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Amerika Daro 'Paskutiniąją 
Nuolaidą' Azijoje

Negins Formozos, Bet Bandys Aptverti Kinijos Komu* 
nistus; Dideli Ginčai dėl Politikos Kinijoj; Pra

laimėjimas Kinijoj Kelia Vi 
Krašte Didelį Nerimą

Kinai Sudaužė
Amerikos Laivą

Kinijos nacionalistų karo 
laivai šį pirmadienį apšau
dė Amerikos prekybos lai
vą “Flying Arrow,” kurs

Prezidentas Trumanas 
praeitą savaitę paskelbė 
viešai, kad Amerika nepa
dės Kinijos nacionalistams 
ginti Formozos salą ir nesi- 
kiš visai j Kinijos pilietinį 
karą. Kongrese ir karo va
dovybėje buvo dideli ginčai
dėl politikos Kinijoj. Kad P^uke įs Hong Kongo i 
ir pavėluotai kai kurie kon- Šanchajų. Laivas buvo jspė- 
gresmonai ir senatoriai į !as sus5ot1’ bet nepaklausė
griežtai pareikalavo, kad 
Amerika pakeistų savo po
litiką Kinijoj ir neužleistų 
visos Kinijos Maskvos kvis- 
lingams. Bet administraci
ja kariškių ir republikonų 
vadų reikalavimą griežtai 
atmetė ir laikysis toliau 
nuošaliai nuo Kinijos įvy
kių. .

Kartu praneša, kad Wa- 
shingtonas jau turi išdirbęs 
planus, kaip “aptverti” Ki
nijos komunistus, kad jų 
armijos neišsiveržtų iš Ki
nijos sienų į kaimyninius 
kraštus. Kol kas paskelbta 
tik tiek, kad visos Azijos 
šalys bus stiprinamos eko
nomiškai ir militariniai, 
kad jos galėtų laikytis prieš 
komunistų puolimą iš lauko 
ir viduje. Bet bendro pla
no visai Aziiai, kaip yra 
Marshallo planas Europai, 
Azijai nebus ir su kiekvie
na šalimi bus atskirai ta 
riamasi dėl ūkiškos ir mili- 
tarinės pagalbos.

Kinijos , pralaimėjimas, 
nors jau senokai buvo pa- 
aiškėjęs, bet dabar, kada 
kinų komunistai užima pas
kutines nacionalinės Kini 
jos teritorijas, stipriai su
krėtė Amerikos galvojan
čius žmones, nes kiekvieną 
dieną vis aiškiau matosi, 
koks milžiniškas pralaimė
jimas ištiko Amerikos po
litiką Azijoje.

ir norėjo prasiveržti pnes 
blokadą. Anksčiau laivas 
buvo įspėtas Amerikos vy
riausybės, kad į Šanchajų 
plaukti pavojinga, bet lai
vo kapitonas ir įgula manė, 
kad jiems pavyks praplauk
ti pro karo laivus.

Kinų karo laivai paleido 
į laivą daug štfvių ir 40 gra
natų pataikė į laivą. Dėl 
Iri Ingio orgjgro yįgog vęžarnos
prekės arba sudegė arba tu
rėjo buti išmestos į jon 
Žmonių aukų nebuvo, bet 
laivas jau nebetinka plau
kioti juromis.

Amerikos Katalikų 
Dovana Lietuviams

JAPONŲ KOMUNISTŲ 
VADAS TIT1NINKAS

Kominformas viešai pa
smerkė Japonijos žymiau
sią komunistų vadą, Sanzo 
Nosaką, o dabar ir Mask
vos “Pravda” jį prakeikė, 
kaipo negerą komunistą. 
Tas iškeikimas Japonijos 
komunistų viršininko buvo 
visai netikėtas ir yra daug 
spėliojimų, delko Maskva 
tą padarė.

Sanzo Nosaka yra vienas 
įtakingiausių komunistų va
dų, jis visus karo metus gy
veno Yenane, Kinijoj, su 
Mao Tze-tung ir yra arti
mas Kinijos komunistų va
do bičiulis. Kuo jis prasi
kalto Maskvai paaiškės tik 
vėliau, o dabar Japonijos 
komunistai turi apsispręsti 
ar tą vadą mesti pro langą, 
kaip Maskva reikalauja, ar 
susirgti titizmu.

1949 metų lapkričio 20- 
27 dienomis, Padėkų šven
čių proga, Amerikos Epis
kopatas darė katalikų baž
nyčiose drabužių, avalynės 
ir muilo vajų šalpos reika
lams. Iš surinktų gerybių, 
BALF’ui prašant, Amerikos 
Episkopatas per NCWC 
perdavė BALF’ui lietuviams 
tremtiniams sušelpti: dra
bužių 50 tonų, avalynės 5 
tonas ir muilo 2Vt tonas.

Pasitaręs su administra
cija gautas gerybes BALF 
pirmininkas paskirstė se
kančiai :

Tremtiniams Vokietijoje— 
75,000 sv. drabužių, 10,000 sv. 
avalynės ir 5,000 svarų muilo; 
Austrijoje—4,000 svarų drabu
žių, Italijoje—3,000 svarų dra
bužių, Prancūzijoje—2,000 sva
rų drabužių, Belgijoje—4,000 
svarų drabužių, Danijoje—2,- 
000 sv. drabužių ir Anglijoje— 
10,000 svarų drabužių.

Siuntos jau ruošiamos ir 
greitu laiku bus išekspedi- 
juotos.

Anglijoj Panaikinamas
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KONGRESAS KLAUSO PREZIDENTO TRUMANO PRANEŠIMO

Prezidentas Trumanas daro pranešimą kongresui apie “Unijos Padėtį” naujai pa
puoštoj atstovą rūmą posėdžių salėje. Vylyčia rodo į šalies prezidentą jam atnauji
nant reikalavimą pravesti “fair deal” programą. Prezidento klausėsi visas kongre
sas, atstovą rūmą ir senato nariai.

Prezidentas Siūlo 42 Bilionų 
Biudžetą 1950-51 Metams

Šiemet 5 Bilionai Nedateklių, Tiek Pat Numatoma ir 
Ateinantiems Metams; Prezidentas Siūlys Pakelti 

Kai Kuriuos Taksus; 70S4 Išlaidų Eina Ginkla
vimuisi ir Buvusių Karų Išlaidoms Padengti

Amerika Padėjo 
Pasmaugti Kiniją

i
Amerikos jaunųjų repub

likonų nacionalinė federa
cija skelbia griežtus kaltini
mus prieš valstybės depar
tamentą dėl Amerikos poli
tikos Kinijoj. Jaunieji re
publikonai sako, kad Ame
rika padėjo komunistams 
pasmaugti nepriklausomą 
Kiniją. Padėjo tuo, kad:

Privertė Kiniją pasirašyti 
karo paliaubas su komunis
tais 1945 metais, kada na-

Prezidentas Trumanas šį 
pirmadienį pasiūlė kongre
sui ateinančių metų biudže
tą, kurs suvedamas su 
$5,133,000,000 nedateklių 
(šiais metais biudžeto ne- 
datekliai siekia 5,534,000,- 
000 dolerių). Numatoma 
išleisti ateinančiais metais 
$42,439,000,000, o pajamų 
numatoma turėti tiktai $37,- 
306,000,000.

Palyginus su šiais metais 
ateinančių metų biudžetas 
yra šiek tiek mažesnis. 
Šiais metais federalinė vy
riausybė turi išlaidų $43.-

Graikijoj Bus .1 Vokiečiai Nori Kinų Komunistai
Nauji Rinkimai “Saaro Plebiscito” “Išvaduos” Tibetą

cionafetoi galėjo sutriuš 297/XXJ,WWi „ j turi 
kinti kitų komunistų armi-, <37’7fi5’nnn’nnnx J * 
jas;

Graikijoj susidarė nauja 
vyriausybė, kurios prieša
kyje stovi nepartinis- politi
kas J. Theotokis. Nauja

Vakarinė Vokietija kelia Kinijos komunistų armi- 
relkaiavimą, tad Saaro sri- j< s dabar skelbiasi jau iš
ties klausinuMbbutų išpręs- vadavusios” veik visą Kiai-
tas plebiscito keliu. Vokie- ją, belieka tiktai atimti iš 

vyriausybė tuoj paleido par- tijos ministeris, Jacob Kai- nacionalistų Formozos salą 
lamentą ir paskyrė naujus ser, sako, kad Vokietija ne- ir “išvaduoti” Tibetą, kurs 
rinkimus vasario 19 d. sutiks su jokiu kitokiu Saa- per amžius buvo nepriklau- 

rinkimuose ro srities klausimo sprendi- somas, nors- ir susirišęs su
mu ir neleis, kad ji butų pa- Kinija tam tikrais ryšiais, 

leidžiama statyti savo kan- statyta prieš “įvykintą fak- Formozos saloje komu- 
didatų, nes komunistų par- tą.’’ nistai žada padaryti sukili-
tija vadovavo kariškam su- Saaro sritis yra maža, mą, kurs įvyksiąs kartu su 
kilimui prieš Graikijos ne- 738 ketvirtainių mylių plo- i komunistų armijos įsiverži- 
priklausomybę ir kai kurio- to kraštas prie Saar upės,! mu ir tada nacionalistų re- 
se krašto vietose komunis- Prancūzijos-Vokieti jos pa-įžimui Kinijoj bus padary
tų partizanai vis dar drums- sienyje. Kraštas svarbus' tas paskutinis galas, o Kuo-

Parlamento 
komunistų partijai

čia tvarką.

Gaisre Zuvo 37 
Moterys Ligonės

Davenporte, Iowa, kata
likų šv. Elzbietos ligoninėj 
praeitą šeštadienį kilo gais
ras ir 37 moterys sudegė už
darytose patalpose. Iš žu
vusiųjų moterų 36 buvo 
protiniai nesveikos, o viena 
prižiūrėtoja. Ligoninės gai
sras taip greit išsiplėtė, kad 
atvykusieji gaisrininkai ne
begalėjo visų ligonių išgel
bėti, nors ir girdėjo jų bai
sius klyksmus. Gaisrinin
kams pavyko iš degančio 
namo išgelbėti tiktai 25 li
gones.

Ta baisi nelaimė Daven- 
porto ligoninėj primena ki
tą panašią nelaimė, kuri at
sitiko Chicagoje šv. Antano 
ligoninėj pereitų metų ba
landžio mėnesį, kada gaisre 
žuvo 75 žmonės.

savo anglių kasyklomis mintango partija bus pa- 
(12,000,000 tonų per me-Į skelbta nelegališka ir visiš- 
tus) ir plieno pramone, jis kai išnaikinta.
turi virš 900,000 gyventojų, 
daugumoje vokiečių. Po 
pirmojo karo Saaro sritis

Sulaikė ginklų gabenimą 
į Kiniją ir kartu leido Rusi
jai užimti Mandžuriją ir at
imtais japonų ginklais ap
ginkluoti komunistų armi-

Anglijos vyriausybė pra
neša, kad pieno racionavi- 
mas nuo sausio 15 d. bus 
panaikintas ir kiekvienas 
galės pieno pirkti, kiek no
rės. Pienas Anglijoj buvo 
racionuojamas nuo 1941 
metų ir paskutiniu laiku 
kiekvienam žmogui buvo 
duodama po dvi su puse 
pantės per'savaitę, o virš to 
mokyklose vaikai gaudavo 
po pusę pantės pieno per 
dieną. Anglijoj žadama pa
didinti ir mėsos davinį.

RABINAS IŠVARDIJA 
DIDŽIUOSIUS ŽYDUS

Rabinas Goldstein skel
bia, kad “dešimts didžiau
sių musų laikų žydų’’ esą 
šie asmenys: Albert Ein- 
stein, Sigmund Freud, 
Chaim Weizman, David 
Ben Curion, Louis D. Bran- 
deis, Stephen S. Wise, Leon 
Trotsky, Leon Blum„ 
Chaim N. Bialik ir Izrael 
Zangwill. Visi tie žydai 
yra pasižymėję moksluose, 
politikoj ar literatūroj.

buvo atskirta nuo Vokieti
jos, o jos kasyklos buvo 
perduotos Prancūzijai. 1935 
metais hitlerinio teroro są
lygose buvo ten padarytas 
plebiscitas ir 90^ gyvento
jų pasisakė už dėjimąsi prie 
Vokietijos. Po antro karo 
Saaro sritis vėl atskirta nuo 
Vokietijos, jos kasyklos yra 
Prancūzijos rankose, o kra
štas tvarkosi pusiaunepri- 
klausomai. Vokiečiai betgi 
to krašto neatsižada ir vėl 
reikalauja plebiscito.

Anglija Pripažino 
Kinų Komunistus

Praeitą penktadienį Ang
lijos vyriausybė pripažino 
Kinijos komunistinį režimą 
ir atšaukė Kinijos naciona
linio režimo pripažinimą. 
Kartu su Anglija Kinijos 
naują režimą jau pripažino 
Burma, Indija, Pakistanas, 
Norvegija ir eilė kitų vals 
tybių arba jau pripažino, ar 
rengiasi pripažinti naują 
Pekino valdžią.

Amerikos prezidentas 
praeitą ketvirtadienį pa 
reiškė, kad Amerika nepa
dės Kinijos nacionalistams 
ginti Formozos salos ir ne
mano kištis į Kinijos pilieti
nį karą.

Atrasta 4ft00
Metų Rankraščiai

Irake, bekasinėjant seno
vės Shadippur miesto griu
vėsius, netoli nuo Bagdado, 
atrastos 2,400 molinės len
telės, kuriose yra surašyta 
senų laikų geometrijos 
mokslas. Spėjant pagal tas 
šumerų kalboje surašytas 
lenteles, žmonės prieš 4,000 
metų jau žinojo visas Eu
klido geometrijos gudrybes 
ir lentelėse yra geometriški 
braižiniai ir įvairus geomet
riški uždaviniai. Irako mok
slininkai kreipėsi į Ameri
kos senovės tyrinėtojus, 
kad jiems padėtų atrastus 
molinėse plokštelėse sura
šytus rankraščius išskaity
ti. Shadippur radiniai, sa
ko, meta visai naują šviesą 
ant senovės laikų žmonių 
mokslo ir atidengia daug 
senų laikų paslapčių.

jas. Kol rusai ginklavo ko
munistus, Amerika privertė 
Kinijos valdžią nekariauti 
prieš komunistus. Kaltini
mas sako, kad Amerikos 
politika Kinijoj buvo “di
džiausia klaida musų isto- 
njoj.” ,

Fanatikų Minia 
Užpuolė Evangelikus

Katalikų kunigų sukurs
tyta minia praeitą šeštadie
nį akmenimis apmėtė ir iš
varė iš Gastel Gandolfo ir 
kitų trijų Italijos miestukų 
netoli Romos protestonų 
evangelikų darbuotojus, ku
rie jau virš metų laiko dir
ba Romoje ir apielinkėse 
labdarybės darbą ir ten iš
laiko vieną vaikų prieglau
dą. Evangelikų grupėje yra 
14 žmonių, veik visi jie pa
eina iš Texas ir su Ameri
koje surenkamais pinigais 
šelpia Italijos neturtėlius ir 
išlaiko vaikams prieglaudą.

Kadangi jų šalpos darbas 
nėra kontroliuojamas kata 
likų bažnyčios, tai kunigai 
prieš juos sukurstė fanati
kų minią ir evagelikai buvo 
užpulti ir apmėtyti akmeni 
mis. Evangelikų grupė Ro
moje jau yra išdalijusi Ro
mos ir apielinkių neturtė- 
tėliams virš 100 tūkstančių 
dolerių vertės pagalbos.

ITALŲ VYRIAUSYBĖ
PERSITVARKO

$37,7^3,000,000.
Ateinančių metų biudže

to nedatekliams padengti 
prezidentas šias dienas pa
siūlys kongresui padidinti 
kai kuriuos taksus ir pakei
ti pašto patarnavimų kainą.

Daugiausiai pinigų fede
ralinė valdžia išleidžia kra
što gynimo reikalams ir pa
dengti išlaidoms buvusių 
karų. Stambesnės išlaidos 
atrodo šitaip:

Krašto apsaugai siūloma 
išleisti $13,544,000,000; ve
teranų aprūpinimui — $6,- 
079,000,000; palūkanoms 
už paskolas mokėti—$5,- 
625,000,000; užsienių rei
kalams — $4,710,000,000; 
atominei energijai gaminti 
—$816,754,000.

Prezidentas sako, kad 
vyriausybė stengėsi atei
nančių metų biudžetą sura
šyti taupesnį ir žymiai nu
mato sumažinti išlaidas už
sieniams remti, Marshallo 
plano paramos bus duoda
ma $1,250,000,000 mažiau, 
negu šiais metais. Padary
ta ir kitų sutaupų.

Naujas biudžetas, tik jį 
įnešus į' kongresą, sukėlė 
jau daug ginčų ir neabejo
jamai dėl jo eis griežta ko
va kongrese, ypač kai rei
kės pakelti mokesnius ne
datekliams padengti.

ORLAIVIS SU 40
KELEIVIŲ BĖDOJE

MAŽAI VILTIES DĖL
AUSTRŲ TAIKOS

Vakarų valstybės mažai 
teturi vilties susitarti su Ru
sija dėl surašymo taikos su
tarties Austrijai. Austrijoje 
nepasitenkinimas dėl “ke
turių okupacijos” eina di
dyn, bet niekas nesuranda 
budo išlaisvinti Austriją iš 
jos išlaisvintojų.

Italijos ministerių kabi
netas pasitraukė, bet lau
kiama, kad de Gaspari su
darys ir naują valdžią.

Orlaivis iš New Yorko į 
pietinę Afriką su 40 kelei
vių buvo priverstas nusi
leisti Afrikoje, Liberijos 
respublikoje. Orlaivis jau 
kelinta diena laukia atga
benant kito motoro.

47,000 Mainierių Streikuoja

Šį pirmadienį sustreikavo 
47,000 angliakasių kai ku
riose Pennsylvanijos, West 
Virginijos, Ohio, Alabamos 
ir Kentucky kasyklose. Mai
nieriai dar nepaaiškino, ko
dėl jie streikuoja, bet, sako. 
priežastis esanti ta, kad an-

Vengrija “Piktinasi”
Vengrijos komunistų val

džia skelbia savo “pasipik
tinimą” dėl uždarymo 
Clevelande ir Chicagoje
Vengrijos konsulatų. Bu-įglių kasėjai nori pagreitinti 
dapešto valdžia sako, kad derybas dėl sutarties at- 
Amerika “laužo sutartis.” (naujinimo.
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PREZIDENTO TRUMANO darbiu skaičius metu gale 
FAIR DEAL PROGRAMA siekė * 3,500.000, o ‘ 1949

--------- metų viduryje buvo pasie-
Sausio 4 d. prezidentas kęs 4,100,000 skaičių. 

Trumanas darė pranešimą „ . , .......
kongresui apie “unijos pa- .P'*2“1'"“5 s.ulo islewi 
dėti“ ir ta proga vėl iškėlė patvarkymų, kurie pa- 
eilę “fair deal” programos begjje penkių metų
reikalavimu. Prezidentas Pakalu pajamas tų seimų.: 
gjyję. kunos dabar tun neuzten-

• karnas metines pajamas.
Pratęsti Įstatymą apie vyru ------------------------------

draftavimą į armiją.
Remti Atlanto Gynimosi Są- NORVEGU SOCIALISTAI

jungą, skirti lėšų Marshahllo ______
plano vykdymui, dėtis prie In
ternacionalinės Prekybos orga- Pereitu metu spaliu 10 d. 
nizacijos ir praktiškai vykdyti Norvegijoj parlamento rin- 
jo jau seniau siūlytą -ketvirtą kimuose socialistai gavo 
punktą ’ (duoti technišką ir p;- daug didesnę daugumą, ne- 
niginę paramą ekonom.niai at- jje lurėjo pieš tai. Se- 
silikusiems kraštams). i najame parlamente soeialis-

pnes pn”'!tai vieno balso
Atšaukti Taft-Hartley ista- daugumą U 6 is lo0), o da- 

tymą ir išleisti naują darbo r>ai Dll 1
santykių tvarkymo įstatymą. 

Palaikyti kainas tų žemės

b atstovus iš 150. 
Visi 11 komunistų atstovų 
buvo iššluoti iš parlamento.

PREZIDENTAS SKAITO SAVO PRANEŠIMĄ

Prezidentas Trumanas iškilmingai kalba į kongreso na
rius apie savo programą ir taikos išlaikymą. Preziden
tas mano. kad Amerikai vadvaujant pasaulį pasiseks 
išsaugoti taiką.

Kas Savaite
ekonominiais ištekliais ir 
su darbščių, inteligentiškų 
žmonių skruzdėlynu.

Kinija—busimoji pasau
lio pirmaeilė galybė, galėjo 
pasvirti i Vakarus ir bend-
rai su demokratijų pasauliu užburtas Veto 
eiti progreso keliu i savo
didelę ateitį. Vietoj to Ki- ŠĮ mėnesi Jungtinių Tau- 
nija pasviro i Rytus ir ru- tų Tarybai pirmininkauja 
siško totalitarinio režimo Kinijos atstovas

(“riba” jau ir nutiesta.
Jei valstybės sekretorius

dabar kelia “karšto karo”

Dr.
pavojų, kaipo Įrodymą, kad 

>1- Taiv.an salą reikia atiduoti
pavyzdžiu, kurs savo galy- ang. Kinija toje taryb°je i komunistams, laj las tįg ro.

, bę diktatūros varžtuose, turi “veto teisę,” kaip i>'jj0 pa(i Amerikos politika 
’’ ’ rins didžiosios1 - i ... „..„u....aper neišbrendamą , masių kitos keturios 

skurdą ir badą, bet neabe- valstybės.
Azijoje dar nėra susituj>e- 

Į jusi ir pats tos politikos ve-
jojamai eis prie industriali- Rusai siūlo, kad Kinijos neturi aiškumo, kur
zacijos ir militariniai stip- nacionalistų atstovas butų prasj(|e(įa ir kur baigiasi 
rėš. Kinija pakartos rusiš- pašalintas is saugumo tary- ’r,limano doktrinos rube-res. Kinija pakartos rusiš- i pašalintas iš saugumo tan - rp( umano 
ką bolševizmo eksperimen- bos ir kad i jo vietą butų 
tą ir bus rusiškos diktatu- pasodintas kinų komunisti- 
ros sąjungininkė PRIEŠ nės diktatūros atstovas. Bet 
Ameriką ir prieš visą demo- Kinija turi saugumo taryba- j 
kratišką pasauli. je veto teisę ir tą Maskvos Argentinos diktatorius

w pasiūlymą gali vetuoti. Peronas ir Ispanijos dikta-
ekspertai aiški- Jeigu Anglija, Amerika torius gen. F. Franko vra 

nena-'ir visas pasaulis nutartų ki-! dideli prieteliai, vi<
Gudrus

na, kad bolševizmas
jegs
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i arp Diktatorių

ad bolševizmas nepa-111
Kinuos problemų iš- nU nacionalistus išmesti is čiai, katalikai,

įenmm-
tos pačios 

Bet kada
reikalas eina apie pinigą, 
jie pasirodo tikriausieji 
Shylock’ai. Štai pavyzdys:

ukio produktų, kurie dabar nė- Kuo aiškinti Norvegijos 
ra palaikomi ir priimti Bran- žmonių pasisakymą iš ant-; 
nan planą farmerių pajamom? ro karto už socialistus? Į
užtikrinti. ta klausima atsako Norve-

Remti statybą netik netur- mj!.isteriu pirminin.
tingesnėms temoms. bet ir vi- r Gertlardsen
dutiniu pajamų gyventojam? .. ..... -

statybos kooperatyvus, sikalbejme su “\ew Lead-
Kinija ir Ateitis

spręsti ir todėl grius. Pa- Į saugumo tarybos, kinų na- j kultūros žmonė 
našias pasakas ekspertai cionalistų atstovas vis dai 
pasakojo ir apie rusiškąjį galėtų tą tai imą \etuoti. 
bolševizmą. Gaunasi užburtas ratas.

Jungtinių Tautų galiūnai! Argentina buvo pasiža- 
šiame klausime, rodos, pa- fjėsi statyti Ispanijai kas- 
tys save pastatė prieš nei- rnet nuo 400.000 iki 500,- 
veikiamą veto sieną ir lau- ooo tonų kviečių kreditan.

Kaip bolševizmas spren
džia Kinijos problemas ma
tosi iš vieno pavyzdžio. 
Šanchajaus didmiestyje bū

per
pratęsti nuomų kontrolę dar 
vieniems metams.

Šutyti elektraines iš iždo pi-’ -Faktas. kad visiems ro-
nigų Naujojoj Anglijoj, nutarti rimiems dirbt: buvo užtenka- 
kasti šv. Lauryno upė? kanalą ma;
(sujungti Didžiuosius Ežeru? farmeriam? :r žvejams turi
su Atlanto vandenynu) ir im- reikšmė?. Skaičiais
tis reguliuoti Columbia upę. rei?kia-t 
pagal Tennessee upės reguliavi

er” atstovu Oslo mieste. Jis

vo 6 milionai gyventojų, j žo galvas, kaip čia reikės 
Miestas buvo perpildytas, apsidirbti “ 
truko maisto ir darbų. Bol
ševikai nutarė vieną milio-

Ispanija pasižadėjo užmo-
u nacionalinės keti vėliau savo išdirbiniais. 

Kinijos atstovybe. Žinoma, Bet per paskutinius tris 
gudrias galvos ką nors iš- mėnesius Argentina pasiun-

mo pavyzdi.

Norvegijoj dabar 
yra 135.090 darbų daugiau, 
negu prie? 4 metus. L’kio

Amerikos politika Kini-damąją |»agall>ą be jokios 
joj galutinai aiškėja. Kini- naudos sau ir Kinijai, 
ja ‘‘šiuo tarpu” nurašoma i w
pralaimėjimus ir perleidžia- Taivvan sala (Formoza) dompinti” i kaimas, kur tinkle spardytis, 
ma i Maskvos “Įtaką.” yra paskutinė nacionalinės " ' - « - • . •

Praeitą ketvirtadieni pre- Kinijos bazė. Tą salą iš- 
zidentas Trumanas paskel- laikant “Vakarų” įtakoje 
bė rūpestingai surašytą do- butų bazė ateičiai, iš kurios

Įkurti nacionalini fondą mok-; atstatvmo uždavinvs nebuvo 
slui remti.

Padidinti senatvės pensijas 
apdraustiems pagal “Old Agc 
and Survivors Insurance" Įsta
tymą. praplėsti tą draudimą, 
pakelti bedarbiams mokama? 
pašalpas. įvesti priverstiną 
draudimą ligoje, duoti federali- 
nę paramą valstijom? mokyk
lų pagerinimui.

Išleisti įstatymą apie piliečių 
civilių teisių saugojimą, duoti 
valstijų teise? A taškai ir Ha
vajų saloms, duoti savivaldybę 
Columbia Distriktui (sostinei).

Praplėsti įstatymą apie Įsilei
dimą išvietintųjų žmonių.

Padaryti kai kuriuos pakeifi- 
mus mokesčių sistemoje ir šiek 
tik pakelti kai kuriuos taksus.

ikumentą, kuriame pasisako patys kinai galėtų bandyti 
j už “hands-off” (nesikiši- savo šąli išlaisvinti iš tota- 
. mo) politiką. Amerika ne- litarinio smauglių režimo, 
'gins Formozos salos, Ame- Atsisakant nuo Taivran, pa

velijo? prekybos laivyno, rika neduos pagalbos Kini- kratoma rankas į visą Ki- 
, žvejų ir banginių medžioklės jos nacionalinio režimo li- niją ir dedama viltys Į ga- 

' kučiams toje saloje ir, ben- limus ateities persiorienta- 
drai, Amerika laikysis nuo-įvimus pačioj komunistinėj

lengvas po penkių metų ka
ro. Daugiau kaip pusė Nor-

laivų buvo nuskandinta per 
karą. Trečdali? krašto pra
monė? buvo sunaikinta. Bet 
dabar visi banginių medžiok
lės laivai yra atstatyti, pre
kybos laivynas yra tiek pat 
didelis, kaip prieš karą. o 

žvejų laivų yra net daugiau. 
Industrinė gamyba yra atsta
tyta ir dabar bendra šalies 
gamyba yra 20 ar 25% di
desnė. kaip prieš karą.”

šaliai Kinijoj vykstančio Kinijoj. Yra naivių eks- 
perversmo. Jei Kinijos na-' pertų, kurie laukia Kinijoj 
cionalistai nori, jie gal ga-' naujo Tito, užmiršdami, 
lės pirktis ginklų Ameriko-kad ir generolas Cankaiše 
je ’........... “ ’

Ekonominė krašto padė- 
pagerėio. ypač mažai 

uždirbančių žvejų padėtis 
dabar žymiai pagerėjo. įToki, trumpai suglaudus, 

yra prezidento programa. ...
Ji nėra nauja ir kongresas!bai dau£- S€niau buvo eks- 
ją jau yra girdėjęs. Visa i Pūtuojami laivų savininkų 
eilė tos programos punktų. ai iR*nkvstės kompani- 
kaip civilių teisių Įstatymas. Dabar žvejai patys yra
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Tuo tarpu jau prasidėjo 
lenktynės dėl pripažinimo 
Kinijos komunistinio reži
mo. Burma, Indija, Pakis
tanas, Anglija. Indonezija 
ir kitos šalys skubina “pri
pažinti’’ ir užmegsti su Ki
nijos komunistiniu režimu

kas yra Maskvos akyse ne 
kas kitas, kaip Tito, 1927 
metais pasitraukęs iš Mask
vos “globos.”
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1900 metais vienas ame
rikietis, Brooks Adams, pa
rašė pranašingą knygą, 
užvardinta “America’s Eco-

žvejai, kurių Norvegijoj la- ^^0 ir diplomatijos 5an. "<>™e Supremacy.” Knygą

laivų savininkai 
kooperatyvus.

per savoligonių kasų Įvedimas. Taft- 
Hartley biliaas atšaukimas,
Brannan plano priėmimas, nacionalizacijos Nor- 
sioj kongreso sesijoj nepra-; vegijos premjeras sako, kad 
ei?. Bet prezidentas, to ne- Norvegijoj anglių kasyklos 
bodamas, savo siūlymus pa-;yra nacionalizuotos, prie to 
kartojo, duodamas suprasti p.us pridėta kai kurių svar- 
kongresiu, kad tie klausi-maisto produktų urmi
niai įskils prieš bal.-uotojus nę prekyba, o pagal Darbo 
siu metų rudens kongreso Partijos programą balsuoto- 
nnkimuose. |Jai kitais rinkimais spręs ar

81-sis kongresas yra “de- nacionalizuoti bankus, elek-
mokratiškas” pagal savo tros gamvbą bei skirstymą
daugumos senatorių ir kon- kitas kasyklas. Tie

klausimai bus sprendžiami 
1953 metais

gresmonų pasiskirstymą i 
partijas, bet tikrumoje ta
me kongrese vyrauja re
publikonų ir pietinių demo
kratiškų atgaleivių koalici
ja. Todėl prezidentas ir 
kongresas retai tesusikalba 
tais klausimais, dėl kurių 
pietiniai demokratai ir re-, - „ritarė
publikonai suranda bendrą -uct0Jal tam PnUre‘

Užsienių politikoj Norve
gijos Darbo Partija nedve
jodama Įjungė kraštą Į At
lanto Gynimosi Sąjungą, 
kad turėti apsaugą nuo ga

tykius. “Vakarų” vienin
gos politikos Kinijoj visai 
nėra.

Amerika “šiuo tarpu” 
dar nesiskubina Kinijos 
naują režimą pripažinti. 
Bet vėliau tas klaarimas iš
kils.
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Amerika Kinijai davė po 
karo apie 2 bilionus dole
rių vertės visokios pagal
bos, daugiausiai ūkiškos 
pagalbos. Sovietų Rusija 
išplėšė iš Kinijos dvejų bi
lionų dolerių vertės pramo
nės mašinų ir dirbtuvių 
Įrengimų Mukdene ir kituo
se Mandžurijos pramonės 
centruose. ,

Amerika davė 2 bilionų, 
Rusija pavogė 2 bilionų. 
Bet rezultate Rusija Kini
joj laimėjo visais 100 nuo
šimčių. Kodėl taip atsiti-

kalbą. 
Sausio 6 d. prezidentas

limo Rusijos puolimo ir bai- bo; . ,
Atsakymas yra tas, kad 

Rusijos politika žinojo, ko
Norvegijos užsienių rei

kalų ministerių yra H.
pasiuntė kongresui pusme-! Lange, buvęs aktingas pa- 
tinį pranešimą apie ūkišką cifistas, kurs iš karo pergy-
krašto būklę. Iš jo pažy
mėtina tokie faktai: 

Vidutiniai 1949 metais

venimų tiek pasimokė, kad 
pacifizmą padėjo į šalį ir 
dabar yra karštas Atlanto

krašte buvo dirbančiųjų Pakto šalininkas. Jis sako, 
68,700,000, palyginus su kad gyvenimas yra geriau* 
69,400,000 1948 metais. Be- sias mokytojas.

ji siekia Kinijoj, o Ameri
kos politika buvo be aiš
kumo, jaltiškų klaidžiojimų 
ir demokratiškų frazių po
litika be jokio aiškaus turi
nio. Rusija, turėdama aiš
kų tikslą, nesigailėjo tikslui 
pasiekti ginklų ir pastangų, 
o Amerika, neturėdama aiš
kaus tikslo, išbarstė ir duo-

jiems nėra nei butų nei ko 
veikti. Bet problema “iš
spręsta.” Šanchajus nebėra 
perpildytas. . . . Panašiai į Amerikos

surado nauja baidyklę žmo-

“Trumano

skambančia 
j prekėmis.

įpr;
moneta arija
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Socializmas” Taip vienas prietelius pa-
reakcininkai ,kitJ» “ž 8erkfe ir T?

kalauja uzmokesmo. Jeix ’zm o o UUIZNZV 1^X11X40 ysj
kitas problemas, spręs žiau
riai. kruvinai, nešdamas ba-

nėms baidyti - “T,-umano ,A,r?«nnna., "ePak«is ?av0 
socializmą.” Prezidentas “Retumo, Ispanijos, zmo-

Kinijos pralaimėjimas nė
ra paskutinis Azijos trage
dijos aktas. Kova eis to
liau dėl visos Azijos likimo

Prezidentas siūlo Įvesti 
draudimą ligoje, o reakci- Jlf’ an.^;4 ... 
ninkai, su arkivyskupu lai-l Ta‘8>: "'f, P'n'^ "era
minimu, šaukia, tai tai “so- sve,cai-ų. o apie; Mar- 
cializmas.” Prezidentas siu-!skall° PUn? d,ktat<>-
lo pagerinti socialini drau- riu ir kalbos nėra.

ir Amerika nuo tos kovos dima, o reakcininkams ir >4

tas yra “socializmas." Komunistų Byla
. . . „ Viskas, ką prezidentas \ew Yorko apeliacijos

j kių rimtų pastangų bolše- sįuio “eilinio” žmogaus teismas svarstys vienuolikos 
vizmui ten užkirsti kelią. į gerbūviui padidinti, kai ku- Amerikos komunistų parti- 

Bclševizmas nesustos Ki-; riems žmonėms atrodo bai- jo? nuteistųjų vadų bylą 
nijos platybėse m veršis Į - sus socializmas. joso metais 'birželio pra-
visas kitas Azijos salis. Pa-' Įdomu, ar republikonų džioje. Po to teismo spren- 
stoti jam kelią nesiseks sto-! zubrai žmones užbaidys. ar dimo. jei jis komvadus pa- 
vint gynimosi pozicijose, ga] eiliniai žmonės jiems ’smerks, kaltinamieji dar 
bet reiks bandyti jį išstum- trumpai ir drūtai atsakys: ffaiė? kreiptis i aukščiausia- 
ti ir iš Kinijos. Paskutinis; “Daugiau tokio socializ- jį teismą, kurs nesuspės pa- 
zodis dėl Kinijos likimo dar mo?” išėję Į politiką su įsakyti anksčiau, kaip 1951

negalės pasitraukti, kaip ji 
pasitraukė iš Kinijos be jo-

pnes 50 metų mažai kas 
skaitė ir niekas nekreipė i 
ją dėmesio.

Brooks Adams prieš 50 
metų išpranašavo Britų Im
perijos susmukimą ir Ame
rikos dominavimą pasauly
je. Jis sakė, kad nepoilgo 
pasaulyje varžysis dvi galy
bės—Amerika ir Rusija, ku
ri bus Įjungusi Į savo milži
niškus plotus visas slavų gi
mines ir “prūsokus.” Jis 
šaukė Ameriką suprasti sa
vo atsakomybę.

Brooks Adams savo pra
našystę rėmė visai nepra- 
našingais dalykais, kaip 
plieno išdirbystė ir panašus 
ekonominiai faktai.

šiandien pasaulis gyvena 
Amerikos dominavimo lai
kotarpi, o stipriausias Ame
rikos konkurentas pasauly
je yra Rusija. Brooks 
Adams buvo teisus. Bet 
kiek ilgai Amerikos vyravi
mas tęsis?

M
Šiandien, pusėj dvide

šimtojo amžiaus, nereikia 
būti nė pranašu, kokiu pasi
rodė Brooks Adams, kad 
atspėjus, jog ne perdaug 
tolimoj ateityje pasaulyje 
iškils kitos galybės, kurios 
sieks dominavimo. Viena 
iš tokių ateities galybių yra 
Kinija, su jos milžiniškais

nėra tartas.
—H. P.

EGYPTO VADAS-- -m--;

Egypto parlamento rinkimus 
laimėjo nacionalistą “VVafd” 
partija, kurios vadas yra 
Mustafa Nadas Paša. Mano
ma,, kad tas vadas sudarys 
■aują vyriausybę.

tokiomis “baidyklėmis’’ re- metais, 
i publikonai tik dar labiau Komunistų vadų bvla bu- 
savo politinę Įtaką suma- vo svarstoma mėnesiu mė- 
žins ir dar ilgai žiūrės su nesiais. Dabar ją ‘spręs 
ilgesiu į Baltąjį Namą pro aukštesnis teismas, o paskui 
balsuotojų jiems užtvertą aukščiausias teismas. Taip 

išeis pora metų. Tuo tarpu 
kaltinamieji yra laisvi.

tvorą.

Taivran ir

Vai s t y b ė s sekretorius,
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Karas

Reikia manyti, kad ir ko
munistų vadai patys su-

Dean Acheson, šį antradie- pranta, koks skirtumas yra 
nį aiškina senato užsienių patekus Į Amerikos teisin-

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikintu 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

reikalų komisijai adminis 
tracijos politiką Kinijoj. 
“Stipriausias” argumentas 
tai politikai pateisinti yra 
tas, kad neužleidžiant kinų 
komunistams Taiwano salos 
(Formozos) galima sukelti 
karštą karą. . ..

“Karo riziko” argumen
tas ras visiško pritarimo ne 
tik pas kinų komunistus, 
bet ir Maskvoje. Agreso
riams malonesnio argumen
to iš viso negali būti. “Jei 
nenorit sukelti karo, duokit 
man Austriją,” sakė Hitle
ris. Paskui pridėjo čecho- 
slovakiją, vėliau pareikala
vo ir Dancigo, kol užsirijo. 
Kur nors reikės ir Maskvai 
užbrėžti “užsirijimo” ribą, 
kurios jai Azijoj nevalia 
bus peržengti be karšto ka
ro pavojaus. Europoj ta

gurno tinklą ir Į bolševikiš
ką teismą, kurs per kelias 
dienas apsidirbo su Raj- 
kais, Kostovais ir panašiais 
komunistais.

w
Rockefellerio Ex-Švogeriai

Nesenai viena maloni “Ke
leivio” bendradarbė klausė 
redaktorių paaiškinti, ką 
jie dabar mano apie Rocke- 
fellerio “švogerius.” Man, 
tų švogerių autoriui, begal
vojant, ką čia apie tai ma
nyti, spauda pranešė, kad 
“Bobo” ir Rockefeller “sep- 
arated.” “Švogerių” gimi
nystė baigiasi ir tuo budu 
man nebėra reikalo nieko 
manyti. Bet ką dabar ma
no ex-švogeris Bimba, kurs 
taip karštai “mylėjo”?

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

LSS 19 Kuopos 
Susirinkimas

j Jau daugeliui paaiškėjo, 
kad padėtis lietuviškame

A. , ’ siuvėjų lokale nenormali ir
Šį penktadieni, sausio 13 klausi(nai yra opųs

d., 7:30 vai. vakare, Lietu- Įį. kekįni ?
vįl Atletų Klubo patalpose,: Tažiau ^1^^ į gi. 
168 Marcy Ave., Brookly- lesnes siįvėjų pasyvum0
ne, šaukiamas LSS 19 kuo-:.... , priežastis. Dirbtuvėse jau
pos nanų susirinkimas. .'nuo senai yra susidariusios 

Į susirinkimą kviečiami dirbant, gnmfc:
VLSI kuopos narui, kad ga : vrma svarbeSdyjų ^įų 
letumem isspręsti uąul.ku-, ?pecialistai prfvilegijuo- 
S1US reikalus u pereito su-i(i antri_ne tiek reikšmin- 
sinnKimo. Taip pat kvie-l viet ir treti rie 
cianu įs tremties atvykę J’t / v nauįuma su-
15DP ir LSD.J nariai, kurie ^"12? dirbu !
dar nėra eta išmaukę j so- darbininkai,'kurie turi tai- 
eialdemokratinę veiklą. kytis „e vien bosui, bet i susmukimą .kviečiam,!,. , je atvejy ir privile.
atvykti ir tie, kurie dar ne-1 ijuotiįms darbininkams, 
buvo socialdemokratais, bet . . • .. .. ,
šiai idėjai pritaria ir norėtu . ,tle Parastieji 
i musų eiles įstoti. ' n,nka‘ tu" un,JOS globą?

DEWEY SMERKIA TRUMANO IšLAIDI MĄ

Rc publikonų partijos vadas ir buvęs iš dvejų kartų kan
didatas j prezidento vietą, New Yorko gubernatorius 
Thomas E. Deuey. New Yorko valstijos seimelyje griež
tai smerkė federalinės vyriausybės Išlaidumą ir aukštus 
taksus. Jis žadėjo Nevv Yorko valstijoj vesti taupią po
litiką.

pasitarnauti Rusijos politi
kai. Tiktai tiek.

I Todėl smagu yra, kad ei- 
linini unijfctai pradeda gv-'N . . LailtraĮĮ£“
viau rūpintis savo organiza-j ir «««««
cijos reikalais, kaip tas pa-j Jau daug sykių su džiaug- 
sirodė gruodžio 14 d. Lin- smu buvo minėta ir pripa-

___— • j__ *• a 11 • i. • •ketina unijai eiti tikrai dar
bininkišku keliu.

A. Žvirgždelis 

BROCKTON, MASS.

Antrąją Kalėdų dieną 
Brocktone puikiai nusisekė 
vietos lietuvių skautų ir 
skaučių eglutė, šv. Roko 
parapijos salėn susirinko di- 
de’is būrys ne tik naujai 
atvykusių, bet ir čia gimu
sių vaikų su tėvais. Šven
tės programa buvo—skau-

Prašome susirinkti punk
tualiai.

Sekr. A. Mačionis.
-o-

LSS 19 Kuopos Metinė 
Vakarienė Artėja

Ne! Jie palikti patys sau. 
Tokiu budu bosas mielai tą 
padėtf išnaudoja saviems į 

tikslams ir darbininkus, ne- 
iuprantančius padėties, nu
teikia savo pusėn, o kalti
ninkais palieka tie privile-

KAS SKAITO. RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje

žinta, kad naujakuriai pa
gyvino Amerikos lietuvių 
gyvenimą. Pagyvino teat- 
į alius parengimus, įvairius 
pobūvius, prakalbas, pa
skaitas, masmitingus. Daug 
darbų be jų talkos nei pra
dėti nebūtų galima. Dabar 
noriu naujakuriams atiduo
ti naują kreditą. Tai jų 
nusistatymas spaudos rei
kale.

Ir peržengusi 1950 metų gijuoti darbininkai ir uni- 
slenkstį žmonija nerami :| ja. Tokiu atveju dirban- 
kas žino, kas rytojaus dienąįčiųjų solidarumas neįmano- 
bus. Bet, kad vasario 4-ją į mas, nes iš priešingos pusės 
dieną bus metinė LSS 19, prieš uniją auga abejingu- 
kuopos vakarienė, jau yra • mas, o prieš paskirus asme-
aišku. Aišku taip pat, kad 
čia bus didis pažmonys, 
kad bus svečių iš šiapus li
ana pus vandenynų, kad va
karienės metu paaiškės to
kių dalykų, kurių šiandien 
dar nieks nežino.

Šiandien, pavyzdžiui, vi
si žino. kad Rytų Europoj 
vištos jau deda po du kiau
šinius kasdien, kad pasiųs
tų i Kremlių, šiandien jau 
visas pasaulis girdi ir spau
doje skaito, kad Rytų Vo
kietijos mokslininkai siun-

nis antagonizmo neapykan
ta ir net kerštas.
Unijų Pareigūnai

OirKfiiviii nimninintril nQr. rzii uiut

eiga, kaip unijų įgaliotinių 
ir ryšininkų su aukštesniais 
organais, sekti ir pašalinti 
susidariusius vietoje ne
sklandumus dirbančiųjų su 
darbdaviais. Bet mes ži
nom, kad ir dirbtuvės pir
mininkas priklauso prie tų 
aukštesnės kategorijos žmo
nių ir nelaisvas nuo boso

tis Ras laužas su Kalėdų Se
neliu. Šventę atidarė Brock- 

įiono skautų bendrijos va- 
do»as v>r. skiltin. J. Mon- 
kus. Dar šventei atitinka- 

• mus žodžius tarė vyr. sk. dr. 
;Vyt. Čepas ir kun. Klimas.I

Laužas buvo gyvas ir 
įvairus. Visus sužavėjo tau
tiniai šokiai, skautų vyčių

...... .... (Rover Scouts) kvartetas ir
binmkai 30 nežino, nes jis tai 3-4 mėnesius nedarbas smagusis Kalėdų Senelis, 
tik pepieryje. Tokiu budu gerokai visus palietė mate-1 tartum tik ką atvykęs iš Lie- 
darbininkas neturi kas jį Haliniai, o ypač naujai at-i tuvos. Jis gvvai dalyvavo 
atstovautų ir gintų jo reika- vykusius, ekonomiškai ne|-; šventėje ir apdovanojo vai
tos-. Viskas pavesta tvar-įsitvirtinusius. Nepagerėjusi dovanėlėmis. Progra- 
kyti čermonui, o jis faktinai padėtis ir šiais metais, taiimoje dalvvavo ir Bostono 

daugeliui teks pasitenkinti bendrijų vyresniosios skau-eina formano pareigas, tai 
savaime palieka ne darbi
ninkų atstovas, bet admi
nistratorius, boso padėjė

čia Kremliui visą astrono- į malonės. Ir reikia pasaky
muos observatoriją gęstan- ti kad retas kuris “čermo-
čiom ir naujai užtekančiom 
Kremliaus žvaigždėm ste
bėti—kad ir patsai “didysis 
maršalas*’ galėtų pamatyti 
savo jau peržengusią dan
gaus aukštybes žvaigždę.

Dėlto vakarienės rengė
jai pakartotinai kviečia į 
vakarienę tuos 54-jo lokalo 
brolius siuvėjus, kurie ne
pritaria Kremliaus gaidžių 
“politikei.” Ši politikė, de
ja, yra nutarusi neremti 
“politinio atžvilgio organi
zaciją” 19ją socialdemo
kratų kuopą, kuri siuvėjų 
lokalą betgi rėmė ir metų 
metus yra platinusi lokalo 
parengimų tikietus.

Vakarienės Komisija. 
—o—

nas” savo pareigas tinka
miau atlieka. Jie dažniau
siai dirbtuvės įvykių nema
to, o yra atsitikimų, kada 
sąmoningai prasilenkia su 
unijos taisyklėmis ir darbi
ninkiška etika.

Pavyzdžiui Mičiulio dirb
tuvėje čermonas Stakvilevi
čius vietoje, kad paraginus 
darbininką stoti j uniją, j| 
atkalbinėja ir trukdo, o bo
sas nemoka darbininkui 
valandinių kvoterių. Vienas 
iš naujai atvykusių per jė
gą stojo unijon ir pareika
lavo kvoterinio mokesčio, 
kaip ir visiems nuo gabalo 
dirbantiems. Nebuvo kas 
daryti ir reikėjo darbinin
kui mokėti, bet po nekurio 
laiko tą darbininką atleido,

karas tarp Rytų ir Vakarų 
užsiliepsnos.

—Ar manai, kad derybi
nei iu kokia nors taika .pis 
galės būti sulipdyta? zmo-

—Gali ir taip arijos— 
bet Maskva nei nuo,o Įkvė- 
tų žemių, nei nuostolius”; 
nės agresijos ne“Genialus 
Tad, jei šiokia t. Andreje- 
ir butų sulipdyta.’autų Drau- 
nės imtynės butėvynės Ne- 
tos. raidas”; ar-

—Ką man^Sarbina Stali- 
kad žmonijąmas Tėvas ir 
vio priėjo? ,Rytojas,” ir tt.

—V erčiai straipsnis užima 
nekaltas?.,tų laikraščio pus- 
džiųjų ( -
teisinti.,ningame garbinimo

Kaip naujakuriai žiuri į 
Amerikos lietuvių spaudą? 
Mano patyrimu naujakuriai 
laikraščių pasirinkime nėra 
nei siauri, nei griežti. Jie 
skaito ir įvertina visus laik
raščius, kurie stoja už Lie
tuvą. Ne vieną naujakurį 
kataliką teko girdėti sa
kant, kad, girdi, tą ir tą 
matęs “Naujienose” arba 
“Keleivyje.” Ne vienas nau
jakurės laisvų pažiūra yra 
pasakęs, kad, girdi, apie tai' 
jau skaitęs “Drauge.” Vie
ną ateitininką teko girdėti’ 
sakant, kad pasaulėžiūra iš’ 
politikos, iš meno ir darbi’3 
liečiančių lietuvybės iš’
kvma, turi būti išbrau n^?^ jos Lie-
Sroviniai Santykiai avo vėl

. įs Vo*
Cbicagcu^jjg lietuviškų 

Į”?liygų, nes anksčiau auotie- 
* ji leidimai apie 3,000 kny

gų jau išsisėmė. Muitinėje, 
rašo “Australijos Lietuvis, 
guli apie 80 siuntinių su 
knygomis, kuriuos reikia 
paimti.

—Ay, Sovietinės Lietuvos 
ku šnekėjo ex-smetoni- 

kaltfcė Kaunaitė. Ji bylojo: 
liki ....“Lietuvių tauta, kaip ir vn- 
gpos Tarybų Sąjungos tautos, 
p/ra persiėmusi neribotos 
, jums meilės, atsidavimo, kar- 
' što dėkingumo. . .

Panašia prasme šnekėjo 
visų Rusijos tautų atstovai 
ir atstovės. Kiekvienas sten
gėsi nuolankiau, vergiškiau 
šnekėti ir išrasti tokius Sta
linui pagyrimo ir jo nuo
pelnų išaukštinimo žodžius, 
kokių kiti nepasakė, žodžiu 
joks Rytų chanas niekados 
tokių liaupsinimo žodžių 
negirdėjo ir neklausė. Taip 
buvo garbinamas tironas 
Maskvoje, už geležinės už
dangos.

Rytų Vokietijoj, kaip 
praneša vokiečių laikraš
čiai, prieš Stalino sukakti, 
iš darbininkų atėmė vienos 
dienos uždarbi, kad už tuos 
pinigus pagaminti “tautų 
vadui” dovaną. Iškilmių 
dieną buvo įsakyta iškelti 
vėliavas. Organizuota šim
tai paskaitų apie Staliną ir 
komunizmą. Berlyno ryti
nėj zonoj |vyko iškilmingas 
posėdis Stalino garbei. Tuo 
pačiu laiku tntikomunistai 
mieste slapta platino lapeli, 
užvardintą: - “Stalinui—iš
radingam pavergėjui, jo 
gimtadienio proga, kanta
ta.” Štai tos “kantatos” 
tekstas:

dar trumpesniu darbo sezo
nu. Prie to prisideda ir ne
turėjimas įtakingo delega
to, paskirstant darbus Joint 
Boarde, todėl tam tikra da
lis jų nubyra j šalį ir nu
kenčia daugiau lietuviškos 
dirbtuvės su visais darbi
ninkais.

Bet to neužtenka, šian- 
naujai atvykusiems ne jų dien Jau visai rimtai svars-

jas.
Panašus reiškiniai ir ki

tose lietuviškose dirbtuvėse 
dedasi. Tai dabartinė pa
dėtis yra gera dirva bolše
vikiškiems akyplėšoms vie
nokiu ar kitokiu budu pa
kenkti darbininkams, ypač *

piauko žmonėms.
Prie panašios padėties

reikalingas bent visapusiš
kai pasiruošęs delegatas, 
kuris galėt tinkamiau atlik
ti savo pareigas nepažei
džiant nei darbininkų inte
resų, nei unijos prestižo.

tomas valandinio priedo 
kvoterio klausimas. Noi-s 
dabar siūloma tą kvoteri 
racionaliau paskirstyti ma-Į 
žiau uždirbantiems, tačiau 
aišku yra, kad tai tik pre
tekstas jį panaikinti. Ne-

tės, skautai vyčiai ir skautu 
“vilkų” skiltis.

Džiugu, kad skautiška
sis jaunimas surengė tokią 
gražią pramogą, o dar džiu
giau. kad vietos visuonaly* 
nės atstovai prisidėt Naujų 
skautų oastangų i uvo labai 
ruošti programai subuvimai 
klebonui skauti'kaip senimui 
suteiktą parapiimui atitrukti 

iiinių rūpesčių ir 
------ — bei kultūringai

HAVf

Sa\’*i
tinkamą paskirstymą gali-

Dabar mes to neturim. Ne- ma Juk pataisyti ir be kvo
užtenka darbininką drau
giškai papakšnoti per petį 
ir paguosti jį bėdoje, bet

terinio priedo, bet čia aiš
kus kėslas siuvimo pramo

laiką savoje aplin-
I

Dalyvavęs.

^jiškas iš Lenkijos
dinų
Ka ‘Stačiai Juokinga’

Y Laiškas rašytas gruodžio 
•Į21 d. 1949 metais.

jam reikia padėti. Tam de- darbininkų nugares, nurQg aį. Labą dieną visiems, ku-
legatas ir renkamas. Bet sant jiems atlyginimą,an-ku

. draugiškai papakšnoti ir tarPu kai ki.ros€ Pra,rKalėdu 
nieko nepadėti patogiau— šakose atlyginimas c DaKai-

---------mas. jei sįuvėjų pr £
je šiandien paderi-
kėjusi ir ,l,etuv.IS-
__ jjj. • ascių ir po to pada-

'E . .^dovanėles vėl iškelia- 
'nėje darbų sumažėjimas'11.’ .Lietuvon. Gausiai ap- 
jau pasirodė pereitų metų /vanoti vaikai dar gan il- 
sezono gale. Siuvėjai į me- ls^ai žaidė ir linksminosi, 
tus išdirbo po 8-9 mėnesius,;

nės sunkumus suversti ar

į niekam neįsipyksi.

Siuvėjų Padėtis Pablogėjo

Bendras siuvimo pramo-

Siuvėjų Rūpesčiai
Pastaruoju laiku ir iš siu- o jo vieton vėl pastatė ne- 

vėjų gyvenimo pasirodė priklausanti unijai. O kur 
daugiau žinių spaudoje, dirbtuvės komitetas? Dar-

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

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

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

KELEIVIS
636 E. Broadwey, So. Boston 27, Maso. ?
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nt 

no- 
ų na-
pasto- 

*,uviams. 
orai ilsi

ausioj at 
.Oar esančių 

vejetos gyve- 
atsiras žymiai

nzelynėj gyvenan 
ių Oakvillėj ir jos 

kėse, kaip, Bronte 
falgar, yra dar 30 lie- 

Mų. Taip kad Oakvillėj 
jos apielinkėse 1949 me- 

FCų pabaigoje buvo 47 lie
tuviai. Iš paminėto skai
čiaus 12 yra vaikai. Iš jų 
9 lanko kanadiškas mokyk
las—8 pradžios mokyklą ir 
1 gimnaziją. Du yra ne
mokyklinio amžiaus ir vie
na mokyklinių amžiaus, ku-

rie š| laišką skaitys.
Gerbiama redakcija! Ka

lėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga širdingus linkė
jimus siunčiu visiems re
dakcijos bendradarbiams ir 
“Keleivio” skaitytojams.

jaukiai leisdami laiką. Jų 
pasilinksminimas buvo pa
įvairintas gražiai pasakyto
mis lietuviškomis pasako
mis, kurių mažieji klausė su 
dideliu susidomėjimu. Pra
mogą suruošė Oakvillėj ir 
jos apielinkėj gyvenantieji 
lietuviai socialdemokratai. 
Pirmon gi eilėn yra nuopel
nas draugių Paulės Ancevi- 
čienės ir Elzbietos Frenze- 
lienės, kurios nežiūrint, kad 
yra apkrautos darbu fabri
ke ir namuose, vis dėlto ra
do laiko, kad suteikti 
džiaugsmo jauniesiems lie-

Širdingą ačiū tariu re
dakcijai, kad teikėsi metus 
laiko siuntinėti laikrašti | 
užsieni be užmokesčio. Ne
turiu jokios galimybės kaip 
nors jums atsilyginti. Sta
čiai juokinga—ūkininkas, 
turi arklius, karves ir pini
gų turi, o už laikrašti nemo
ka! Na, ir kaip užmokėti, 
kad tos valstybės pinigų 
niekas nenori imti? O iš 
valdžios pusės griežtai 
draudžiama pinigus siunti
nėti | Ameriką.

Lietuviui svetimam kraš
te be lietuviškos spaudos 
gyventi yra be galo nuobo
du ir skurdu. To verčiamas

Lietuviai ten aktyvus, net 
vietinė anglų kalba einanti 
spauda negali neminėti lie
tuvių veiklos ir kai kurių 
menininkų-dainininkų pa
vardžių, pavyzdžiui, E. 
Rukštelienės, G. Vasiliaus
kienės, P. Rutenio ir smui
kininko P. Mariuko. “Aus
tralijos Lietuvis” rašo:

“Visa vietos spauda aus
tralų (Adelaidės) su pasige
rėjimu rašo apie naują, švie
žią dainos, šokio, muzikos ir 
liaudies dirbinių meną. at
neštą iš Europos daugelio 
tautų atstovų. . . Musų liau
dies šokiai ir tautinis an
samblis taip pat aktyvus.”

Tai tokiomis pastangomis 
reiškiasi lietuviai prieš “Ge
rųjų Kaimynų Komitetus” 
ir jų veiksmus tuojau nu
tautinti atvykstančius DP.

Bet Australijos lietuviai 
ir kitose srityse aktyvus ir 
organizuoti. Žinome, kad 
tie DP, kurie Į šį kraštą at
vyko prieš du metus, tesėjo 
“darbo prievolės” sutartis 
ir dabar darosi laisvi žmo 
nės. Tokių “išsilaisvinu
sių” lietuvių esą apie 450 
asmenų. Adelaidės apielin
kėj tie lietuviai veda dery
bas su vienu banku dėl |si 
kūrimo paramos.

Kruvinojo Padaro 
Gimtadienis

tuviams ir taip skoningaiprašyčiau gerbiamos redak- 
bei sumaniai paruošti ir cijos ir sekantiems metams, 
pravesti vaikų eglutę. To- jei aplinkybės leis, siunti- 
liau, labai džiugu patirti, neri laikrašti- Nors ne visi 
kad Kalėdų dėduką vai-j numeriai mane pasiekia, 1 
kams skirtomis dovanėlė-1 mėnesi gaunu 2 ar 3 nume- 
mis aprūpino prof. Juozo rius, o likusius matyti nu- 
Kaminsko vardo socialde- griebia kokia tai juoda ran- 
mokratų organizacija, kuri ka. Laikraštis iki šiolei 
tokiam kilniam tikslui nesi- buvo siuntinėtas . . . vardu, 
gailėjo lėšų. Be to reikia Jis dabar išvyko j kitą v ie-

Kai Juozui Stalinui suėjo

tą, nes j| spyrė bėda, o jis 
nenorėjo baudžiavos eiti 
Aš pats laikausi prie ūkės 
kol dar kolchozai nevisur 
užponavojo. Musų laukuo
se vedama kolonizacija, mu 
sų ūkis perėjo į kitą kaimą 
Su gilia pagarba,

BalUtogiikis U.

“Tėveli, aš norėčiau tau dova
noti viską, ką tik turiu,

3et aš nič-nieko neturiu, 
uščias mano namas: nes jame 
šeimininkavo tavo kareiviai...

Tėvel, aš dovanočiau tau žie
dus—savo ir žmonos,

3et mums juos nuo pirštų nu
maustė tavo kareiviai.

Tu. Tėveli, galėtum pagulėti 
mano lovoj,

Bet. deja, ją mums atėmė tavo 
kareiviai.

Aš norėčiau, Tėveli, parodyti 
tau savo žmoną ir vaikučius.

Bet jie verkia graudžiai tavo 
vardą išgirdę: nuo to laiko 
kai čia lankėsi tavo kariai.”

Ne be reikalo iš Rytų Vo
kietijos išvyko į Rusiją 
traukinys iš- 70 vagonų, po 
vieną vagoną kiekvie
niems Stalino amžiaus me
tams, kuriuosna buvo su
krautos vakarinės Vokieti
jos dovanos “išradingajam 
pavergėjui.”

—P. B.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skyriai.



Puslapi- Afišas Kr. 2, Sausio Ii,-1550

Moterų Skyrius
S! SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

AR LEISTINA PAGREITINT MIRTĮ?
Visa Amerika šiandien ėjo i atskirą kambari daryti 

svarsto intriguojanti klausi- savo sprendimą, teisėjas' 
mą, ar turi daktaras teisę juos Įspėjo, ką reiškia kri-< 
pagreitinti ligonio mirti, minaliniai Įstatymai ir pri- 
kad sutrumpinus jo kančias, dūrė:
kuomet pasve’kti jau nebe- “Ne jums spręsti, kokie 
ra vilties? Įstatymai turėtų būti. Jus,

Šis klausimas kilo dėlto, turit imti Įstatymus taip, 
kad Hillboro County ligo- kaip juos aiškina valstybės 
ninėj, Nevv Hapmshire vai- gynėjas. Įstatymus reikia 
stijoj, Dr. Sandėris numari- pildyt.’*
no savo pacientę, 59 metų Vėliau, kai prisaikintieji 
amžiaus Abbe Borrotą, ku-j šuolininkai ėjo valgyt, šitas 
rią jau baigė vėžys ėsti. teisėjas juos Įspėjo, kad jie 
Praduręs gyslą jis Įleido jai su nieku nesikalbėtų ir ne- 
oro i kiauja. Pasiekęs šir- klausytu, ka kiti žmonės 
di, oras sustabdė jos plaki- kalba. Aš. sako. girdėjau, 
mą ir moteris tuoj mirė. ! kad po miestą yra nešioja- 

Tas atsitiko dar gruodžio ma peticija ir renkami pa- 
pradžioje. Moteris buvo rašai, reikalaujant kaltina- 
palaidota ir niekas nebūtų mąji paleisti. “Ar. yra kas 
žinojęs, kad ji buvo numa

DR. SANDER RAMINA SAVO ŽMONĄ

Kaltinamas “gailestinga žmogžudyste,“ Dr. Sandėris vra 
pastatytas po $25.000 kaucija ir laukia teismo New Hamp
shire \ aisti jo j. Vieni ji smerkia dėl numarinimo neišgy
domos vėžio ligonės, kiti teisina ir net giria, šitoj nuo
traukoj matoma, kaip jis ramina savo žmoną, kuri labai ji 
myli ir todėl labai susirupinusi. “Aš busiu išteisintas.“ 
sako daktaras.

Paklaustas amerikiečių ANTANAS ŠKĖMA: 
armijos daktaras, kapitonas 
Kuntze iš Brooklyno, ką jis 
apie tai mano, atsakė:

••Viskas yra galima. Gali 
Put, kad iš to išeis tik juo

Ligoninėje
(Su autoriaus leidimu novelę Jis kramto didžiausią ste

kai ; bet, antraip vertus, i Ligoninėje imame iš Antano, buklą pasaulyje: erzacine 
žmogaus akys pasako labai škernos novelių rinkirco “Nuo- vokišką duona.
daug.” dėguliai ir Kibirkštvs. ’ išleisto

’ką
Tačiau laimė trunka ne-

Armijos daktarai būtinai „gV” " ilgai. Sukramtytas skanės
to" įsitikinti, ar šitas vo- > Lį nt.„siekia žarnų, jis

rinta, jeigu ne to paties

nepasiekia žarnų, ji.- 
užkliuva gerklėje. Wo!f- 
gango veidas pritvinksta 

i slyvine spalva, jis kranksi

kietis blofuoja, ar iš tikrųjų 
jis turi suradęs tam .intri
guojančiam klausimui atsa
kymą. Jam busią leista 

1 apžiūrėti dar šimto ameri
kiečių moterų akis Įvairiais 
nėštumo laikotarpiais. Iš
eisią dar keletas mėnesių, 
iki armijos daktarai galė
sią padalyti savo išvadą.

Na, palauksim ir pažiū
rėsim.

ŽIEMOS NAKTĮ
Kad šaltis gnyba kai pašėlęs. 
Blizga žvaigždėmis naktis,
Tad gerai turėt namelis.
Jame—mylinti širdis;

Iš svajonių tinklą pinti 
Ir smagumą tame jaust; 
Niekad skausmo nepažinti. 
Prie širdies tik širdi spaust.

!■ as.

Sesuo Poza juodu vie
nuolės rubu pastumia pail
gą spiaudyklę. ,. - . j . - ,

—Spjaudyk, Wolfgan- f jo akvs jnn
tusios įs pasipilė? įnirr.o, 
bet sukramtyti kąsniai 
šliukteri Į pačiu laiku sesers 
Rozos paduotą spiaudyklę. 

—Spiaudvk, VVolfgan-

gai!
VVolfangui treji metai.

Jis silpnas, kojytės virpa, ir 
naktį jis blogai miega. Jam 
trūksta duonos. Wolfangas 
miegodamas dažnai sap
nuoja duoną. Didžiuliai 
kąsniai skrieja iš apačios i 
viršų ir išnyksta prie pat 
nosies. Iš pradžių jis grai
bo orą nuvytusiomis ran
kutėmis, o kai pabunda ga-'nau^a. 8ims*a mmtis. ga
lutinai, Įsikimba lovos kraš- sau^-vJe daiktai neieika-

gai!
O, kaip jis nepakenčia 

maloniu balsu tariamų žo
džiu ir pailgo emaliuoto in
delio!

Kartais jo galvoje vis

lingi. Sesuo Roza ir spiau- 
dyklė. Jas reikia pašalinti 
iš šviesaus, išblizginto kam
bario. I)ėja, sesuo Roza 
aukšta ir stipri. Ji pakelia 
Wolfgangą viena ranka. 
Jeigu jis tvoja sugniauž
tais kumščiukais per jos 
minkštą krutinę, tuojau nu
silpsta, o sesuo Roza tik 
juokiasi, ir kartu klykia vi
si vaikai. Sesers Rozos ne
galima pašalinti. Bet spiau- 
dyklė nejudri ir maža, ją 
galima išmesti pro langą, 
kai niekas nemato.

Šitas žygis pavyksta 
VVolfgangui. švabiškas ru
duo ramus ir šiltas, vokišku 
Įpročiu langai čia dažnai 
atdari, vaikų gėrklininkų 
palata ketvirtame aukšte, ir 
anapus stypso auksinė kaš
tano viršūnė.

Wolfgangas Įvykdo drą
sų žygi, kai sveiksta vaikai 
godžiai valgo pietus, van
deningą makaronų sriubą, 
o sesuo Roza maitina gu
linčiuosius. .Jis pasiima nuo 
žemo staliukščio šlykštų in
dą ir prisėlina prie lango. 
Jis seka visus ir kiekvienu 
atveju pasiruošęs nuduoti 
vemianti. Bet vaikai Įnir
tusiai čepsi, o sesei? Rozos 
kyšo apvali sėdynė, ji pa
silenkus maitina iš buteliu
ko pusmetinį ligoniuką.

Wolfgangas užsliuogia 
ant kėdės, sviedžia pro lan
gą emaliuotą spiaudyklę ir, 
iškišęs vaškini veidą, stebi 
kritimą. Indelis sukdama
sis lekia žemyn ir, atsimu
šęs Į asfaltą, graudžiai su
cypia. Wolfgangas išsižio
ja patenkintas, liežuvis už
krenta ant apatinės lupos. 
Dabar jis krapšto pirštu pa
langę. Žinoma, sesuo Ro
za supranta reikalą ir atsi
suka. Bet Wolfgangas jau 
ginasi.

—Aš norėjau spiaudyt, o 
ji iškrito. Tenai. Nebėr 
spiaudyklės, nebėr.

Kai sesuo Roza eina prie 
lango, VVolfgangui nejau
ku. Jis matė, spiaudyklę 
sveika guli gatvėje. Woif- 
gangas maldauja:

—Uždaryt langą, užda
ryti

Sesuo Roza žvilgteri apa
čion, paglosto purius plau
kelius. Mušis pralaimėtas, 
ir Wolfgangas begėdiškai 
verkia. Verkia ir užmiršta 
klastą. Prašo, kaip naktį:

—Duonytės, duonytės,
duonytės. . . .

(Bus daugiau)

tų ir kniaukia monotoniš
kai.

—Duonytės, duonytės,
duonytės. . . .

Kokį penkiasdešimt kar
tų. Kol pailsta ir užmiega.

—Wolfgangas negali val
gyti. Jo gerklėje žaizdos. 
Pieną jam pila pro guminę 
žarnelę, Įstatytą bamboje. 
Tačiau šio maisto neužten
ka. jis negali pamiršti nuo
stabios laimės—kramtymo. 
Kai tarp dantų malasi sod
rus trupiniai. Todėl dieną 
jis ant kojyčių stagarėlių 
slampinėja po palatą, 
kniaukia ir ieško.

nors iš jusų padėjęs po u žmogaus gyvybę kančiose iPeĮlui* Pur«mS 
‘reiškia priesmtis Dievo va-!Prapeticija savo parašą

daktaro raportas ligoninei, šau atsistoti. ’
Kaip sąžiningas gydytojas, Be: niekas neatsistojo, 
jis nematė reikalo savo ak- Pagaliau jisai pasakė, 
tą slėpti ir parašė savo ra- kad kaltinamas aktas turi 
porte, kati kančioms su- būt nubalsuotas visais bai-
trumpinti jis Įleidęs tai li
gonei oro i kraują.

Peržiūrint mirčių rapor
tus dabar tas buvo paste
bėta ir kilo lermas. Ligo
ninės vadovybė pranešė 
apie tai {Milicijai, o ši dak
tarą Sandėrį suėmė. Ir tuo
jau gatvinė spauda suriko 
didžiausiais antgalviais, 
kad daktaras “nužudė” li
gonę!

Užstačius $25,000 kauci
jos, daktaras buvo paleis
tas; bet kad nuspręsti, ar

1 sais, kitaip jis jo nepriim- 
siąs.

Ir 12 “džiurininkų” nu
balsavo visais balsai,', kad 
Dr. Sandelis yra padaręs 
pirmo laipsnio žmogžudys
tę.

Bet
ras sako 
nes nepadariau jokio nusi 
kalštamojo darbo.'

bai. Gyventi Be Sliubo
Buna atsitikimų, jis sako, 

kuomet ir Įstatymų nepai
symas yra pateisinamas. 

J Pavyzdžiui, trafiko istaty- 
: mai draudžia automobi
liams važiuoti kairiąja ke
lio puse. Bet jeigu pasi
suksi Į kairę, kad išvengus 
nelaimės, kad kitas tave 

į neužmuštų, tai trafiko ista-
kaltinamasis dakta-' 2™“ ™rgiai nusikalsi,

ako: “Aš nesigailiu, i "f5° Ukslas kaip, • • , __ .’i tik ir yra mažinti nelaimes.mažinti nelaimes. 
Vadinasi, gali būti atsitiki- 

i mų, kuomet genau yra va-
ia duotis sveiku protu, neguBus Įdomi byla ir 

reikšminga byla. nes 
to, kaip ji bus išspręsta, 
prigulės atsakymas, ar dak
taras turi teisę pagreitinti • Sandėriu,” sako šitas dva-

nuo

yra pagrindo jį kaltinti gy-nįgonjo kaf{ sutrum-j siškis.

laikytis Įstatymo raidės. 
“Taip buvo ir su daktaru

vybės sunaikinimu, buvo 
sušauktas “grand jury.’’

Tuo tarpu iš visuomenės 
pasigirdo daug užuojautos 
balsų daktarui Sandėriui. 
Net numarintos moteriškės 
vyras pasakė: “Aš manau, 
kad Dr. Sander yra puikus 
žmogus. Aš nematau, kaip 
ji butų galima kaltinti dėl 
mano žmonos mirties.”

•Tikrasis žmogžu- 
pinus jo kančias, ar ne. dys čia buvo vėžys. Ligo-

Prieš trejetą metų Angli
joj buvo sudaryta iš teisi
ninkų, sociologų ir visuo
menininkų komisija, kad iš
dirbtų planą dabartiniam 
santuokos Įstatymui refor
muoti. Šiomis dienomis ši
ta komisija paskelbė savo 
rapoitą, pareikšdama, kad 
ji nutarusi rekomenduoti 
poroms gyventi be šliubo, 
nes dabartiniai Anglijos 
Įstatymai, kuriais nustato
ma santuokos tvarka, ęsa 
tokie “kvaili” ir žiaurus, 
kad neleidžia susituoku
sioms poroms skirtis.

Komisija sako, kad vyras 
ir moteris gali gyventi be 
šliubo; tokiam atsitikime 
jie turės “bešliubinę šeimy
ną’’ (“extramarital union”).

KAS REIKIA ŽINOTI 
PERKANT KAILINIUS

Kailiniai vra labai bran
gi drapana, todėl perkant 
juo? įeikia išsirinkti tinka
mu?, kad paskui nereikėtų 
gailėti?. Nereikia klausyti 
ką jum? kalbės pardavėjas; 
jo tikslas yra parduoti pras
čiausi daiktą už geriausį pi-Į 
nigą. Visų pirma reikia i
giuivu, rvavi įaunuvv? uuiij
pakankamai plačios, kad 
butų galima rankas lengvai 
sulenkti, ištiesti ir pakelti

Kartais jam pavyksta pa
vogti kąsneli. Palatoje še
šiolika vaikų, ir sesuo Roza 
nuolatos užimta. VVolfgan- 
gas gudrus, nes jis teturi 

. vieną norą. Jo smegenukai

nė iciu Bnip'ė mirti Tpi HoV-' v?xuHrnantHi union j.pagalba kaltinamam, J . & . .. . . (ak Tekiu =eimvnų Anglijojtii-,; taras ir butu laikęsis jstatv- šunynų Anglijoj
tanu siūlosi ne tiktai__  -j- . ____ 'esą iau nemaža ir visuome-daktarui ... . , _

draugai ir kaimynai, bet vi-|m° ra“ks'
nebūtų įsgelbejęs. Tiktai 
vėžys butų ilgiau gyvas, il
giau butų jos kūną ėdęs.

sai nepazĮStami žmones įs 
visų Amerikos kraštų. Net 
katalikų dvasiškija nenori 
prieš ji aiškiai pasisakyti. 
Bostono diocezijos organas 
“Pilot” daug šiuo klausimu

Velionės .„brolis, Louis! prirašė, tačiau nepasakė,
Constantino, jrgi teisina gy
dytoją. Esą—

“Aš absoliučiai neturiu 
jokio blogo jausmo prieš 
daktarą. Buvo tik laiko 
klausimas, kada ji numirs: 
ją nuolat kankino dideli

ar bažnyčia tokiai “pasigai
lėjimo” mirčiai priešinga, 
ar ne. Tekiai? atsitikimais 
“Pilot’’ palieka laisvę pa
čiam gydytojui vaduoti? sa-l

Reikia pasakyti, kad pas
kutiniais laikais Amerikoje 
buvo ir daugiau panašių at
sitikimų. Nelabai senai 
Massachusetts valstijoj ad
vokatas Noxon numarino 6 
mėnesių išsigimusi savo vai
kuti. kad neužaugtų idijo- 
tas. Tėvas buvo užtai nu-

vo sąžine.
Gi protestonų dvasiškiai

teistas mirti elektros kėdėj, 
•Į bet gubernatorius Tobinas

skausmai. Dabar ji jau ne-1 nedvejodami stoja Sande-J)a.^e!^ .m^Ts bausmę Ka 
besikankina.” i rio pusėj. Kongregaciona-' lr,dabar adv\ Nox‘

Bet kai “džiurininkai” iš-įlįstų vadas kun. Strickland•on ^a upaiei? as aisven. 
klausę policijos parodymus stačiai sako, kad “palaikyti Bet Connecticut valstijoj 

šiandien yra suimta C.

esą jau nemaža ir visuome 
nės opinija joms darosi 
kaskart vis palankesnė.

Komisija sakosi per tre
jetą metų bandžiusi Įkalbė
ti vyriausybei, kad vedybų 
Įstatymą įeikia keisti, bet 
vis veltui. Taigi kitokio bu
do valdžiai priversti dabar 
nesimato, sako šita komisi
ja, kaip tik rekomenduoti 
poroms gyventi be vedybi
nių ceremonijų.

MOTINOS AKYS 
PARODANČIOS BUSIMO

KŪDIKIO LYTĮ

aukštyn; kad per strėnas
kailiniai nebūtų siauri, kad | dirba viena kryptimi.

1 skvernas ant skverno užei-į _ Kram-tv-ti!
tų gerai, ir kad nebūtų jįs liesas, kaip kacetinin- 
pertrumpi. Tinkamas ilgis, kas, užpakalio vietoje kybo 
tai 10 colių nuo žemės. f{u nutysę maišeliai. Jis te- 
Stipriausis kailis yra bebro beturi gražias tamsias akis 
(bever); paskui seka ūdra, jr> tur nuo išbadėjimo 
skunke ir persiška? ėriukas —vešlias blakstienas ir gy-
(Persian lamb). vaplaukiaiš apaugusius vaš- 

kinius skruostus. Jo lupos 
Vokiečiai Konfiskavo ištemptos į prieki, apskritos

Nudiltų Literatur,1 yą rald« >? ™ .nuolatos 
kyšo melsvo liežuvio galiu
kas.Vokietijos žurnalai, pa

švęsti meno tikslams ir nu
distų kolonijoms, pradėjo 
talpinti nuogų moterų ir vy
rų nuotraukas, publika tuos 
žurnalus smalsiai pirkdavo.

Smegenukai ir apatinė 
veido dalis veikia viena 
kryptim—kramtyti. Wolf- 
gangas slampinėja po pa
latą ir ryja kas pakliūva.

Bet Miuncheno policija šio sriubą lėkštėje

LAIMĖ. AR NELAIMĖ?

štai Max Gairę teima, kari per Mis metus susilankė trijų 
porą dvynukę. Gall’ai gyvena Michigano valstijoj.

Vokietijoj atsirado dak
taras, kuris tvirtina, kad 
nėščios moteriškės akys pa
rodančios, kurios lyties bus 
jos kūdiki?—berniukas ar 
mergaitė.

To daktaro pavardė yra 
Wilhelm VVitzel. Jis sako
si tyrinėjęs šitą klausimą 
per dešimti metų, daręs vi
sokius eksperimentus ir, ga
lų gale, išrišęs mįslę, dėl 
kurios antropologai per 
amžius suko sau galvas.

Amerikiečių armijos dak
taras Frankfurte leido ši
tam vokiečiu atvykti į ame
rikiečių moterų kliniką, kur 
randasi 35 nėščios moterys, 
ir kiekvienai jų pažiūrėti Į

vra suimta«/
Faight, 20 metų amžiaus 
mergina, kuri nuėjo ligoni- 

j nėn ir nušovė savo tėvą, sir
gusi vėžio liga. Jis labai 
kankinosi ir pasveikti jam 
nebuvo vilties. Taigi nega
lėdama žiūrėti, kaip tėvas 

, kankinosi, ji nutarė sutrum- 
. pinti jo kančias. Ji dabar 
'yra dėl to areštuota ir kitą 
mėnesĮ Bridgeporte bus jos 
byla.

Žudymas žmonių iš pasi
gailėjimo vadinasi eutana
zija. ir Amerikoje pradeda 
jau bręsti mintis, kad eu
tanazija reikia legalizuoti.
Kai kuriose valstijose buvo akfa nurtalyti
jau Įnešta ir tam tikrų bi-i .. . _ .. . *. •
liu, bet kol kas dar nei vie- . - J,.s ®a.nai jų nebuvo priimtas. To- at£Petl "<>ff.n.us.o kud.km
kiuose biliuose paprastai sa- 

i koma, kad mirtį galima pa- 
i greitinti, jei pats ligonis to 
j prašo ir jei gydytojų taryba 
i pripažįsta, kad toks ligonis 
yra neišgydomas.

Mes neabejojam, kad at- 
i eis laikas, kuomet eutanazi
ja bus legalizuota.

atspėti 
lytį.

Witzelis atsinešė papras
tą daktarų instrumentą 
akims egzaminuoti ir kiek
vienai iš 35 moterų žiurėjo 
į akių lėliukes. Jis užsirašė 
kiekvienos jų vardą, pavar 
dę, ir pažyramo aavo spėji
mą, ar ji turės berniuką, ar 
mergaitę.

mis dienomis padarė ant to
kios literatūros “ablavą” ir 
konfiskavo visus žurnalus, 
kuriuose buvo nuogalių 
nuotraukų.

DR. SANDĖRIS

Cia Dr. Sandėris matosi išei
nant i» Superfor Teismo 
Manchhester mieste, New 
Hampshire valstijoj, kur jis 
pasisakė esąs visiškai nekal
tas dėl Akės Borrutes numa
rinimo. Ji sirgo vtefo liga ir 
buvo neišgydoma.

(daugiau kaip šaukštą čia 
niekas nepamiršta), sutryp
tą graužtuką grindyse ir— 
svarbiausią savo svajonę— 
duoną. Jei pamato gaba
lėli, vaikai kartais užsi- 
žiopso, jis stabteli ir sten
giasi nusiraminti. Taip, ši
tas sveikstąs vaikėzas muša 
šaukštu per galvą savo kai
myną už tai, kad anas pa
sisėmė jo sriubos. Sveika
tą vaikai rajus, o maistas 
ligoninėje prastas. Wolf- 
gangas stovi ramiai, jis ne
mirksi, vyzdžiai išsiplečia, 
ir raidė O dar apvalesnė. 
Ties mušeikos alkūne guli 
didelis duonos gabalas. 
Wolfgangas nekvėpuoja, jis 
pasuka galvą Į langą, tary
tum jam vis tiek, tarytum 
stebi pageltusius kaštanus 
ten, už lango. Ir jis eina 
lėtai. ir abejingai pro šalį 
įsikarščiavusio mušeikos, o 
reikalingu momentu pasisu
ka ir puola. Stveria ste
buklingą gabalą, kemša į 
burną ir ryja godžiai, su
klupęs grindyse, kaip Bu
dos garbintojas. Jam vis
tiek, kad mušeika jau jam 
tvoja šaukštu per galvą, 
jam vis tiek, kad bėga se
suo Roza, visiškai vis tiek.

Laikas užsisakyti “Kelei- 

Kalendorių 1950 me- 
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formacijų. Kaina 50 centų.
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ils Plataus Pasaulio
Amerika ir Jugoslavija

Amerikos
Egypto Rinkimai

Amerikos ambasadorius; Sausio 3 d. Egypte buvo 
Jugoslavijai, vykdamas per parlamento rinkimai. Dau-
Ijondoną, sakė, kad Jugo
slavijai gresia agresijos pa
vojus, todėl Amerika yra 
pasiryžusi tai agresijai pa
sipriešinti. Todėl, jeigu ru
sai pultų Jugoslaviją, Ame
rikos pagalba tam kraštui 
yra užtikrinta. Ambasado
rius patvirtino jau žinomą 
JAV nusistatymą.

gumą vietų naujame parla
mente turi “vvafdistų” par
tija, bet ar tos partijos va
dai galės sudaryti krašto 
vyriausybę priklausys nuo 
karaliaus, kurs Egypte jau
čiasi diktatorių ir su parla
mentu mažai tesiskaito.

Švedijos Šalčiai

Švedijoj šiemet nepapras
tai šalta žiema. Alvros kai
melyje, centralinėj Švedi
joj, temperatūra nukrito iki 
60 laipsnių žemiau O. To
kių šalčių toj Švedijos sri
tyje niekada dar nėra buvę.

Abisinija Nepripažįsta

Abisinijos vyriausybė 
pranešė Jungtinių Tautų 
organizacijai, kad ji negali 
pripažinti Jungtinių Tautų 
seimo nutarimo pavesti bu
vusią Italijos koloniją So
mali valdyti Italijai. Abisi
nija sako, kad toks sprendi
mas sudaro pavojų Abisini
jos saugumui, o todėl ji jo 
nepripažins. «

Graikijos Vyriausybė

Graikijos ministerių pir
mininkas, A. Diomedes, 
įteikė karaliui vyriausybės 
atsistatydinimą. Koalicinė 
vyriausybė sugriuvo todėl, 
kad valdančiosios partijos 
negalėjo susitarti dėl nau
jų parlamento rinkimų. 
Kartu praneša, kad graikų 
kariuomenės vadas, marša-

Čechų Socialistai

Cechų socialistų vadas, 
Bohumil Lausman, pabėgo 
iš Čechoslovakijos i ameri
kiečių okupuotąją Vokieti
jos zoną. Demokratinėj 
Cechoslovakijoj B. Laus
man buvo pramonės minis- 
teriu, bet prie bolševikų 
jam grėsė pavojus patekti 
į kalėjimą, todėl jis turėjo 
bėgai į užsieni ieškoti prie
glaudos.

Religija Rusijoj

Bolševikų žurnalas “Mok
slas ir Gyvenimas” Mask
voje skelbia, kad Rusijoj 
daugelis žmonių dar tiki i 
Dievą ir šaukia bolševikus 
sustiprinti kovą prieš reli
giją. Žurnalas ypač skun
džiasi, kad esą jaunų žmo
nių, kurie tiki i Dievą ir 
lanko bažnyčias.

Buenos Aires Vanduo

Ne tik Nevv Yorkas, bet 
ir Argentinos sostinė Bue
nos Aires trūksta vandens. 
3,150,000 Buenos Aires gy
ventojų kiekvienas per die
ną vidutiniai suvartoja po 
106 galionus vandens, o 
New Yorke vidutiniai vie
nai galvai išeidavo po 125

KELIĄ GAISRININKUI!
-—r «• - ~ ė J T

Gaisrininkai visada važiuoja gatvėmis neatsižvelgdami i 
žiburius ir kitas važiavimo taisykles. Taip daro ir šitas 
mažiukas. 4 mėty vyras, Howard Schnurberger, kurs su 
kojomis mina gaisrininkų vežimą, jam padovanotą per 
Kalėdas. Vaikas sulaikė Brooklyno gatvėj visą trafiką su 
savo mažiuku vežimuku.

tų visiems geriau. Unijoms, 
nebereikėtų eikvoti savo pajė
gų kovai už pensijas. Visi se
ni žmonės butų pensijomis ap
rūpinti ir turėtų užtikrintą lai
mingą senatvę, be skurdo ir be 
“senatvės pašalpų“ išmaldų.

Už protingą, taikų ir visuo
tiną senatvės pensijų klausimo 
sprendimą turėtų pasisakyti 
visi. vyrai ir moterys, unijos 
ir įvairios visuomenės organi
zacijos, klubai ir draugijos. 
Kai visi turės aiškų nusistaty
mą, kongresas ir vyriausybė to 
reikalo nebeatidėlios ir visiems 
seniems žmonėms pensijos bus 
užtikrintos.

Frank Inczauskas.
Bruce, Wis.

Naujieji Lietuviu 
Transportai

Skaitytojų Balsai

Spėju, kad daugeliui to- , M DARYTI DfiL SKAUSMŲ į pietų Amerikos
kie klausimai nėra atėję' REUMATIZMO Lietuvių .gyvenimą paži.»sĮu įkaity., darni virs 20 metų eii-ast;galvon. Todėl sumaniau tą 
pasikalbėjimą paleisti pla
čiai lietuvių visuomenei.

Laisvamanis.

ARTHRITIS

la? Papagos, pasitraukė iš .galionus vandens, dabar, 
savo pareigų ir eisiąs i po- Į įvedus taupymą, suvartoja- 
litika. ma mažiau.

KAS MUMS RAŠOMA
, kingu kongresmonų ir senato- 
rių pasisakė už senatvės pensi- 

Gerbiama redakcija! Aš no- jas visiems po 100 dolerių per 
rėčiau pasisakyti dėl pensijų mėnesį. Todėl atrodo, kad uni- 
k laušimo. jos turėtų vieningai remti vy-

Unijos kelia streikus dėl se- riausybės pasiūlymą ir reika- 
natvės peši jų. Kiek tai joms iaUtjt kad kiekvienas Amerikos 
ima vargo išsikovoti $100 mė- gyventojas, sulaukęs 60 metų 
nešinės pensijos ir tai vieni amžiaus, butų aprūpintas žmo
gaus, o kiti negaus. O kiek tie niška pensija po $100 ar dau- 
streikai sukelia suirutės ir pri- gjau.
daro nuostoliu visuomenei ir
patiems streikieriams? Viskas «>'">«“ Per mer^’' SJ-
rodo, kad reikalas yra nerimtai Ir:eras "«ra tokie di-
vedamas. Ir štai kodėl. d<!li Pragyvemmu. ir.

rodos, kad ir kongreso nariai
Turime gerą demokratų vy- tam turėtų pritarti, tik visuo- 

riausybę ir patį prezidentą, ku- menė turėtų juos paraginti tą 
rie pritaria senatvės pensijoms padaryti, turėtų kreiptis Į juos 
ir nori, kad kongresas išplėstų su prašymais ir reikalavimais 
socialinį draudimą ir padidintų ir priminti jiems, jog senatvės 
senatvės pensijas. Pradžia jau pensijų klausimo nebegalima 
yra padaryta ir senatvės pensi- atidėlioti.
jų klausimo sprendimas yra ge- Jeigu federalinė valdžia tvar- 
rame kelyje. Jau daugelis įta- kytų senatvės pensijas, tai bu-

Dėl Pensijų

Vi e r d 1 a m a aaminiširačija; 
Prisiunčiu penkinę, bus už laik
raštį. kalendorių ir likusiu*; ski
riu Maikio Tėvui. Dabar žodis 
į skaitytojus. Skaitytojai daž
nai pasisako, kad “Keleivis“ 
yra geriausias darbo žmonių 
laikraštis. Jis ir, iš tikrųjų, 
yra įdomus. Na, gerbiamieji 
skaitytojai, ar mes negalėtume 
padaryti, kad ^Keleivis” eitų 
du sykiu per savaitę? Gal ad
ministracija su tuo sutiktų, o 
mes galėtume prie to reikalo 
prisidėti. Kreipiuos ir į naujaiĮ 
atvykusius lietuvius, kad skai
tytų “Keleivį,“ apie jį spiestųsi 
ir ji remtų. Su pagarba.

Charles Yankauskas.
E. Millinocket, Me.

Sausio 9 d. laivu “General 
Heintzelman“ į Nevv Yorką at
vyko šie lietuviai:

Antanas Allcaitis, Petras Bal
tuška, Antanas Baniukaitis, 
Antanas Brazaitis, Jonas Cin
kus, Petras Dirba, Paul Dru- 
nas, Juozapas Dambrauskas, 
Pranas Gaigalas, Stasys Gau- 
šys, Pranas Gudaitis, Marija 
Jasinskienė, Ansas Kakštas, 

į Juozas Kanušis, Zofija Kibus, 
i Vladas Kovalskas, Vytautas 
{Kubilius, Juozas Kuncaitis, Ze
nonas Liutkevičius, Andrius 
Macaitis, Vladas Mackevičius, 
Mykolas Marazas, Liudas Mak- 
šys, Juozas Marcinkevičius, 
Pranas Marcinkus, Juozas Mak- 
štutis. Antanas Mikoliūnas, 
Zigmantas Navickas, Alfonsas 
Niaura, Petras Paliulis, Valė 
Patlaba, Aleksandras Plėnys. 
Lionginas Počiura. Petras Pro- 
kuratas. Bronė Radzevičiūtė, 
Aleksandras Ramanauskas, 
Adolfas Rimkus, Juozas Saba
liauskas, Eduardas Sadauskas,

Ką Sake Tacitus
Apie Aisčius?

Pirmą kartą “aisčių” ar 
lietuvių giminių vardą isto
rijoj mini Romos rašytojas 
ir politikas, Kornelijus Ta
citus, kurs gyveno nuo 55 
iki 118 metų musų eros. Jis 
savo knygoje apie “germa- 

|nus” vieną posmą paskyrė 
{aprašymui jam mažai žino- 
’mų aisčių. Ką sakė Taci- 
įtus apie gintaro krašto gy
ventojus?

Atsakymą į tą klausimą 
galima rasti “Keleivio” 'ka
lendoriuje 1950 metams, 
kur yra Įdėtas ištisai Kor
nelijaus Tacitus’o raštas 
apie aisčius. ,

Kalendoriuje yra daug 
visokių skaitymų, eilių, in
formacijų, patarimų ir ki
tokių naudingų žinių. Lai
kas užsisakyti tą kalendo
rių. Kaina 50 centų. Už
sakymus siųsti:

“Keleivis**
636 Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 1 
skaudėjimo. Raumenų jėliroo, Seia- j 
likos. Strėnų skausniŲ, Neuralgijos, i 

į Sąnarių sustingimo, Neuritis. Bodu-Į p 
įgros ir tu patandykit KABĖ TAI:- • • •

l.KTS dėl gerų pasekmių. Mes no- į 
ritu, kad jus pamėgintumėt R A bE

‘'Ar;eatinns Lietuvių Balsą.“
< asilia de Correo 20::, 

Ki-pilblu-a Argentina.
Buenos Aires,
,.s kaina $2 m- tams, $1

pusmečiui.

TABEETS (Bandomąjį kiekį) be jo- SANDĖLIS ŽOLIŲ IR
šių lesų jums. Nestųskit pinigų, o. izuvr-ii
tiktai savo Vania ir adresą, tad mes j KIJYCiU
jums tuoj pasiųsime ubletėlių. Vi- , Sitos žo,ės .uuiuvUk, p. ke-
si nurodymai ant pakelio. Niek.. ,iuo<v sut!-tos‘ ir :.os i.ą,u
jums nelesuos, jei nepatiks. (H)

NOKI HM A) 1‘II AKU Al. t O. Nuo ncrVų sugedimo, išgąsčio, bc-
■l.tS Nttrth Street, ltept. .M miegės, suklajojinių, galvos ir sprun-

Kochesltr 5. Nc» York

2 KARMOS PARDAVIMUI
Farmos yra arti viena kitos. Vie

na turi 1H5 akrus žemės, su visu 
Įrengimu, 14 karvių, iš kurių šįmet 
8 melžiamos, ir 2 arkliai. Be to, 
yra mašina karvėms melžti ir elek
tros šviesa. Antra farma turi 50

j do skaudėjimo, ausyse cypimo ir Lt,
1 $ 1.00.

Nuo cukrinės ligos t diabetus), 
$1,00.

Nuo kosulio, dusulio, mailių a-i.li- 
mos, palengvina atkasėtą, varo Grū
dą. 75c.

Liuosuoja vidurius ir juos ištai
so, 75c.

Palengvina ir reguliuoja mūnesi-
akrų žemės, be Įrengimo. Pusantros ( nes. 75c. 
mylios nuo Vlster, Fa., miestelio. Į Nuo sutukimų, eik kudyn, $1.(XI.
Didesnis miestelis yra Tovvanda, Pa. j Nuo strėnų ir inkstų skaudėjimo,
Parduodu dėl senatvės, viską sykiu • 75c.
už $5,800. Jmokėt reikia $4,000. i Trajanka dėl arielkos, 75c; dides-

Walter Serapinas, (4)'nė, $l.<tO.
R. D. 2, Ulster, I’a. į Apsaugoja plaukus nuo slinkimu,

_________________________________ I 75c.
' Nuo visokiu reumatišku sausgėlų, 
‘ 60c.

Nuo šlapinimosi bemiegant, 75c.PAR1H Obl KNYGAS. ŽOLES. 
ŠAKNIS

Sveikata Ligoniams. Gydymus li
gų žolėm ir šaknim $1. Apd. $1.25.

Didis Sapnininkas su laimės spėji
mu $1.

Naujos Dainos ir Ihklumacijos 25.-. 
Angių Kalbos Mnkytujas 40c.
Perkant visas kartu—$2.50.
Trejos Devynerios 65e.
Nervų šaknys $1.
Nuo Galvos Skaudėjimo $1.
Nuo Kosulio ir Šalčio 75c.
Truk žolės $1.25.
Valer.jono Šaknys $1.
Nuo širdies drebėjimo ir diegimo 75c. 
Nuo Reumatizmo 75c.
Vidurių liuosuotojas lėle.
Kaksai žolių 5 coliai ilgio, 21/, plo

čio. 12)
Paul Mikalauskas

7.3 Compton St.. Boston 18, Mass.

Žolių galite gauti ant svarų. Ra
munės $1.75, Pelunas 75c, Valerijo
nas $2.50, Trukžolės $4.00, apyniai 
$1.75, Kadugių uogos $1.60.

Jeigu nerandate čion patinkamų, 
kokių jums reikia, tai atsiųskite 10c 
štampą, o gau.-ite surašą visokių žo
lių.

M. ŽĖKAITĖS,
325 Dean lerr„ S|tencerport. N. Y.

ax K

SUSIVIENIJIMAS LIETIVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pcšalpų ir pmairtinių 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. {stojimo nereikia moMtt. Daktarui ni egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraiyk savo šeimos na
riui. Kreipkis pas vietinę kropę arba į Centrą adre-

Maikio Tėvo Kraičiui

Šio laikraščio skaitytojai, at
sinaujindami laikraštį ir užsi
sakydami kalendorių, pridėjo 
aukų laikraščiui sustiprinti. At
siuntė:

B. Zaruba. Brooklyne, $11.50.
Po $2 atsiuntė: J. Rainis iš 

Franklin Park, III., E. Lileika iš 
Brockton, Mass., ir R. A. Zin
kevičius iš Chicagos.

Po $1.50 atsiuntė: C. E. Yan
kauskas iš E. Millinocket, Me„ 
ir Mrs. A. Domelakis dš Frack- 
ville, Pa.; Mrs. C. Schwager iš 
Chicagos prisiuntė $1.15.

Po $1 atsiuntė: A. Endzeiis 
iš Georgetown, III., ir M. Tui- 
nila iš Simcoe, Ont., Canada.

Po 50 centų prisiuntė: G. 
Gorin iš Waukegan, III., M. 
Mazgelis iš Worcester, Mass., 
V. Vaitulionis iš Chicage, III., 
L Luzaitis iš Cambridge, 
Mass., P. Ant o n iš New Haven, 
Conn., Kaailauskas iš Buckland, 
Conn.. J. Busch iš Chicagos, 
Mrs. M. Matonis iš Haverhill, 
Mass.. A. Belzak iš Philadel- 
phia, Pa., W. Srazka iš Port 
Collbome, Ont., Canada, ir G. 
Baltrušaitis, iš Waterbury, 
Conn., atsiuntė 25c.

Visiems tariame širdingą 
ačiū.

Eugenija Sakalauskaitė, Kle
mensas Sakavičius, Leonas Sei- 
butis, Izabelė Šimulis, Leonas 
Stankevičius. Vytautas Sudui- 
kis, Nijolė Svičiulytė, Jonas 
Tamašauskas, Alfonsas Tamo
šaitis, Stasys Vaičius, Adolfas 
Vainauskas, Kazys Valeika ir 
Alfonsas žičkus.

KAS GIRDĖT CHICAGOJ

(Atkelta iš 3 pust) 
bartinio popiežiaus pirmta- 
kunas pirmojo pasaulinio 
karo metu darė atsišauki
mus į kariaujančių tautų 
vadus baigti karą. Abu po
piežiai buvo išdirbę taikos 
punktus. Katalikų vadai 
ne kartą yra pareiškę, kad, 
girdi, jei popiežių balso bu
tų klausyta, tai tokių bėdų 
pasaulis dabar neturėtų. 
Na, o popiežius ar darė ką 
nors, kai katalikai lenkai 
puolė katalikišką Lietuvą? 
Ar popiežius atsišaukė į 
Varšuvos ponus sulaikyti 
karinius veiksmus prieš 
mažą Liešrivą9

—Iš tikrųjų, kodėl popie
žiai atsišaukdavo taikos rei
kalais į kaizerius ir Hitle-’ 
rius, o nėra atsišaukę j Var
šuvos ponus? Man tokie 
klausimai nėra atėję gal
von. i

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
JOT W. MMb 9U Nuw York 1, N. Y.

J

PALANGOS TREJOS 
DEVYNERIOS

Palangos Trejos Devynerios 
parsiduoda po $1.00, su prisiun
timu—$1.10. Siųsdami užsaky. 
mus, adresuokite:

FLORAL HKRB CO.
Box 305, Clinton, Ind. Dept. 5

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

1950 KALENDORIAI 1950
Biznio kortelės su 11*56 Kalendo

rium antroj pusėj—likto už
Užsirašyk paveikiluotą mėnesinį 

žurnalą “Lietuvių Naujienas,” .32 
puslapių, $I.IM) metams. Itovanai 
gausi 2 mažus kalendoriukas, kiše
ninį ir sieninį. (2)

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

PAIEŠKOJUSIAI

Baikite Savo 
Kančias

Arthritis. reumatizmo skausmus, 
raumenų įtampą, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos j kartą. Sudėtis 
grynų žolių, daugelis jų yra re- 
^>s ir brangios.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 2— 
($1.25) — sėkmingai vartojama 

•nuo reumatizmo, arthritis bei 
lumbago daugelio dėkingų žmo
nių.

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

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

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

Ateikit ar atsiųskit money or
derį. įdėdami 10c kožno daikto 
persiuntimui. MES APMOKA M 
PASTA jei užsakymas siekia 
$2.00 ar daugiau. (4)

Z. G. STANTS COMPANY 
Chicago 8. III.

2822 Archer Ave^ Dept. K,

Ar Jusų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kūne ir jusų kraujuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargį, jei jusų 
paakiai patinę, vartokit

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS NO. 101
Kaina $1.10 su prisiuntimu. Musų žolių arbata yra 
ek pertų sudaryt* remiantis ilgų metų patyrimu. 

Užsakymus su pinigais adresuokit taip:

SANITAS HERBS (5)
1125 Mihraukee Avenue Chicago. III.

Aš. Zofija Saukaitė iš Paliepių 
kaimo. Luokės parapijos, ieškau gi
minių ir pažįstamų. Mano adresas 
pagal vyrą toks: (4)

Mrs. Sophie Yanasas,
3 Evandale Terrace, 

Dorchester, Mass.

Ieškau giminių, Petro Kamieno, 
kilusio iš Yiiiunų kaimo, Kalvių pa
rapijos, paskutiniu laiku gyvenusio 
Bostone, ir Jono I.ukaševičiaus, ki
lusio iš Valkininkų parapijos, ir taip 
pat nesenai gyvenusio Bostone. Ka
dangi aš jų adresų neturi, tai pra
šau juos atsiliepti žemiau paduotu 
mano adresu. Aš esu Pranė Užda- 
vinienė-Padriezytė, kilusi iš Viliunų 
kaimo. Kalvių parapijos. (3,

Mrs. F. Uždavinienė,
14250 Wellesley Street, 

Dearlx)rn, Mich.

Ieškau brolio Adomo Beleckio, Ta
do ir Ievos Beleckių sunaus, kilusio 
iš Luokės miestelio. Meldžiu atsi-

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

uždegimo, nuo rožės, nuo dru
gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau
dulių, nuo sugedusios burnos. 
Auksinės Šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dali, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų pa
sakyta. bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

liepti šiuo adresu:
Petras Beleck’s.

fib Hudson Avenue, 
Brooklyn 1, N. Y.

<3)

NUO UŽSISENfeJUSlŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimto 
miegoti, nes jų užsisenėjusios _ žąiz- 

I dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkita 
LEGULO Ointment. Jų gydomof 
ypatybės palengvina jusų skaudėj*-

- •*--------------:---- ti nak-
<audžių 

nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIAS19L 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši-

Paieškau dviejų savo brolių Bas
čių, kilusių iš Suvalkijos, Gelgaudiš-

Pittsburgh 12. Pa.

APSIVEDEI Al
Ieškau merginos apsivedimo tikslu. , — -

Butų gerai, kad turėtų mažą ūki, ir j nių odos ligų- LEGL- 
ne jaunesnė kaip 59 metų. Aš esu ■ LO Ointment nuteiks 
64 metų amžiaus vyras, nevedęs. ' jums pagelbą nuo nu- 
Prašau rašyti šiuo adresu: ' vargusių, perštamų ir

Juozas Zimanskas, nięžiančių kojų. I-evu’.o
2549 St. Clair Avė., j Ointment yra narduo-
Clcvcland 14, Ohio. : damas po 75c., si.25 ir

--------------------------------------------------- ! $3.50. Pirk’te vaistinėse
Ieškau gyvenimo draugės. Aš esu Chieagoje ir apylinkėse 

[statybos inžinierius. 4G metų am- arba atsiųskite money 
i žiaus, aukštas, lieknas ir blaivus, orderį į: (lf.-fl)
; Šiuo laiku dirbu Centralinėj Ameri- LFGUI.O. Dept. 2,

koj. Siųskite laiškus Senjorui Inži- 4847 W. lltb Street,
nieriui šio laikraščio adresu. (2) CICERO 50. ILL-

JUOZAS STALINAS
. — arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

R-oši'jra didelio formato, gražiais virželiais, 32 pus
lapiai grynu faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mau.

i
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Vietinės Žinios
Šį SEKMADIENį 

SOCIALDEMOKRATŲ
METINĖ VAKARIENĖ

Lietuvos Pajūrio
Atvadavimo Minėjimas

Vasario Šešioliktos 
Minėjimas South Bostone

Boston City Hospital 
į mums praneša, kad toj Ii- South Bostone Lietuvos 
! goninėj guli lietuvis Motie- nepriklausomybė bus mini- 
jus Kadaraskas, kuriam ma vasario 12 d., sekmadie- 
reikia skubiai įšvirkšti nį, 3 vai. po pietų, South 
kraujo, kad jo gyvybę iš- Boston High School mo- 
gelbėjus. Kas sutiktų duo-, kyklos didžiojoj salėj. Mi- 

organizuoja ALT

REIKIA KRAUJO! Padėkime Surasti Darbo

Klaipėdos krašto atvada- 
Šį sekmadienį, sausio 15 vimo 27 metu sukakties

naujieji ateiviai giliai įver-j 
tina ir niekada neužmriš.
Tremtinių Ratelio Valdyba. 

RADIO PROGRAMOS

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda trijų šeimynų na

mas, 282—3rd St., So. Bostone, 
su mažu įnešimu. Yra tušti 
kambariai naujam šeimininkui. 
Kreipkitės į Mrs. M. Stana- 
white, 44 Aspinwall Rd., Dor
chester, Mass. Tel. AV 2-7269.

(3)

Tremtinių įkurdinimas 
nesibaigia pasiekus Ameri
ką. Dažnas jų atvyksta ne 
pas gimines ir ne pas pasi
turinčius globėjus. Y pač 
šeimoms su vaikais yra sun
kus pirmieji žinsgniai Ame
rikoje. BALF’as rūpinasi 
daugiausia Europoje liku
siais tremtiniais. Specialios 
įkurdinimo komisijos Ame
rikoje nėra.

Todėl prašome visus ge
ros valios ir lietuviškos šir
dies tautiečius pagal gali
mybę teikti visokeriopą pa
ramų naujai atvykstantiems 
lietuviams iš tremties. Pir
moj eilėj jie reikalingi tar
pininkavimo surasti darbo 
ir pastogės. Kas iš senųjų 
ir anksčiau atvykusių nau
jųjų ateivių žino kur gali 
gauti darbo tremtiniai (vy
rai ir moterys), prašome 
pranešinėti raštu ar telefo
nu Tremtinių Informacijos 
Biurui šiuo adresu: Anta
nas Juknevičius, 545 East 
Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass., telefonas SO 8-0606.

Taip pat prašome prane
šinėti. kas žino butų (ni
mų ) naujakurių šeimoms 
apsigyventi, kas gali pado
vanoti, paskolinti ar priei
nama kaina parduoti virtu
vės reikmenų ir kitokių bal
dų (furniture), kaip kros
nių (pečiukų), lovų, matro
sų, stalų, kėdžių ir k. Ypač 
šiuo žiemos metu tokių 
daiktų reikalinga atvyks
tančioms naujakurių šei-

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

1— Syncopators orkestrą.
2— Dainininkas Julius 

Kazėnas iš Cambridge.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., pranešdami ko
kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst, 
o biznio reikalais rašykit 
ofiso adresu: 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

ti kraujo tam ligoniui, pra-Į nėj imą 
šome kreiptis į City Hospi- j Bostono skyrius. Programa 

bus labai Įvairi, pakviesti 
žymus kalbėtojai, chorai, 
artistai. Plačiau bus pra
nešta vėliau.

tai darbo dienomis nuo 9 
iki 3 vai. po pietų, o pir
madieniais ir ketvirtadie-d., kaip 6 vai. vakare įvyks- j proga rengiamas iškilmin- 

ta socialistų vakarienė, Lie- gas minėjimas šį šeštadienį, . . 
tuvių Piliečių Dr&ugijos 7:30 vai. vakare, sausio 14 niais lkl val- vakare.
svetainėj, Southh Bostone, d., salėje po bažnyčia. Pre-; _________
prie E ir Silver gatvių. legentu Mažosios Lietuvos i

Bostono ir apielinkių pa- klausimu sutiko būti moky-! Auga Lietuvių
žangieji lietuviai maloniai. tojas K. Mockus. Aktyvus 
kviečiami atsilankyti į šią; sukilimo dalyvis biznierius

Kultūros Rėmėjų Šeima

Automobilis Užmušė 
Žmogų, Draiverys Pabėgo

Šį antradieni vienas au-
vakarienę ir jaukiai savo.Antanas Ivas (Ivaškevi-į Per praėjusias šventes i!tomobilis Lynne

savo pusės deda pastangų, 
kad vakarienės dainų ir 
muzikos programa butų 
įdomi. Dainų programą ves 
muzikos mokytoja p-lė A.
Tataroniutė. Dainuos Vil
niaus operos solistas Julius 
Kazėnas, Mrs. High-Vinciu- ma 
naitė ir Milda Anestaitė. bus 
Vakarienėje dalyvaus musų Tremtinių Ratelio Valdyba, 
svečias drg. K. Bielinis, o 
gerosios šeimininkės jau

ninkai solistai sopranas V. 
Barmienė ir baritonas V. 
Bakunas, Lietuvos valsty
bės operos solistas.

... . dėti gatvėje. Policija ieškonarius. Vienas vyresnio; nauj “sedano,”
amžiaus žmogus, jau nebe-.kurs buk la ž suvaži_ 
dirbąs ir dėl to nenorėda
mas įsipareigoti ateityje nėjęs. «

Kviečiami skaitlingai da-j mokėti kas mėnuo po dole- 
lyvauti tremtiniai ir senieji 1 karto paaukojo $10 
ateiviai. įėjimas nemoka- *ai Pranas Perekšlis (iš W.|

triūsia, kad svečiai neliktų Cambridge Minės 
alkani. Lietuvos Nepriklausomybę

Tad, iki pasimatymo, šį
sekmadienį South Bostone.

Komisija.

LITUANISTIKOS
MOKYKLA VEIKIA

metu

16 Metų Banditas

Atskirų kvietimu ne- Roxbury). Nuolatiniais rė- James Dittman, 16 metų 
mėjais įsirašė: Adolfas J. berniokas iš Bostono East 
Namaksy ir Dr. Dominikas End, prisipažino policijai 
Pilka sumokėjo po $12 už dalyvavęs visoj eilėj plėši- 
visus 1950 metus; Anelė mų ir planavęs padaryti du 
Januškevičienė ir adv. An- didelius apiplėšimus. Jau- 
tanas O. Shallna sumokėjo nas banditas buvo pagautas 
po $6 už pusę metų; Juozas sekmadienį vogtame auto-

Į „

Cambridge, Mass., lietu- 
nepri-

Kapočius, Dr. Kazys Karve
lis, Ben. Palubickas-Palby,

mobilyje.
Iviai šiemet Lietuvo 
klausorr.ybę minės vasario Jonas Ramonas sumokėjo Dorchesterio Klubo

' 12 d., sekmadienį prieš \ a- po $1 už vieną mėnesį, pa- Narių Susirinkimas
• salio šešioliktą. Minėjimą žadėdami mokėti kas mė- Susirinkimas įvyks šį 
organizuoja LSS 71 kuopa nuo. Be to, Aleks. Ivaška, penktadienį, sausio 13 d., 8 

■ susitarusi su kitomis orga- į a. J. Jokūbaitis ir Leonas vai. vakare, klubo name,
pasižadėjo būti, 1810 Dorchester Avė. Visi moms.praėjusių

jsisteigusi šeštadienine : Cambridge Lietuvių Klube, Liet. Kult Rėmėjais. Vi-į nariai kviečiami atsilanky- Senųjų ateivių lietuvių 
tuam»ti ’o> Mokykla vai- §23 Main st., 2 vai. po pie- siems nuoširdžiai dėkoja L ti. brolišką globą atsikviečiant
kams pradžioje turėjo apie tų Kalbėtojais yra pa- K. R. valdyba.

kviesti drg. Kipras Bielinis 
ir dar vienas, kurio sutiki-

i uucni į nįzacĮjomis. Minėjimas bus I Stasiuliš

40 mokinių, dabar jau 70.
Sausio 7 d. darbas tęsiamas 
po dvejų savaičių atostogų, i mas dar nėra
Vieton pasitraukusio moky-Į _______________
tojo Kazio Mockaus pa-Į 
kviesta mok. Stasė Lizde-! 
nienė. Veikia penkios kla
sės. Mokoma lietuvių kal
bos ir literatūros, tautosa- goj lankėsi Mrs. P. Lauži-} 
kos, Lietuvos istorijos ir kas iš Bridgewater. Mass. j 
geografijos. Mokykla nau- Viešnia atsinaujino laik-; 
dojasi svetingomis šv. Pet- rasti, paėmė kalendorių ir 
ro parapijos paminklinės paliko “Tėvui” pusantro 
mokyklos patalpomis. Fi- dolerio. Mrs. P. Laužikas 
nansiškai mokyklą remia po savaitės išvyksta i Flo-1 
Lietuvių Kultūros Rėmėjai ridą žiemos šalčius praleis-}

Vyksta į Floridą

• ! Ši antradieni musu įstai-

Valdyba. ir įkurdinant tremtinius

Bostone. •ti. Smagios kelionės.

Metinis Bankietas!
Rengia LSS 60 ir 71 Kuopos

Šį Sekmadienį, Sausio (Jan.) 15-tą 
PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE

Prie E ir Silver Gatvių, South Bostone

Pradžia 6 vai. vakare

Bus skanių valgių, bus graži programa, bus 
svečių ir viešnių, iš toli ir arti. Čia pasitiks seni 
ir nauji draugai. Tad nepamirškite, kad sausio 
penkioliktą visų kelių kelias ir visus teveda į 
Lietuvių Piliečių Draugijos salę!

Lauksim jusu ir maloniai priimsime.
Rengimo Komisija.

Lietuvių Kultūros Rėmėjų Bostone Rengiamas

Literatūros ir Muzikos Vakaras
ĮVYKS SEKMADIENI, SAUSIO 22 D., 3 VAL P. P. 
South Bostone, Municipal Svetainėje, 541 Broadway

Žinomi lietuvių rašytojai-poetai
Bernardas Brazdžionis, Antanas Gustaitis, Petras 

Pilka ir Stasys Santvaras
skaitys savo kurinius.

Aktorius Henrikas Kačinskas
skaitys A. Gustaičio feljetoną. Dainuos solistai

Ponia Daugėlienė ir p. J. Kazėnas
Jiems akompanuos muzikas Jeronimas Kačinskas. 

Bilietų kaina tik 75c.

KELEIVIO” 
KALENDORIUS
JAU GATAVAS

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

šų krautuvėj visokių mašinų iš- 
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 Sq. Hardvrare Co.

A. J. ALEKNA. Prop.
628 E. Broadway, So.

Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

ir
S M 4 
I iki I

546 BROADWAY
■O. BOSTON. 

Talafonaa: SOUth

ROYAL’o stiprus čiulpimas nuvalo pir

muoju mostu—vienodas čiulpimas per 

visą žioti šluoja švariai kožnu patrau

kimu—žioties tarpas nustatomas sto

riems ir ploniems kilimams—įleista

Outstanding Value on a

BITAI VACUUM CLEA1KI

šviesa parodo ką jus darot—Royal’i 

yra lengvo svorio ir pats pasitepa.

amomt jaMl aras imi
VA

Šis garsus populiarus Easy mo

delis yra gatavas, su automatišku 

siurbliu. Paima 8 iki 9 svarų 

drapanų ir visada išskalbia šva

ria ir švelniai—Naujas sklandus 

gręžtuvas yra padarytas saugu

mui—Paraatykit tą garsųjį Easy.

w-

At Boston

BOSTON EDISON COMPANY

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

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

Užsisakiusiems kalendo
rių jau pasiuntėme, naujus 
užsakymus tuoj išsiunčiame.

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

South Boston 27, Mass.
NAMAI. BIZNIAI, FARMOS

2 beveik nauji namai po 6 
butus, viso 12 butų po 5 kam
barius su voniomis ir kitais pa
togumais Dorchestery prie 
Park St. ir Dorchester Avė. 
Metinės nuomos §2,760, kaina 
$6,500 už kiekvieną, už abu 
tartu §12,500.

3 gražios krautuvės (storai) 
ir 4 butai po 5 kambarius, ge
ras namas, Washington Street, 
Jamaica Plain. Kaina $12,500.

Vištų farma prie Bostono. 7 
akeriai žemės, sodas, 8 kamba
rių gražus namas, 2 trobesiai 
vištoms, 2 karų garažas, kaina 
$6,600.

Daug kitokių namų, biznių ir 
farmų parduoda

Antanas Juknevičius,
545 Broadway, So. Boston. 

Tel. SO 8 0606

SO. BOSTON
Broadway, pardundamas 3 šeimy

nų namas kamb.). Ąžuoli
nės grindys, maudynės, baltos sin- 
kos, “piazai” ir kiti įrengimai. Šil
domas garu (3 stcam heaters). Ge
ros pajamos (į mėnesį $110.10). Ga
lima nupirkti lengvomis sąlygomis. 
Kaina $9,500.

• B. Kalvaitis,
545 E. Broadway. So. Boston. Mass.

Tel. SO 8-0605.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gauti Ii* 
goję $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
508 East Broadvray,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2488

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

TeL SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*
447 Broadvray

SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS •

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis if ŠTvntsdsssiSis:

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham's Corner 
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

400 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Ras. 87 ORIOLE STRSR

Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
it SL, Kimhal 
Kambarys 205 

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

18 Ti

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, Soath 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų beliama, 
vėms 1 namus ir salea. 

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephoee: SO 8-3141

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI

čia pat ir i to-

<->

226 BROADWAT.
SO. BOSTON, MASS.

Tat SOath Beatsa S-4S1S

I




