'valdžios provei 
tei, kaip švariai amerikie-Įšnipus, dirbusi 
čiai užlaiko savo tvartus.

ir tarn kito ko,-----mieste, - . .
aiškinti visus lenus caro 

atorins ir 
Lietuvoje, 
lyti tą di- 
no pava- 
aišu.” šie

pavvko si
Gal dabar ir pats dažniau doką sąrašą, 

nės neturėdavo tokių vyga- išsimaudysi. dintą “Judosių

1..iv voi. noi nebuVo
i'Ii ’ ri/ivomu m/un ISieiSVI Rį •
- ” 2 1920

1 intlivill
iiuiuv iu

kalėjimo, Kapsuko suimti nazijoje. 
mano brolis Mykolas ir dar mėnesį lenkam
kitas mano prietelius). At
važiavęs Vilniun buvau pa
skirtas “komisaru.” Koks 
aš buvau “švietimo komisa
ras,” apie tai butų galėję 
daug papasakoti mano bu
vę bendradarbiai, deja, da
bar jau mirę, kaip Dr. J. 
Basanavičius, prof. A. Krik-

a— ■ UCIU"I paviršių kalnus.
m. spalių retas tų kalnų yra užtenka- 
antrą kar- , mai atsparus vėjo ir van-

tą įsiveržus Vilniun po sėk-(dens veikimui 
mingai jiems pasibaigusio pranyksta vandenyne.
naujo karo su bolševikais ir --------
po sulaužymo Suvalkų su-į v
tarties su Lietuva, aš pfc-į K“ Suvarto’a Angį,? 
čias išėjau iš Vilniaus į Amerikoje angliakasiai iš- 
Kauną, kur ir stojau i Lie- kasa per metus apie 600 mi- 
tuvos kariuomenę, kurioje lionų tonų anglių. Tuoj po 
ir tarnavau ligi 1923 metų karo gamyba žymiai pervir-

vėmimui ir todėl vėl

pabaigos. 
Tai toki

ščiukaitis, kun. Juozas Tu
mas-Vaišgantas, prof. Ba- Tai toki buvo mano 
lys Sruoga ir kiti. Gyvųjų misaravimo istorija ir anas 
neminiu, nes jų daugelis mano “bendradarbiavi- 
/argsta dabar Lietuvoje ar mas.”

1 Sibiro katorgoje. ' Atleiskite, kad šis paaiš- t ___ ___
Bet mano komisaravimas kinimas išėjęs kiek perilgas, savaitėje, o anglių pareika-

■ tebesitęsė vos vieną mėnesį, bet jau toki senatvės yda— lavimas yra sumažėjęs.
Mat. jau vasario mėnesį sunku ką trumpai išdėstyti, Kas suvartoja iškasamas

! 1919 metais buvo Vilniuje nęs vis vieni po kitų plau- anglis? Atsakvmas yra 
darbininkų ir kia senų laikų įvairus prisi- toks: Gelžkeliai 1948 me

tais suvartojo 99 milionus

ko-
sijo 600 milionų tonų, o 
1948 metais gamyba siekė 
594 milionų tonų. Šiais me
tais anglių bus mažiau iš
kasta. nes kasyklos per ilgą 
laiką dirbo tik tris dienas

I sušauktas
1 valstiečių suvažiavimas”
, (nors jame nebuvo nei vie-J 
no nei darbininko nei vals- j 
tiečio) ir kaipo komisaras į 

: aš turėjau jame dalyvauti.
Faktiškai vienintelis klausi
mas, tam suvažiavimui pa- 

' statytas, kaip ir 1940 me
tais “liaudies-seimui,” buvo 
įsijungimas į sovietinę Ru
siją. Suvažiavime pirminin
kavęs Angarieti» pastatė sala, kuri dar ir vardo ne-'niu

minimai.
Jūsų,

Vaclovas Biržiška. tonų anglių; kitas stambu* 
anglių vartotojas yra elek- 
tros pramonė, kuri energi
jai gaminti suvartojo per
nai 96 milionus tonų ang
lių; po to eina plieno pra
monė, kuri sudegino 95 mi-

Pacifiko vandenyne, ne- lionus tonų anglių- kitos 
toli nuo Naujosios Kaledo- pramonės šakos suvartojo 
nijos salos, atsirado nauja'119,000,000 tonų: į užsie- 

per metus išvežama 46
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Salos Gimsta ir Išnyksta

klausimą balsavimui: “Kas turi. 
už prisijungimą?”—pakyla 
miškas rankų. “Kas prieš?”
—pakyla viena ranka—ma
no. Žinoma, jei taip butų 
pasielgę kurie 1940 m. “sei
mo” dalyviai, tai ir jie ir jų 
šeimos
viduoti

Nauja sala “gimė’ , milionai tonų ir pusė to eks 
prieš kelias savaites, kada'porto eina į Kanadą. Li- 
povandeninis vulkanas pra-, kusi anglis, ir tai maža jos 

;s «_ dalis, eina namŲ šildymuidėjo veikti ir iš vandens iš
lindo gana aukštas kalnas, 
kurs vis dar auga.

Kartu praneša, kad neto- 
tuojau butų sulik-; li tos pat Naujosios Kaledo- 
ar Sibiran ištremti nijos mažiukė Matthevv

(apie tai jie buvo iš anksto 
įspėti). Bet tai dar buvo 
1919 metais ir be to Kapsu
kas dar buvo ne tiek bolše
vikas, kiek komunistas (šia 
proga primintina, kad so
vietų Maskolijos valdovai 
be reikalo vadinami komu
nistais, nes tai yra dabar 

S vienintelis kraštas, kur nė- 
i ra nei vieno idėjinio komu- 
' nisto, nes juos visus bolše
vikai ar išžudė patys ar lai-

sa-

eina
ir kitokiems reikalams. 

Kalbant apie anglis rei
kia pasakyti, kad šimtai vi
sokių išdirbinių vra gami
nami iš anglių: stearino

la staiga padvigubėjo, šalia žvakės, įvairiausi vaistai, 
'jos išaugo kita salelė ir abi|kvepalai, dažai, tepalai, 
jos susijungė į naują, daug plastikai ir galybė visokių 
didinę salą.

Tokios naujos salos Paci
fiko vandenyne vienaip 
vien atsiranda ir dažniausia j vartojami daiktai 
vėl išnyksta. 1946 metais;šepetukai, dantų

kitokių daiktų yra dirbama 
iš anglies. Kartais mes ir 
žinoti nežinome, kad musų 

(šukos, 
valymo

vienas anglų karo laivas, mostis, aspirinas, sulfra vai- 
Urania, atrado visai nau- štai ir k.) yra padirbti iš 

ją salą Pacifiko vandenyj anglies. Iš anglies dirba- 
ne, netoli -Japonijos salų. mas ir gazolinas, bet Ame-
Naujai salai buvo duotas rika dar mažai tokio “sin-

koncentracijos' vardas “Urania,” pagal ją tetinio” gazolino vartoju.
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Vermonto Faunose
XXIII kai šiuo laiku nevalia piaut, 

jei vyriausybė sužinos, tai 
visi papulsim bėdon, užka- 
sėm ir tylėk,—autoritetin- 

Mus gerbiamas redakto- gai šeimininkė užakcenta- 
rius klausia: “Praėjo savai- vo-

Atsiprašom Skaitytojų ir 
Žodis Redaktoriui

tė ir kita, iš jūsų jokios ži- Prisivirė šviežios mėsos,
mos. Pirmą savaitę ma- skaniai valgo ir džiaugiasi, 
niau tylėti, kad jus gautu- lkad gardu. Ateina kaimy- 
mėt progos pasilsėti. Kitą' nas> pakvietė prie stalo ir 
savaitę buvau bepradėjęs davė jam paragaut. Gi jis, 
manyti, kad gal sergate. lodos nė kąsnio nenurijęs, 
Bet nenoriu tam tikėti, o kokiu stebuklingu budu 
todėl ir ‘baderiuoju/ nes suuodė, ar kaip, bet supra- 
skaitytojai pamėgo jūsų to, kad čia jo veršiena val- 
straipsnius iš Vermonto goma. Pradėjo teirautis, 

.Farmų ir jau manęs kai kas keistai klausinėti ir ant ry- 
klausė, kur jie pasislėpė? tojaus suskaitė savo veršiu- 
Neturiu ką atsakyti.... Be- kus ir kai sykis pasirodė, 
je, nieko nerašėte, bet gal kad vįeno stoka, dingęs. Iš
turite kokių nors nusiskun- siaiškino nešvarus žygis 
dimų dėl mano ‘cenzūros’? papildyta vagystė
Jei taip, prašysiu pasakyti. 
—‘Keleivio’ redaktorius.” 

Gerai, pasakysiu: Atsiti-

Vėlai vakare dipuko žmo
na telefonuoja man ir sako:

—Mes kuo greičiausiai
ko kas nebuvo tikėtasi, per turime išvažiuoti, čia nega-
savo neatodairą užsikro
viau perdidelę naštą ir su
kniubau. Tai ir viskas.

Kas liečia tą “cenzūrą,” 
lai ji man visai nepatinka. 
Bet sykj apie tai jau minė
jau, ir aš suprantu, kad re
daktoriaus “cenzūra” būti
na ir kitaip negal būti. Ben
dradarbis už laikraščio tu
rini neatsako, laikraščio tu
rinys priklauso nuo redak
toriaus. ,

“Keleivis” visuomet buvo 
vienas iš populiariškiausių 
ir geriausių mus išeivijoj 
laikraščių, jis tokiu yra ir 
šiandien. Jum netenka nie
ko atsiprašinėti, nei aiškin
tis prieš nieką. Jus ir mes 
žinom, visuomenė “Kelei
vi” myli.

lim būti, gręsia didžiausia 
bėda,—susijaudinus kalba.

—Kas atsitiko, kodėl taip 
urnai, kokia bėda?

—Papiovėm ne tą veršiu
ką.

—Tai kas čia tokio, plau
kit ir kitą.

—Bet kad šitas buvo ne 
musų, kaimyno.

—Tai kam jus piaunat 
kaimynų veršius, piaukit sa
vo.

—Kad mes nežinom, kam 
kurie priklauso, mums bile 
veršiukas, visi jie panašus, 
ir dabar galim papult bė
don. Mes kuo greičiausia 
turim išvažiuot, čia su ne
dorais šeimininkais vienoj 
pastogėj gyvent negalima.

—Nebijokit, jum bėdos
Švenčių proga, mano sir- nebus, surasim vietą ir per-

dingiausi linkėjimai jums ir 
skaitytojams. Su Naujais 
metais vėl pradėkit ir va
rykit naują barą, tik ta pa
čia kryptimi, viskas bus ge
rai ir aš padėsiu, kiek galė
siu. Taigi darban, sirgt ne
valia.
, Papiovė Ne Tą Veršiuką

Šeimininkas aiškina savo 
dipukui, kad pritruko mė-! 
sos. reik paplauti veršį. Pa
vakarėje iš ganyklos pargi
nė visus veršiukus, suvarė 
tvartan, ir palaukus kai pri
temo, nakties prieblandoj,

kelsim kitur, tik jau taip 
nenusigąskit, — suraminęs 
nutraukiau kalbą.

Teiraujamės kitur perkel
ti ir kai tyčia pasitaikė labai 
gera vieta. Pranešiau, kad 
sekantį nedėldienį, per pie
tus, butų gatavai pasiraošę, 
atvyks kitas šeimininkas 
juos išvežti. Džiaugias, dė
koja.

Bet kai atvyko kitas šei
mininkas išsivežti, tai mus 
dipukų jau nerado nė pėd
sako, išvykę. Kur—niekas 
nežino. Komiteto nariai 
man išmetinėja, kad lietu- 

vieną už ragų, šlėga į kak- viai nepastovus žmonės, ne
tą, peiliu per kaklą ir velka 
kailinius. Po tam, galvą, 
kojas nupiovė, vidurius iš
ėmė ir už tvarto į duobę 
viską užkasė.

Bet smalsi dipuko žmona 
kažin kodėl nerimsta:

—Nereikėjo galvą, ypač 
kojas išmest, bučiau iššuti
nusi skanios košelienos, ir

galima jais pasitikėti, nesi
laiko duoto žodžio. Pasi- 
teisint nėra kuo, nei kaip, 
—lenkai, estai, latviai ne
pabėgo dar nė vienas. Lie
tuviai lyg pakaustyti. . . .

Vakar atvyko valstijos 
traperis ir prašo su juom 
važiuoti New Yorko valsti- 
jon, esą, tūlas dipukas pa

žarnos būt susigadiję, bu- pildęs piktadarystę pabėgo, 
čiau pridariusi dešrų,—di- reik jį surast ir grąžint at- 
pukė išmetinėja šeiminin-,gal.
kei. i Išsyk atsisakiau važiuoti,

—Pamiršk, jauni veršiu- nes buvau kietai papykęs.

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.

!

KELEIVIS, SO. BOSTON

PREZIDENTAS KALBA NEW YORKE

Prezidentas Trumanas vienose iškilmėse kalbėjo New 
Yorko mieste. Aplink ji apstoję aukštieji Jungtinių 
Tautų pareigūnai.

kad parodyti savo bosams 
visišką ištikimybę ir prita
rimą Kostovo kartuvėms, ta 
proga pridėjo savo čekisti
ni dvyleki: “Kaip pasiklo-

i jo, taip įssimiegos. Šitą
Maskvos pakalikai 

tikrai privalo atsiminti, nes į 
priešingu atveju “neišsimie- 

! gosi,” bet “kabosi,” ypač 
' vadams tai dera neužmiršti.

Žinios iš Anglijos
Lietuvos Kariuomenės 

Šventės Minėjimas 
Bradforde

Lietuvių Sąjungos Brad- 
fordo skyrius minėjo Lietu
vos kariuomenės šventę lap- 

! kričio 26 d. Susirinko ne- 
! maža tautiečių.
■ Skyriaus pirmininkas p. 
i Pivariunas, atidarydamas

nv “Dar Karlą Apie Džiovą pasakė keletą žo-
.*04. 4 • „ • • ožiu ir primine, kad Lietu-iv STvantAmvpino ir VK z 1 7va jokių agresinių tikslų 

neturėjusi, o, užėjus bolše
vikams, “su šypsena jiems 

' ginklus atidavė.” Tačiau 
jie už musų “geraširdingu-

Pagaliau Susiprato

"Vilnis” Nr. 289, straips-

ir Streptomyciną, 
stebisi:

“Kodėl tas Streptomyeinas 
Amerikoje nėra taip išgarsė
jęs, kaip auapus vandenyno? 
Kur tik klausaisi, visi prašo 
savo giminių ir pažįstamų: 
prisiųsk 40 gramų, prisiųsk 
100 gramų, prisiųsk 200 gra
mų ir tt.”

į

mą” pasielgė nepaprastu 
žiaurumu.

Šios žinutės autoriui, kaip 
tik bolševikų gaujoms plūs
tant i Lietuvą, teko tamau-

Bet “Vilnis” i jos pačios ti kariuomenėje 2-me inži-

lima kaip užkariauto krašto 
teisių ginti, ypatingai kai 
vieton kovos, išgama gen. 
Vitkauskas ir kiti važinėjo 
i Kremlių maldauti “tėve
lio,” kad Lietuva butų 
įjungta į “broliškųjų res
publikų’’ tarpą.

Žuvę už Lietuvos laisvę 
buvo pagerbti susikaupimo 
minute. Ypatinga pagarba 
atiduota Lietuvos savano
riams, kurių pasiaukojimu 
ir kietomis kovomis buvo 
įgyvendinta Lietuvos nepri
klausomybė. Taipgi nepa
mirštini ir musų broliai par
tizanai, kurie dar vis veda 
aktingą kovą prieš raudo
nąjį marą.

J. J-tis.

Irgi Lietuvos “Mylėtojai”
Šią vasarą Coventryje, 

Anglijoje, lankėsi šiek tiek 
pagarsėjęs davatkoms tiky
binių laiškų rašinėtojas “tė
vas” misionierius Bražikas. 
Jis sakosi esąs ne Lietuvos, 
bet Romos pilietis. Jo at
silankymas Anglijoje buvo 
trumpai spaudoje pavadin
tas “dvasiniu lietuvių su
stiprinimu.” Kaipo misio
nierius, jis kiekvienoj^ di
desnėje lietuvių kolonijoje 
stengiasi pravesti misijas.

Verta paminėti tų misi
jų standartišką pradžią ir 
pabaigą. Žinodamas žmo
nių meilę pavergtai savo tė
vynei, pamokslininkas pra
deda kalbą taikydamas į 
patriotinius žmonių jaus
mus, o jau paskui įtikinėja, 
kad tik maldomis ir šven
tais sakramentais tikriau
siai Lietuvą atvaduosime. 
Ir pačias misijas aukoja 
tam pačiam tikslui. . . .

Pabaigai jis liepia sugie
doti ir Lietuvos himną, ta
čiau ... jo “perkurtą.” Vie
toj žodžių: “Tegul saulė 
Lietuvos . . .” jis liepia gie
doti: “Tegul Dievas Lietu
vos . . .” (Atsirado, mat, 
Kudirkos kurinių taisyto
jas!)

Flensburge, Vokietijoj, 
atsimenu, to misionieriaus 
liepimo choras nepaklausė 
ir himną giedojo taip, kaip 
jis turi būti giedamas. Bet
gi šiemet, Coventryje, jis 
rado tokių avelių, kurios 
Lietuvos himną iškraipė pa
gal Romos piliečio skonį.

Neužilgo po to, kunigų 
redaguojamame laikraštyje 
“Išeivių Draugas” tilpo iš
galvota slapyvarde pasira
šytas straipsniukas, viešai 
raginantis Lietuvos himne 
saulę pakeisti Dievu. Šis 
raginimas kitame laikrašty
je, aišku ir kito autoriaus, 
buvo švelniai atremtas.

Visokių, mat, atsiranda 
Lietuvos mylėtojų ir jų per

jos vadavimo būdų.

nerijos batalione, geležin
kelių kuopoje, Radvilišky
je. Tuometinės karių nuo-

pastatytą klau- 
“anapus vande

nyno," suprask Lietuvoje,
■ tas vaistas taip išgarsėjo, taikos buvo mirti ar gyven- 

blusos visai neatsako. O neatsa-, ti už sunkiai iškovotą nuo 
į ko todėl, kad tuomet tektų bolševikų Lietuvos nepri- 

kad i sutikti su musų tvirtinimais, * klausomybę. Visas 2-ras 
kad Sovietinėj Lietuvoj batalionas ir šarvuočių rink- 
žmončs blogai ir nepakan- tinė buvo aliarmo padėtyje, 

maitinasi ir dar blo- tereikėjo tik įsakymo ati-

visai vietoj 
simą, kodėl

Visai be reikalo pabėgo, apsiginklavę—visos 
dargi nepranešė nei kur—te dipukų numirė, 
sau žinosi. Visapusiai ap- Ūmai paaiškinau, 
svarstęs nusprendžiau vykti, neišsigąstų, bėdos nebus, 
nes gali būt suterštas geras Vykstant atgal pasisekė iš-
lietuvių vardas, kaltininkas siaiškint, kad dipukas ne- į karnai
išsisuks ir nekaltą žmogų kaltas, jis tik paprastas giau gyvena, todėl 
įvels į baisią bėdą. žinau, darbininkas, nesuprantąs; džiova, nes džiova yra skur- 
kad mus dipukai yra dori kalbos ir jis tik tą darė, ką1 džių liga.
ir sąžiniški žmonės. Gi ši 
jauna porikė turi mažytę 
dukrytę, tai Dievui dūšią 
kalti grinoriukai, reik gel
bėt. Sutikau, nuvvkom.

Atradom, pamatę baisiai 
išsigando. Tiesa, buvo ir 
ko: du skirtingų valstijų 
traperiai, uniformos biskį 
skirtingos, bet kur tik ne
pažvelgsi žiba. žvilga ir abu

šeimininkas liepė. Todėl 
neįeik jo prievarta grąžint 
į Vermontą, jei reiks liudy
ti, iis atvyks liuosai. Su
tarta, tai ir padaryta. Di
pukas davė išsekmiai platų 
paaiškinimą, traperis viską 
susirašė ir to ko! kas ūžte- 
ko. Bet nedoras šeiminin 
kas jau areštuotas.

A. Jenkins.

Spaudoj Pasidairius
“Išdavikų” Partija

Maskvos “Pravda” (Nr. 
342) T. Kbstovo bylai tik 
prasidėjus, kaip bolševi
kams įprasta, išdergė kalti
namąjį paskutiniais žo
džiais. Europoje ir Ame
rikoje daroma kitaip—kol 
teismas savo žodžio nepa
sakė, stengiamasi kaltina
mųjų nepuldinėti ir neplūs
ti. Kultūringose šalyse ir 
spauda rūpinasi duoti skai
tytojams įrodomosios me
džiagos iš kurios jie patys 
galėtų spręsti apie teisiamų
jų kaltumą ar nekaltumą, 
tik barbariški Rytai neturi 
nepriklausomo teismo, save 
gerbiančios
dos, todėl
dalykai neprivalomi 
kvos “Pravda” yra valdan
čios Rusiją komunistų par
tijos ir vyriausybės orga
nas, taigi čia kaltinamuo-

“Niekšinga bulgariškųjų 
valstybės išdavikų banda 
drauge su išdavikais, samdy
tais šnipais, žmogžudžiais ir 
provokatoriais Tito. Kardeli, 
Džilas, Rankovič. . . .

“Išdavikas T. Rostovas su 
anglų-amerikom; žvalgybų ži
nia. suėjo i slapius santykius 
su Belgrado šnipais ir žmog
žudžiais: Tito. Kardeli. Dži
las. Rankovič. . . .

“Sunaikinus fašistinius są
mokslininkus Sofijoj, suduo
damas nau jas smūgis anglų- 
amerikonų imperialistų tar
nams. fašistam'—Tito. Kar
deli, Džilas. Rankovič. . . 
ir tt.

Tai
riami

daina be 
buvusieji

serga ‘ daryti 
priešą.

Toliau “Vilnis” rašo:
“O butų geriausiai, jei val

stybė įsigytų to vaisto. Tada 
sanatorijų gydytojai turėtų 
jo patogiai po ranka ir galė
tų naudoti atitinkamiems li
goniams.”

ugnį į besiveržiantį 
Vyrai kaip tik to 

ir laukė, tačiau vietoj įsa
kymo kautis, tuometinis ka
riuomenės vadas įsakė divi
zijų vadams pasitikti rau
donąja armija prie jų ap
imties ribų. Toks įsakymas 
buvo lygus peiliui širdyje 

, visiems kareiviams ir že- 
' mesniems karininkams. Aiš-

O čia tai teisybė pasaka- ku, jje ne su šypsena, bet 
i ta. Rusiškai užgrobikų vai- gu didžiausia širdgėla turė- 
stybei žmonių sveikatingu- j0 savo modernius ginklus 
mas nerupi, todėl ligonys atiduoti.
patys medžioja tą vaistą. į Turiningą paskaitą skaitė 
Jei butų nepriklausoma Lie- pulkininkas Valkūnas. Jis 
tuva, šiame klausime^ kai- pabrėžė, kad Lietuvos ka

lbos nebūtų, valstybė išrašy- riuomenė įkurta 1918 me- 
, tų ir gydytų savo žmones.
j Dabar gi Rusija geriau lei- 
Įdžia pinigus savo šnipams 
užsieny išlaikyti, nei 
tomycinui pirkti, ir dar ma
ža to, už atsiųstą iš Ameri
kos vaistą lupa nežmonišką 
muitą.

Ir toliau “Vilnis” gan 
protingos išeities ieško:

“Žinau, nesunku butų šiam 
tikslui sukelti fondą ir aprū
pinti Lietuvos džiovininkų sa
natorijas ir steptomycinu ir 
vitaminų preparatais.”

galo. Ka- 
komunistu

Teisvbė. nesunku«- 7

sudaryti fondas, bet 
kaip tą fondą 
juk visoj plačioj Rusijoj
džiovos dar daugiau.

Iš to “Vilnies” straipsnio

tais lapkričio 23 d. Po to 
pabrėžė, kad kariuomenės 
išlaikymas ir ginklavimas 

strep- kainavo virš 60 milionų litų 
į metus. Kariuomenė buvo 
gerai ginkluota ir gerai pa
rengta kautynių uždavi
niams, bet pareigos neatli
ko. Bolševikai įsibrovė, o 
kariuomenės, taip brangiai 
tautai kainavusios, kaip ir 

, nebūta.
Teisingai pulk. Valkūnas 

i sako, negalima kariuome- 
I nės kaltinti, kad ji nesiprie- 
j šino besiveržiančioms bol- 
i ševikų bandoms, nes tuome-butų 

kas ir
kontroliuos,, tinę IJetuvos vyriausybė su 

Smetona priešakyje galvo-'

laisvos spau- partijų vadai už tai, kad jie 
jiems piotingi buvo “išdavikai, samdyti 

šnipai, žmogžudžiai, provo
katoriai.” Tad visai aišku, 
ko vertos komunistų parti
jos. jei jų vadai tokie. Pra- 

, . .. , šosi išvada: Piliečiai, apsi-
sius plūdo pati Rusijos v ai- saugokite komunistų parti-
džia, plusta ir smerkia iki 
teismo sprendimo. Ta pa
čia proga
ir buvusį 
munistų vadą Rajką, kurį 
jie nesenai pakorė. Dabai

“Pravda” išplūdo Skaitytojai pastebėjo, kad 
Vengrijos komu- vyriausioj Maskvos ataka 

nukreipta į Tito. Oi kas dė
tųsi su tuo maršalu, jei Sta

trukčiais išsinešdino iš kraš
to, nespėjusi net protesto 

, , - x - notos parašyti prieš brutalų
sužinome, a įasy °la'• bolševikų įsiveržimą. Patys 

savo sveiką kailį išnešė, oMiliūnas gavo tuos 40 gra 
mų Streptomycino, kad už 
tą vaistų dožą sumokėta 
$75.57. Kad tiems vais-į 
tams ir muitas aukštas, tą' 
ir “Vilnis” supranta, tik!

tautą paliko raudonajai pa
baisai draskyti. Karinės va
dovybės, matomai no Anta
no vardinių minėjimo, buvo

..... , iz - - apsvaigusios galvos ir nesu- xornil
aišku, nepasako. Kaip ęia;sivokė k dami Nepalei-SamU 
dabar pnes Matuską Rusiją do nei ir dabar nega-
nusidėsi. !

Dzie Prauda.
—P. B.

Gailestingumo jausmau-
ir T. Rostovas jau pakartas lino dresiruoti Maskvos bul-.yra kilnus, paaukok dienos 
tos pačios Maskvos garbei, dogai gaiėtų griebti Tito,. uždarbį vargan patekusiem 
o juk buvo Bulgarijos ko- Jugoslaviją ii' jos žmones'lietuviams. Aukas siųskite, 
munistų vadas ir ministeris. už apykaklės, tuomet vieno-: United Lithuanian Relief 

Fund of America,
105 Grand st.,

Tačiau plūsdama 
vą, Maskva visą

T. Koto- mis karinėmis neapsidirb- 
ugnį tai- tų.

ko į Tito, štai kaip ji šneka: Brooklyniškė “Laisvė/ Brooklyn 11, N. Y.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Zodynas-Geriausia Dovana Švenčių Proga ...
Ja lygiai džiaugsis ir ne>en;;i atvykęs tremtinys, ir čionykštis lietu
vis. Tai jūsų artimojo, f raugo, prieteliaus ateitis!
A. Lalio lietuviškai anglbkas-anliškai lietuviškas žodynas gauna
mas pas

PR- D. PILKĄ
546 East Eroadvvay, So. Boston 27, Mass. (52)

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

t
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

NAUJŲ METŲ PAPROČIAI
Naujų Metų apvaikščioji- naują ugnį, gamina šviežią 

mas yra labai senas papro- valgi, apsirengia naujom 
tys. Kur jis prasidėjo, tik- drapanom, šoka, klyk’a ir. 
rų žinių istorija neturi. Vie- linksminasi kaip tik jie is- 
ni rašytojai mano ji atsira- mano. Šitokios linksmybes 
dus Kinijoj; kiti kredituoja tęsiasi po kelias dienas, 
ji senovės germanams, dar Europoje yra mada ir do- 
kiti romėnams. i vanomis dalytis, taip kaip

Kiniečiai iš tikrųjų šven- Amerikoje per Kalėdas, 
čia Naujus Metus labai Dovanų mada yra gilios se- 
triukšmingai: su liktarnė-1 novės liekana. Senovėj prie- 
mis, su drakonais, su viso- taringi žmonės aukodavo 
kiais barškalais, riksmu ir visokias dovanas dievams, 
tt. Jų Nauji Metai prasi- norėdami Įsiteikti jų malo- 
deda keliolika dienų vėliau nėn. Vėliau dovanos buvo 
ir tęsiasi kelias dienas. duodamos viršininkams.

Senovės germanai švęs- kad jie butų maloningesm 
davo Naujus Metus vasarai (kyšiai ir dabar duodami! b

E'IKVIS, SO. BOSTON
.j n

CLARK C.ABLE iž i«- ttBiNKTOJl

žinomas mūviu aktorius. Clark Gable. vedė ir padarė di
deli siurprizą visoms panelėm-, kurios į jį buvo įsimylė
jusios. Aktorius vedė buvusią Mr-. Sylvia Ashley. našlę.

UŽGESO ŽIBURIAI
Ušgeso žiburiai. nutilo musų 

puota.
Taurė neišgerta, daina neišdai

nuota.—
Užgeso žiburiai per džiaugsmą 

ir juokus.

JONAS BILIŪNAS:

Kolumbas
Mažas Paveikslėlis iš Garbingo Žmogaus Gyvenimo

Užgeso žiburiai—ir vėl mes ty
lus, rustus

Ir liudės'iu nykiu ir baime ne
šini. -*

Be atbalsio dvasia ar mestųsi. 
ar skųstųs:

Užgeso žiburiai—ir mes vieni, 
vieni.

pasibaigus. Metus jie skir-1 
davo Į dvi dalis—žiemą ir 
vasarą. Kai vasara pasi
baigdavo, būdavo metų pa
baiga. Tai būdavo papras
tai lapkričio mėnesi, kai 
nradėdavo užšalti vanduo ir

tėvams ir draugai drau
gams.

Ispanijoj, Prancūzijoj ir j 
sustingdavo žemės pluta.' kituose Europos kraštuose 
Javai tuo metu būdavo.nuo per Naujus Metus žmonės 
laukų jau nuvalyti ir suvež- • lanko savo draugus ir nu
li pastogėn; naminiai pauk
ščiai ir gyvuliai per vasarą 
būdavo jau užaugę ir dabar 
būdavo laikas iau pradėti 
juos plauti maistui. Laukų 
darbams pasibaigus, žmo
nės norėjo pasilinksminti.
Pasigamindavo alaus, ap
kraudavo stalus valgiais ir 
švęsdavo senų metų pabai
gą. atseit Naujus Metus.
Tai būdavo apie lapkričio

Musų laikais vaikinai duo
da dovanų savo mylimoms--------------------- ■------------------------- ' ---------------------
merginoms, vyrai savo zmo- paskui, ilgai ją virina, kad kratų Lyga rekomendavo 
noms, tėvai vaikams, vaikai butų stipresnė. Tada išei- keletą kandidačių i tą ko

ltą ne kava, bet kažkoks misiją, bet gubernatorius 
kartus, negardus gėrimas, pasirinko p-lę Mikužiutę.
Ir toks gėrimas nesveikas vi- L .- komisijos pareiga yra 
dūriams. rūpintis atvykstančiais

Štai ką apie kavos gami- tremtiniais, kurie Įsikuria 
nimą rašo bostoniškiame {Ilinojaus valstijoj—rupin- 
-Herald’e” Dr. - - -
Brady: , tų, ir padėti jiems, jeigu yra

Geros kavos paslaptis yra reikalas.

Senai tai atsitiko, bus jau pigiau. Buvau giliai Įsiu- 
daugiau kaip keturi šimtai kinęs, kad mano sprenai- 
metų, atsitiko tolimam kia- mas rasti tiesti- kelias Ind? 
tit, Ispanijoj. . . . jon ptr vandenyną teisin-

Luvo tamsi šalta naktis, gas, kad būtinai to kelio 
kada vienuolyno vartus pra- reikia ieškoti. Karštai no- 
dė’o kažin kas dunksenti. rėjau tą savo sumanymą 
Išėjęs vienuolis pravėrė var- Įvykdyti, bet pats to pada-

... ................... .. " tus ir nakties tamsumoje ryti negalėjau; buvau ne
troškimo.................................... pamate stovinti žmogų ir turtelis, neturėjau is ko pa-

Nei ai „e^dariau. „ei tu neat- Ža!-V ’« mažą vilkeli. Vie-į sidarydir.ti laivu, pasisam- 
darei Į neono paklaustas, kas esąs dyti žmonių, kūne sutiktų

Metu puikių sapnų, tylaus jaus- ko noris, nepažistamasai leistis ton tolinion nežino
mu žaidimo atsakė, kad esąs nelaimin- mon kelionėn. Kas man be-

Užgeso žiburiai, užgeso žiburiai.' g is pakeleivis: jau kelinta* liko daryti? Turėjau pra- 
' diena su savo mažu sunumi syti pagalbos žmonių, kurie 

sav’O turtais galėtų tatai pa
daryti: aiškinau jiems sav i

„ nieko kito netrokštas, kaip sumanymą, išrodinėjau nau-
.lu.-ų diauga.- ( . »\. Biaze .jj. vancĮenįo atsigerti ir ga- dingumą, koki turėtų iie iš 

balėlĮ duonos sau ir vaikui i to mano sumanymo. Bet 
pasistiprinti. Girdėdamas niekas nenorėjo manęs 

, tai, vienuolis atidarė vie- klausyti, ne tik man teisy- 
duris, ivedė juos bės pripažinti; savo krašte, 

tik k
manęs

BALF’o PIKNIKAI beveik nieko neturėjęs bur
noje ir mirštą badu, todėl

tfl/lllVlv ui u: i.

nesą jiems dovanų.
Pas vokiečius yra kitokia

mada. Darbininkai ir pa-

; raneša, kad M i a m ė s 
BALF’o skyrius jau pradė
jęs žiemos sezono veiklą.
Jau nutarė surengti ! puclvno
piknikų. Pii ma* piknikas- į viėun, sušildė, davė valgyti i ką tik kreipiausi, visur 
pvksiąs sausio lo, o kitas įr >.uo maloniausiai priėmė, mane išjuokė, iš manęs tv- 

' Kada pakeleivis su savo j čio josi
įvaiky pasilsėjo, vienuolis bedieviu išvadino.

. I pradėjo ji klausinėti, kas jis j “Bet nenurimau, nenu- 
yta <k»ug skaitnngesnės lie- toj<. esas> jš kur jr kur ke-įstojau rūpinęsis; mano su- 
tuviais, let niekuo nepiisi- |jaująS Tada pakeleivis to-'manymas švietė man gaivo- 

uem- kią papasakojo apie save is- je, kaip tamsioje girioje 
šviečia tolimas žiburėlis, ir 
visomis savo kūno ir dva
sios pajėgomis stengiausi Į 
tą žiburėli prieiti. Širdį so-

vasario 12.
Tai yra gražus pavyzdys 

kitoms kolonijoms, kurios

vieni bepročiu, kiti

deda
bet niekuo 

prie sušelpimo
Vi ibiam tis. kad jų niekas neskriaus-i tyje vargstančių savo vien 

genčių. Tegul jie pasimo
tonją:

kiną gailestingumo ir pat- “Mano pavardė Kolum- 
riotizmo nuo tos saujelės'^as- Gimiau italų žemėje,tarnautojai. ypač kurie gaminimo chemijoj, jis sa- Mes manom, kad Illino

mėgsta išsigerti, eina pasiju Malonus kavos kvapas jaus gubernatorius nepada-i lietuvių, kurie kas metai su-: Genujos miesjte. 
pasileidžia šalta- rė klaidos paskirdamas p-lę į rengia

Mano tė-

Bet vėliau germanų že
mėn Įsiveržė romėnai, kurie 
Naujus Metus švęsdavo sau
sio I dieną. Pas romėnus 
ši šventė turėdavo didelės 
reikšmės. Sustodavo visi 
darbai ir žmonės eidavo 
linksmintis. Draugai duo
davo vieni kitiems dovanų 
ir linkėdavo “laimingų nau 
jų metų.” Tas paprotys pri
gijo ir pas germanus.

Įdomu, kad Naujus Me
tus apvaikščioja ir lauki
niai. Afrikos juodžiai ruo
šia dideles iškilmes, kepa 
ant laužų gyvulius ir valgo 
mėsą, kad butų naujiems 
metams sveiki ir stiprus.

Čiroki giminės indėnai 
Amerikoj irgi linksminasi 
Naujų Metų proga. Tiesa, 
1 as juos nėra aiškiai nusta
tytos naujiems metams die
nos, bet kai jie nuspren
džia, kad seni metai jau pa
sibaigė. tai naujiems pasi
tikti ruošiasi kaip davatka 
prie išpažinties. Jie išvalo 
savo būdas, užgesina ug
niakurus ir pašalina senus

pažistamus biznierius 
profesionalus ir 
mingų naujų metų. 
reiškia, kad sveikinamasis 
turi duot pinigų jiems išsi
gerti. ir duoda, nes toks 
jau paprotys.

Kaip keičiasi mados, taip 
keičiasi ir dovanų mada. Il
gą laiką pirštinės buvo skai
tomos tinkamiausia dovana 
Naujiems Metams.
Įėjo madon saldainės. 
vėliau biznieriai pr; 
dalyti sieninius kalei 
su savo firmos adres 
šiandien tokie kalendoriai į įr 
labai madoje, nes tai reika
lingas daiktas per apskritus 
metus.

ir skonis 
lai- 
Tai

me vandeny. Kavą virinant Mikužiutę j tokias atsako- 
tas skonis ir kvapas išeina mingas pareigas. Mes ži- 
Į orą. Todėl, jeigu aš atei- nom. kad ji stengsis jas at- 
danias prie stalo iš tolo už- likti kuo geriausia. Sveiki- 
uodžiu malonų kavos kva- nam ją!
pą, tai jau žinau, kad ka- ----------------------------
yni tn kvano nėra—iis išea- 
ravo.

Negana to, virinimas iš
tirpina ir paliuosuoja tani-

Tį-iirn nn > f urripu

BALF
ridoj.

ia'po keletą pramogų vas buvo audėjas, bet ma- Pamas Įnikau savo tėvyne
F’o^auda tolimoj Fb? tas amatas netraukė; ‘Ltimus6£ 

J !n„A a-m-k.,,, svetimus kiastus, tenai iešnuo pat mažens Įknybau 
knygosna, skaičiau tolimų 
kelionių aprašymus. Mano
gal voj gimė karščiausias i . , . ,

i troškimas pačiam kokiu lvlsa.1Pa,I,asak1OJa1u: • ar“ “S 
nors budu tapti keleiviu,!Pare'kalav<>- kad “I>'e ™„o 

r I •«- i i •• ime sk.vnuje, kad kiaušinių plaukyti po vandenynus.:’uma"-vma .1?uta‘}rų ‘P Eglaites Iston]a\ kzir.a turės kristi, nes vai- Džiaugsmo šiurpuliai pėrė-! V.y™ komisija. Toji komi- 
jog visas mano 

Į siimanvmsis tik c

KIAUŠINIAI ATPIGO

Nesenai mes rašėme šia-

kodamas žmonių, kurie ma
nęs išklausytų. Nuėjau i 
Portugalijos karalių, jam

Džiaugsmo šiurpuliai perė- 
įdžia nutarė kiaušinių iš far- jo per mano kūną, kada ga-'SIJa pa£‘

nijon laimės ieškoti; prie- 
karalienės Izabe-

kava ne tiktai negardi, bet HU' nepi įniau-, uiucuų MdUMn.u luomas xyti. Beplaukydamas įsi-
viduriams labai nesveika. soma’- Buvę taip. Marti-1 Bostone nesenai oar buvo mylėjau ir vedžiau. Pas sa-

nas Liuteris syki norėjęS|85 centai, o dabar jau tik Vo uošvį, vienos salos savi-.p,.ie .. .*
Rinkoje dėlto yra visokių paaiškinti savo žmonai ir | 57c. Dalykų žinovai sako,;nįnka aptikau dautr io že-' . Jai sav0 suSalv°Jirn3 

Rri' mėlapių ir užrašų. Iš jTaip pat šiandien surogatų. kurie siūlomi vaikams, kaip gražiai išro-įkad kiaušinių kaina 
labai madoje yra užrašyti žmonėms kavos vieton. .Jų do po žvaigždėtu dangumiį sianti dar daugiau
___  j__ ~..t __ x.... nortl ‘jo i a i uičkina • ktif*j rr.. ________pardavėjai aiškina: kava 

vra nesveika viduriams ir
savo draugui koki nors žur
nalą arba laikrašti, kaip 
Naujų Metų dovaną.

Bet ar duosite savo drau-! Otelius ar kiloki “stofą. 
gams kokių dovanų ar ne. 
būtinai nupirkit ir nusiųskit 
tam tikrą kortą su pasveiki
nimu Naujiems Metams.

—M. M.

Kaip Pagaminti
Geros Kavos

miškasmegu apdengtas 
ir savaime jam pasisiūlė 

nervams, todėl pirkit musų eglaitės mintis. Jis išėjo 
odan. i.ukirto eglaitę ir at- 

turi kavos skoni, bet sivilkęs vidun papuošė taip, 
neturi žalingų kavos ruks- kad išr i;, tų kaip girioj ap- 

snigtas ėdis, žvaigždėms

kuri.-

čių bei kartumų.
Tinkamai pagaminta ka- mirgan;. Jis apdėstė tos į kol kas nesikeis, 

va sveikatai nekenkia: iš eglaitės šakas vata ir ant 
tikrųjų ji net reikalinga! storesnių takų pristatė žva- 
sveikatos palaikymui. Ji kių. Žiūrėkit, sako, taip iš- 
akstina širdį ir nervus, pa- rodo sniegu apdengtas miš
keliu gyvumą. Suaugusiam kas nakties laiku. Ar ne

______ ! žmogui patartina išgeri du i gražus vaizdas?
Reikia pasakyti tiesą, kadi nis puodukus kavos per Kadangi tai netyčia pasi- 

daugumas musų moteru ne-; '^^?-’ ° sunkiai (Ulbančiam taikė Kaiėdų išvakarėse, tai

jy Pir
mą kartą patyriau apie ivai- 

I Taip pat numatomas kai- rius augalus, medžius ir gy- 
nų kritimas kavai ir jautie- vulių lavonus, kuriuos van- 
nai mėsai. denynas atneša nuo vakarų

Bet bulvės, svogūnai, mil- šalies ir išmeta ant kranto, 
tai, aviena ir paukštiena bu-!Įsigilinau senovėn, mokytų 
siančios brangesnės. \ yru raštuosna, perskaičiau

Sviestas, suris ir cukru

moka pagaminti geros 
vos. Visų pirma, jos

pa-l reikia dvigubai daugiau, 
per-i Dabar klausimas, kaip gi

pelenus iš jų. Tada kuria mažai Įdeda kavos i puodą. 

RIMTAS ĮVYKIS PAS KOMEDIANTUS

___
žinomas muiių aktorius juokdarys. Bud Abbot, pagarsė
jęs filmuose kartu su Costello. nufotografuotas, kada jis 
ir jo žmona Įdukrina jaunutę 7 metu našlaitę Rae, kuri su 
jais syvena jau keletas metų.

pas vokiečius ir šiandien 
yra laba: populiarus pa

tek ia kavą gaminti, kad ji veikslai, kuriuose Liuteris 
butų gardi, sveika, gera? vaizduojamas su savo šei- 

Visų pirma, kavai reika- myna prie eglaitės, 
ringas tam tikras puodas.* Iš Vokietijos Kalėdų eg- 
kurin Įstatomas metalinis laitės paprotys paplito po 
ar kitoks koštuvas. Kiek-jvisą Eur ,ą. Anglijoj eg- 
vienam puodukui vandens!laite pa.-in dė 1828 metais, 
eikia Įdėti šaukštą su kau- o Prancūzijoj 18^0 metais, 

pu kavos. Kai tik vanduo Vėliau tą paprotį europie- 
užverda, puodą reikia nuo*čiai atvežė ir Amerikon, 
ugnies tuoj nukelti ir ver- šiandien Amerikoje iš- 
lanti vandeni perpilti kele- kertama baisiai daug jauno 

i :ą karių per kavos tiršti- miško Kaiėdų eglaitėms, 
mus. Tada kava bus gardi kurios po Kalėdų išverčia- 
ir sveika. , mos i šiukšlynus/Washing-

įtono Forest F.xtension Serv
ice viršininko apskaičiavi
mu, šių metų Kalėdoms

---------  buvo iškirsta 21,00(^000 eg-
“Tėvynė” praneša, kad laičių, už kurias miestų gy- 

p-lė E. Mikužiutę. ilgametė ventojai sumokėjo >50,000,- 
SLA iždo globėja, šiomis 000.
dienomis Illinojaus guber-'

88 metų amžiaus Mrs. Mar- 
garet Russel pakliuvo kalėji
man Oakland. Calif^ už pavo
gimą krautuvėj sviesto, 38 
rentų vertės.

aiškinau; čia tą mano su- 
galvojimą atidavė universi
tetui nutarti—ir vėl tik vie
nas teatsirado žmogus, ku
ris man pritarė, mano su
manymą pagyrė. Ir čia nie
ko nelaimėjau. Septynerius 
metus trankiaus po sveti
mus kraštus, septynerius 
metus vargau, kentėjau pa
niekinimus, pasityčiojimus 
ir išjuokimus, bet visą laiką

Morkaus Polio kelionės ap
rašymą; pats skaičiavau, 
tyrinėjau. Mano galvoj ra
dos šviesiau. Jei, tariau ... , _.
sau, vandenynas atneša nuo neslola® k™tineJ su’ 
vakarų šalies Įvairių augalų manymą, tikėdamasis su-

fozi Fzvi: laukti tos valandos, kadair lavonu, t<iu tcn<ii—toli uz .... ± A i >
vandenu'-turi buti žemė; ir J.!s Bet.ma^-.ka<l
toji žemė—tai ne kas kita,!?3 "><*« latp ke-
kaip tik Indija, kurion da- lauJu. ?.aba'' Pjaneuzijon, 
bar mes aplink visą Afrika tena! lesl'0?,u laimes: ne,s- 
turime plaukti i Rytus. R.i?Iza(ieslu savf>, sumanymo, 

- - kol mano galvoj gyvenskadangi, tariau sau, žeme s J
apskrita, tai daug geriau
keliauti Indiion tiesiai per

i mintis, krūtinėj plaks širdis 
ir nešios mane kojos. . . .

MIKUŽIUTĖ PASKIRTA 
SVARBIOM PAREIGOM

vandenyną: tada nereiktų 
niaukti aplink visą Afriką 
ir dali Azijos—nereiktų da
ryti tokio didelio rato; bu
tų daug tiesiau, lengviau ir

(Bus daugiau)

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams $3.

LENGVAS BUDAS . ..
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

Musų tėvų kraštas Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki

natoriaus paskirta Į Dis- Laika* “Kelei-
placed Persons Komisiją II- vio” Kalendorių 
linojaus valstijai. [tam*. Dau* .įJumB »

Cama 50 centų.'tautieti, tad jos darbus!

Jonų
tams. Dau p

Chicagos Lietuvių Demo- formacijų Kaina
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Iš Plataus Pasaulio
i,

I

Norvegijos Komunistai

Norv e g i j o s komunistų 
partija suskilo i dvi dalis. 
Atsiskyrusių komunistų par
tijai vadovauja Peder Fu- 
rubotn, buvęs partijos ge
neralinis seketorius, išmes
tas iš partijos už “titizmą,” 
Atskilusieji komunistai lei
džia laikrašti “Telefolket- 
f r idom.’’ Susikūrė ir Vokie
tijoj “titinė” kompartija, 
kuri turi 6,000 nariu.

Kurilų Salos

Japonijos parlamente už
sienių reikalų atstovas kal
bėjo apie Japonijos teises į 

Kurilų salas ir i pietini Sa
chaliną. Kalbėtojas sakė, 
kad Jaltos nutarimai Japo
nijos neriša ir Japonija ne
atsisako nuo tų žemių, ku
rias rusai po karo užgrobė. 
Kurilų salos ir Sachalinas, 
japonai sako, yra reikalingi 
krašto saugumui.

Japonų Belaisviai

Japonijos valdytojas, ge
nerolas MacArthur, prašo, 
kad Jungtinių Valstybių vy
riausybė pasiūlytų tarptau-Į 
tini tyrinėjimą, kur dingo' 
375,000 japonų belaisvių 
Sovietų Rusijoj. Generolas 
siūlo, kad Amerika susitar
tų dėl tvrinėjimo su Tarp
tautiniu Raudonuoju Kry
žiumi Šveicarijoj.

Lenkijos Armija

Sovietų maršalas Rokos- 
sovskis, kurs vadovauja 
Lenkijos armijai, paskyrė 
sovietų generolą Korzyc, 
kurs iki šiol buvo lenkų ar
mijos generalinio štabo vir
šininkas, Lenkijos karo vi-

Anglijos Liberalai

Anglijos liberalų partija, 
apie kurią jau daug kas ir 
užmiršo, deda pastangas 
“grįžti” ir ateinančių metų 

'rinkimuose Anglijoje keta 
išstatyti net 400 kandidatų 
į parlamentą.. Dabartinia
me parlamente liberalai tu
ri tiktai 12 atstovų. Viso 
parlamente yra 625 vietos.

Graikija—Jugoslavija

Iš Graikijos praneša, kad 
normalus gelžkelių susisie
kimas tarp Graikijos ir Ju
goslavijos vėl yra atnaujin
tas. Gelžkelių susisiekimas 
tarp tų kraštų buvo nu
trauktas nuo 1941 metų. 
Graikai pataisė 960 mylių

PIRMA DIENA Į MOKYKLĄ

i ra tiko Institutas prie Northeastern Universiteto nuirai 
kė šitą fotografiją. Ji rodo. kaip vaikiūkštis bėga Į rm- 
kyklą, o automobilis gresia ji suvažinėti. Fotografių 
gavo dovaną už gerai pagautą pavojaus momentą.

Vladas Burneikis, kun. Ma
tas Gyvas. Zigmas Degutis. 
Marija Dubinskaitė, Alton-1 
sas Murauskas, Vytautas Oren
tas, Mykolus Paulauskas, Ele- 

Į na I*ukienė, Ona Kagažins- ‘ 
kienė, Kazys Rutkauskas. Ju- 
liūs Simaitis, Jonas Skeiris,

Amerikos laivų, kurie atve
ža ginklus ir karo medžia
gą. St. Nazaire uoste laivų 
krovėjai iau taip ir daro. 
To miesto majoras bolševi
kas juos dar paragino boi
kotuoti.

Petras šliužas, Lydčja Timpai- —

PIETŲ
Lietuvių
darni vic-

A.M ERIKOS
įjvemmą 
20 met u

; t,,- -iuity*
eir.ar.tj

t r gentines Lietuvių Balsą,“
(u-iha «le ('orreo 

liepi.!..i'a A • geni iria.
Buenos Air,’.-.

Pranumerat.s kaina $2 im tam , JI 
pusmečiui.

SIUNTINIAI j EUROPA
1950 KALENDORIAI 1950. Lietuviams ne;Lizino korteles sj 11X50 nalentio- . 
rium antroj pusėj—lOOO už : SlUFlCia h-UVOpOn

l.zsirasyt. paveiksluotą ' tremtiniams siuntinius dvejopo

te ir
I

Eduardas Vėbra. 
—o— Lietuviams Remti Draugija

lietuviams

KorespondencijoS
MIAMI, FLA.

“Kolonizuoja” Lietuvių 
Klubų

Gruodžio 2 d. vietinis 
Lietuvių Klubas turėjo savo 
narių susirinkimą. Dalyva
vo gražus būrelis 
Prisirašė prie klubo “drau-, 
gas” Masonas iš Waterbu-; 
ry, Conn., ir Masių šeima 
iš Detroito. “Draugas” Ma- 
sys ir adv. Stefanija Masvtė 

D ,v v. . n, , - i prisirašė, nors čia tik laiki-
hOlŠeUlkai KUOSiaSl Dar Didesne Žudynėm nai apsilankė, o “draugas”

----------------- I .Masonas jau čia gyvena.
Prisirašė ir Czemauskų šei
ma iš Chicagos.

ce-mimsteriu. Rusai kari- gelžkelio ir naujai pastatė 
ninkai lenkų armijoj ūžimai ar pataisė septynius dide-
visas atsakingiausias vietas. I liūs ir 100 mažų tiltų

Didysis tautų pavergėjas 
Stalinas mošiasi karo atve-

Gruodžio 27 d. laivu "General
Sturgis’- į New Orleans, La.,, žurnau< ..Li<euvių Naujienas,” c._ _A . c .
atvyko 12 lietuviu seimu. At- puslapių, si.on metams. Dovanai didžio, po $1.50 ir po blo. .,upa- 

gausi 2 mažus kalendoriukus, kiše-t įr kįtxs JarkiS atl>ek.-.-
ninį ir sieninį. (2)

Lietuvių Nau; ienos nms veltui.
332 N. G:h SI., I*hi!a.le’phia G. Pa.

vyko:
Alfonas Damauskas, Leoka

dija Iiilaižytė, .Adolfas Eigelis. 
Bronius Keturauskas, Hugo 
Kiaupa. Severinas Krutulis. 
Ona Kubickienė, Petras Kup-

l'ž $7.56:
2 sv. kavas, 1 sv. sviesto. 1 sv. pie- 

! no miltelių, sv. arbatos, 1 kvorta 
• aliejau;, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 

- - . . - ■ sv- tauku, 1 kenukas kondensuoto-Lietuviu Kainos \auovas ynra, pieno ir 2 gabalai muilo.
stys, Kazys Leonavičius, Henri- spQUsdįnamas skubos keliu Bie-! Ui $H>:

;eldo spaustuvėj, Vokietijoj. • 3 svarai kavos, 2 sv sviesto 1 sv.
. i pieno miltelių, 54 sv. arbatos. 1 kvor-

Š! knyga turės daugiau kaip ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga-
TįėJ Z . į? ~ Z 700 puslapiu, o kainuos tik i’-2 sv. sausosTėvo ir Maiklo Kraičiui ».>-n it- • ‘ ' desros, 1 kenas kondensuoto p.eno ir$2.o0. Užsiprenumeruoti ją ga- ; 2 gabalai muilo.

Įima žemiau nurodytu adresu. Į ^'’ai^iaKirS^

kas Misiūnas, Steponas Rustei
ka ir Antanas Rivutis.

LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

Sekantieji musų skaitytojai, 
užsakant “Keleivį” ir kalendo-įSu užsakymu reikia prisiųsti ir 
rių, skyrė Tėvui bei Maikšui pinigus. Adresas:

Pri- Juozas Audėnas,
14 Townsend Street, 

Boston Ko\hury, Mass.

pirkėjų labai mažai. Ir kaip
; jie pirks, kad kišenės tuš- 
i čios. Jei manote, kad aš 
: kalbu netiesą, tai einame 
' pažiūrėti, parodysiu.

Bet aš nėjau, nes man nė
ra jokia naujiena. Kalbos

„___ laikusnariu, i,1,, °
......... į kalbos, o ne tikrenybe.

Joseph Rutkow$ki.

apie gerus vra tik

siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
pasakyt, ką daryti su siunti

niu jeigu jtį nebūtų galima nurody
tam a.-meniui įteikti: pavesti ji sto
vyklos vadovybei ar gražinti siuntė
jui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės 
apmokėti.

Užsakymus ir pinigus prašome siu 
sti mums šiuo adresu:

Lithuanian Aid Association, lnc_
99 Ward st_ H'orcesier. Mass.

i11leikia
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NAUDINGOS KNYGOS

įvairiems jų reikalams, 
siuntė po 50 centų:

J. Klimavičius, Indianapolis.
Ind.; J. Kavaliauskas, Millvale,
Pa.; A. Basanavičienė, Phila
delphia, Pa.; G. Kriaučeliunas,
Montreal, Canada; A. Valiuko- Sveikata Ligoniams, gydymas ligų
ni<s Cliffąido Purk N T - 4 šaknimis, žolių žiedais ir lapais, nis, LllIISiae rarK, J., A. Vardai lietuviškai, angliškai ir lo-
Griška,. Hudson, Mass., ir J. tyniškai. Paaiškinimas kaip vartoti, 
Walls, Chicago, III. ; £tuvi*kaĮ- .Kaina.

Visiems tariame širdinga Naujos Dainos 25c
Greičiausias Mokytojas Anglų Kal-aoiu.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo katari), 
baltųjų, sėklos nu- 
bėgimo, g i m <1 o s 
nuslugimo, akių 

nuo rožės, nuo dru
gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau
dulių, nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias iigas. Ir tai ne musų iš
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių

uždegimo.

1m»
Paslaptis Kozirom Lošti

i KM ...........................................
Didis Sapnininkas

kas pirks visas sykiu, kaina $2.50.
Perkant įh> vieną, pilna kaina.

Paulus Mikalauskas,
7” Compton Street,
Boston IS, Mass. <1 t

Adomaitis, Izidorius, ir jo 
brolis bei dvi sęserys, kurių vie
na vardu Petronėlė, kilę iš 
žečkalnių kaimo, šakių apskr.

Armonaitis, Martynas, iš
Jurbarko valsčiaus.

Baltrušaitytė, Matilda, iš 
Gelgaudiškio valsčiaus, šakių 
apskr.. Nerkunų kaimo.

Banclev (Bansleber ar Ban- 
cieber), Augustas, iš Damba- 
vos km., Kv'etiškio valsčiaus, 
Mariampolės apskr.. ir jo žmo
na Rederytė, Mina.

Bastys, Jonas, iš Naumiesčio, 
šakių Apskr.

Bružytė (ar Bruožvtė) Plau- 
šinienė, Ieva, iš Raudonės vai.

Garbenis, Pranas, iš Pakliau- 
pės km., Laižuvos valsčiaus, 

i Jankutė, Marija, iš Skabei- 
i kių km., Papilės vals., Šiaulių 
apskr.

Jenušaitis, Antanas, pusbro
lis Juozo Zaleskio.

Juknevičienė-Vedeikaitė. Ma
rija. iš Pupenų km., Kražių 
vals., Raseinių apskr.

Juozapavičiūtė - Plaušinienė, 
Ona. iš Meištų km.. Rublelių 
vals.. šakių apskr.

Muleckis. Vincas ir jo sesuo

Baikite Savo 
KančiasNaujieji Lietuviu 

Transportai
Gruodžio 23 d.

visi 2 punkte išvardinti as
menys turi buti padaryti ne-

. . . maigais. Jie tun būti, Klubas šiame sezone tu-
žmonių, vyrų ir moterų, žu-'visi arba išvežti, arba, ’ es tris balius, sausio 10, va- atVyko 67 lietuviu šeimos. At- 
dymams. Vienas tuo reika-‘esant stokai laiko, fiziniai sario 7 ir vasario 21 dieno- vyko:

mis.

,r... __ _____ i_____
j u uai ūmesniems uegiiiis.nu 1 1-X.Kėniu tii_ šaknelių. gru jr; v v » n v. v y .

iu bolševikų įsakymas yra sunaikinti.” 
atsj ausdintas Vakarų Vo-j Ar tai gali buti tiesa?, 
kietijos savaitraštyje “Der.Taip, tai yra tiesa, nes toj 
Sehluessel” spalių 2 d., Į pradžią mes DP jau matė

me 1941 metais.1949 m., kuris liečia ir mu
sų pavergtą tėvynę. Laik
raštis rašo:

“Raitų pasipriešinimo ju
dėjimui pasisekė sučiupti 
vieną svarbu dokumentą ir! - ? 1 
pc.siusti į Vakarus. Kalba-'“ 1 mus« tev-vn«' 
mas dokumentas yra 1948 J Minimas įsakymą 
metų Politbiuro įsakymas: kia, jog jį 
šiaurės armijai. (fiziniai sunaikinta arba iš-

“Karo atveju minėtame,vežta visa musų tautos ne- 
įsakyme yra numatomos se-!priklausomybės laikų inte-

Mus pasiekia žinios, jog 
žudymai ir vežimai yra tę- 

jįsiami toliau nuo tos dienos, 
bolševikai vėl gri-

Korespondentas.

PHILADELPHIA, PA.

Pirkinių Sezonas Nekoks

Susitikau gatvėje gerą 
prietelių. Pasisveikinom. kis.

Jonas Anelaitis, Kazys Bar- 
tys, Robertas tepelė. Anatoli
jus Čepulis. Feliksas Cureckas, 
Nikolas Lemidof. Genovaitė 
Draugelis. Aleksandras Dubau
skas. Aleksandras Dundulis, 
Antanina Eirešiutė. Liudvikas 
Fetingis, Konstantinas Jablons-

Jasinskas, Ona
Klausiu, kur eini? Sako, i Karanauskaitė. Ona Karanaus- 

' einu pasižiūrėti, kokį biznįi kienė. Vytautas Kazlauskas, 
reiš-, krautuvės musų apielinkėje Pijus Kruelski

įvykdžius bus į daro, man lengva palyginti,■ drotas- Steponas 
nes jau gyvenu šitoj apie- 
linkėj virš 40 metų. Praei-

Felicija

kančios priemonės: 
“1.

ligentija ir didžioji dalis 
kurie tarnavo ka-Visi politiniai kali-1 J^unlmo’_. . .

niai, jų šeimų nariai, taipgi kareiviu ar ka-
. • • __ ... inninku, kurie išnešiojo pas*visi asmenys turi rysius su
užsieniu privalo buti tuoj tą ar dn Co kaip0 *e,ezmke
įsvezami.44

liečiai.
.> tr- • . v .i V. Milukas.2. v įsi tarnavę buvusio-1 r, ,, i ♦ v i • Frankfort a M.baltų valstybių kanuo-i_______________________

zifzv 4-«-»»•_
Laikas užsisakyti “Kelei-

a
Kalendorių 1950 mė

sė
menėse, visi to meto tar-i 
r.autojai, visi to meto profe-
šoriai ir mokytojai tun buti vio’
įtraukti i sudaromus sąra-! ...tams. Daug skaitymų ir m 

Kilus neramumams formacijų. Kaina 50 centų
sus.

44f>

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.

Savo nariams ligoie pęšalpų 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 Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Ta.ik Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre- 
si odamas:

LITHUANIAN 
307 W. 30th St.

ALLIANCE OF AMERICA 
Nnr York 1, N. Y.

Juozas Kun-, 
Kindurys,

Pranas Lapinskas. Vacys Kup
rys, Kazys Kuzas. Jonas La- į

, - , • . - . , kickas. Adomas Liakas. Vžncaskvje musų didmeistyje tarp,Lj!eika Mikas Luberskta, An.
Padėkos ir Kalėdų švenčių ,anas Lukoševičius. Teresė 
specialiniai busai veždavo 
pirkėjus į įvairias krautu-
ves pirkti kalėdines dova 
nas, nes didelis žmonių ju
dėjimas versdavo padau
ginti busų skaičių. Šiemet, 
priešingai, pagal spaudos 
į ranešimą transportacija 
sumažėjo 10'L Tai tau ir das Simonaitis. Elena Šinkūnas, 

Vincas Sinusas. Marijonas Sa- 
Vladas

. ... . Viktoras Snapštys. Va-
liimiau, tai įeidavai j lentinas Staugaitis. Ona Ston- 
Kiautuvę, turėdami gero- kiutė, Zenonas Sįi’vs. Marija 
kai palaukti, kolei gaudavai Slyvaitė, Lidija Stenaitienė. 
patarnavimą, gi dabar tikiRr^uius Strikaitis. Justas stri- 
ieik į krautuvę ir klausia:; Haitis, Antanas V;, • i).s. Kazi- 
“Kuom galėčiau tamstai pa-1 mieras Vainius. Vincas Vasi-
tarnauti?” Taip mainosi ‘Iiauskas' GapP;ir;i; Velička.

Feliksas Vengrėm- s, Liudas

Lukštienė. Kotrma Lupeika, Marija> jš M Budežeriu km.t 
Jonas Milavickas. Ona Milery- VilkaVT;škio valsčiaus. 
te. Zenonas Minginas. Manjo-- Peža, - Vilkaviškio apskr>> 
na Naujokaitis. Eugenija Nau- ga, knu ar jo ipė.
jokaitytė. Gabrielė Osmeicaitė, diniaj
Jonas Plankis. Dominikas Po-, skurupskis, VValteris. 
cus. Zigmantas Raulinaitis. Vy-, Zokaitis> Jonas> iš 
tautas Saulyt-s, Jurg.s Savic- (-j()> šakiu apskr. 
kas. Alfonsas šeštokas. Bemar-

Naumies-

prosperity! Niekur nesi- 
mato tų iškabų, kokiomis 
valandomis tun važiuoti. • Šoris.

laikai.
Matote, ir šioje musų 

apielinkėje viename bloke 
yra 4 didelės krautuvės, de- 
šimtštoriai. Žiūrėkite, kiek 
čia įvairiausių žiopsotojų 
prie langų ir viduje žiūrinė
ja į išstatytus daiktus. Betk<>:

Vitkus, Jonas Viluris, I>eonas; 
Venckus, Jonas Virkauskas, 
Adomas Zabuka-. Viktorija Ze- 
ronas ir Romua <l;i< Žukauskas.

Gruodžio 22 <i. iriu “Gree- 
lv” iš Italijos į \< Yorką at
vvko 15 lietuviu - -tų. Atvy-

AR PASENAI PASIEKĘS 40? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jauties n v argęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau vaistais,
žolėmis, ką veikia greitai, bet švelr ■■ ką grą. 
žiną energiją ir gyvenimas vėl pa- aro malo
nus. Ko laukti ? Tuoj užsisakyk populiares 
llerb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA 17
Kainuoja $1.10 su prisiuntimu; (•'■ tonikas re
guliuoja sistemą ir buvo išrasm-. per _ daugeli 
metų patyrimo ir mokėjimą (įmaišyti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliaro.

SANITAS HERBS 
11K MHvavkca Avą^ Chi<-»?o 22. IO.
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Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Prancūzai Neiškrauna
Amerikos Laivu

Prancūzų laivų krovėjų 
unija, kuliai vadovauja bol
ševikai, nutarė neiškrauti tų

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau dviejų savo brolių Bas

čių, kilusių iš Suvalkijos, Gelgaudiš
kio parapijos, Krėgždančiu kaimo. 
Prašau atsiliepti šiuo adresu: (2)

M r. Gust Bastis,
523 Susmon Street, 

Pittsburgh 12. Pa.
Paieškau Polikarpo Opulskio, kilu

sio iš Telšių apskrities ir valsčiaus, 
Rubežaičių kaimo. Girdėjau jį gy
venus apie Seattle, Wash. Jis pats 
ar kas apie jį žino, malonės atsi
liepti šiuo adresu: (52)

Stasys Milcikis,
16 M areli a St.,
Rosburv, Mass.

~APŠįViČOIMAT

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

Z-G ŽOLI V ARBATA No. 2— 
($i.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arthritis liei 
lumbago daugelio dėkingų žmo
nių.

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

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 12— 
($1.25)—nuo kosulio ir krutinės 
užsikimšimo. Labai 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 STEBeTINUS 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 oda ir ilgai laikosi šilima. 
Švelnina ir akstiną kraujo apy
taka, tokiu budu išblaško kūne

: susirinkusius nuodus.
Ateikit ar atsiuskit money or

derį. įdėdami 10c kožno daikto 
persiuntimui. MES APMOK AM 
PAŠTĄ jei užsakymas siekia 
$2.00 ar daugiau. (50)

Z. G. STAMS COMPANY 
Chicago š. III.

2S22 Archer Avė., Dept. K.

I

Ieškau gyvenimo drauges. Aš esu 
, statybos inžinierius, 46 metu am- 
į žiaus, aukštas, lieknas ir blaivus. J 

Šiuo laiku dirbu Centralinėj Ameri- 
! koj. Siųskite laiškus Senjorui Inži-,
nieriui šio laikraščio adresu. <2),

kartus perdien, arba plauti ser- 
i gančias kūno dalis. Svaras
Auksinių šaknelių kainuoja 

i $15.00. Perkant mažiau, unci- 
jl ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 VVest Broadway

South Boston 27, Mass,
NUO UtSISENĖJUSlV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jo užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomoe 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 

Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
Jos taipgi pašalina nie- 

PSORIA8I&
D.

1 nudegimu
! žėiimą ligos vadinamos PS 
Taipgi pašalina perš’ėjimą ligos

j vadinamos ATHLETE’S EO<JT, su
stabdo džiuvimą odos ir perpiyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir auskilo-ies 
odes. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių od.»s ligi). LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių. perštamų ir 
niežiančių ko;ų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas p > 75r.. $1.25 ir 
$.5.50. Pirkite varlinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite mon*-v 
orderį į: ( D’ *D

LEGULO, Itept. 1,
4S«7 W. 141h Street, 

CICERO 5”. II-I

II

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošitirą 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 datą* ivetų ir var
dų nurodymais.

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

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

KELEIVIS
636 Bro«tlway, South Boston 27, Mass.

—
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KALĖDŲ EGLUTĖ ir toje pat sueigoje atsirado 
dar vienas toks mielas rė-

sys Lazdinis, Stasė Lizdėnienė. 
Stasys Lūšys, Stasė Markevi-

linkėdamas visiems 
igų Naujų Metų.

MD Susirinkimas

SO. BOSTON

LITERATŪROS IR
MENO VAKARAS

AR BOSTONO 
UOSTAS NEAPSIDIRBA?

Nr. 52, Gruodžio 28, 1949

Seštadienį, gruodžio 31 mėjas—p. Adam Betler pa- Kontautas, Petras Kontautas. 
d., 3 vai. po pietų, Lietuvių aukojo $3 “ant pento.” ' '-vtauta^ , Anttna'
Piliečių Draugijos salėje, Antroji sueigos dalis bu-1 ut*s' u ta
So. Bostone, įvyks visų Bos- vo linksma. Čia atsipalai-
tone gyvenančių lietuvių dojo jaunatviška gaivalinga 
vaikų šventė—eglutė. Pa- skautiškoji dvasia. Suskam- 
gal lietuviškus papročius to- bo dainos, pasipylė gražių 
kios eglutės yra ruošiamos pokštų pynė ir muzikiniai 
tarpe Kalėdų ir Trijų Ka- numeriai. O nuo skaučių 
ralių. Taip kad šiemet mu- lakštingalos skautininkės V. 
sų vaikučiai turės progos Barmienės Įsiūbuotų Vil-

AS SVEIKINA

Rožėnas, kuris
gyvena su savo šei-j Sekmadienį, sausio 15 d., 

iami mieste, Floridoj,'3 vaL po pietų So. Bostone,
visus savo draugus Municipal svetainėj bus Ii- kad dėl atplaukimo į uostą lįr sėkmingų 1950 ^metų! 
>mus Bostono apie- teraturos ir meno vakaras,4 didelio skaičiaus prekybos Batono Skautu ir Skaučių 

kurį ruošia Bostono Lietu- * ~ —~~ ”
vių Kultūros Rėmėjai.

Poetai Faustas Kirša, nukreipti į Nevv Yorko uos-'

Skautų Linkėjimai
Mielajam “Keleiviui,” 

skelbiančiam pasauliui apie 
Praeitą savaitę Bostono lietuviškąją skautybę, linki- 

uosto valdyba paskelbė, t me gražių Kalėdų švenčių

Vietininkija.

Bernardas Brazdžionis, Sta
sys Santvaras, Petras Pilka 
ir Antanas Gustaitis skai
tys savo kūrybą; dalyvausT vynės Mylėtojų Drau-

c e„e. Kazys Markevičiuj An- CTO metinis susirinkimas ifcnrifaį
tanas Matjoska. Kostas Meres- ‘Vyt penktadienį, 19o0 m. 
kevičius. Jonas Mikalauskas. sau»> 6 d., 7:30 vai. vaka- 
\ ladas Mickunas. \ incas Mont- re, S indaros svetainėje, 124 
vila. Kazys Mockus, Bromus F. į Bostone.
Navickas. Matas Palubinskas. i„ • • - , ,Elena Pilkienė Petras Pilka 51 Pašome daly-

vauti visus narius ir prijau-

kas ir dalyvaus solistai 
Daugilienė ir Kazėnas.

tikrai lietuviškoje dvasioje niaus varpu ir paskautinin-1 p- Pheksnys, K. Ramanauskas. cianm R nn«tatnmras ir linksmai savy tarpe pra- ko Liudo Končiaus sukelto1^ L Vytautas Bu narnos
leisti kelias valandas visi čiaudulio skambėjo visa Ste"nol^ , 1fetrol,s meS ns Valdyba duo'
zaizdami lietuviškus žaidi- apielinke. (Gal ne visi 
mus ir dainuodami gražias southbostoniečiai girdėjo, o
daineles.

•inž. Vytautas Sėesnulevičius.
Adolfas Stiuką. Otonas Vaitke- į-
vičius, Stasys Vaitkevičius, Va-

Kaip teko girdėti, be Ka- lo kampe!) 
ledų Senelio pasirodys ir
“tikrieji nykštukai” ir -------------------------
“snieguQlė”tai vis dar ne- LIETUVIŲ KULTŪROS 
matyti senesniems atei- RĖMĖJAI BOSTONE
viams ir jų vaikams pasiro- _____
dymai. Todėl laukiama, Vos tik susiorganizavę 
kad šion šventėn atsilankys Lietuvių Kultūros Rėmėjai 
gausiai ne tik vaikai, bet ir Bostone, kurių pirmieji tik- 
suaugusieji, kuriems bus la- šiai yra paremti Lietuviu 
bai smagu žiūrėti kaip mo- Teatra ir Lituanistikos Mo
ka linksmintis vaikai ir pri- kyklą Bostone, jau turi sa- 
siminti savo mielą tėvynę ir vo eilėse 112 asmenų (isi- 
senus laikus, kada ir jie bu- rašę iki gruodžio 18 die
vo maži. Dovanas galima nos). 
irgi atsinešti pagal savo iš karto užsimokėjo už 
nuožiūrą, o Kalėdų Senelis visus 1950 metus po $12: 
įteiks kam bus užrašyta. Jonas Kasmauskas. J. P.

Šią šventę mielai sutiko Tuinyla. prel. Urbanavičius, 
globoti žinomos Bostono kun. P- Virmauskas. 
lietuvių veikėjos pp. Šim- Cž penkis mėnesius priekin 
kienė. Januškevičienė ir užsimokėjo po S5: -Juozas Ar-
Kruopienė. Bilietai tik 50c laU*kas ir Stasys Mockus, 
suaugusiems. Pasižadėjo mokėti kas mėnuo

po SI ir jau užsimokėjo už šių 
metų gruodi:

Kazys Adamkevičius. Tadas 
Aleksandravičius. Vytautas Al
seika, Juozas Andrius, Viktoras 
Andriušis, Juozas 

Bajerčius,

as apkurtintas tūnojau buk-i lentinas Vakauza. Stasys Va- 
riakojis. Jonas Vasys. J. Vem
brė, kun. Mykolas Vembrė. Ka
zys Vileišis. Tadas J. Vizgirda. 
Edvardas Zabarskas, P. Zuokas.. 
Petras Žilinskas.

Gera.
Nau|j

—J. M.

SKAUTŲ-CIŲ SUEIGA

Ar Žinot Kur Kų Gauti!
Mes pranešam, kad tarimą Bra

sų krautuvėj visokių aiaiioų ii- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Są. Hardvrare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Braadway. Sau
Tel. SO 8-1148

tą. Ypač daug laivų su vil
nomis atvyko ir atvyksta į 
Bostono uostą iš Pietų Ame
rikos. Laivininkystės kom
panijos dėl šito uosto pra
nešimo iškėlė protestą. Jos 
sako, kad uosto pranešimas 

Į sudaro įspūdi, lyg tarsi 
Bostono uostas_______  _____ esąs per-

... „Įkrautas darbu ir nebegali 
Yakarieiic *^au Nebetoli apgjdjrbti, nors tiki-umoje

Socialdemokratų

o . - i taip nėra. Vienok laivai su
Sausio lo d., sekmadieni, jšvietintais žmonėmis čia 

bus metine sočia demokratų jau nebeatyksta.
vakariene, kun kasmet su-, ___________________
traukia pažangiuosius lietu
vius iš Bostono ir plačių BEDARBIŲ ŠALPOS
apielinkių. Vakarienė bus į ----------

> . į Lietuvių Piliečių Draugijos Musų valstijos bedarbių
Su Šaunia Vakariene! svetainėje, So. Bostone ant šelpimo fondas baigia me- 

E St., pradžia 6 vai. vakare.1 tus su 79,000 dolerių defi- \ 
Vakarienės šeimininkės' Didelis bedarbių skai-i 

jau telkiasi, o rengėjai ža- j kuriems reikėjo mo-, 
da pasirūpinti muzika ir ki- J^ti pašalpas, išsėmė tą 
tomis prašmatnybėmis. Ti- ir ateinančiais me-
kietus prašome iš anksto isi- itais imokėjimai į bedarbių 
gyti. šelpimo fondą bus pakelti.

z;.; Vidutiniai dabar darbda-

TMD Valdyba.

Metų Pasitikimas

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: bm S U 4 

trmiTkil

546 BROADVVAY
BO. BOSTON.

SOUth

Dkchesterio Lietuvių 
Įsirašė ir pažadėjo mokėti po Klubus rengia šaunų Naujų 

Si kas mėnuo: Aleksandras Metui pasitikimą su vaka
Andriušaitis. Petras Bliumas.
B. Budreikaitė. Stasys Briedis. oi j i , ,
Jonas Juškaitis. Petras Kai- i1 d?lSaVO Patalpose, 1810 
kauskas. Dr. Kazys Karvefcs,

riene šeštadieni, gruodžio

Kazys Merkis, Izidorius Miliū
nas. Juozas Paplauskas. Jonas

Dorch ster Avė. Pradžia 
8 vai vakare. Maloniai 
kviečij me lietuvius atsilan- Rengejai.

Perevičius. Vincas Pupalaigis. t kyti |r linksmai pasitikti 
Antanas Petreikis. J. Kada vi-Į 1950 BetUS tarp saviškių.
čius. Sofija Stonienė. Juozas šu-į 
tas. Antanas Užubalis, Vytau
tas Vilutis.

Lietuvių Kultūros Rėmė
jų valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems suminėtiems

Komitetas.

Linkėjimai iš Kentucky

NAMAS IŠSPROGO, 4
ŽMONĖS DINGO kelti iki 2.7

viai i tą fondą moka 1.4% 
i nuo išmokamų uždarbių, 
'bet įmokėjimai gali būti pa- 

nuo uždarbių..

Auburn’e antradienį ank
sti rytą išsprogo vienas nau
jai pastatytas namas. Spro-

RADIO PROGRAMOS

Lietuvių Radio Korp. ra- 
gimas buvo toks stipras, į dįo programas ši ateinanti I 

s“ J kad namas visai subyrėjo, o sekmadieni per stoti WBMŠį
n ' ' to namo gyventojai, Edwin 1090 kil. (netoli WBZ stori Gerbiami Draugai. Owens- j Lea| ;^žmon^ ir du vai. ties) 9;30'iki i0;30 vaL | 

a“ 7^ kuciai- kažkur dinE° ir > te bus sekantis:

Dr. J. Ūsas iš Owensbo- 
kulturos rėmėjams ir kvie-iro» .prisiuntė mums 
čia visus lietuvius, kuriems ra^: Ko^namo gyventoja^ Ed^in
rupi palaikyti kultūrinę lie- w
tuvių veiklą, Įsirašyti i Lie
tuvių Kultūros Rėmėjus čia 13—telnio tuziną
JLZVCLVIIV. i lacvniu rviuijjuis tuviu. Niuiu Metu- "a-r -- v- -------------Į

siunčiam • jums linkėjimus 
»»šiais adresais:

Pirmininkas—Kazys Moc- J va^n8° darbo.
Audėnas. Į kus, <,3 i E St., So. Boston; Į 
Edvardas sekretorius—Jurgis Gimbu- NAUJAS MAJORAS 

Bajerčius,' tas, 250 Columbia Rr., Dor-Į SKIRIA PAREIGŪNUS

kių jų pėdsakų nesuranda-
1)1*0DM -—m jį- * m _ m— »_ — «■ —-ta-ma. Gaisrininkai sako, Kad

namą sugriovė dinamitas, o 
ne kas kita. Tyrinėjimas 
tęsiamas. .

PLĖŠIKAI LYNN’E 
PAVOGĖ 2,500 DOLERIŲ

Mano Širdis Yra su Jumis
Gruodžio 18 d. Bostono Bronius

skautų-čių vietininkija turė- Bajerčius, Vladas — ------- —, ____
jo pirmąją bendrą visos Danutė Bakienė, Kazys Bar-Į chester; iždininkas—Anta-
vietininkijos sueigą. Joje y1“3’ ^ušienė- A- Bl?č- nas Matjoška, 373 Centre p0 keliu dienu nauias 
be gausaus skautiškojo jau- kus’ Aleksandras Čaplikas. Dr. §t., Dorchester; finansų, Bostono maioras nerims t k k , j-
nimo būrio skaitlinei da- v-vtauta» čePas- Aldona Dabri- ^kretorius—Stasvs T^ydi i?- k Penms. Jacob Mazur sj antradie-mmo ouiio skaitlingai da n sekretonus—SJtasys Lazdi- miesto valdžia. Dabar nau- -------------
lyvavo ir skautų bičiuliai. Gedmintos. Dr. Marija Gimbu?

Sueigos pradžioje galui- tienė, Dr. Jurgis Gimbutas> Va. 
gai suskambo tautos him- ierija Girnvtė. Jonas j GrigaJ

nis, 216 W. Broadway, So. 
Boston.

miesto valdžią. Dabar nau 
jasis majoras jau skiria

ni rytą atidarė krautuvę, 
Hub Cash and Carry Mar-

1— Mickey Haberek or
kestrą.

2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę. i 
Po programui prašome •

parašyti laiškelį ar atvirutę! 
Į stotį WBMS, Lithuanian i 
Program, 35 Court st. Bos-’ 
ton, Mass., pranešdami ko-Į 
kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst,! 
o biznio reikalais rašykit 
ofiso adresu: 502 E. Broad-

Tel. SO 8-2883
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvray
SO. BOSTON. MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nno 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAO 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
KKAL ESTATE * INSUKANCK

409 W. Broadvray 
SOUTB BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Rm. >7 ORIOLE STBBR

TeL PArkney 7-1233 W

aukstuosius miesto pareigu- Lynne, 255 Washing- way, So. Boston 27, Mass. 
s. Jau paskirti aštuoni, ton jj užpuolė plėšikainuSveikina iš Floridos . , . . ,---- — -£ —r-------F-----------

i^anya oauare vieuninKas tautas r,irk iiu h r- Haverhillietė Mrs. Stella ĮVai! iy miesto skyrių vedę-, ir atėmė iš jo 2,500 pinigais
prof V Kokiui “u^S
tai nupasakodamas sve- mas Jakavoms, Antanas-Janus-i. miesto, . nareiras Tš T M 1
čiams lietuviškosios skauty- ka. J. JanuSkis, J. .Jašinska.-. liausiu linkėjimų “Kelei- -Z aukįuiu “VP/P/V//)”
bės kelią nuo 1918 metų iki Simona, Jokubauskas. Antanas vio” štabui ir visiems savo tik vienai P PVnnPfZZC
šių dienų. Juknevičius, Gerardas Juškė- prieteliams Bostone. k? 'ir'tai tik “laikinai’’’ KALENDOKIUft

nas. Gi ažiu žodžiu jai liūs, Petras Griganavičius, Vy- i 
įžangą padarė vietininkas tautas Gurka. Aleksandra Gus-

Steponas M inkus

Giliame susikaupime ii- ■ 
gėsingai nuskambėjo skau
čių patriotiškas montažas. 
Jį papildė turiningais svei
kinimais skautų-čių bičiu
liai. 317 Dariaus posto ko-į 
mandorius Smigias pareiš
kė, kad jo širdis visados 
esanti su skautiškuoju jau
nimu, o lietuviai legionie
riai palaikys ir rems savo 
globotinius. Šie žodžiai yra 
itin mieli Bostono skau- i 
tams ir jie jaučia tą širdin
gą lietuvių legionierių glo
bą. Taip pat sveikino pos
to talkininkių, moterų sek
cijos pirmininkė.

Gražių minčių pasakė 
adv. B. Kalvaitis ir Tr. Ra
telio pirm. Ed. Karnėnas. 
Širdingą žodį tarė ir legio
nierių Kalėdų Senelis (San
ta Claus), kuris tą popietį 
dalijo dovanėles legionierių 
vaikučiams.

Iškilmingąją sueigos dalį 
užbaigė vietirfinkas, su 
giedriu sąmojumi nupasa
kodamas, kaip skautai-tės 
susitvarkė savo buklus. Čia 
gražiu padėkos žodžiu pa
minėti visi bičiuliai bei rė
mėjai. Jie niekeno nepra
šomi ir neraginami, patys 
atėjo pas su jaunatviška 
energija beplusančius skau- 
tus-tes ir juos parėmė. Net

>A1U NAR9B C4
NEW BIGlANCrS IARGKT STORE

Neprisilaiko Patvarkymų 
Dėl Apsaugos Prieš Gaisrus

JAU GATAVAS

MUSU GERIAUSI LINKĖJIMAI 

SUSILAUKUS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO 

IR KARTU

LAIMINGŲ 1950 METŲ

šie Nauji Metai mums yra šimtieji metai! Musu 
metinė šventė su keturiom krautuvėm gėrybių 

vėl gali patvirtinti, kad “Sausio Mėnuo yra 
Jordan’o Mėnuo Bostone." Ateikit!

Savo gimtadienio proga mes norim pasveikinti senus 
draugus ir sutikti naujų!

DIDŽIAUSIA NAUJOS ANGLIJOS KRAUTUVĖ

Musų Kalendorius 1950 
Metams jaui išėjo ir dabar 

Bd- onori^rio statybos jf? .Iaikas ji. užsakyti, 
departamento valdininkai Rartu - laiskraščio .
t.k. kaip miesto gyven-
tojai prisilaiko patvarky-1
mų dėl apsaugos prieš gaiš- Kalendoriaus kaina yra 
> us. Valdininkai surado ne tokia pat, kaip kitais me- 
mažiau penkių tūkstančių tais—50 centų. Užmokestį 
namų. kurie neprisilaiko atskirai siunčiant galima 
dau- .io patvarkymų. Pa- prisiųsti ir pašto ženkleliais 
bau' mažai teuždėta, bet po 3 arba po 5 centus. Tik 
namų savininkams duotas prašom nesiųsti oro pašto 
isakyt as per 30 dienų “pa- ženklelių, ir nesiųsti pašto 

isitaisui.” ženklelių iš Kanados, nes
mes negalim jų suvartoti.

Lovai.......................... .. Lchšę
AUTOMOBILIUI PATALPA

Žemiau paduotu adresu gali
ma išnuomoti patalpą automo
biliui per žiemą laikyti.

M. Jonaitis.
373 K St., So. Boston.

Tel. SO 8-6269.
* PARSIDUODA NAMAS

Dešimties familijų, viename 
kampe krautuvė, kitame galima 
atidaryti Lunch bizni. Galima ir 
išnuomoti vietą restoranui arba 
valyklai. Vieta labai gera. Dėl 
apžiūrėjimo ir sąlygų kreipki
tės vakarais po šešių i:

Mrs. A. Kačikaitis-Kastik 
490 Western Avenue 

Brighton, Mass.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Trearaat St, Kimbal 
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO,' INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimg Sutuoksi 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CoT

DAR DVI SAVAITĖS!
Bar via dvi savaitės laiko Užsisakiusiems kalendo

rių jau pasiuntėme, naujus 
nemokamas X- užsakymus tuoj išsiunčiame.padaryti 

spindulių krutinės nuotrau-’ 
kys. Patartina visiems pa
sinaudoti proga ir padary
ti nuotraukas.

“KELEIVIS"
636 East Broadtray 

South Boston 27, Mass.

Laimingų Naujų Metų
ns Kostumeriams ir Rėmėjams Linki

JOSEPHINE BUDRECKITACTVAISHA

Švenčiu proKK Valgiai Specialiai prirengti 
\ - >JdųDegtinių, Vynų, ir Alaus Pasirinkimas.

374 Broadtray, South Boston

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

220 E Street, Sooth 
Pristato tonaką, vyną ir

Irios rūšies alų baliams, 
vėms į namus ir salas.

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1660 Columbia 
Rr.. So. Bostone, Tek SO 8- 
2414.

(-)

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inrand 

»)

patiri

fei
k mNP*
•

J v v
• J

826 BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS.

Tai. SOatb




