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Generolas 6. C. Marshall Įspėja 
Ameriką Būti Pasiruošus

Lankydamasis Bostone Generolas Sakė, Ataka su Ato
minėmis Bombomis Yra Galima; Svarbu Būti Pasi

ruošus; Kongrese Vis Dar Eina Ginčai dėl
Amerikos Politikos Azijoj

rodydami visišką nesiskai
tymą su diplomatiniais 
įpročiais.

Sovietų Kidnaperiai 
Pagauti Austrijoj

Šį pirmadienį ir antra
dieni Bostone lankėsi gene
rolas George C. Marshall, 
buvęs Amerikos generali
nio štabo viršininkas pasau
liniame kare ir buvęs vals
tybės sekretorius, o dabar
Amerikos Raudonojo Kry- . • ..
žiaus pirmininkas. Prieš Amerikos armijos vado- 
pustrečių metų gen. Mar- v.vbė Austrijoj praneša, kad 
shall Bostone iškėlė “Mar-!ten pavyko susekti kidna- 
shallo plano” idėją, o da-^enų gengė, kun amenkie-
bar generolas, kaipo Rau
donojo Kryžiaus pirminin
kas, šaukė tautą būti pasi
ruošus pasitikti atominę 
ataką, nes puolimas yra ga
limas. Nors dabar padėtis 
ir nėra taip įtempta, kaip 
laike Berlyno blokados, bet

čių okupuotoj zonoj gaudy
davo sovietų “piliečius” ir 
rusams nepatinkamus poli
tinius veikėjus ir juos ga
bendavo Į nišų zoną. Kid- 
naperiams vadovavo rusų 
pulkininkas Karandašov, o 
jo padėjėju esąs majoras

VETERANAMS JAU MOKAMI DRAUDIMO DIVIDENTAI

Amerikos paštas turės išsiuntinėti 16.000,000 čekiu karo veteranams, kuriems na
cionalinė draudimo įstaiga (valdžios įstaiga) išmoka “d i ridentus.” arba permokėtus 
pinigus. Čia matyti, kaip pirmieji čekiai sukrauti į maišus gabenami j paštą, iš kur 
jie bus paskirstyti po visą kraštą.
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Republikonai ir ’Diksikratai’ 
Prieš Tair DeaV Programą

Dešiniųjų Koalicija Gresia Sulaikyti Visokią Socialinę
Įstatymdavystę; Pietiniai Demokratai Atvirai Deda

si su Republikonais; Reakcininkai Slaptai Susi
kalbėjo “Bendrai Neveikti’

visvien artimiausieji du me- į Machovas. Suimta dvylika
tai bus dar kritiški ir kraš
tas turi būti pasiruošęs vi
sokioms gąlįmvbėms.

Ypatingai gen. Marshall 
kvietė paruošti dideles 
kraujo atsargas ligoninėse, 
nes jeigu įvyktų atominė 
ataka, tai kraujo pareikala
vimas žmonėms gelbėti bu
tų toks didelis, kad norma- 
liškais ištekliais jo negali
ma butų patenkinti. Gene
rolas sakė, kad po atominės 
atakos kraujo pareikalavi
mas per vieną savaitę gali 
būti didesnis, negu per pra
ėjusi karą jo reikėjo per iš
tisus metus. Kraujo atsar
gos turi būti kraunamos li
goninėse ir specialiniuose 
centruose, o kraujo rinkimo 
aparatas turi būti išvystytas 
ir pamoštas visokiems gali
miems įvykiams.

Massachusetts gubernato
rius P. A. Dever, gen. Mar
shallo lankymosi proga, 
šaukė valstijos gyventojus 
suaukoti 69,000 pan tes 
kraujo Raudonajam Kry
žiui, kaipo ypatingą dova
ną generolui, kuriam dabar 
suėjo 69 metai amžiaus.

Tuo tarpu kongrese dar 
eina aštrus ginčai dėl Ame
rikos politikos Azijoje. Ad
ministracijos šal i n i n k a i 
“gemblina,’’ kad Kinijoj po 
kiek laiko atsiras kiniškas 
Tito ir Kinijos priklauso
mybė nuo Maskvos pasi
baigs. Republikonų vadai 
reikalauja, kad Amerika 
užtikrintų savo pozicijas 
Azijoj stipresnėmis priemo
nėmis ir nesitenkintų lauki
mu, kad Kinija pabėgs nuo 
Rusijos pavadžio, kaip pa
bėgo Jugoslavija. Senato 
užsienių reikalų komisija 
kviečia valstybės sekretorių 
dar kartą pasiaiškinti. Ta 
komisija keta išklaustyi ir
karo vadų nuomonę ypač
<lel Formozos salos užleidi
mo komunistams. Kinijos 
komunistai praeitos savai
tės gale užgrobė ne tiktai 
Amerikos konsulatų pasta
tus, bet ir Francijos bei 
Olandijos konsulatus, tuo

žmonių, visi austrai, kurie 
vertėsi ne tik žmonių gau
dymu, bet ir cigaretų šmu
geliu. Rusai jiems leisda
vo šmugeliuoti per sieną 
įvairias prekes, bet šmugel- 
ninkai turėjo atsimokėti ru
sams “gyvu tavoru,’’ pa
gautais “sovietų piliečiais” 
ir šiaip rusų nužiūrėtų as
menų atgabenimu Į sovietų 
zoną. Keletas kidnaperių 
dar tebegaudoma.

Apiplėšė Bostono Anglijos Rinkimai Anglių Kasyklose 
StaUer Viešbutį Vasario 23 Dieną Dar Nėra Taikos

Prezidento Trumano^įfciir 
deal” programa kongrese 
susidūrė su naujomis kliūti
mis. Pietiniai demokratai 
atnaujino savo koaliciją su 
republikonų vadais ir žada 
užblokuoti visą socialinę 
įstatymdavystę, ar bent pra
leisti tik tuos įstatymus, ku
rie ir pietiniams demokra
tams ir republikonams yra 
priimtini. Praeitos savai
tės gale reakcinė koalicija 
pravarė vienoj atstovų ru
mų komisijoj nutarimą, kad 
atstovų ramų visuma gali 
svarstyti tiktai tuos įstaty- 

laukinių įpročius.’’ mus, kuriuos rūmams patie-
Amerikos senate iškilo,kia “rules” komisija, o toj

Atšaukia iš Kinijos 
Visus Diplomatus

Amerikos valstybės sek
retorius paskelbė, kad iš 
komunistų užimtos Kinijos 
yra atšaukiami visi diplo
matai, kiek jų ten dar buvo 
užsilikusių. Diplomatai at
šaukiami todėl, kad Kinijos 
komunistai užgrobė Ameri
kos konsulato buveinę Pe
kino mieste ir, bendrai, ki
nų komunistai elgiasi visai 
ne pagal įprastus diploma
tinius papročius, bet pagal

Australijos Rinkimai 
Skaičių Šviesoje

šį pirmadienį rytą trys 
popierinius maišiukus ant 
galvų užsimovę banditai už- 
puolė Bostono centre esan
tį Statler viešbutį ir atėmė 
iš kasininko 26,000 dolerių 
pinigais ir 21,000 dolerių 
čekiais. Banditai atėjo iš 
ryto prieš pat renkantis 
tarnautojams ir, matomai, 
iš anksto susipažinę su vie
ta ir aplinkybėmis, pataikė 
į tą laiką, kada pinigai iš 
viršutinio aukšto seifo bu
vo gabenami žemyn į kasą.

Baigus skaityti Australi
jos rinkimų balsus pasiro
dė, kad Australijos Darbo 
Partija surinko 46“% visų 
balsų, o liberalai ir “Coun
try” partija bendrai gavo 
trupučiuką daugiau, kaip 
50% balsų. Bet parlamen
te Darbo Partija turi tik 47 
vietas, liberalai 54 ir 
“Country” partija 20. Dau
gelyje vietų rinkimus nu
svėrė kelių šimtų balsų 
dauguma ir Australijos dar- 
biečiai yra tikri, kad jie at
sigriebs. Australijos senate 
Darbo Partija ir dabar tu
ri daugumą su 36 senato
riais prieš 24 liberalus.

Praeitą savaitę Anglijos Angliakasiai praeitą sa- 
vyriausybė paskelbė, kad vaitę kai kuriose vietose 
vasario 3 (L feus paleistas buvo išėję į “žaibinius strei- 
dabartinis parlamentas. Va- kus” ir 70,000 mainierių 
sario 13 d. bus išstatomi nedirbo. Mainierių unijos 
kandidatai, o balsavimas į vadas, J. L. Lewis, daė įsa- 
naują parlamentą bus va- kymą mainieriams grįžti 
sario 23 d. prie darbo ir dirbti tik tris

Varžytynės rinkimuose dienas per savaitę, kaip iki 
eis svarbiausiai tarp Darbo šiolei, bet kai kuriose ka- 
Partijos ir konservatorių, syklose darbininkai ir šią 
bet ir liberalų partija žada savaitę tęsia streiką. Strei-

reikalavimas, kad valstybės 
sekretorius prieš senato už
sienių komisiją pasiaiškintų 
dėl Amerikos politikos Ki
nijoj. Kai kurie senatoriai 
griežtai reikalauja, kad 
Dean Acheson pasitrauktų 
iš savo vietos dėl nevyku
sios politikos Kinijoj.

AUDROS PRIDARĖ
DAUG NUOSTOLIŲ

išstatyti iki 400 kandidatų 
ir skelbiasi, kad ji mano 

į pravesti apie 40 atstovų.
Banditai pritrenkė viešbu- . ... _ , _ ...
čio policininką, o kelis tar- A"g2'S_ ’S’ 
nautojus suguldė ant grin
dų ir neskubėdami išėjo per 
užpakalines duris. Policija 
dabar po Bostoną ir apie- 
linkę daro didelę ablavą.

VYRIAUSYBĖ GALI 
DEPORTUOTI KALTUS

kuoja 68,000 angliakasių. 
Vietomis miestuose jau

pradeda trakti anglių ir vėl 
kalbama, kad vyriausybė

šiais metais mini 50 metų arb? ba.n<Į>’Liš
, , . nmkauti tarp mainierių irsavo gyvavimo sukaktuves. , „ , . i

\NTANAS GUSTAITIS

Poetas humoristas ir scenos 
veikalų autorius, dabar gyve
na Bostone, dalyvaus sausio 
22 d. literatūros ir muzikos 
vakaro. Aktorius H. Kačins
kas skaitys jo naujausią fel
jetoną.

Amerikos aukščiausias 
teismas 4 balsais prie 3 nu
sprendė, kad vyriausybė 
gali deportuoti ateivius, ku
rie jau buvo gavę pilietybę, 
jei jiems teismas dėl prieš
valstybinės veiklos atima 
pilietybę.

Teisiama* už VValter
Reutherio Peršovimą

Trečiadienį Detroite pra
sideda Carl Bolton byla už 
peršovimą automobilių dar
bininkų unijos pirmininko, 
Walter Reuther, 1948 me
tais balandžio 20 d. Carl 
Bolton yra buvęs toj unijoj 
pareigunu ir dabar sėdi ka
lėjime už įsilaužimą. Prieš 
jį yra tik kitų dvejų krimi
nalistų parodymai.

1900 metais, kada darbie 
čiai. pirmą kartą, išėjo į po
litinę kovą. jų kandidatai 
gavo tik 2% balsų, o 1945 
metų rinkimuose jie jau su
rinko 48% balsų ir dėl bur
žuazinių partijų susiskaldy
mo pravedė į parlamentą 
daugumą savo atstovų.

MIRĖ GENEROLAS
HENRY H. ARNOLD

kasyklų savininkų, arba gal 
panaudos Taft-Hartley bi
lių, kad per teismą įsakyt 
mainieriams dirbti ištisą sa
vaitę.

ALGER HISS BYLA
EINA PRIE GALO

Sausio 15 d. Sonoma, 
Calif., mirė generolas Hen
ry H. Arnold, pagarsėjęs 
antrame pasauliniame kare, 
kaipo Amerikos karo avia
cijos vadas ir vienas iš tų 
vadų, kurie išugdė Ameri
kos karo aviaciją į stipriau
sią karo pajėgą. Generolas 
Arnold buvo pirmas kariš
kas lakūnas Amerikoje ir 
skraidyti jis išmoko iš bro 
lių Wright 1911 metais. Jis 
mirė 63 metų amžiaus.

to Valstijoj 
Naujas Gubernatorius

Bostone Ap*igyv<
Balerina Babuikinaitė

Į Bostoną iš Vokietijos 
atvyko ir apsigyveno pa
garsėjusi Kauno baleto šo
kėja, balerina Babuškinai- 
tė. Ji atvyko pas p. Vasi
liauskus.

Sniego audros ir potvi- 
niai visoje eilėje Amerikos 
valstijų pridarė didelių 
nuostolių ir audrose jau žu
vo x27 žmonės. Ypač smar
kios pūgos siautė vakarinė
se valstijose, o “Midwestuo- 
se” vietomis upės išsiliejo 
ir padarė nemažai nuosto
lių. Rytinėse valstijose vie
tomis iškrito daug sniego.

Žydų Kongreso
Pirmininkas Protestuoja

Antroji Alger Hiss byla 
jau baigiama svarstyti. Šią 
savaitę gynėjai baigė ap
klausinėjimą savųjų liudi
ninkų ir po papildomų liu
dininkų parodymų gal dar 
šią savaitę teisėjas perduos 
bylą spręsti prisiekusiems. 
Daug kalbų toj byloj sukė
lė dvejų psichiatrų daktarų 
parodymai. Jie liudijo, kad, 
jų supratimu, vyriausias A. 
Hiss kaltintojas, W. Cham
bers. esąs psichopatas, bet 
daktarų patiekti įrodymai 
buvo labai vienašališki ir 
vargu ką įtikino.

Filipinuose Nužudė Du
Amerikiečių Profesorių

Šį pirmadienį Vermonto 
valstijoj gubernatoriaus vie
tą užėmė gubernatoriaus 
vietininkas, Harold J. Ar- 
thur, o buvęs gubernato-

Žydų kongreso pirminin
kas rabinas Miller, kalbė
damas Bostone, sakė, kad 
dabartinis DP įstatymas 
yra “diskriminuojantis” ir

komisijoj republikonai ir 
pietiniai demokratai turi 
ryškią daugumą. Jei atsto
vų rumų visuma šitą pat
varkymą neatmes, tai nei 
civilių teisių įstatymas, nei 
kiti pažangesnieji įstaty
mai visai ir negalės būti 
svarstomi šioje kongreso se
sijoje.

Viešai neskelbiama, bet 
kyla įtarimas, jog pietiniai 
demokratai susitarė su re
publikonais iš anksto, ko
kius įstatymus jie sulaikys 
ir kokius praleis. Aštuo
nius įstatymus “rules com
mittee” atstovų mmuose 
jau sulaikė pagal šitą reak
cininkų suokalbi. Laukia
ma, kad demokratų parti
jos vadovybė bandys pa
lenkti savo kongresmonus ir 
senatorius atsimesti nuo tos 
koalicijos su republikonais.

MAINIERIAI NEKLAUSO 
J. L. LEWIS’O ĮSAKYMO

Daugelyje kasyklų dar
bininkai šią savaitę vėl 
streikuoja ir neklauso John 

skriaudžia žydus. Skriau- L. Lewis įsakymo grįžti į
da esanti tame, kad dauge
lis žydų pabėgėlių iš arabų 
kraštų negali atvykti į 
Ameriką, o žydams Europo
je įstatymas daro ir kitokių 
kliūčių.

Luzon saloje, Filipinuose 
vietiniai žmonės vilyčiomis 
iš saidokų nužudė du ame
rikiečius profesorius, Dr. R. 
J Conklin ir profesorių M. 
pittman. Jie abudu kur tai 
dingo apie gruodžio 23 d. 
ir jų lavonai dabar atrasti

HENRIKAS KAČINSKAS

darbą. Darbininkai sako: 
Nėra sutarties—nėra darbo, 
nors unija ir kitaip įsakė. 
Darbininkai prie daugelio 
kasyklų išstatė pikietus ir 
sako tęsią streiką, kol uni
ja susitars su darbdaviais 
dėl sutarties. Jau septin
tas mėnuo unija tariasi ir 
vis nesusitaria dėl sutarties 
atnaujinimo.

Prasidėjo Sviesto ir 
Margarino Kova Kongrese

rius, Ernest W. Gibson, pa i *■ uoline c-
sitraukė ir užėmė federali- 200 žLnėš
nio teisėjo vietą. Nauja, k ,u juos nu.
gubernatorius jau eina savo apipieumu
pareigas. žudė.

Senatas pradėjo svarstyti 
senai jau keliamą reikalavi
mą nuimti specialinius tak
sus nuo margarino. Pieno 
gamintojų atstovai visomis 
keturiomis gina sviestą ir 
nori laikyti aukštus mokes
nius ant margarino. Ypač 
pieno gamintojai nori su-

Zymiausias lietuvių aktorių* Įtrukdyti pardarinėjimą 
dabar gyvena Bostone, daly- | “Interstate prekyboi gel- 
vaus sausio 22 d. literatūros j tono margarino, kurs savo 
ir muzikos vakare, Municipal išvaizda, kartais ir skoniu, 
svetainėj, šo. Bostone. yra labai panašus į sviestą.
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RINKIMAI ANGLIJOJ 
VASARIO 23 DIENĄ

Patys Anglijos socialis
tai, per veik penkis metus

--------- ; valdymo, nepralaimėjo nė
Praeitą savaitę Anglijos vienu papildomų rinkimų, 

vyriausybė paskelbė, kad kurių Anglijoj buvo 35, 
vasario 3 d. parlamentas perrenkant mirusius ar pa
bus paleistas ir nauji rinki-Į sutraukusius iš parlamento
mai bus vasario 23 dieną 

Dabartinis Anglijos par
lamentas buvo išrinktas 
1945 metais, liepos 5 d., 
tuoj po Europos karo galo, 
bet karui Azijoje dar nepa
sibaigus. Tada Anglijos; 
balsuotojai nedidele balsų 
dauguma pasiuntė i parla
mentą daugumą socialistų 
ir Darbo Partijai teko va
dovauti Anglijos pokari
niam atstatymui. 1945 me
tų balsavimo rezultatai, pa
gal gautų balsų skaičių, bu
vo tokie:
Darbo Partija .... 11,962.678 
Konservatoriai .... 9,018.235
Liberalai ............... 2.280,135
Nacional. Liberalai. 768.341 
Nepr. Darbo Partija 46.679
Komunistai .......... 101.390
Commonwealth gr.. 110.634 
Nepr. kandidatai .. 545.862
Nacionalistai ........ 147.997

Pagal gautas vietas par
lamente partijų atstovybė 
1945 metų rinkimuose atro
dė šitaip:
Darbo Partija .... 
Konservatoriai ....
Liberalai ...............
Nepr. Darbo Partija
Komunistai ...........
Common wra it n 
Nepr. atstovai

390
195

11
3
2
ia

10

narius. Po penkių savaičių 
matysime, kaip Anglijos 
34,410,000 balsuotojų tuo 
reikalu mano.

DAR FORMOZA

Republikonų vadai,
Taft, Herbert Hoover,
A. Smith, W. F. Knouland, 
net Arthur Vandenberg ii i 
kiti griežtai smerkia admi- »
nistracijos politiką Toli
muose Rytuose ir ypač aiš- • 
kiai pasisako prieš adminis-, 
tracijos “hands-off" politi
ką Formozoj (Taiuan’e).

Republikonų vadai mano. 
išnaudoti demokratų admi- j 
nistracijos pralaimėjimą Ki
nijoj savo partijos stiprini-

AIŠKINA AMERIKOS POLITIKĄ KINIJOJ

R.
H.

\alstyl»ės sekretorius. Dean Acheson (vidury), aiškina 
atstovų rūmų užsienių komisijos nariams .Vmerikos poli
tiką Azijoje. Paveiksle matyli tos komisijos pirmininkas 
John Kee (kairėj) ir narys Charles Eaton.

likai. Mat, Australija turi 
visokios mėsos daugiau, ne
gu jai reikia. Todėl i kra- 
liką australiečiai žiuri su di
dele panieka ir net su ne
apykanta,

Vasario Šešioliktoji
Artinasi Lietuvos 

ypač mėgsta naikinti vaisi- klausomybės šventė, 
ir javus. j rio šešioliktoji. Viso 

kralikas Australi- tuviškos kolonijos Ameriko 
joi nebėra visai paniekintas Je tą dieną mini, kaipo mų- į^.jizuoJa 
sutvėrimas. Žmonės atsi- sų tradicinę laisves ir de- Lr<Tmble,.iav 

i minė, kad Europoje kraliko mokratijos šventę

Kas Savaite

Nac. liberalai .................. 14
Nacionalistai ....................... 1

nes tas gyvuliu- 
: kas veisiasi be jokio saiko 
ir luri gerą apetitą, o todėl 
uraužia žolę, medžius, ir 

*sta
mus medžius 

Dabar

kos Lietuviu

nepri- 
Vasa- 

lie-

Ameri- 
Tarvba k viemėsa vra aukštai vertinama, i

'o todėl pradėjo kralikus sis-'čia visus Amerikos lietuvius 
tematiškai gaudyti ir ga- »’ šiais metais tą šventę nu
bertu Į Europą. Dabar Aus- «ėti iškilmingai su nepa- 
tialija per metus paskerdžia laužiama dvasia ir viltimi, 
30,000,000 kralikų (30 mi-i^d Lietuva bus laisva, ver- 
iionu’b Australija sker- gijos retežiai subiręs ir mu- 
džia? o Anglija valgo. Kra-įSų tauta senoje tėvynėje vėl 
iikų kailiniukai plaukia Į atgaus savo nepriklausomy - 

1 Amerika, kur iš ju padaro-
i ma puikus kailiniai, viso-' Kol kieta priespauda sa
kiausiais pavadinimais. ’gia musų broliu.-

musų pareiga yra tęsti ko

PAMINĖKIME LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTĮ

Broliai ir Sesės, Amerikos jos su savo kariuomene
Lietuviai! 

Artinasi Vasario šešio-
žvalgyba.

Informuokime Amerikos
mui c-ia viduje ir ateman-į liktoji—Lietuvos Nepriklau-visuomenę apie nežmoniš- 
čiais mėnesiais, besiarti- somyės diena. Šiemet su- kus bolševikų smurto dar- 

kaks 32 metai, kai Lietuva bus Lietuvoje. Šaukimės 
ryžosi nusikratyti Rusijos Amerikos valdžios pagal- 
jungo ir pasiskelbti nepri-! bos, kad ji verstų rusus grą

nant rinkimams, 
vardas bus dar 
garsintas. Bet

Formozos 
plačiai iš- 
ir republi-

“bingo,” kaipo didelį paja
mų šaltini parapijoms, o 
protestonų bažnyčios gemb- 
leriavimus smerkia.

Amerika tikrai Įvairi. 
Nevada ir Idaho valstijos 

visokiausias 
gembleriavimo rusis. Rusė 
visų valstijų, tame skaičiuje 
ir New Yorkas, leidžia lažy
bas lenktynėse, o daugelis 
valstijų gembleriavimą po
pelyje draudžia, liet prak
tiškai žiuri i tą “sportą” 
pro pirštus.

Doktrinos Galas
Amerikos spauda rašo, 

kad “Trumano doktrina”
Lietuvoje, mirė ir jau palaidota. Sa

ko, ji mirė tada, kai Ame-
Ir vistiek. kralikas Aus- \-ą už tautos laisve. Tebu- rika nusistatė remti komu- 

tralijoj nėra mėgiamas pa-nie šių metų Vasario šešio- nistini Tito režimą Jugosla- 
daras. Australijoj valdžia ■ liktoji kovos ir vilties die- vijoj prieš Maskvos impe-
tiek daug turi nemalonumų'4 na.
u kralikais, su tais gyvu- 

r liukais tiek daug reikėjo ko-į 
voti, kad jie nesuėstų visą Japoniškas Tito 
Australiją ir nesugraužtų j Japonijos komunistų par
visus laukus, kad kralikasiojjo? “politbiuras” apsvars-Į Kinijoj, 
tikrai neturi gero vardo pas^ė Kominformo pasmerki- Mirė 
Australijos gyventojus. Jei
galima kraliką pagavus

konų partija jokios aiškio? klausoma, pačių žmonių j žinti Lietuvai laisvę, kurią 
valdoma Respublika. j jie neteisėtai jai išplėšė.

V .. , .1 Atkreipkime musų vai
sią sukaktj (|zios ir visuomenės dėmėsi

politikos Kinijoj neturi ir 
nesiūlo. Neužleidimas For
mozos kinų komunistams 
galėtų būti viena iš priemo-

Paminėkime
iškilmingais parengimais 

mų Kovoje prieš bolševizmą! Ppsimindami Lietuvos žmo- 
Azijoj, jei butu nusistatv-!kovas dėl laisvės, jų 
mas prieš ji ten‘kovoti. Bet' pasiektus laimėjimus ir da- 
tokio nusistatvmo nėra ir

Pagal Anglijos rinkimų 
įstatymą Darbo Partija, pa
lyginus nežymia balsų per
svara, buvo laimėjusi visiš
ką parlamento atstovų kon
trolę ir per veik penkis me
tas tvarkė kraštą.

Anglijos socialistams te-; 
ko sunkus uždavinys atsta
tyti Išgriautus miestus, per
vesti ūki Į taikos gamybą ir 
bandyti eksporto didinimu 
padengti karo nuostolius.

viskas palieka tik “vidaus 
reikalui,” milžiniškas pra
laimėjimas Kinijoj pasitar
nauja tam, kad politikieriai 
galėtų vieni kitiems akis 
badyti.

Tuo tarpu rusai Kinijoj 
nesnaudžia. Valstybė? sek
retorius, Dean Acheson, 
praeitą savaitę iškėlė kalti-

hartinįus įu varcms.
Musų tėvų kraštas, deja, dydami

ypatingai i tą faktą, kad 
bolševikiški okupantai sten
giasi teroru ir masinėmis 
deportacijomis fiziškai su-

1 *1-*-" IUftlAITiU

vėl yra patekęs į svetimą 
jungą, ir jo gyventojai šian
dien kenčia baisesnę prie
spaudą, negu tais laikais, 
kada juos engė Rusijos ca
ro valdžia. Bolševikiški ti
ronai ne tiktai atėmė jiems 
visas politines ir pilietines 
teises, bet daugybę nekal-

Maskva siekia tų žmonių išžudė, sugrudo

• rializmą, o jos laidotuvės 
buvusios praeitą savaitę, 
kada valstybės sekretorius. 
Dean Acheson, išdėstė 

Įspaudai Amerikos politiką

mą Japonijos komunistų 
partijos vado, Sanzo Nosą-; ta 

miparduoti anglams, o jo kai- ka> nutarė nusispiauti i 
linius nuvilkus parduoti j visą Kominformą ir “Prav- 
amerikiečiams — gerai, betylą.“ Japonijos komunistai 
dėlto kralikas visvien darjPako, kad g. Nosaka vra 
nepasidarė “košei” gyvulys'“drąsus, patriotiškas masių 
anoj žemės pusėj. , mylėtojas, kuris turi žmo-

Kiek Australijoj yra kra-įnių pasitikėjimą.” Apie jo 
likų? Į šitą klausimą nė; Japonijos ko-

Kaiiįr palaidota, 
matome ir

ir nyksta po musų aki- 
u Reta “doktrinų,” ku

rios, kaip “Monroe doktri
na,” išgyvena virš šimto 
metų.

Trumano doktrina buvo 
išgalvota Graikijai ir Tur
kijai gelbėti nuo Maskvos 
smauglio, o kada atėjo lai

doktrinos gims-

džios pareigūnai. Bendrai, 
kalbėti apie kralikus Aus-

lietuvių tautą, vyk- 
genocido piktada

rybę, kurią yra pasmerku
sios Jungtinės Tautos.

Taigi, raginame visus 
Ameriko? Lietuvių Tarybos 
skyrius, draugijų sąryšius ir 
paskiras draugijas pasidar
buoti, kad šių metų Lietu
vos Nepriklausomybės mi
nėjimas praeitų kuo sėk
mingiausiai.

Lietuvos gelbėjimui ir 
kovai dėl jos išlaisvinimo 
reikia lėšų. Todėl prašome 
Vasario šešioliktosios

klapčiuku. . . . Į lentyną ir Amerikos užsie-
Kad jų nusispiovimas į nių politika vėl vadovausis 

tralijoj nėra visai padoru. Kominformą nebūtų toks Amerikos interesais, kaip 
Tik per rinkimus ten galima įgriežtas, Japonijos politbiu-■ juos supranta musų užsie- 
su kralikais vyriausybę rap pripažista, kad gal S. nių politikos vadovai, 
pliekti, kam ji nekovoja j Nosaka‘irpadaręs ko- w
prieš kralikų plėgą. . į kių nors klaidų, o Komin- Veto Cirkas

Rimtai kalbant, kiekvie— rnirmii innnnni išstato “dl- t , • ’ t1 nas Anstraliire farmervs^ 7^ Japonai įstato ai Jungtinių Tautų organine Australijos iarmeiys dėlių praeities nuopelnų vra tikras cirkas
pasakys, kad 30,000,000 liudijimą. Bet kartu sako,
kralikų, išvežamų į Angli- kad “Kominformas” 
ją, ir 30.000,000 kralikų kartą vra “blogai painfor 
kailiukų, išvežamų į Ame- mUĮa?’’

nimą, kad 
sudraskyti
jau atplėšė nuo Kinijos lau
kutinę Mongoliją ir baigia 
atplėšti turtingiausią Kini
jos dali—Madžuriją; o dėl tremtyje ir gyvena visuose 

pasaulio kraštuose, netekę

Kiniją. Rusija

padarytus Anglijos preky- Kinijos Turkestano (Sinki-
bos laivynui ir sutaupome 
užsieniuose. Kartu anglų 
socialistai buvo pasižadėję 
vykdyti griežtas socialines 
reformas ir nacionalizuoti 
visą eilę pramonės šakų.

Savo pasižadėjimus so
cialistai įvykdė. Jų pasi
žadėjimas nacionalizuoti 
plieno ir geležies pramonę 
užkliuvo lordų rūmuose ir 
paliko spręsti balsuotojams 
vakario 23 dienos balsavi
me. Bet kitus savo pasiža- 
dęjimas socialistai Įvykdė 
ir dabar eina į balsuotojus, 
kad krašto tikrieji šeimi- 
nin jų pravestas reformas 
patvirtintų, arba pastatytų 
kitą vyriausybę kraštui val
dyti.

Nesenai įvykusiuose rin
kimuose Naujojoj Zelandi
joj ir Australijoj tenykštės 
Darbo Partijos rinkimus 
pralaimėjo, nors ir surinko 
labai žvmų balsų skaičių.
Dabar Anglijos eilė pasisa
kyti. Konservatoriai lau
kia, kad Anglijos žmonės 
panorės pakeisti valdžią, 
bet tai yra ne tiek prana
šavimas, kiek pageidavi
mas. Anglijos kaimynė Nor
vegija visai nesenai vėl iš
rinko Darbo Partiją valdyti 
kraštą ir pasiuntė į parla
mentą dar didesnę socialis
tinę daugumą. Panašiai pa
darė Anglijos kolonija Ja
maica. Todėl kalbėti apie! “Keleivio” Skaitytojui, 
“tendenciją” bėgti nuo so-' Lawrence, Mass.—Ačiū, su- 
cializmo, nėra pagrindo. naudosim vėliau.

kalėjimus arba išgabeno 
i prievartos darbų stovyk
las. Be to. koks šimtas 
tūkstančių lietuvių atsidūrė

ang) ir dėl vidujinės Mon- turto, namų ir tėvynes.
golijos rasai visai neslepia 
savo imperialistinių užma
čių. Kinijos padalinimas 
yra faktas, nors ir užmas
kuotas Maskvos “draugišku
mu” ir pridengtas Mandžu- 
rijos ir Mongolijos k visi in
gi] “apsisprendimo” skrais
te.

Ar kinų tauta atsigręš 
prieš Rusiją dėl Kinijos te
ritorijų licitacijos, kaip tą 
mano valstybės sekretorius, 
tą parodys tik ateitis. Dėl 
Kinijos licitacijos ir Ameri
ka yra ne be kaltės, nes 
Jaltoje Amerika, kinų ne
atsiklaususi ir jiems dargi 
nieko nepranešusi, “užlei
do” Maskvai Mandžurijos 
gelžkelių? ir uostus ir pri
tarė Mongolijos atplėšimui 
nuo Kinijos. Jaltoje buvo 
padėtas pagrindas šių die
nų Kinijos vargams ir Ame
rikos pralaimėjimui Kini
joj. Nuo Jaltos politinio 
kevalo vos atsikratę žmo
nės tos savo praeities klai
dos ir vėlesnio murdymosi 
Kinijos baloje nenori “su
prasti,” bet jie puikiai ži
no, kur Kinijos tragedijos 
šaknys yra.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

” ypač 
mas

kai jos “funkcionavi- 
užkliuva už “veto.’

Štai praeitą savaitę Rusijos 
Maiik, iš antro 

augu- 
bėga ir 

grįžta, kaip varna lėkdama

vasario sesioiiktosios pro- i atstovas, n. Mauk, iš a
ga šiam tikslui padaryti au- L1 Paften8}a mažą da- Tokiu budu Maskvos dė-kaft0 pabėgo iš J. T. sa 
kų rinkliavas ir skirti pelną į/V nu^ollU. kuriuos kra- dė Juozas turi dar vieną bė- mo ta%bop. Jis bėg 
mm narprmmn n^ai padaro laukams. fia PU titininkais. Dabar —i,„:„ .... iai,’^

j Musų pareiga padėti Lie
tuvai šitoje baisioje jos ne
laimėje ’.

Vasario šešioliktosios 
proga kelkime savo balsą, 
protestuodami prieš netei
sėtą Lietuvos pavergimą ir- 
reikalaudami, kad rusiški 
okupantai pasitrauktų iš

MAŽAS DIDVYRIS

Tėvas 
Rickie
antklodę. Vaikas 
n»u išgelbėjo visą
kada ją bate kilo gaisras Los 
Angeles mieste. Vaikatte ne
miegojo ir
kios, o botas supleškėjo.

nuo parengimų
Kreipiamės ir į paskiras as

menis—į kiekvieną geros 
valios lietuvį ir lietuvę su 
prašymu
laisvės reikalą.

Neduokime žūti Lietuvių 
! Tautai!

Dirbkime ir kovokime, 
kad butų atsteigta nepri
klausoma. demokratinė Lie
tuvos Respublika!
Amerikos Lietuvių Taryba
VYKDOMASIS KOMITETAS:

LEONARDAS SIMUTIS, Pirm. 
ANTANAS A. OLIS, Vice-pirm. 
DR. PIJUS GRIGAITIS, Sekr. 
MIKAS VAIDYLA, Iždininkas.

J. Kr.
japonų

Tautieti, nepamiršk, kad, pasišiaušimą, ar 
paremti Lietuvos Tavo tėvu kraštas — Lietu- geležine šluota

dą su titininkais. Dabar 
Maskva turės apsispręsti, ar h Prusus. Bėga jis todėl,
‘kęsti” komunistu

valyti su 
neklauža-

-! kad saugumo tarybai pirmi
ninkauja Kinijos atstovas, 
o ponas Malik sako, kad

jdas. Bet jei valyti, tai ga-; Kinijos nacionalistinis reži-va yra svetimųjų pavergtas ,liyna japonų’ partiją iš- 
• _ _ir žiauriai naikinamas. Pri- valvti.
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuviu

Kad Maskva neturėtų jo
kių abejonių dėl Japonijos 
titininkų nusistatymo, japo
nų korfipartijos politbiuras

Tarybai, 1739 So. Halsted išmetė iš partijos žymų Ko
št, Chicago, Ilk, ar vietos munistą, Ko Nakaniši, kurs

Kralikų Biznis
Australiją ilgai kankino 

kralikų “plėga.” Jų tiek 
prisiveisė, kad žmonės ne
žinojo, kaip nuo tų mažų, 
vyslių graužikų apsiginti. 
Bet dabar praneša iš Aas- 
tralijos, kad “kralikų klau
simas” ten jau sprendžia
mas gana pelningu budu. Ir 
štai kaip: .

Kralikas yra valgomas, 
jo mėsa yra, kaip ir kiškio 
mėsa, gana gardi, jei ją 
gardžiai paruošti. Kralikas 
turi kailiniukus, kurie irgi 
gali būti labai naudingi. Jei 
Australijoj žmonis kralikų 
mėsos nemėgato ir kraliko

Į kailinius niekina, Ui kalti 
i yra patys žmonis, o ne kra-

ALT skyriui.

KOVA DĖL MILIONO

Winiam Hart Jrį garsaus 
muvią aktoriam sūnūs, kar
tu su motina eina f teismą, 
kur klausoma jo skundas dėl 
jo tėvo palikimo. Jo tėvas 
paliko viri miHooo dolerių 
turto, bet mei aeefaeil nie- 
ko. Senes mano per teismą 
tėvo testamentą sulaužyti.

pasisakė už 
To užteko, 
lauk!

Gembleria vimas

Kominformą. 
kad jį išjoju?

New Yorko majoras O’- 
Dwyer pasisakė už legali
zavimą lažvbų (betų) ir lo
terijų-. Jis sako, kad žmo
nės visvien “gemblina” il
su ta liga negalima tinka
mai kovoti.

O’Dwyer pasisakymas su
kėlė didelę audrą. Ar dėl
to, kad polici ia nesugeba 
tinkamai kovoti prieš viso
kias gemblerius, reikia le
galizuoti žmonių melžimo 
įstaigas? Ar legalizavus 
loterijas ir kitokias “laimė
jimus” gengsteriai ir viso
kios padugnės bus pašalinti 
iš to biznio, ar bus tik le- 
gališkai įvesti į “laimės biz
nį”?

Įdomu, kad loterijų klau
sime nesusikalba nė bažny
čios. Katalikų bažnyčia 
stovi už loterijas, ypač už

mas “atstovauja nieką,” 
j Bet tas “nieko” atstovas tu
ri veto teisę ir žada ta savo 
teise pasinaudoti, kaip ja 
naudojasi Rusijos atstovai 
toje organizacijoje.

Ką daryti? Taigi, ką da
ryti, kaip tą veto reik pra
ryti? Mes linkėtume, kad 
visa ta plepalinga organiza
cija taip užsirvtų su savo 
veto, kad daugiau nebega
lėtų pleperioti. Butų ra
miau ir pigiau, o nuostolių 
tikrai niekam nebutu.

Klaipėdos Sukaktis
Sausio viduryje daugeli® 

lietuvių kolonijų Ameriko
je minėjo Klaipėdos krašto 
prijungimo prie Lietuvos 
1923 metais sukaktuvių die
ną.

Klaipėdos minėjimo pro
ga lietuviai visur kėlė min
tį, kad ateities išsivadavusi 
Lietuva jungtų savo sieno
se visas Lietuvos dalis, Di
džiąją Lietuvą su Vilniumi 
ir Mažąją Lietuvą su Klai
pėda ir Tilže. Tą reikala
vimą Amerikos lietuviai, be 
abejonės, prisimins ir ap
vaikščiodami Lietuvos ne
priklausomybės sukakti—- 
Vasario Šešioliktąją.—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje MAINIERIAI IŠEINA į STREIKĄ BROOKLYN, N. Y.

Puslapis Trečias

KAS SKAITO. RAiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

t Draugų Pasikalbėjimas 
Apie “Keleivio” ir 
“Darbininko”. Ginčą

Jam parodyta, kad vietoj 
parašo stovi raidė K.

—Aha,—tarė Jeronimas. 
.. . _ . —Aišku, kad “Darbininko”
Ką. Antraštė jus stebi- edjtOrialus rašo kaševaras!
. Gal taip, bet faktas —Kaševaras! — kvato-

yra, kad toks pasikalbėji- dami šaukė visL
mas jvyko. .Į Tas žodis sudarė kuo ge-,

Antrą Naujųjų Metų die- , jausją nuotaiką. Pasipylė
ną buvau pakviestas Į vai- Įvairios pastabos: 
šes pas seną draugą. Bu-į* —Man prisiminė Krylo-' 
vome pusėtinas būrelis sve- v0 pasakėčia, kad bėda,’ 
čių. \ aišių belaukiant vie- kaip kurpius imasi kepėjo 
nas iš draugų užsiminė, kad amato, o kepėjas kurpiaus? 
“Keleivis” Chicagoj visada Tokia pat bėda, kai kaševa-1 
buvo populiarus, o dabar ras imasi redaktoriaus dar- 
jis dar labiau mėgiamas. j;o
Kur tik “Keleivis” atskirais Į —K lysti, drauguži. Čia ka- 
numeriais parduodamas, vi- Į taiikiškas progresas. “Dar- 
sur kas savaitę jo pritruks- j bjninkas” išeina antradie- 
ta. Kostumenai ragina par- niais jr penktadieniais. Ant- 
davėjus daugiau užsisakyti,radienio laidai kaševaras; 
“Keleivio” numerių, _kadirašys apie šolderius, nik-Į 
nereikėtų likti be to mėgia- bonsus, baliones, kilbasas, i 
mo laikraščio. Aišku, kad• 0 penktadienio laidai apie \ 
čia geriausias patarimas tai žirnius su kopūstais, bulves! 
užsiprenumeruoti “Kelei- su kopūstais, silkes, gefilte 
vi.” Milžiniška skaitytojų fįį kubeli.
didžiuma šitaip ir daro. Bet! —fe
ne visi taip gali daryti. į
Ypač parapi jonų tarpe.. Taip mums bejuokaujant, 
Vienose parapijonų šeimy-1 seimininkas buvo išnykęs.

Jaunoj.: Socialdemokratų 
C uik inLimas

Philadelphijos Naujienos
Ar Kun. S. Raila Bus 
Dipukų Klebonas?

na?

| PCNMSYLVANIA.. 30,0001
I WfST VIRGIN1A... .16,000

K OHIO.......................
. 10,000 |

I ALABAMA.............. . 5,000 ,
Į KENTUCKY............. - 4,600
j VIRGINIA................ 3,500 I

| UTAH........................ . 1.000 j
! MONTANA............. 350
| TOTAI...................... .69,430 ;

M■Z/M

&

Hraeitą savaitę 70.060 mainierių buvo išėję Į streiką. Sa
vaitės Kale mainierių unija įsakė visiems grįžti i darbą. 
Paveiksle matyti kasykla Indianola. Pa., kur mainieriai 
apleidžia darbą, šią savaitę, nežiūrint unijos įsakyme, 
dar streikuoja 68.000 mainierių.

—Aš manau, kad tas pa
rodo, jog kaševaro ne vien 
viduriai yra sugedę.

.. —Gerai. “Keleivio” ko-
. ... . seimininkas buvo išnykęs, respondentas nurodinėjo,

nose moterys stato savo vy- Bet tuoj sugrįžo kartu su. kad pasiėmusieji pareigą ti
rams ultimatumus, o kitose į seimininke ir dar dviem pridarė daug nedory- 
vyrai moterims, kad neskai- j viešniom, kurios kartu su bių. Priminė inkviziciją.* 
tytų kunigu dratfdžiamo seimininke gamino vaišes. q kur dingo bedievių inkvi 
“Keleivio.” Tokiems išeitis x J
ta, kad pirktis “Keleivi” at 
skirais numeriais ir skaityti' 
slapčia.
Dab^r “Darbininko”. 
Reikalu

Motely s atnešė gardžių gė
rimų. šeimininkas tarė:

—Kad butų dar links
miau, išsigerkim.

Didelis juokdarys Jeroni-
rvcscv^ ▼ v pramunvtO-

jas, pasiūlė išgerti už kaše
varo sveikatą. Pasiūlymas 
priimtas ir sudainuota “Il
giausių metų kaševaro sto
ne.” Moterys pasidžiaugė 
gera vyrų nuotaika ir sakė, 
kad mes esą “Linksmųjų 
Brolių” parengime.”

Kai baigėme dainavimą, 
Dar-

zicijos beveik visose revoliu
cijose?—klausia “Darbinin
kas.” Ką apie tai manote?

Bešnekant apie “Keleivi” 
t’rg. Alfonsas užsiminė, kad 
tinka atsiminti “Keleivio” 
kaimyną “Darbininką.” Tie 
kaimynai nesenai turėjo pa
sikalbėjimą. Mums tinka 
padalyti savas išvadas apie 
tuos kaimynų pasikalbėji
mus. Sakė, visi žinome, kas vienas draugas paėmė 
“Keleivyje” buvo pasakyta, bininką ir tarė: 
bet gal niekas nėra skaitęs 
“Darbininko” žodžio. Al
fonsas pasiklojo ant stalo 
“Darbininką” ir paskaitė 
gruodžio 30, 1949, straips
nį antrašte “Žirniai su Ko
pūstais.” Prieš skaitydamas 
pastebėjo: “Nemanykite,
kad rašoma apie valgių ga
minimą. Ne, tas straipsnis 
apie žirnius su kopūstais 
yra atsakymas Chicagos 
‘Keleivio’ korespondentui, 
kurs pakritikavo jėzuitą 
Eorevičių. Taigi jėzuito 
pareiga tikėti atsidūrė 
‘Darbininko’ žirniuose ir 
kopūstuose.”

Čia Alfonsas pradėjo .tas rašė, kad santvarka Ru- 
skaityti; tą darė lėtai, aiš-!sijoj nežmoniška, o Ameri- 
kiai, su komentarais. Jam kos santvarka žmoniška, 
pabaigus, drg. Jeronimas Va, “Darbininkas” gvoltą 
šoko ir klausė: kelia, kad “Keleivis’ sugre-

—Keno parašas po tais tino Ameriką su Rusija. Ką 
žirniais su kopūstais? jus manot dėl tokio gvolte?

Klausykite, “Darbinin

Saulio 20 d„ 7 vai. vaka
re, Lietuviu Atletų Klubo'
i atalpose, 168 Marcy Avė.,' . . .. ... .
Brooklyne šaukiamas Lietu- !‘eJaas saleje jvy
\ ių Socialdemokratu

Pi ieš Kalėdas Šv. And-

ko

šiami kortu ir bonku ba
liai.

Nuėjus kunigui, aš tą “di
puką” pakalbinau, ar jis 
rimtai galvoja apie naują 
parapiją?

—Su mumis juokų nėra.
Juni- ‘kortų lošimo ir bonkų

mo New Yorko grupės na-ibalius” ,Ka.'P bu™ S*?''! „„ ____
lių susirinkimas. Darbo- "ama> talP ‘f fv-vko'.. Ba‘\ Philadelphijoj yra trys lie- 
tvarkej jdomi paskaita, dis
kusijos aktualiais klausi
mais ir kt Nariai ir pri- 
iaučiantieu maloniai kvie
čiami atsilankyti.

Sekretorius.

LSS lS-tcs Kuopos 
Metinė Vakarienė

Pasibaigė senųjų metų di- 
oieji ir mažieji Įvykiai. Ar

tėja vasario 4 diena, šešta
dienio 7 valanda. Metinės 
vakarienės rengėjų rūpestis 
yra sukaupta, kad kviestie
ji ir kviečiamieji svečiai 

. butų patenkinti ir linksmi.
Tad malonu yra visiems 
pranešti, kad iš tremties at
vykęs musų mielas tautie
tis, A. Škėma, rašytojas ir

.... .... Lietuvos valstybinio teatro
-As cia nonu pridėti, artistas ruošia vakarienėS

svečiams linksmų staigme
nų.

tikėti, nepagailėjo jam du
rnų nebijančių akių ir tokią 
sąžinę, kuri jam leidžia ne
silaikyti ginčuose etikos.

kad ginčai tai savo rūšies 
sportas. Kiekvienas sportas 
turi griežtas taisykles. Jų 
nesilaikantis esti nušvilpia- Vakarienė įvyks ne 
mas ir dviskvalifikuojamas. Grand Paradise salėje, kaip 
Ginčų sporte vienas svar- pradžioje tikietuose buvo
Liausiu dalykų vra tas, kad

T- , .. . i , « oponentai nekraipytu kits —Is to išeina, kad Romos i...,:. .. ,-i ._t_ . kito minčių. Minties krai
pymas yra drožimas opo

nentui žemiau juostos. 
“Darbininkas” tokiu elge
siu pasirodė esąs bejėgiu

bažnyčia dėl savo inkvizici
jos baisenybių pateisinama 
tuomi, kad ir bedieviai tu
rėjo inkvizicijas revoliuci
jos metais. Apsivogęs Pet-, - . . 
ras gali teisintis, kad ir Jo- \ g 
nas vogė.

—Tai gera pastaba. Kai 
dėl priminimo, kad tikintie
ji Amerikoj žiauriai ir ne
teisingai pasielgė su indijo- 
nais
“Darbininkas” parašė, kad

išspausdinta, bet Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Kviečia visus—
Vakarienes Komisija.

fš LDD Susirinkimo
Sausio 8 d. Atletų Klube—Tai labai geros pasta- ; Ro irmas Su met LDD 

bos. Bet dar įsidėmėtinas 7 k brinkimas. Ši 
dalykas, ....
pondentui

liaus metu buvo lošiama uvi ijos ir dar yiena
kortomis, tuštinamos nekai-. neprik5aus;ma bažnyčia, 
to gėrimo bonkos ir uzkan- tai ko<lėl b ti h.
dziaujama. Nors ‘ Keleivio į ku? *emtini ap-
korespondentu. ir niekas, k Phiiadel’hi^.
nepasiūlę išgerti gaivinat!- j tikliausiai j gali įkurti, 
cio puošnių bonkų skysti-1 _0 iš kul.’j klebo
mo bet užtai besisuk,ne-. gausite?_„a,tebęS pa- 
jant po salę teko pirmą kar-;., ?•
tą išsikalbėti ir su Phila-I _vieni juokai. Ar nėra 
delphijos dipukais, ku-.Vo1<ietijoje ilikuaiy ku. 
ie, anot generolo Tėvo, išsira|vsime. Trem-

tikrai pamokyti yra, tokia 
skurdžia ir varginga para
pijos baliaus progiama ne
buvo patenkinti. Vienas jų į 
man pareiškė, kad parapi
jos vadovams, vietoj kortų 
lošimo, reikėjo suruošti 
vaidinimą. Jis nurodė ir 
veikalą, S. Lauciaus “Pa
slaptingoje Zonoje.” Tas 
dramos dalykėlis, jo nuo
mone, tikrai butų pravartus. 
Senasis lietuvis išeivis, jau 
virš 40 metų gyvenąs Ame
rikoje, butų pamatęs su ko
kiu didvyriškumu lietuvis 
partizanas kovoja paverg
toje Tėvynėje už krašto lai
svę. Man tos “dipuko” 
mintys labai patiko. Pa
maniau: iš tiesų, parapijos 
dvasiškieji tėveliai laiko tu
ri pakankamai, nei Į fabri
kus eiti, nei anksti kelti ne
reikia. Galima didžiausius

nigų. įssirasysime 
tinių kunigai ne tokie, kaip 
čia, Amerikoje. Vargo ma
tę.

Čia įsikišo pasikalbėjimo 
dipukas” irklausęs kitas 

pareiškė:
—Jonai, nėra reikalo iš 

Vokietijos kviesti naują ku
nigą. Turime Philadelphi
joj kunigą S. Railą, šv. Ka
zimiero parapijos vikarą, 
šaunus kunigas, visuomeni
ninkas. O į klebonus vis 
dėlto nepakeliamas. Jei jau 
steigtume naują Philadel
phijoj parapiją, tai butinai 
klebonu kviestame kun. S. 
Railą.

Ilgiau negalėjau klausyti 
įdomaus pasikalbėjimo, nes 
pasidarė baisiai bloga nuo 
tabako durnų pakilusio de
besio. Sprukau pro duris 
laukan į gaivinantį orą.

, . . , , .. i Iš parapijos kortų ba-kultunmus darbus nuveikti. I ,jaus kj,0 mintis pa.
O dabar, iš to kortų lošimo 
nei šis, nei tas.

Bet dar ne viskas. Jeigu 
pat? nebūčiau matęs ir gir
dėjęs, bučiau netikėjęs, kad 
“dipukas” gali taip pasaky
ti ir dvasiškam tėveliui, ku
ris iš kažinkur prie musų 
atsirado.

Ir taip pasakė. O tas jam 
paaiškino, kad jiems, “di
pukams,” atvažiavusiems į 
Ameriką per katalikiškas 
organizacijas, nevalia kri
tikuoti parapijos veiklos. 
Parapija daranti taip, kaip

pavyks, nes žmonės su ini- išmananti, o “dipukai” pa- 
ciatyva ir gerais norais vi- rapjjos dar neišlaiką, 
suomei savo nutarimus tin- Tada “dipukas” vėl dva

siškam tėveliui sako: Jeigu 
taip, tai mes Philadelphijos 
“dipukai” galime atskirą 
carapiją įsteigti, kurioje 
Advento metu nebus ruo-

skelbti visuose laikraščiuo
se atsišaukimą: Tautiečiai, 
pasigailėkite tautiečių, pa
rengimų salėse, susimilda
mi, nerūkykite!

L. Beržin»ka*-Berzan.

BALTIMORE, MD.

Keleivio” kores- 
“ Darbininkas” 

primena: “Kodėl užtylėjo
ir vėliau negrais, tai "aci,». b"L*vi^. '!arbe‘ 

V.v.1 liu-s kurie toli prašoka vi
sas šimtmečiais padarytas 

' Kakas” rašo turis du oponen- i tie “tikintieji,” tai kukiuk- ' " ‘ ;. tašo turis nu oponen į Q -i’^* pasaulio nedorybes?’
tu, o reikalo turis trijuose 
frontuose. Du oponentai, o 
trys frontai. Kaip tas jums 
išrodo?

—“Chrabras” vadas ir 
prieš vieną gali tris frontus 
atidaryti.

—Taip. Toliau “Darbi
ninkas” tvirtina, kad vi-

sai. Ką apie tai manote? 
—“Darbininkas” čia dur

nių ieško. Jis čia iškraipo
jus apie tai manot?

kartą kuopos susirinkimas 
buvo nevisai skaitlingas, 
sekretorius P. Kriaučiukas 
paaiškino, kad sausio 8 d. 
Brooklyne yra daug rengia
ma pramogų, tai žmonės 
nori pasižmonėti ir pasi
linksminti.

—Aš manau, kad “Kelei- 
oponento mintį. Ir vaikas vio” korespondentas laikėsi
galėjo suprasti, jog dalykas temos ir todėl rašydamas margučiu vaka-
ema apie tikinčiųjų pasiek apie nedoiybes tų, kurie yrai^ gu idomia programa, 
girną su indijonais, kai i pasiėmę pareiga tikėti, ne- Rį5kia manyti> kad vakaras 
Ameriką pradėjo plaukti matė reikalo minėti nei bol-

_____ pirma katalikai ispanai, o ševikų, nei nacių, kurie ne-
suomenė norinti žinoti, ar į paskui ir kiti europiečiai, sigiria “pareiga tikėti” į
nepriviso tokių tipų, kurie ji pasiėmusieji pareigą tikėti. Dievą. i kum-i ivvkdo.
nesiduos suvirškinami. Ko-j ir paskui čia atgabenusieji Būtame dar tęsę pasikal-Į '

iš Afrikos negrus vergus. bėjimą bet šeimininkas pri- Suririnkimas praėjo jau- 
—Dabar lietuvių tautą minė, kad vaišės laukia.! kioje ir draugiškoje nuo- 

liečiantis klausimas. “Ke- Paklausėme šeimininko ir 
leivio’ korespondentas pri- palikome “žirnius su kopus- 
minė, kad lietuviai kentėjo tais.”

trijų kaimynų, kurie

kia išvada čia prašosi?
—Jis prisipažįsta turįs su

gedusius vidurius.
“Keleivio” koresponden-

Buvuaio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių reikėjus, 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- 

1 kių. Skaitydami ta knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, M«m.

nuo
buvo pasiėmę pareigą tikė
ti. Vėl kiekvienam aišku, 
kad dalykas eina apie pra
voslavus rusus, katalikus 
lenkus, katalikus kryžiokus,' 
vėliau vokiškas protestan
tus, kurie per šimtmečius 
smaugė lietuvius. J tai 
“Darbininkas” šitaip atsi
liepia: “Du aršiausi lietuvių: 
kaimynai yra naciai ir bol-' 
ševikai. Ir jie, kaip skelbia' 
‘K. S.,’ yra pasiėmę parei-! 
gą tikėti į Dievą, čia tai! 
jau tikrai arki-genialiekas 
argumentas. Sveikinu, svei
kina Gamta nesigailėjo 
autoriui protinių gabumų. 
Davė ir dribtelėjo.” Kaip 
čia “Darbininkas” pasiro
dė?

—Pasirodė, kad jis nete
ko lygsvaros, metė ant mėš
lyno ir rimtumą ir etiką. Iš
kraipęs oponento mintį, 
pats parodė savo arki-ge* 
niališką argumentą. Dievas, 
į kurį jis pasiėmė pareigą

Susirinkimą? nutarė at
velykyje suniošti kuopos

taikoje. Tik viena norėčiau 
pastebėti, kad laikas pagal
voti apie organizacijų pro
tokolų rašymo patobulini-

Dainų, Arijų ir 
Piano Koncertas

Sekmadienį sausio 22 d., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėje, 851 Hollins St., 
įvyks koncertas žinomų mu
sų artisčių, Lietuvos operos 
solistės Juzės Augaitytės ir 
pianistės Galinos Leonie
nės. Programoje garsių 
kompozitorių kuriniai, ope
rų arijos, lietuviškos dainos, 
piano muzikos veikalai.

Bilietai parduodami salė
je ir prie įėjimo.

Baltimoriečiai nekantriai
mą. Dabar išeina ne pro- iaukįa šio gražaus, aukštos 
tokolas, bet ištiso sasirinki-! meniškos vertės koncerto.

Ten Buvęs.

BANDITAS NUŠOVĖ POLICIJOS VADĄ

», Ma«s.. policijom vadas Matihew Mantom, 39 me
tų, buvo nušautas praeita savaite vienoj karčiamoj kai 
fcaadė areštuoti pKšikų Harold Ward. Dešinėj matytis 
soMstas plėšikas, kars nušovė ne tik policininką, bet ir 
vieną mergaitę tarnautoją. Susisaudv me trys žmones 
buvo sužeisti.

mo aprašymas. Tai labai 
apsunkina sekretorių. Ver
ta pagalvoti apie praktiš
kesnį rašymą protokolu.

A. Žvirgždeiis.

—A. L.

Pakalbinkite kaimynu* ir 
draugus užsisakyti “Kelei* 
vj.” Kaina metam* $3.

I

Angliškai - Lietuviškas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis. 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’2 formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadvrav. S*». Boston 27. Mrh
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Maikio su Tėvu
Spaudoj Pasidairius

Stalino Asmenybe kams laisvę ir žmonišką gy-

\ilnis (Nr. 2) niekaip tyto jai teneužmiršta. kad 
ne?ah suprasti, kodėl “Ke^ buržuazijai šitokie Stalino 
len’is neleistinai blogai veiksmai labai patinka; 
paminėjęs Stalino asmeny- mums jie iš esmės nepriim- 
bę, tos “asmenybės” 70 me- tini.
tų amžiaus sukakties proga.
Pagal “Keleivį,” skundžiasi Mes, keleiviečiai, nesu- 

i “Vilnies” apžvalgininkas, tinkame, kad ateities istori- 
atsiųstos Stalinui dovanos kai vien tik “už šimto me-

mas. Pamaldų metu buvo 
sugiedota ilgiausių metų 
(mnogoletiejie) generalisi
mui Stalinui” (mano pa-

j braukta).

esančios tik “iš pavergtų 
žmonių išplėštos” (turime 
dar kartą pakartoti, kad šis 
“Keleivio tvirtinimas yra 
tikrų tikriausia tiesa). Bur
žuaziniai žurnalistai esą 
mėgina suprasti “Stalino 
asmenybę,” tik “Keleivis” 
ožiuojasi ir ką tu jam pa
dalysi, iei “Vilnies” ponų 
lankose nėra enkavedistų ir 
kitokių staliniškų prieš “Ke
leivi” priemonių, štai, anot 
‘Vilnies”:

“Harold Laski pripažįsta 
didžiausią Stalino nuopelną. 
Jis daugiau negu kas kitas 
padarė Rusiją didžia indus
trine valstybe. ... Jis mano. 
kad ateities istorikai, ir sem
tą metų nuo musų laikų, ra
šys apie Staliną ir ką jis nu
veikė. Laski bent mėgina su
prasti tą didžią asmenybę.”

tų nuo musų laikų” rašytų 
apie Staliną. Tai butų di
delė Stalinui skriauda prieš 
mongolų Čingiz - Chaną, 
prieš pamišėlį Romos impe
ratorių Neroną, prieš di- 
didžiuosius inkvizitorius, 
prieš Joną Baisųjį ir kitus 
žmonijos siaubus, kuriuos 
istorikai mini ir minės tūks
tančius metų, tad kuo butų

Taigi matote “Vilnies” 
pasekėjai, kad be buržuazi
nių žurnalistų ir tikroji pra
voslaviškoji cerkvė su pat
riarchu priešaky gražiai 
liaupsina “didžiąją asme
nybę.” Ir su šios rūšies po- 

; nais, kurie “mnogoletijas” 
giedodavo caro giminei iki 
trečiosios ar ketvirtosios 
kartos (pakalenijos), kelei- 
viečiams nepakeliui, bet 
“Vilnis,” vietoj pykti ant 
musų “Keleivio,” kad jis 
nepaminėjo “didžiojo” vy
ro sukakties, turėtų per
spausdinti žinutę apie rusų 
popų “ilgiausius generali
simui Stalinui” sugiedotus 
metus.

pervei-smo. Mes čia sutin
kame su gydytojo K. Gri
niaus nuomone, nes po per
versmo Lietuvą valdė “gar
bės ir didumo manija” ser
gą žmonės. Bet ir priežo
dis sako: Nuo išdidumo bei 
didybės iki juokingumo tik 
vienas tėra žingsnis!

—P. B.

Nauji Leidiniui

—Tegul bus pagarbintas,' —Na, Maike, jau tu čia
Maike! " naują mokslą išradai. Iki

—O kodėl gi tėvas nie- šiol tiktai pikta dvasia žmo- 
kad nesakai: “Tegul bus guje apsigyvendavo, ale kad
prakeiktas”? '.monkė galėtų i žmogų Įlys-L. 4. , . ..

—Kad aš, Maike, neturiu ti, tai tokiu eudų nei dakta- J???. \r , Pac\are Rusiją
ką keikti. Kur tik až nuei- ras šliupą; nebuvo girdė- ^ia ir mdustnne valsty

Musų “keleiviška” nuo
monė yra šitokia: (1) Sta-

blogesnis šis plėšriausias iš SvarblM Kon,t.Uvima. 
plėšriausiųjų! vilnis žino Į
už ką mes tam kaukaziečiui Dr. Kazys Grinius, buvęs 
tos garbės nepavydim, tad 
kodėl ji nušneka apie “di
džią industriją,” o užmiršta 
musų krauju aplietą šalį.
“nevauksi” apie didžius ru- gruodžio 17), tarp kitko ra- 
siškojo imperializmo žvgius 
ir nutyli stalinišką žmogaus 
išniekinimą!

O dabar:
“Ilgiausių metų. ilgiausių . . .”

Spauda praneša, kad šie
met sausio 7 dieną (pagal 
seną kalendorių giuodžio 
25 dieną) buvo stačiatikių

Lietuvos respublikos prezi 
dentas, straipsnyje “1926 
Metų Giuodžio 17-ją Atsi
minus” (“Naujienos, 1949

nu, tai visi mano f rentai, vi 
si fundija.

—Jeigu taip, tai kas tėvui 
koją išmušė9

-fj iš k11*’ fu\Z IO m«x vv«

kad mano koja išmušta?

—Aš mačiau, kad eida
mas tėvas šlubuoji. Ir da
bar vieną koją laikai tru
putį pakėlęs. Reiškia, ji 
skauda.

• —Jes, Maike, aš turėjau 
su Pyteriu Zacirka rokundą

so:
“Niekas nemano keršyti, 

bet niekas negali ginti savo 
šalies istoriją studijuoti ir iš 
praeities ne tik stiprybę, bet 
ir patyrimo semti. Kas gal: 

žinoti, gal mus valdė žmonės, 
kuriems galvoje buvo nege
rai? Juk yra hipotezė, kad 
A. Hitleris buvo psichopa
tas.”

TELŠIŲ KANKINIAI. Parašė
J. Padaubietis, išleido “Lie
tuvių žinios” Pittsburghe 
1949 m. 99 puslapiai, kaina 
nepažymėta.
Knygutė “Telšių Kanki

niai” aprašo Rainių miške
lio žudynes, kai bolševikai, 
prasidėjus nišų - vokiečių 
karui 1941 metais, išvežė į 
Rainių miškelį ir sušaudė 
Telšių kalėjimo politinius 
kalinius.

Kaliniai buvo išžudyti į 
1941 metais birželio 25 d. 

’ Prieš žudant kaliniai buvo 
taip kankinami ir daužomi, 
kad daugumos jų ir atpa
žinti nebuvo galima. J. 
Padaugietis surankiojo ži
nias apie atpažintuosius ka
linius ir paduoda jų vardus, 
pavardes ir iš kur kilę. Jis 
aprašo ir neatpažintuosius 
kalinius. Viso Rainių miš
kelyje buvo atrasti 73 la
vonai, daugumas iš Telšių 
kalėjimo.
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gyvena
Bostone. Sausio 22 d. poetas 
skaitys savo eiles literatūros 

ir muzikos vakare So. Bostone.

MARGUMYNAI
Bičių Streikas

Nebraskos valstijoj darb
ščiosios bitelės paskelbė 
streiką. Taip, tikrą streiką.

Nebraskos famneriai sėja 
daug alfalfos žodės. Iš tos 
žolės sėklų ir šiaudų farme
riai toje valstijoje gauna 
per metus apie 50 milionų 
dolerių pajamų. Alfalfos 
grudai gerai uždera tiktai 
tada, kai bitės aplanko žie- 

! dus ir juos apvaisina. Be 
bičių alfalfos derliai butų 
labai menki. ,

Ir štai, Nebraskos farme
riai pastebėjo, kad jų sėja
mos žolės vis mažiau ir ma
žiau «sėklų beduoda. Pra
dėta tyrinėti ir pasirodė, 
kad bitės nenori belankyti 
alfalfos laukų. O nenori 
jos todėl, kad alfalfos žie
dai yra perdaug “grubijo- 
niški.” Alfalfos žiedo dul
kės, kurias bitės turi išne
šioti tarp kitų žiedų, yra 
ant sulenkto žiedo kotelio. 
Kai bitė nutupia ant žiedo, 
jo dulkėtas kotelis staiga iš
sitiesia ir nukrato savo dul
kes bitei ant kupros, bet nu- 
kratydamas bitę gerokai su
purto. Bitėms tas nepatin- 

; ka ir jos, patyrusios neman
dagų pasitikimą, pradeda 
vengti alfalfos žiedus lan
kyti. Laukinės bitės, sa
manės ir kitokie vabzdžiai 
nekreipia dėmesio į alfalfos 
žiedų nemandagumą, bet 
naminės bitės to nemėgsta 
ir tiek.

Todėl bitės, jei tik yra 
apielinkėj kitų žiedų, alfal
fos laukų nelanko. O jei 
nėra kitokio maisto, tai jos 
aplanko ir alfalfos žiedus, 
bet nutupia ant žiedo labai 
atsargiai (kad negautų per 
kuprą), nulaižo nektarą ir 
nenupurčiusios dulkių lekia 
toliau. Apvaisinimo atžvil
giu tas yra negerai.

Nebraskos Universiteto 
mokslininkai ilgai galvojo, 
kaip privilioti bites lankyti 
alfalfos žiedus. Pagaliau 
jie nutarė, kad reikia pa
bandyti pakeisti alfalfos 
žiedus ir dabar duba augin
dami alfalfą s5T “švelnes
niais” žiedais. Jei jiems tas 
pavyks, tada bitės baigs 
streiką.

Restorane

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem 
lietuviams! Aukas siuskite:

be,” bet jis neįgyvendino j Kalėdos Maskvoje.
—Aš ir nesakau, tėve. kad svarbiausio dar-1 “jelochovo katedralinėje

beždžionė gali į žmogų binlnkM siekimo: (2) Stali-, bažnyčioje (sobore) iškilmin- eilę “Naujienų numenu United Lithuanian Relief 
ilvsti. Bet jame gvvena nas sukure valstybinį kapt-. gas pamaldas atlaikė patri- kalba apie A. Voldemarą ir Fund of America»- * a —■ 11 — —— o L> n t  1_ _ ai _1 i _ *    . I • x T ? A ? 1 ’

jęs.
Po to Dr. K. Grinius per

i gali žinot.!beždžioniški papročiai dar atimdamas Rusijos, archas Aleksiejus, gausaus
i' j" darbininkams W UKinm- dvasin.nkų būrio asistuoja-iš tų laikų, kada jis buvo 

beždžionė.
—O kada tokie laikai bu-

visus tuos. kurie atėjo į val
džią po gruodžio 17 dienos

105 Grand st,
Brooklyn 11. N. Y.

vo?
—Tai buvo daug milionų 

metų atgal. tėve. Per mi
lionus metų evoliucija pa
darė iš beždžionės žmogų.

už jaunas dienas. Matai, i Bet duok jam pusbonkį
kai mudu buvom Lietuvoje 
jauni, tai eidavom pas mer
gas į tą patį svirną. Vieną 
subatą aš nueidavau, o kitą 
subatą jisai. Tai buvo jau

degtinės, pas jį bematant ir 
vėl beždžionė pabunda. Ir 
spardosi, mušasi.

—Maike. aš ant to neso- 
glasnas. Jeigu žmogus bū

senai ir aš buvau apie tai tų pasidaręs iš monkės, tai 
visiškai pamiršęs. Ale va- jis turėtų ir uodegą, 
kar aš susitikau jį Inksto —Aš jau esu aiškinęs tė-
saliune ir jis pareikalavo, j vui, kad ne visos beždžio

nės yra uodeguotos. Tos.: 
kurios stovi arčiau prie 
žmogaus, uodegų neturi. Į 
noi’s seniau gal ir turėjo.

—Aš, Maike. mačiau bu- 
, černėj katiną be uodegos.1

kad aš jam užfundyčiau.
Kai aš paklausiau už ką. 
tai jis pradėjo sakyt, kad 
tame svirne aš paveržęs iš 
jo mergą. Taigi, sako, da
lai’ aš turiu jam už tai nu- 
pirkt gerą drinksą, o jei ne. Ar tai tu sakysi, kad ir jis 
tai jis man uždėsiąs juodą musų giminė? 
akį. Aš pradėjau jam aiš-' —Katiną, tėve, šį sykį 
kinti krikščioniškai, kad galim palikti ramybėj, bet 
dabar yra šventi metai, tai kad žmogus yra giminingas 
muštis negražu ir negražu beždžionei, tai liudija ne 
gerti. Be to, sakau, man tiktai panašus kūno sudėji- 
dabar labai reikalingi pini- mas, bet ir labai panašus 
gai, ba noriu nuvažiuot į papročiai. Žinoma, patekęs 
Rymą šventą tėvą pamatyt. į sunkesnes gyvenimo sąly-! 
O jis prikišo man kumštį gas žmogus buvo privers-! 
prie nosies ir sako: “Fun- tas sunkiau kovoti už būvį' 
dysi, ar ne?” Žodis po žo- ir dėl to jis toliau nupro-, 
džio, Maike, ir mudu susi- gresavo. Jis išmoko pasi-j 
rokavom. Aš jam daviau statyti sau namus, pasida-J 
į akį, o jis spyrė man į ko- rė visokių įrankių, apsivil- 
ją. Valuk to, vaike, aš ir ko drapanom, neteko plau- 
šlubuoju dabar. kų ir tt. Jis pasidarė net

—Matai, tėve, kaip tei- įstatymus, kurie parodo, kas 
singi mano žodžiai. Aš ne £abn}a daryt, o kas ne. Bet 
sykį sakiau, kad žmogus kai Jls pasigena, jis tuoj 
yra kilęs iš beždžionės, bet v^ską užmiršta, ką buvo is- 
tėvas vis nenorėdavai tam p* vėl pradeda elg-
tikėti. O dabar šlubuoji su tls *aiP beždžionė, 
išmušta koja. • —Dac inaf, Maike. Apie

—Veidiminut, Maike! monkes man nekalbėk. Tu 
Apie kokią beždžionę tu žinai ko aš šiandien pas ta- 
man čia šneki? ve atėjau. Taigi apie tai ir

—Ogi apie tą, kuri išmu- kalbėkim. Pasakyk, ar pa
šė tėvui koją. aukosi man kiek noi’s ant

—Betgi aš tau sakau, kad kelionės į Rymą. ar ne? 
į koją man spyrė buvęs ma- —Ne, tėve, aš neturi pi
no senas frentas Zacirka. nigų. Bet jeigu ir turėčiau, 

—O aš sakau, kad tėvą tokiam tikslui neduočiau, 
spyrė beždžionė, kuri gy- —Na, tai gudbai, Maik!į
ypna to Zacirkos viduj. i —Iki pasimatymo, tėve.

Adrertisement Spontored Bjr BOSTON

Kaip tik. šią savaitę ėmė veikti dvi naujos elektros 
stotys, turinčios 85,000 kilowattų bendro pajėgumo, 
viena Portsmouth, N. H., kita Springfield, Mass.

Gi iki kito rudens NAUJŲ gamybos vienetų skaičius, 
PRIDĖTAS prie Naujos Anglijos elektros resursų nuo 
pereitos vasaros, bus pakilęs iki astuonių—ir duos iš 
viso 352 250 kilowattų. Kiekvienas šitos elektrinės 
jėges truputis yra prieinamas visai Naujai Anglijai 
dėka moderniam tarpusavy sujungtam transmisijos 
laidų tinklui.

Elektros jėgos čia nestinga. Elektros jėgos reikalus 
Nau o j Anglijoj prižiūri energingos, toli matančios ir 
savaime išsilaikančios elektros kompanijos—ne tik 
šiai dienai ir rytdienai, bet ir tolimai ateičiai, nes ku
riasi vis daugiau naujų įmonių aptarnavimui Naujos 
Anglijos namų, komercijos ir industrijos.

electric light and
er niw iMCLANe

ower companies

COMFANT

Sėdi restorane viei 
'žmogus ir valgo ilgą deši 
gabalą. Prieina jo pa: 
tarnas, prisėda prie stalo 
sako: ,

—Aš patarčiau tau nev 
gyti dešrų, geriau valgy 
mei kiaušinius, tai bent 
notum, ką valgai, o dešn 
galas žino ko prikišta.

--Nugi, ne, — atsilie 
dešrinis svečias,—ir į dei 
negalima bet kokio bru 
prikišti, ji juk abiejuose j 

! luose užrišta! « 4 _ .
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Dr. Jono Šliupo Veiklos 
Paslapties Beieškant

Rašo VACLOVAS BIRŽIŠKA

Jau ilgesnį laiką betirda-, vo tautos atgimimo apysto- 
mas musų paskutiniojo vomis, iš kurių išaugo ir vi- 
šimtmečio gyvenimo raidą, sa musų tautos dabartis, 
kaip ir kiekvienas kitas, pa-' visa tauta? Kui’ ir kame
našų darbą dirbęs ar dir
bąs, susiduriu nuolatos su 
Šliupo vardu, su jo veiklos

tenka ieškoti jo tikrųjų nuo
pelnų?

Kas jis pagaliau mums
aiškiais pėdsakais. Jų pil-i buvo? Atgimimo prana-
na visur, kone visuose dar
buose ir kone visose srovė
se. Bet kas lietuviams bu
vo Dr. J. šliupas? Kiek
vienam, kas tik pamini mu
sų atgijimo žymesniųjų vei
kėjų, Dr. J. Basanavičiaus, 
Petro Vileišio, Vinco Ku
dirkos, Jono Jablonskio,

sas? Kur ten—ir jo di
džiausieji gerbėjai tokiu jo 
nepalaikytų. Mokslininkas? 
Net trys Vytauto Didžiojo 
Universiteto fakultetai (ne 
du, nes ir teisių fakulteto, 
tiktai dėl dekano A. Janu
laičio nerangumo diplomo 
nesuspėta ligi maskolių

Petro Leono ir kitų vardus j okupacijos paruošti) sutei- 
iš vienos pusės, ar Mairo-jkė jam garbės daktaro titu

lą, o pats iis prirašė sto
riausius tomus iš Lietuvos 
istorijos, iš prekybos isto
rijos, iš medicinos istorijos, 
iš kitų sričių, bet ar rasite 
nors vieną istoriką, nors 
vieną ekonomistą ar medi
ką, kuris nors kada paci
tuotų kokią jo “mokslinę 
nuomonę, pažiūrą ar tvirti 
nimą, kuris Šliupo paskelb
tuose tomuose surastų nors 
vieną tvirtinimą, paremtą 
dokumentais ar savarankiš
kais tyrimais, su kuriuo 
bent polemizuoti reikėtų? 
Ne. Ramiai einama pro ša
lį visų jo tos rūšies darbų, 
lyg tai butų tik šiaip jau, 
plunksnos praktikai, prira
šyti lapai, užrašyti, išspaus
dinti ir pamiršti.

Vadovaujantis politikas, 
visuomenės veikėjas? Iš da-

mo, Jakšto - Dambrausko, 
Vaižganto-Tumo ir kitų 
vardus iš kitos, visados 
prieš akis atsistoja aiškus 
veidai asmenų, kurie dar 
jaunatvėje pradėję atgimi
mo darbe eiti savu, aiškiu 
keliu, to kelio laikėsi ir per 
visą savo gyvenimą ir mu
sų tautos gyvenime išvedė 
gilią ir savo basanavičinę, 
kudirkinę, jablonskinę, tu- 
minę ar kitą kokią vagą, 
kurios jau nebesupainiosi 
su kitų vagomis-vagelėmis 
ir dėl to ir patys tų veikėjų 
vardai, nepriklausomai nuo 
to, ar mes sutikdavome ar 
nesutikdavome su jų kitais 
darbais, visiems mums yra 
vienodai brangus, o iš jų 
darbų, laimėjimų ir nusivy
limų mokosi jaunoji musų 
karta mylėti savo žemę, sa
vo tautą, savo praeitį, ima 
iš jų pavyzdį, kaip reikia 
kovoti už savo dabartį ir 
ateitį.

Bet greta jų, beveik kiek
viename žingsnyje susidu
riame ir su Dr. J. Šliupo 
vardu. Visas atgimimo dar
bas yra pinte perpintas ir 
Šliupo veiklos, kalbų, dar
bų, raštų. Tiktai, koks 
skirtumas—jis amžinai su 
visais ar prieš visus kovo
ja, kelia spaudoje ir gyvu 
žodžiu didžiausius lermus, 
puola kitus ir pats kone vi
sų yra puolamas, tačiau at
rodo, jei anais laikais jo 
nebūtų, jei jis nebeveiktų, 
tai ir pats gyvenimas ir pa
čios tos kovos butų daug 
blankesnės, ne tiek įdo
mios, ne tiek įvairios, pa
mokomos, o gal ir ne tiek 
sėkmingos.

Tai koki, pagaliau, jo ro
lė Lietuvos visuomeniniame 
gyvenime? Už kokius nuo
pelnus mes visi—jo šalinin
kai ar priešai, jo gerbėjai 
ar keikėjai—jį minime, jam 
jau mirus, ir minėsime tol, 
kol bendrai domėsimės sa

statomos, nepripažino jokio, 
nei dangiško, nei žemiško 
autoriteto.

Bet koks tai per anai-, 
chistas, kuiis keletą desėt-i 
kų savo paskutiniųjų gyve-i 
nimo metų kūrė bankus, 
spaustuves, kitas įmones, 
statė sau namus? O perė
jęs per daugumą Lietuvos 
visuomeninių srovių, buvęs 
ir anarchistas, ir socialistas, 
ir liaudininkas, pabaigė ji 
tautininkų eilėse, susigyve
nusiu ir palaikiusiu Lietu
vos autoritarinį režimą. Tai 
gal tai buvęs koks pavėjui 
;ik plaukiantis keleivis, pa
sukęs ten, kur vėjai putė, 
dėl karjeros, dėl pelno?
Net patys didžiausieji jo 
priešai,—o tokių jis turėjo 
visados daug daugiau, kaip 
draugų ir šalininkų,—nie
kados jam nebūtų galėję 
pgnašaus priekaišto daryti,
nes jo nuolatiniai politiniai slypi tikroji Šliupo rolė— diferencijuota 
svyravimai, nuolatiniai šuo- jis buvo savotiškas visuo- kovojančia už laisvą ateiti, 
liai iš vienos stovyklos į ki- meninis fermentas, tam tik- Daugelis šukių, dar anais 
tą, buvo-tik išdava jo ug- ros mielės, kurios pateku- laikais pirmojo Šliupo mes 
ninio temperamento, jo sa- ---- - ’ * -

XI MARINO BADU SAVO KŪDIKĮ

Yra visokių žmonių, šita pora. Guy Scielzo (laiko sudė
jęs rankas) ir jo žmona traukiami teismo atsakomybėn 
už numarinimą badu savo trijų metų kūdikio ir už nepri- 
žiurėjimą keturių melų dukrelės. Kaltininkas uždirba 
per savaitę 75 dolerius.

i tad už sveikinimą ir linkėjimus AR MUSU ČIA
; taip pat nuoširdžiai sveikinu -T.---------
, tamstą savo ir žmonos vardu
i su ateinančiomis šventėmis lin
kėdamas geros nuotaikos, svei- 

' katos ir ilgiausių metų. Man

MILIONAS?

visuomene,

votiško egotizmo, kuris jam 
leisdavo teisinga laikyti tik 
jo vieno nuomonę, ir kai tik 
kas iš ano laiko bendradar
bių ar pakeleivių su ta nuo
mone nesutikdavo ar jai 
pasipriešindavo, jis tuojau 
visus siuntė velniop ir nu
keliaudavo kitur, tik senoje 
stovykloje palikdamas savo 
ryškius pėdsakus.

Gal būti labiausia pasto
vi jo gyvenimo linija buvo

sios t tylia, ramia vaga tų, jo tarpe suformuluotas 
plaukiančią visuomenės reikalavimas valstybinės 
srovę, paversdavo ją kun- Lietuvos nepriklausomybės, 
kuliuojančia, putojančia ano laiko žmonėms dažnai 
medžiaga, iš kurios prade- atrodė tik gryna fantazija, 
davo į visas šalis tyškėti pripuolamu žodžiu, mestu 
įvairios atžalos; paversda- vien iš poleminio įsikarščia
vo savotišku visuomeniniu vimo. bet ateities įvykių 
kriokliu, kuris pradėdavo raida parodė, kad tai nere-

kau senosios aisčių žemės sūnų, 
kaip nusipelniusį Amerikos vei
kėją. varantį gilią kultūros ir 
civilizacijos vagą. Tegul tos 
nenuilstamos pastangos atneša 
tamstos asmeniui ramaus pasi- 
tenknimo vaisių, o musų išei
vijai lai bus šviesiu pavyzdžu, 
kaip reikia gyventi ir dirbti. 
Jus didžiai gerbiąs—Mikolas 
Mažeika.”

Gavome ir nuo tų, kurie 
čia atvyko, bet neapsigyve
no, kitur išvyko:

“Didžiai Gerbamas Pone Jen
kins: Rašau, bet nežinau ar su
lauksime atsakymą. Gal jus 
taip supykote, kad nenorėsite 
daugiau mumi pažinti. Prašy
tume jumis labai, kad nepyk- 
tumėt. Jus buvote mums toks 
geras, kaip tikras tėvas, to mes 
niekados nepamiršime. Jeigu 
sulauksime nuo jūsų atsakymą, 
tai tada jau tikrai žinosėm, kad 
jau nepykstate.* . . . Mudu su 
Alfonsu abu linkime jum lai
mingų 1950 metų.—Janina ir 
Alfonsas Zdancevičiai.”

lies, be abejo, taip, nes vi
sas jo gyvenimas buvo ne- vime areliginės ai antireli-

sukti naujus, ligi to laiko tai buvę pranašingi tikrovės 
tyliai besilsinčius ratus. Jo įspėjimai. O kitų jųjų kon- 
dažnai neigiamoji veikla iš- kretingumas, pavyzdžiui, jo 
šaukdavo teigiamą prieš- motivavimas valstybinės be
veiksmį, ir tai pagreitinda- tuvių ir latvių vienybės rei- 

jo laisvamanybė, bet ir čia Į vo normalę visuomenės di- kalingumo, tiktai dabarties 
ji buvo labai vingiuota, sa-! ferencijaciją. tos lietuvių laiku mums jau neatrodo 
votiška, šliupiška. Tik į jo • visuomenės, kuri pradėjusi fantazija.
gyvenimo pabaigą ji gavo! pulsuoti vien svajingomis štai. kur, kaip atrodo, 
labiau pazitivinį antspalvį 
jo Lietuvoje sukurtoje Eti
nės Kultūros Draugijoje, 
bet šiaip labiausia reiškėsi 
ne tiek teoriniame pamata

akimis žiūrėdama į garbin- gludi šliupo paslaptis. Ją 
gą praeiti ir kaip susitaikiu- bus galima suprasti, tik ar
si su savo liudoa dabartimi, čiau susipažinus su paski- 
žymia dalimi šliupo ▼ciklo^ įais jo gyvenimo ir veiklos 
išdavoje virto organizuota, etapais.

Atsakymo ligi šiol nesu
laukė, nei jie, nei kiti, ir ne 
todėl, kad pykčiau, o todėl, 
kad prislėgtas eibėmis ne
atidėliojamų darbų, kurių 
nieks kitas, bet pats turiu 
atlikti. Dėl jų atvykimo bei 
išvykimo man asmeninės 
naudos, nei žalos, nebuvo 
jokios. Amerikoj niekas 
nieko dykai negauna, pra
gyvenimas reik kiekvienam 
savo triusu pelnyt. Kiek 
laiko sueikvota šalutiniams, 
sakysim, dipukų, reikalams, 
tiek reikėjo dapildyt kas 
dieninėj užduoty viršlai- 

ištisą metą nebuvo

Lietuviai dažnai mėgsta 
sakyti, kad Amerikoje yra 
"milionas lietuvių.” Kaip, 
iš tikrųjų yra su tuo “mi
lionų”? Ar lietuvių čia yra 
tiek, ar tai tik tuščias pasi
gyrimas?

Atsakymą į tą klausimą 
galima rasti “Keleivio” 
kalendoriuje 1950 metams, 
kur yra paduodami skaičiai, 
kiek kuriais metais lietuvių 
atvyko į Ameriką ir kiek 
grįžo iš Amerikos į Lietuvą. 
Skaičiai sudaužo į šipulius 
visą tą “milioną” ir parodo 
tikrą skaičių Amerikos lie
tuvių, tiek ateivių, tiek ir 
čia gimusių. Naudinga su 
tuo’ straipsniu susipažinti 
visiems, kuriems rupi suži
noti teisybė apie lietuvių 
skaičių Amerikoj.

Be to, kalendoriuje yra 
daug visokių skaitymų, pa
tarimų, informacijų, saulės 
ekėjimai ir nusileidimai ir 

gražių eilių. Kaina 50 cen- 
;ų. Užsakymus prašom siųs- 
i:

“Keleivi*”
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.

ALIO! IR VEL
“SKAUTŲ AIDAS”!

nutrakstamas darbas lietur 
vių visuomenei ir tos visuo
menės tarpė, bet . . . kokios 
jis buvo krypties? Socia
listas? Ilgai jis save tokiu 
laikė, nors per visą savo 
amžių, be populiarių brošiū
rų, nėra paskaitęs nei vieno 
socialistinio mokslo veikalo 
ir nieko, be straipsnių laik
raščiuose, tais klausimais 
nėra pagrindinio parašęs 
Tiesa, jis vienas pirmųjų 
skelbė lietuviam socializmą 
dar prieš “Aušrą” ir “Auš-» 
ros” laikais, buvo vienas 
kūrėjų ir Amerikos Lietuvių 
Socialistų • Sąjungos, bet 
paskiau pats griežčiausiai 
prieš tą patį socializmą sto
davo. Anarchistas? Taip, 
kurį laiką ir jis pats save 
tokiu laikė, keletą metų re
dagavo laikraščius, kuriuo
se buvo spausdinama ir ne
maža anarchistinių straips
nių, ir, imant vulgarinį 
anarchizmo supratimą, jis 
per visą savo gyvenimą ir 
liko savitas “anarchistas,” 
kuris be savo nuomonės,

vo dar nesena praeitimi, sa- atitinkamo dienos ūpo nu-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”

636 East Broadsray, South Boston 27, Mass.

ginės pasaulėžiūros ir jos 
propagavime, kiek puoli
mais dvasininkų ir kitų ti
kybų atstovų už jų tikrai ar 
tariamai nesuderintą su jų 
religija asmeninį gyvenimą, 
be to apibendrinant ir tai
kant visiems pavienius tik
rus faktus.

Bet ir šiaip jis ne tiek čia 
kovojo su religijomis ar 
dvasininkais, kiek su kuni
gų gaspadinėmis. O ir to
ji jo laisvamanybė nevisa- 
dos buvo nuosaki, nes ji 
jam nesukliudė ir savo dar 
1886 metais išleistam ele
mentoriui pridėti katekiz
mą, kuriam nieko negalėtų 
prikišti nei stropiausioji 
dvasinė cenzūra. Ji nesu
kliudė jam pačiam vienam, 
o paskui su kun. A. Burba, 
organizuoti • pirmąsias Ame
rikos lietuvių katalikiškas 
parapijas, kurios tik šliu
pui Ameriką apleidus pra
dėjo virsti jau nebe lietu
viškomis, bet angliškomis. 
Nesukliudė jam nueiti net 
pas patį kun. Burbą išpa
žinties.

Vis dėlto jis, be abejo, 
buvo vienas veikliausiųjų, 
jei ne pats veikliausias, lie
tuvių visuomenės darbinin
kas, ypač laikotarpyje nuo 
1883 metų ligi 1920 metų, 
t. y., pačiame reikšmingiau- 
siame lietuvių tautos atgi
mimo laikotarpyje; jis įsi
jungdavo į kiekvieną lietu
višką politinį ir.visuomeni
nį pozitivų darbą, bet nei 
viename darbe jis ilgai ne
ištverdavo ir tuojau persi
mesdavo į kitą, dažnai visai 
priešingos krypties, by tik 
lietuvišką. Jis buvo vienas 
žymiausių lietuvių visuo
menės veikėjų, bet jos tie
sioginiai neorganizuodavo,

Vermortto Farmose
nė vieno šventadienio, nei
gi nedėldienio liuoso—pa
miršta kas yra poilsis.

XXV jį Methuen, Mass., viešna- 
gėn; iie stengėsi urnai pa
tirt. kas pasidarė. Pargry- 

Praėjo didžiosios šven- žęs jiems paaiškinau, ką 
tės, jos praėjo gražiausioj reiškia lietuviams kūčių va- 
nuotaikoj. Kalėdų išvaka- karas ir šeimos nuotaika.
rėse mus naujakuriams ku-i Apsikeitėm Linkėjimai* 
čių stalas gal nebuvo sienų į
padengtas, prie stalo nebu- Švenčių proga aplaikiau 
vo žilgalvių tėvelių, aplink nuo kiekvieno tiksliai pa- 
stalą brolių ir seselių. Ne- rinktą atviruke sfl širdin- 
buvo močiutės darbščiom giausiais linkėjimais. Labai 
rankom rūpestingai paga- malonu buvo gauti lietuviš- 
mintų skanių valgių, nebu- kas atvirukes, kurių turėjo 
vo maldos nei šeimyninės atsivežę ir šia proga man 
nuotaikos, kaip prieš dešim- prisiuntė. Viena jų skamba 
tį metų senoj tėviškėj. Bet sekamai:
ilgi nebuvo skausmais su- Per Ka|ėdas toksai laikas_ 
spautos Širdies, kur tik asa- Diiaui-ias senas, šoka vaikas, 
ros riedėjo nėr veidus, kaip Kuo gražiausiai pasirėdo. 
prieš penkius metus trem-i Užsimiršta vargai, bėdos, 
tvje ir ligi pernykščių šven- Tad ir šokim, tepagroja.
Čių drėgnuose lageriuose Kaip kadaise Lietuvoje. 
Vokietijoj. Čia kiekvienas
jautė *po savo kojom pašto- ’ 
vaus įsikūrimo kietą žemę j 
su užtikrintu rytojum, kur

Kalėdų Atbalsiai

Kita skamba:
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

ateities laimė jau šypsosi 
kiekvienam į veidą—žinom, 
kad gyvenam, ir pirmas 
Kalėdas jau švenčiam Ame
rikoj.

Dar viena, rūpestingai 
gabia lietuvio ranka nu
piešta. labai puikus vaiz
das—lietuviškas dailės kū
rinys ir atitinkamai įterpti 

Beje, buvo ir tokių prie-į šie žodžiai: “Linksmų Šv,
tikiu (neminėsim vardo nė į Kalėdų ir Laimingų Naujų 
pavardės): Dipukas kūčių j Metų.” 
vakare prisėdęs prie stalo, 
kupinai apkrauto skaniais
valgiais, giliai užsimąstė, 
susijaudino ir tiek susigrau
dino, kad negalėjo nė kąs
nio nuryti ir nieko net pa
ragaut—-tik apsipylė ašaro
mis ir nuėjo.

Skaitau už garbę pažy
mėti, kad mus neužmiršo ir 
švenčių proga teikėsi šir
dingus linkėjimus atsiųsti 
vyriausias dipukų preziden
tas (BALF’o), kun. Dr. J.

Buvo gražumu prašyta ir 
•etkarčiais aštriai pasakyta 
tik todėl, kad kitiems ne
pakenkus, juo daugiau teik
ti progų kiekvienam lietu 
viui patekti į Ameriką. Tai 
ir viskas.

Šiomis dienomis atvykęs 
Vincas Luiza džiuginančiai 
sakė, kad jau neperdau- 
giausia lietuvių tremty be 
liko, kone visi jie turi ga
rantijas, tik laukia galutino 
persijojimo ir sėst į laivą— 
tai smagiausia žinia, kokią 
esame gavę.

Mus dar apie 30 garanti
jų krivūlėje ir laukiame at
vykstant tiek šeimų. Kac 
nesusidarytų bent kokių 
kliūčių, čia esančius dar 
kartą prašome pakentėti 
esamose vietose—jau neto 
liausią, atitinkamai pain 
formuosime ir už paklusnu 
mą padėkuosime. Visi 
džiaugsimės bendrai nu 
veiktais darbais. Bet ran 
kų nenuleisime, kol mus tė 
vų žemė, mus tėviškė nebu 
išlaisvinta iš kruvinųjų bu 
dėlių vergijos.

SHELBURNE, Vermont 
Charles Wilcox sodybon 
atvyko Vincas Luiza, 26 
metų, žmona Bronė, 29 m., 
ir jųdvejų Reimontukas 3 
metų. Vincas paeina nuo 
Mariampolės, Bronė nuo 
Rokiškio, tuokėsi tremtyje 
ir kūdikis ten gimė. Kalė
das šventė laive, o Naujus 
Metus jau Vermonte. 
Džiaugiasi laimingai atvy-

Tremties spaudai gęstant 
Vokietijoje, sustojo ir jau
nimo pamėgtas “Skautų 
Aidas.” Persikeliant lietu
viškai skautybei į užjurius, 
energingomis Kanadoje at
sidūrusių skautų pastango
mis, ir vėl gimė laikraštis 
“Skautas.” Jam leisti bu
vo įsigyta savoji spaustuvė
lė, ko dar nebuvo lietuviš
kosios skautybės istorijoje 
nuo pat 1918 metų. 1949 
m. toje spaustuvėlėje išėjo 
keturi “Skauto” numeriai. 
Pirmieji “Skauto” žingsniai 
yra sunkus, tačiau Kanados 
lietuviai skautai ątkakliai 
pralaužė ledus, o dabar te
reikia, kad jų darbą parem
tų viso pasaulio skautai-tės 
skaitlingomis prenumerato
mis ir rašiniais. Čia pir
mieji turėtų būti Ameriko
je gyvenantieji skautai ir 
skautės.

Viena iš vėliausių naujie
nų—skautiškasis laikraštis 
nuo naujųjų metų (1950) 
vėl bus varlinamas “Skau
tų Aidas.” Redakcijos ir 
administracijos adresas: 
Rūta, P. O. Box 78, Rod- 
ney, OnŲ, Canada.

Sesės skautės, broliai 
skautai ir mieliejji skautų- 
čių bičiuliai, prisiminkite 
musų spaudos Šukį: “Kas 
neskaito ‘Skautų Aido’— 
tuojau matosi iš veido!”— 
ir ateikite talkon. Gera.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

Šeimininkai B- K(“; .,ir ^natorius | kę ir įsikūrę.
labai nustebo ir pradėjo i (,eor£e 1 '
klaust, kas atsitiko, kas pa- Kurie neturėjo tinkamų 
sidarė? Bet negalėjo nie- atvirukų, tai tie parašė la
ko išklaust. Kaip papras- bai gražius laiškus. Vienas1 

o kiti jį net vadino ir dez- ^i- šaukė mane, bet nega- tokių skamba sekamai, 
organizatorium. i Įėjo dasišaakt, nes ir aš bu- ♦♦(Urbiamas Pone Antanai:

___ ______________  -_ __  >• VI-ilnniui

A. Jenkins.

vio
Laikas užsisakyti “Kelei 

Kalendorių 1950 me
tams. Daug skaitymų ir in

Bet čia, kaip atrodo, ir'vau išvykęs pas savo žmoną “Maloniai dėkuodamas tems-į formacijų. Kaina 50 centų.

Musų prieteliai, atsinaujinda
mi laikraštį čr užsisakydami ka
lendorių 1950 metams, prisiun
tė ir dovanų laikraščio sustipri
nimui. ’

Prisiuntė po $1.50 J. Kupre- 
vich iš Chicago. Ilk. VI. Karpa
vičius iš Easthampton. Mass.. 
ir Mrs. O. Laužikas iš Bridge- 
water. Mass.

Po $1 prisiuntė S. Mozurai- 
tis iš Montreal, Canada. ir P. 
Stakėnas iš Calgary. Altą. Can
ada.

Po 50 centų atsiuntė: Mrs. 
Zina Songaila iš Chicagos. \V. 
Gudonis iš Waterbury. Conn., 
D. Kaulakis iš Laportc. Ind., 
J. Ladvga iš Chicagos ir A. 
Pilvinis iš Lawrence, Mass.

Visiems tariame širdingų 
ačiū.

John Passick iš Hoųuiam. 
Wash.. prisiuntė eilinę prenu
meratą. užsisakė kalendorių ir 
-skyrė $6.50 tremtiniams su
šelpti. Ačiū.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Šviesiaplauke Paviliojo Juodveidį
Washingtone pasidarė ne- Ne tiktai turtinga, bet ge- 

paprasta sensacija, kuri nu- rai išrodo, gražaus suclėji- 
aidėjo jau per visą Amen- mo, dailaus veido ir aukšto, 
kos spaudą. Miss Ruth mokslo cenzo. Ji yra bai- 
Weyland, žymi federalinės gusi \Viliiam Jeuell’o kole- 
valdžios advokatė ir daili giją Missouri valstijoj, Min- 
šviesiaplaukė, susidėjo su nesotos Universitetą ir tei- 
vedusiu juodveidžiu komu- sės mokyklą Chicagos l ni- 
munistu, Leslie Peny, pra-1 versitete.
dėjo pirkti jam dovanas, jis Taigi visi dabar kelia 
pradėjo lankytis i jos butą klausimą, kodėl tokia graži 
ir ji susilaukė kūdikio. ir mokyta mergina susidėjo 

Dabar to juodveidžio1 ve.<iusiu J^dveidžiu ir 
moteris, Mrs. Olive Peny, 5Ugartinp Re tikuti ge;ą la
iškėlė p-lei Weyland bylą. v? xar^a- ^et ^ugiiove n 
reikalaudama iš jos $50,000 savo ateiti. Nejaugi 
atlyginimo už paviliojimą 11 >u>1!a:'-; >au
jos vvro. Ji nori gauti i -
$25,000 už netekimą savo pasirinko juodi, n _ 

vedusi;
Kai kas spėja, kad šitokį' .

pasirinkimą jai galėjo pa- , , . ... . _ , ....
„ diktuoti komunistinės sim-1 balne,dzui. Juodvęidziams 

ne-'*vra atskiros mokyklos, at-

rrrnyis, so. boston

KVĖPUOJA PER TRUBEI.Ų GERKLĖJE

<

Philadelphijos ligoninėj guli dvejų metų ligonis. I^rs 
Hanse n iš Oslo, Norvegijoj. Jis atvežtas gydyti. Vaiku
tis negali kvėpuoti per burną ir kvėpuoja per sidabrinę 
trubelę gerklėje (parodyta vilyčių), šalia jo lovos stovi 
motina.

išgaruotu, dapilk daugiau.
' šitas pudingas valgomas 
karštas. Valgant ji patar- 

; tina užpilti lemono sosu.
kuris daromas taip:

4 šaukštai cukraus.
2 šaukštai komų krakmolo.
1 lemono sultis.
2 puodukai vandens.
Truputis sviesto ir nutmego.

Sumaišyk krakmolą su 
cukrum, supilk lemono stilti 
ir truputi šalto vandens:

Įpilk verdančio 
Dabar pavirink

ant lėtos ugnelės iki sutirš- 
tės. Nukelk nuo ugnies, 
Įdėk truputi sviesto ir nut- 
mego. Sosas bus gatavas.

ANTANAS ŠKĖMA:

Ligoninėje
su užrašu

ištrinti
vanden*

ir

Kodė! 
dargi!

vyro meilės, o kitų 25,000;
“už paleistuvavimą” su jos 
vyru.

Pabrėždama, kad ji ir jos .. . .
vyras yra juodveidžiai, Mrs. PanJ°- juooveidz.am;
Peirv sako, kad advokatė j* -x’;a Ūa!1_ama diaugaujant i skiri autobusai ir tt. Bet

Kongreso\Vevlend sugriovusi jos šei- r“u *ontluni>taiy . .
komisija priešvalstybineimą pirkdama jos vyrui au

tomobilius ir kitokias bran
gias dovanas, užrašydama 
jam savo testamentą ir "pa
leistuvaudama su juo Įvai
riais laikais ir Įvairiose vie
tose.”

Visa to pasekmės buvo

veiklai tirti dar 1044 metais 
yra apkaltinus ją dėl dar
bavimosi su komunistais. 
Ar ji prigulėjo jų partijai, 
nebuvo aiškiai irodvta. bet 
buvo gerai žinoma, kad ji 
veikdavo tokiuose komuni

kai Henry M’allace, komu
nistų kandidatas i preziden
tus, atvažiavo anais metais 
i Miami miestą kalbėti, tai 
tvarkai vesti ir meninei 
programai pildyt buvo pa
statyti visi juodveidžiai. 

, Tai buvo savotiška demon- 
straciįa prieš "baltąją bur-

tokios kad 1948 metų rug- *ų.. Ir'T**'JT<UŠ- - 
sėjo mėnesi p-lė Wevland • na"' ra\." 
pagimdė jos vyrui sūnų. " ;;;. .. 
kuri pavadino “Perrv-Wey- 
land’"’ ’ ' ©^azseijes

"nekaltais" vardais.

Associa 
Lauyers 

panašiose jų 
pavadintose! 

Jos

Inter- zut21^;Taigi gali būt, kad 
pat yra nusiteikusi ir 

. p-lė VVeyland.

taip
šita

P-lės Weyland kaimynai, į
kurie gyvena tuose pai na- n™y‘etas juodveidis Peny 

vra juodukų komunistų or-gyvena tuose pat 
muose, sako, kad prieš pus
antrų metų ji parsinešusi 
sau vaikuti ir sakiusi, kad į 
gavusi ji iš kitų tėvų įsisu- 
ninti. Kaimynai nieko sau 
iš to nedarė.

Kaip teisininkė, VVeylan- 
daitė turi labai gerą repu
taciją tarp Washingtono

ganizacijos vadas.
Taigi išrodo, kad p-lė 

Weyland yra susijusi su ko
munistais. o komunistai vi
sada kalba už juodveidžiu

Kur Siųsti 
BALF’ui Drabužius

Jau ne karą šiame sky
riuje buvo aiškinta, kur rei
kia siųsti BALF’ui drabu
žius. Bet skaitytojai greit 
viską pamiršta ir vėl klau-rase. kad tuo budu paro-1 x ,

džius panieką "baltajai bur- "Ia' ai^a atsiunčia drabu 
žuazijai,” kuri juodveidžiu 21.u> murn>- Seniau kelis to-
neapkenčia. Savo laiku Chi-n!u>. 'luntinius perdav em 

■ vietiniam BALr o skyriui 
į ir viešai pranešėm, kad

paprastai j liave su juodveidžiais. Bu- (R augai ateity tokius siunti-
1 1 mus adresuotų tiesiai į

advokatų. Ji yra federali
nės valdžios pasamdyta cagoje ir mūsiškiai komu- 
prie National Labor Rela-Į nistai buvo labai susibič-iu- 
tions Boardo ir paprastaiĮ liavę su juodveidžiais. Bu- 
argumentuoja NLRB bylas vo rašoma laikraščiuose,.
prieš Vyriausiąjį Tribūno- kad kelios lietuvės komu- . 0 indeli, nes tai su 
lą (Supreme Courtą). Jiįnistės ištekėjo už juodvei- ' kupins ne tik daug laiko, 
gauna $9,000 algos metams džių ir susilaukė juodų vai- lr persiuntimo lesąs, 
ir gyvena ištaikingame kų.
apartmente prie Connecti- Daugiausia juodveidžiai 
eut Avenue. Mrs. Peny sa-: yra neapkenčiami pietuose, 
ko, kad jos vyras vaikščio-Į Floridoj iuodveidis negali 
davo į tą apartmentą per, būt policininku, nes butų 
užpakalines duris ir dažnai baisus Įžeidimas baltajai . . . . .
tenai viešėdavęs. Tariant rasei, jeigu juodukas areš- RU'iŲ?tas tiesiai j Brookly- 

nusikaltusi baltveidi. ?aI butų nuėJęs uz k<>

Bet ir tas nieko negelbėjo. 
Prieš Kalėdas vėl gavome 
didelį drabužių siuntini iš 
Byesville, Ohio. Paštas iš 
tenai Į Bostoną kainavo 85 
centus. Jei siuntinys butų

iuodveidės žodžiais, Miss 
Weyland yra “labai turtin
ga merga.”

rasei,
tuotu

' Juodveidžiai 
net maudvtis

JAUNA LIGONI GAUNA DAUG LAIŠKŲ

Trylikos metu mergaitė, Ruth Miller. susirgo kaulų vėžiu 
ir daktarai jai nuplovė koją. Mergaitė pirma sakė, kad 
ji geriau mirs. bet neduos kojos piauti, bet vėliau sutiko. 
Po operacijos ji guli ligoninėj ir kadangi apie jos nelaimę 
Imto rašyta spaudoje, tai ji gauna daug raminančių laiš
kų Ir pradeda apsiprasti su savo nelaime.

K Y AI LAS IR IŠMINTINGAS 
Klausė kvailas 
Išmintingo,
Kam tau protas 
Reikalingas,
Jeigu turint 
Laimės svarą 
Žmogus gali 
Būt laimingas?
Išmintingas 
Ant to tarė:
Kas i laimę 
Šitaip žiuri,
Tas juk proto 
Ir neturi.
Tas tamsunas,
Tas ir kvailas,
Kaip čebato 
Juodas aulas.

.VALGIAI

tenai nedali |^^us centus- Tada mums 
kur maudosi ne^utU reikėję jį peradre- 
___________  st oti ir pirkti pašto ženkle

lius. kad persiuntus į BALF 
sandėlį. Tai visai bereika- 

į lingas dai bas ir išlaidos.
Drabužiai tremtiniam yra 

labai reikalingi. Tūkstan
čiai senelių, ligonių ir naš- 

I lių su vaikais niekuomet 
negalės iš Vokietijos išva

duoti. Jiems labai reika- 
i lingas maistas, vaistai ir 
drabužiai. Visas aukas ir 
drabužius siųskite tiesiai į 
BALF’a adresu:
United Lithuanian Relief
Fund of America, Ine., 

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

(Tęsinys) i bais
\Volfgango kaimynystėj \viederkam”), bet

lietuvaitė Rita. Tėvai klinika, jis ir taip pavėlavo
mažytę pavadino penkiolika minučių. Pen- 

liekna, trapi, ir kiolika minučių nejuokai

“Als ich 
jo laukė

į.CUU 
ją tiar
Siiiil a. Ji
.c.- akys skaisčiai mėlynos.! šiandieniniame gy venime,
Smilgai šešeri metai. Ji 
gali \ aikščioti. Prieš

ne
ri v i

KLAUSIMAI IK
ATSAKYMAI

Ar Amerikos Indijonai'
Turėjo Naminių Gyvulių?

Kiek yra žinoma. Pietų 
Amerikoje indijonai turėjo 
prisijaukinę tik du gyvuliu.
Vienas jų buvo lama, darbo 
gyvulys, panašus Į kupra
nugari. tik be kupros ir ma
žesnis už tikrąjį kupranuga
rį: o kitas, tai Peruvijaus 
alpaka, panašus i ožką. Ki
tokių gyvulių nei paukščių 
pas juos nebuvo. Buvo 
Amerikoj kalakutų, bet tai 
buvo laukiniai paukščiai 
(Floridos giriose ir dabar 
yra laukinių kalakutų). Vi
si kiti dabar turimi Ameri
koje naminiai gyvuliai ir 
paukščiai buvo atgabenti iš 
Europos ir Azijos. Įdomus 
dalykas, kad yra žinoma,
jog Amerika buvo laukinių! rankas. Rankos beprasmiš- 
arklių ir kupranugarių “lop-Įkai sukiojo pustuštį puode-

ditnas jai blogai išpiovė 
glaudas. Pašnabždomis li
goninės seserys nutarė: 
naujasis chirurgas pernelyg 
skubėjo. Mažytė smarkiai 
kraujuoja.

Iš viso, tą dieną nebejau
nas daktaras buvo išsiblaš
kęs ir neramus. Jis aiškiai 
nervinosi, pirmą kartą ope
racijos metu. Chirurgas 
Mahle tą dieną nustojo 
žmonos. Ponia Entrautel 
Mahle nebaigė gerti rytme
tinio kavos puoduko. Jos 
laibi, kadaise elegentiški, o 
dabar grubus, suskilusiais 
nagais pirštai virpėjo. Po
nia Entrautel išspaudė:

—Aš išeinu.
Chirurgas nesuprato žmo

nos. Jis pabaigė kimšti pyp
kę ir susirūpinęs darinėjo 
žiebtuvėlį. Akmenukas blo
gai skėlė.

—Aš išeinu,—pakartojo 
ji, ryškiai ir sausai tarda
ma žodžius.

—Kur? — pagaliau pa
klausė jis ir nuo staiga už
siliepsnojusio žiebtuvėlio

ir chirurgas Mahle perba
lęs, atsegtu paltu nudardė

jo laiptais i gatvę.
Klinikoje jis skubiai iš

rovė apšašusiam Frieui ade- 
noidus ir beviltiškai parei
kalavo tęsinio.

Sesuo Roza atvedė Smil
gą. Smilga draugiškai nu
sišypsojo. Ištysęs veidukas 
laukė maloniu žodžių. Tė
vai ją pratino Į gyvenimą 
žiūrėti šviesiom akim. Ne
malonumai laikinis daly
kas. Jeigu susimušei koją, 
reikia trupučiuką padainuo
ti, ir skausmas dings, kaip 
nebuvęs. Verkti kažin ar 
apsimoka. Verkia tik ne
geri vaikučiai, ir po to 
jiems dar daugiau skauda. 
Jeigu žaizda rimtai gėlė. 
tėvas labai juokingai strik- 
sendavo po kambarį ir tai 
turėjo vaizduoti baletą. Mė
lynos akys išsunkdavo tik 
keletą ašai-ų. Jas išdžiovin
davo šypsena ir skardus 
juokas. Ir iš viso Smilga 
pažinojo tik gerus žmones. 
Tėvai saugojo nuo piktųjų, 
o išdykę berniukai mokyk
loje, mėgstą stumdyti ma-

nukreipė žvilgsni į žmoną. žas mergaites ... tai juk 
Jis tik dabar pastebėjo iš
siplėtusias akis ir neramias

rinė,” bet kažkokiu budu! ii. Mahle

Šildytas Vynas I
Žiemos laiku, kai šalta, 

gerai pasidaryti šildyto vy
no. Jis daromas taip:

’/2 puoduko cukraus, 
puoduko vandens.

1 lemono sultis ir žievė.
Lazdelė cinamomo.
10 gvazdikėlių, 

i Bonka portvaino.

šitie gyvuliai pateko į ki
tus žemynus pirma negu čia 
atsirado indijonai. (Indi
jonai
Azijos 
•ii

Japoniškas Don Žuanas

truputė’}
bo, bet tuojau nustebo taip, 
kad pamiršo brangų rytme
tini durną. Ponia Mahle 

atėjo Amerikon iš į atsistojo staigiai ir raiškiu, 
per Beringo sąsiau- kiek melodramatišku balsu 

paskelbė:
—Aš išeinu iš namų. Pa

lieku tave!
Viskas paaiškėjo. Šitas 

Reiberis turėjo automobili. 
Šitas Reiberis varė biznį 
neaiškiom prekėm ir rytais 
galėjo pasiūlyti moteriai 
tikrą pupelių kavą, tokią 

i pat, kokią kadaise gėrė 
Mahle kadaise va-

Iš Tokio pranešama, kad 
tūlas Moriguči, 31 metų am
žiaus japonas,. 14 mėnesių 
laikotarpy vedė 15 mergi
nų. Ir viskas klojosi sklan
džiai, iki nepaėmė jį pa- 
gunda vieną savo “prisie-; j,ah,e
gų apvogti ir pabėgti. Ji 
buvo turtinga

Sudekit į vandenį cukrų, 
lemono žievę, cinamoną, 
gvazdikėlius ir 
10 minučių. Perko:
pilkit lemono sultį ir vyną, i tuojau šitą ' don žuaną - ,darbjs buv0 mcnkas, 0 po
li- uzkaiskn. Bet nevinnkit gavo ir pastate prieš teis iu Entrautel nebelepino 
su vynu. kai tik bus kars- mg- Teisme jisai pnsipazi- dvi paklufnios tarnaitės.
ias, tuoj nukelkit nuo ug- n<> vedęs jau lo jaunų mer- __ i... k„u.. i__ _
nies ir duokit puodukuose ginų. tik negalėjo atsiminti
gerti. Ant viršaus galima visų jų vardų, 
padulkint truputį trinto

dinosi Gamperiu ir puikiai
J.S išviliojo is jos 20.000 je- «- jj$ s, kita .
nų u- d.ngo su ta.s p.n.ga.s.1^ kur jo njekas 

pay^nkit,. Apvogtosios tėvas piane- jnojo „„ kavos ,ai.
toskit, su-;se apie tai policijai, kuri,. ITŽ.kai išgaravo amžinai. Už-

d?’i darbis buvo menkas, teis-; •'mos

nutmego.

TALKA
Brolau, še ranką, tau sunku; 
Abiem ir darbas palengvės. 
Gyvybės laimė sužydės,
Kur buvo pčrma nejauku.

Paduosim ranką ir kitiems,
Ir bus galinga mus talka; 
Tiktai suvienyta ranka 
Išganymą atneš

L. VRkavakaa.

Pudingas ii Duonos 
Turpnnų

Štai maistingas, gardus 
ir ekonomiškas pudingas, 
kuris patiks ne tiktai vai
kams, bet ir suaugusiems:
Puodukas senos duonos trupi

nių.
Du kiaušiniai.
Pusantro puoduko pieno. 
Šaukštas sviesto.
3 šaukštai orą učių marmelado.

Ištepk sviestu puodą. Pa
dėk eilę duonos trupinių, ei
lę marmelado ir vėl duonos 
trupinių, iki sudėsi visus 
trupinius ir marmeladą. 
Tuomet išplak kiaušinius, 
sumaišyk juos su pienu ir 
užpilk ant duonos trupinių. 
Duok pastovėti 10 minučių. 
Tuo tarpu užkaisk plates
niame puode vandens. Puo
dą su pudingu uždenk, įsta- 
tyk į verdantį vandenį ir 
pavirink valandą laiko. Jei 
vanduo apatiniame puode

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

DAUGĖLIENĖ

Jauna dainininkė, b a i f a s i 
Kauno konservatoriją, dabar 
gyvena New Hampshire vals
tijoj. Ji ateinantį sekmadie
nį dainuos literatūros Ir mu

Puikių rankų, baltų, lyg nu
tekančių rankų oda suplei
šėjo, pajuodo, ir pailgi na
gai nebemasino skaisčiai 
raudonu laku. Tai šaltas, 
tai šiltas vanduo bešeimi
ninkaujant. . . .

Ponas Reiberis glostė 
rankas prieš sučiupdamas 
visą kūną į glėbį, ponas 
Reiberis žadėjo prikelti 
praeiti. Gatvėje laukė šva
rutis “Opelis,” kitame mies
to gale—šiltas miegamasis

ne dideli žmonės!
Chirurgas Mahle stipriai 

spustelėjo Smilgos gerklę.
—Skauda, skauda!—aš

triai suriko Smilga. Šitas 
ponas (visus suaugusius vy
rus ji vadino “ponais”) bu
vo negeras. Jis nepaklausė 
vardo, nepaglostė plaukų, 
kaip kad daro gerieji po
nai. ir staigiai čiupo dide
lėmis rankomis.

—Skauda, skauda!
—Kas ji tokia?—sumur

mėjo Mahle ir kai išgirdo 
iš sesers Rozos "užsienietė 
lietuvaitė’ ’— pirmą kartą 
atydžiai pažvelgė i Smilgą. 
Ė, siaubas vaikų akyse— 
įprastas daiktas. Visi jie 
bliauna ir visi tuoj pamirš
ta. Mahle Įsmeigė aštrią, 
blizgančią adata į virpan
čią gerklę.

Nuo riksmo ir Įtampos 
Smilgos veidas pavirto rau
donu raukšlių raizginiu. 
Plonas riksmas, iau pana
šus į mušamo šuns cypimą, 
smigo Į ausų bubnelius.

Tada ponas Mahle prisi
minė savo žmoną.

Taip, taip ... po smūgio 
į veidą . . . panašu, panašu, 
panašu, panašu. . . .

Dar laiptuose bėgąs po
nas Mahle girdėjo riksmą, 
chirurgo stiprios rankos, 
ponia Entrautel ilgai bus 
paženklinta mėlynėmis. Tik 
jos širdis, tur būt, plaka 
džiaugsmingai. Niekas ne
matys laikinai sužaloto vei-

palaiminta tinginystė.! do. Švarutis "Opelis” veš
Meilės aktas tęsiasi keletą 
minučių, tik šitas nemalo
numas menkesnis už šiltą 
ir šaltą vandenį pakaitom. 
Ponia Entrautel priklausė 
abejingų meilės džiaugs
mams moterų rūšiai ir to
dėl taip patetiškai pareiš
kė:

—Aš išeinu iš namų. Pa
lieku tave!

; Šį rytą chirurgas Mahle, 
kaip ir mažasis Wolfgan- 
gas, pralaimėjo mūšį. Tie
sa, jis tvojo poniai per vei
dą ir sudaužė naivią porce
lianinę statulėlę (apsikabi
nę berniukas ir mergaitė

zikos popietyje So. Bostone. ' aštuonioliktojo amžiaus ru-

Entrautel į kitą miesto ga
lą, ir Reiberis, patenkintas 
gyvenimu ir savo verte, iš
kilmingai sukios automobi
lio vairą.

Chirurgas Mahle opera
vo. Chirurgas Mahle šla
pias, jis suprakaitavo visas, 
blogai, nemoksliškai opera
vo. Net sesers Rozos nu
blukusią nosį padengė 
smulkus prakaito perlai. 
Savo ilgametėje praktikoje 
ji matė pirmą kartą taip iš
kreivintą chirurgo veidą.

—Ponas daktare, ji už
springo krauju,—diskretiš
kai įspėjo sesuo Roza.

(Bus daugiau)
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Ils Plataus Pasaulio
Lenkai Tei» Koch’ą

Erich Koch, pagarsėjęs 
nacių “gauleiteris,” Ukrai-

Prancuzija ir Lenkija

Prancuzų-lenkų diploma
tinis “karas” tęsiasi. Pran

uos ir Lenkijos budelis, da^euzijos policija areštavo ir 
bar atvežtas į Varšuvą, kur išvarė iš Prancūzijos jau 75
jis bus teisiamas, kaipo ka
ro kriminalistas. E. Koch 
prieš karą buvo Rytprūsių

ancuzijos jau 
lenkus, o Lenkijos policija 
vėl areštavo dar 7 prancūzų 
piliečius. Diplomatinis ka-

gauleiteris, o karo metu jis ras kariaujamas ant eiliniu
šeimininkavo Lenkijoj ir 
Ukrainoj.

Suomijos Vyriausybė

Suomijos socialdemokra
tinė vyriausybė gavo parla
mento pritarimą savo pa
siūlymui pakelti darbinin
kų uždarbius 7 su puse nuo
šimčius. ši pirmadieni ir 
antradieni suomiai renka 
šalies prezidentą, laukiama, 
jog bus perrinktas dabarti
nis prezidentas.

Taika su Vokietija

šešios Vakarų valstybės 
kovo mėnesi laikys konfe
renciją ir tarsis apie užbai
gimą “karo stovio’’ su va
karine Vokietija. Konfe
rencijoj dalyvaus Amerika, 
Anglija, Prancūzija, Olan
dija, Belgija ir Liuksem
burgas.

Italijos Jurininkai
Italijos prekybos laivyno 

jurininkų unija, per savo 
sekretorių G. Giullietti skel
bia, kad ta unija pritaria 
Amerikos kariškai pagalbai 
Italijai ir nesipriešins gink
lu gabenimui Į Italiją. Ju
rininkų unija yra komunis
tinių unijų sąjungoj, bet

piliečių kupros.

JAUNI DEMOKRATAI PAS TRVMANĄ

Naujai perrinkta jaunųjų demokratų klubų sąjungos val
dyba lankėsi pas prezidentą Trumaną jam persistatyti. 
šiemet rinkimų metai, tai partijos mobilizuoja savo jau
nimą politinei kovai.

JUOKAI

Žmonos Patartinas

Vyras nusiskuto iš ryto 
barzdą ir sako žmonai:

—Žinai, mano miela, 
kaip tik aš nusiskutu barz
dą, tuoj jaučiuosi pajaunė
jęs dešimtį metų!

—Jei šitaip. — atsiduso

PIETŲ AMERIKOS
! Lietuvių gyvenimą pažinsite skaily- 
• cianu virš 20 metu einant:

" ArgeBtiiuis Lietuvių Kalną."
('asilių. »ie t'orieo 303. 

Kepublicą Argentina.
Buenos Aires,

Pranulio mlos kaina $2 metams, $1 
pusmečiui.

2 NAMAI PHILADEI.PHIJOJ
Parduodu Phhihnlelphijoj 2 namu 

labai geroj vietoj, prie pai vandens, 
prie la.vų prieplaukos, arti didelio 
lilto, beveik vidury miesto, aplinkui 
fabrikai, gera vieta bizniui. Vienas 
mūrinis trijų aukštų namas prie 22 
('kristini. St. tuii 17 kambarių; ant
ras dviejų aukštų, prie 2>» ( t:i islian 
St., turi n kambarius. Abudu ma
donų 3 v<ų. su visais Įrengimais.

Varias Joniką. (7)
22 < h rišliau X.. 

l*ltilaurl|di iu !7, !*u.

Rusų Bazės Kinijoj
Iš Londono praneša, kad

Rusija veda derybas su ko
munistine Kinija dėl davi
mo rusams visos eilės kariš
kų ir karo laivyno bazių Ki
nijos pakraščiuose. Rusų 
kariškos ir jui-ų bazės gali 
nusitiesti nuo Korėjos ir 
Mndžurijos iki pietinės Ki-j
nijos. ———————— ■ . --------

--------  ! ant visados. Velionis pa- davojimas miestui kaštavo
Sirijoj Neramu laidotas Greenwood kapi- j 135 tūkstančiai dolerių, be

; nėse sausio 2 d. Laidotu- naujai pristatyto skyriaus, 
Arabų žinių agentūra Į vėmis rūpinosi jo žmona su1 kuris taipgi daug tukstan-

praneša, kad Sirijoj Įvyko;dukrelėmis. Palaidotas lai-'čių kaštavo.
žodikruvinos muštynės taq) 

dvejų arabų giminių dėl 
ganyklų. Susirėmime už
mušta 40 žmonių. Policija 
pasiųsta i dykumą areštuo
ti susipešusių giminių va
dus. Ginčas tarp bastūnų 
giminių kilo dėl ganyklų 
gyvuliams.

Konclngeriai Vokietijoj

Rytinėj Vokietijoj yra 
daug koncentracijos stovyk
lų, kuriose yra laikoma ne 
mažiau, kaip 42.000 žmo
nių. Dabar praneša, kad 
konclegariai busią uždaryti, 
bet tiktai 800 žmonių bus

Giulietti sako, kad tie ry-; paleisti, o kiti bus išgaben- 
šiai vra tiktai unijiniai, o ti į Rusiją, arba bus laiko- 
unija stovinti “už Romą,” mi sovietų NKVD žinioj 
o ne Maskvą. Vokietijoj.

Ko resp
BRIDGEWATER, MASS.

svai, atsisveikinimo 
kapinėse pasakė drg. A. 
Petronis iš Chicagos, o iš
lydint iš koplyčios kalbėjo 
protestonų kunigas.

Kad užkirsti kelią toli
mesniam ugnies plėtimuisi, 
bus padalyta perkasimas. 
Tam tikslui bus panaudota 
automatiškas kastuvas. Tas

Velionis turėjo daug I perkasimas planuojama už- 
draugų ir todėl i jo laidotu-!pilti nedegama medžiaga— 
ves susirinko didelis būrys į pelenais.
palydovų ir gražių gėlių! Pasak kasyklų inspekto-
buvo sunešta labai daug. 
Velionis išgyveno Rockfor-

nų, ugnis galinti apimti 
apie 30 akrų žemės plotą.

KĄ 1>AI<YT1 DĖL SKAt SMį
REUMATIZMO j-------------- - ----------

ARTHRITIS į Laikas užsisakyti “Kelei-
žmona,—tai kodėl mano ! Jvi"u jus kenčiate nuo Nugaras vio Kalendorių 1950 me-
mielas, tu nesiskirti barzdą ' *"“• *?auŲir in
ni ’pš pid-;mu« <mlti vukai-A*? i s*,ar** sustmKi«.u. \euntis. poda- formacijų. Kaina 50 centų, pi,t. eidamas guill \dKdie. Rrfci ir ,u grandykit RAIIE TAK- 
____________________ i I.ETS dėl gerų pasekmių. Mes no

rim, kad jus pamėgintumėt KAUK 
'I ABI.ETS t Bandomąjį Kiekį) lx- jo
kių lesų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo var. , ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelešuos, jei nepatiks. (t>)

Baikite Savo 
Kančias

NORTHMAY PHAIt.M AL CO. 
139 Norlb Street. Itept. 30 

Rochester .7. Ne» York

de 27 metus ir vertėsi čia!Darbas busiąs didelis ir 
grosemės biznyje. Velionis i daug kainuos. To darbo at
buvo labai kantrus ir nors i likimui jau skelbiama var- 
jau kelis metus sirguliavo,' žytynės. Tą darbą finan- 
bet niekada nesiskųsdavo ir suos Pennsylvanijos valstija 
žmonai tekdavo jį įkalbinę- ir federalė valdžia. Dar- 
ti, kad kreiptųsi pas gydy- bas nepoilgo bus pradėtas.
toją.

Velionis iš Lietuvos paė
jo iš Punios valsčiaus, Kri-

Taip pat kitoje vietoje, Į 
pietus nuo Kulpmonto, de
ga “durbankis,” supiltas iš

žonių kaimo. Jaunas atva- į iškasamos anglies atmatų, 
žiavo i Ameriką ir dirbo'Tas durbankis užsidegė,
pirma anglių kasyklose 
Pennsylvanijoj, paskui per
sikėlė į Cincinnati) vėliau 

z\urora, III., kur gyvenda
mas vedė savo moterį B. 

, . . XT . . x . Eagošinskaitę, o vėliau per-
bulaukę Naujųjų Metų gjkėlė i Rockfordą. kur ir

d' ’ c!«
encijobi

dar turėjome alučio, kavos, 
pyragų ir kitokių malonu
mų ir vėlokai nakčia, iš-

Šauniai Pasitikome 
Naujuosius Metus

- ,, . ..., . vargę, bet gerame upe, ėjo-Naujų Metų pasitikimas;me«am0 į’radėti kįsdieni. 
buvo suruoštas musų klube, j Nauj£ M tJ.
Prisirinko labai daug zmo- j^
nių, kiek tik galėjo tilpti, j " Bridgew.ter.etr, 
Kaip ( vai. turėjome gar- _________________
džią vakarienę, kurią pa-j ROCKFORD, 1LL.
ruošė musų seimininkės, o _____
paskui turėjome šokius ir,
besiartinant pusiaunakčiui, \ 
visi pasipuošėme margomis

gyveno ilgiausiai, užaugino 
dvi dukteris ir nesenai pir
kosi ūki Monroe Center, I1L 
Čia jį ir užklupo mirtis. Pa
liko dideliame liūdesyje 
moterį ir dvi dukteris, Mrs. 
N. Velia ir Mrs. J. Celette. 
ir du anuku. Reiškiu visai 
šeimai giliausios užuojau
tos ju nelaimės valandoje.

—R. B.
Mirė W. Žuklis

Liūdna pamislyti, kad ne- 
kepurėmis ir atrodėme, kaip, beturime linksmų naujienų ■ Nesenai čia buv0 fU5irin. 
maskarado dalyviai Nau-,spaudai pranešti, bet tiktai,kf raj(sto_ distrikto valsU_ 
juosius Metus pasitikome su vis hudnos štai g™o<lz'o , jos ir federalfe valdžios in. 
triukšmu, kiek kas išmanė, i 31 d., 1949 m , pasimirė žinieriaj ir svaretė, kaip lik- 
tiek ir tnukanavo, kad'musų mylimas draugas W. viduoti . Rur P 
macniau atsisveikinus suse-: žuklis, vos sulaukęs pusę žem<; Jr
naisiais ir pradėjus gėrės- amžiaus. Nelaukta mirtls!sia pavoju^ *
nius, naujuosius metus. atskyrė jį nuo musų visų; Angljjos' pradėjo dceti

! nuo laužo lauko (dump 
yard) kur popieros ir kitos 
nereikalingos medžiagos iš 
miesto išvežamos ir degina- 

įmos. Matyt anglies sluog- 
isnis ties ta vieta buvo ne
giliai, kad galėjo užsidegti. 
Deja, jau kuris laikas ir ug
nis plečiasi.

Kad patirti, kaip giliai ir 
kuria kryptimi ugnis ple- 

i čiasi, buvo pavartota tam 
tikra žemės gręžimo maši
na. Nustatyta, kad anglis 
dega 120 pėdų gilumoj po 
žeme ir kad tik 250 pėdų 
nuo high sehool pastato.

Kasyklų inspektoriai tei
gia, kad ugnis mokyklos 
namo gal ir nesunaikins, 
vengiamai prasiverš į viršų 
bet nuodingos dujos neiš- 
ir todėl mokyklos nebebus 
galima naudoti.

Gimnazijos rūmų pabu-

KULPMONT, PA.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA Vn» »2,5ft0,000.00.

Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apriraudų 
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.
Ligojo pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir pnraiyk savo Šeimos na- 
riua. Kreipkis pas vietinę kropą arba į Centrą adre
suodamas:

UTHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30«h SL N«w York 1, N. Y.

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

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

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

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

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

STANLS Analgesie SALVE— 
;;i.00)—duoda STEBĖTINUS re
zultatas, kai vartojama nuo neu- 
ritis, sciatica. reumatizmo ir ar
thritis, krutinės, nugaros skau
dėjimo ir užsikimšimo. Reikia 
trinti raumenis nuo drebulio, slo
gų ir saitų kojų. Staiga susige
ria j odą ir ilgai laikosi šilima. 
Švelnina ir akstiną kraujo apy
taka, tokiu budu išblaško kūne 
susirinkusius nuodus.

Ateikit ar atsiijskn money or 
derį, įdėdami 10c kožno daikto 
pepsiuntimui. MES APMOKAM 
PASTĄ jei užsakymas siekia 
$2.00 ar daugiau. (4)

Z. G. STANIS COMPANY 
< Kirago A III.

2822 Archer Avė, Dcpt. K,

2 KARMOS PARDAVIMUI
Karmos yra arti viena kilos. Vie- 

' na turi 105 akrus žemės, su visu 
įrengimu, 1 1 karvių, iš kurių šįmet 
X melžiamos, ir 2 arkliai. Be to, 
yra mašina karvėms melžti ir elek- 

i Iros šviesa. Antra farina turi 50 
akrų žemės, (h- įrengimo. Pusantros 
mylios nuo Ulster, Pa., miestelio. 
Didesnis miestelis yra Tovvanda, Pa. 
Parduodu dėl senatvės, viską sykiu 
už $5,so<>. {mokėt reikia $4,000.

YValtet Serepinas, (4 )
R. I). 2, Ulster, Pa.

PAIEŠKOJIMAI
Norėčiau sužinoti, ar nesiranda 

tremtinių tarpe Senovaičių giminių, 
kilusių iš Suvalkijos krašto, Šilavoto 

• parapijos, arba Paruliu iš Pakalniš- 
i kių, Bartninkų parapijos. Jų ieško 
’ Parulytė, pagal vyrą Senavaitienė. 
■ Prašau atsiliepti šiuo adresu:

Peter Senavaitis,
5127 Greenway,
Detroit 4, Mich.

SANDĖLIS ŽOLIŲ IR 
KNYGŲ

Šitos žolės yra sutaisytos, pake
liuose sudėtos ir vartojamos kaip 
arbata.

Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, be- 
j rniegės, sakia jojimų, galvos ir spiau- 
1 do skaudi jimo, ausyse cvpirno ir tt, 
i $1.00.
Į Nuo cukrinės ligos (diabetus),
, $L‘><).
i Nuo kosulio, dusulio, mainų asth- 
1 mos, palengvina atkosctą, varo bru-
dą. 75c.

Liuosuoja vidurius ir juos i*auti- 
so, 75c.

Palengvina ir reguliuoja mėnesi
nes, 75c.

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

75c.
Trajanka dėl arielkos, 75c; dides- 

! nė, $1.00.
Apsaugoja plaukus nuo slinkimo, 

75c.
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų, 

«0c.*
Nuo š’apinimosi bemiegant, 75c.
Žolių galite gauti ant svarų. Ra

munės $1.75, Pelunas 75c, Valerijo
nas $2.5o, Trukžolės $l.o«, apyniai 
$1.75, Kadugių uogos $1.

Jeigu neraialate čion patinkamų, 
kokių jums reikia, lai atsiųskite lOc 
štampą, o gausite surašą visokių žo
lių.

M. Zl KAITIS.
3.17 llean Terr.. Spencerpart. N. Y.

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

Mrs. Sophie Yanusas,
:» E vandale Terrace, 

liorchester, Mass.

Ieškau giminių, Petro Kamieno, 
kilusio iš Viliumi kaimo, Kalvių pa
rapijos, paskutiniu laiku gyvenusio 
Bostone, ir Jono I.ukaševiėiaus, ki
lusio iš Valkininkų parapijos, ir taip 
pat nesena: gyvenusio Bostone. Ka-

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

do-Kinijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų In-

kaimo. Kalvių parapijos.
Mrs. F. Užilavinienė, 

14250 Wellesley Street, 
Dearbom, Mich.

(.{) čerkutę viso pasaulio srerą mišinį. 
.Musų Trejanka 75 centai už pakelį, 
o trys pakeliai $2.00. Bet jeij-u no
rite j;auti C. O. I)., tai $2.25.

ALENANDER’S CO.
414 W. I$roadway 

South Boston 27.. Mass.

kuomet 1928 metais degė 
Scott breaker anglies trin
tuvė ir dega iki šiol.

Šito durbankio gesinimu 
niekas nesirūpina gal todėl, 
kad tas nedaug kam ken
kia. Tik retkarčiais, kuo
met vėjelis iš pietų pusės 
papučia, artimiausių gatvių 
gyventojai pajaučia nema- :™£rai, su kryžium, $4.oo. 
lonų oro kvapą. i Gyvenimas šventųjų per metus,!

Mat, seniau primityvišku 
budu gaminant anglį, daug 
geros anglies pateko i dur- 
bankius. Prie kiekvienos 
kasyklos tokių durbankių 
kalnai supilti. Kai kur to
kius durbankius anglies 
kompanijos jau persijojo ir 
atskyrė anglį. 0 dar kitur 

i tokių durbankių krūvos 
riogso arba laukia savo ei
lės.

J. D. Taunis.

PATERSON, N. J.

SANDĖLIS KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ

Ieškau brolio Adomo Beleckio, Ta
do ir Ievos Beleckių sunaus, kilusio 

i iš Luokės miestelio. Meldžiu atsi-
; liepti šiuo adresu:

Petras Beleckis,
00 Hudson Avenue,

Tilžės spaudos, gražiais celuloido Brooklyn 1, N. Y.
viršeliais. $1.75.---------------------------------------------------

Vainikėlis, mažesnė jaunimo knv- ■ Paicškau dviejų savo brolių Bas- 
gufcė, 75c. Į čią, kilusių iš Suvalkijos, Gel^audiš-

Didysis Atlaidų šaltinis. extra i pio parapijos, Krėtrždaičių kaimo. J Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
nepali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios _ žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų eydomoe 
ypatybės palengvina jūsų skaudėj}* 
mą ir fralčsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie-

Aukso. Altoriukas, maldų knyga NUO UZSISENfeJUSIŲ. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

stambus raštas seniems ir mažai Prašau atsiliepti šiuo adresu: (2)
puikus

$4.00.
Evangelija ir Lekcijų Knyga, ap

daryta, $3.00.
Kur Bakūže Samanota, pasakų 1 

knyga, $2.00.
juoku vežimas ir daugelis funių,

35c.
Naujas Savizrolas, didis štukorius,

50c.
Biblija, pilnas šventas raštas seno 

ir naujo testamento, apdaryta, $2A0. i
Vaidelotka. apysaka senovės lietu- ni 

vių papročių, su paveikslais Pilies 
Naugardžio ir niekad neužgestančio 
aukuro. 75c.

Praloto Olšausko ir jo meilužės 
apysaka, 25c.

Girtuoklių gyvenimas, gadzinkos,
35c.

M r. Gust Rastis, 
523 Susmon Street.

Pittsburgh 12. Pa.

APSIV ĖDIMAI
Ieškau apsivedimo tikslu merginos

ar našlės, kuri turi savo farmą ,. ■ ■ -ncnDiieionesenesnė kaip 25 metų. Su pirmu ! sėjimą ligos vadinamos PSORIASIIi 
laišku prašau prisiųsti savo atvaiz- Taipgi pasalina nerstejimą ligos

kurį reikalaujant grąžinsiu vadinamos ATHLE'IE’S KOOT, su-
Anie save platesniu žinių suteiksiu i stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
per laišką. (5) ' tarppirsčių. Jos yra tinkamos var*

i to t i nuo džiustančios ir BuskilasiiMStanislovas Z... 
17fi lloyt St.. 
Kearny, N. J.

; odos. Jos yra geros gy- 
' duolės nuo visų išvirši-

__ i nių odos ligų. I.EGU-
, TO Ointment suteiks

Pavergęs Lietuva priešą?! pageiba nuo nn-
Raktas į laiminga gyvenimą. Si-1 . ... . . . . Jr

ta k"-.-a atdaręs duris slaptybių.: nesiffaill FieKO lai naikinti, nieaiancių kojų. Legulo 
-- * 1 J ! Ointment yra pardno-

Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi,

Socialdemokratų 
Susirinkimas

Lietuviu Socialdemokra
tų Sąjungos C5 kuopos susi
rinkimas įvyks sausio 22 d., 
sekmadieni, 3 vai. po pietų,
314 River St. Visi draugai
kviečiami atsilankyti, turim kaTa*imūda.s žydu ir jo slaptybės, 
svarbių reikalų, apart to 
turėsim diskusijas. Atsives- 
kit ir savo frontus.

Komitetas.

$1.00.
Kaip gali giliukingai lošti einikį.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
kalbėti, 35c.

, Kaip gali gyventi 100 metų, 25c. 
Apie raganišką lazdelę, graži pa

saka, 25c.
Stebuklas kūčios naktį ir pasaka 

apie čigonus, 25c.
Onutės laimė ir balta vergija. lOc. 
Lietuvi-ka Virėja ir Kepėja. $1.27. 
Apie Urliką, didelį razbaininką. 

Istorija apie gražią nevalnink?, 
žiedas, graži pasa-25c.

Neužmokama
ka. 25c.Gudrus piemenukas, graži pasa-

25c.
Jeigu kas norite dar kitokių kny

gų, tai atsiųskite 10c stampą,_ o 
gausite katalogą. (51 )

M. ZUKMTIS
.337 Dean Terr.. Speneerport. N. Y.

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
*kn kone ir justi krau.iujo. Jei turite sunkumo 

č nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit ke.tis. jei galva 
į vaig-sta. nugarą skauda, jaučiate nuovargį, jei jūsų 

'aakiai patinę, vartokit
ŽOLIŲ ARBATĄ SAMTAS NO. 101

Kaina $1.10 su prisiuntimu. Musų žolių arbata yra 
kspertų sudaryta remiantis ilgų metų patyrimu. 

Užsakymus su pinigais adresuok it taip:
SAMTAS HERBS (5,

1125 Milwaukee Avenue Chicagn, UI.

aukos ir neparemsi 
vykdomo Vajaus jai išlais- o,d,r’ 
vinti?

ATT Chicagoje ir apylinkėse 
*' * arba atsiųskite —

(11-0)
LEGUI.G. i—»i. 2.

4347 W. I4«h Street, 
CICERO 50. II.L.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broaduray, South Boston 27, Mass.

t I
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Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 3, Sausio 18, 1950 /.

Orenčiai iš Florido* Mirė Ona Čapienė

Vietines Žinios
ŠI SEKMADIENĮ

LITERATŪROS IR
MUZIKOS POPIETIS

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Dalyvauja Poetai Bernardas 
Brazdžionis, Antanas 
Gustaitis, Petras Pilka ir 
Stasys Santvaras; Ak
torius Henrika* Kačins
kas; Dainininkai Solistai 
Stasė Daugėlienė ir Ju
lius Kazėnas; Muzikas 
Jeronimas Kačinskas

Poetas ir žurnalistas, 
rašęs apie tūkstanti

yra pa- 
eilėraš-

čių. Sekmadieni, sausio 
d., dalyvaus literatūros ir 
muzikos vakare Municipal 
svetainėj. So. Bostone, čia 
dedamas jo paveikslas yra 
dailininko A. Varno pieštas.

Netikėtas šių metų kalė
dinis orenčių krepšys iš'
Floridos mus labai nustebi
no. Krepšys atėjo nuo mie
lų Mr. ir Mrs. Aleknų. Už 
jų malonų dėmesį musų 
šeiniai išreikštą tokioje Į teris—Oną, Katrę
duosnioje formoje, reiškia- i bietą. Vyras jau 
me nuoširdžią padėką.

Sveikindami Naujaisiais 
Metais, linkime jums lai
mingo ir saulėto gyvenimo.

Jūsų,
J. E. Many* su Šeima.

Sausio 15 d. Cambridge 
mirė Ona Čapienė, ilgametė 
“Keleivio” skaitytoja. Lai
dotuvės sausio 18 d. Ji gy
veno 155*2 Harvard St.

Velionė paliko tris duk- 
ir Elz-

mokyklos vedėjui p. Kulbo
kui ir mokytojams už jų 
pagalbą sumosiant 1949 m. 
gruodžio 31 d. Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje lietuvių 
vaikams eglutę. Ypatingai 
dėkojame p. H. Kačinskui, 
p. Kaškienei, p. Lizdienie- 
nei, p. Čepienei ir Kalėdų

Šurum-Burum

miręs, visos 
bėjusios.

dukterys ište-
seniau seneliui, kurie paruošė to-

SLA 359 Kuopos Mitingas

kią puikią vaikų programą. 
Taip pat esame dėkingi ir 
visiems mokyklos vaikų tė
vams, kurie energingai sa
vo darbu prisidėjo prie šios 
vaikų šventės, dalyvaudami 
Įvairiose komisijose. Dide
li dėkingumą reiškiame ir 
šios eglutės globėjams p

žiu ir vertingų dalykėlių 
net už $59.50 vertės.

Taip pat ir p. Vaisiaus- 
kui iš Dorchesterio, kuris 
mielai paaukojo tam pa
čiam tikslui įvairių daiktų 
už $30.40.

Dėkojame ir visiems ki
tiems biznieriams mus pa- 
rėmusiems ir visies atsilan
kiusiems svečiams.

Tėvų Komitetas.

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)

RADIO PROGRAMOS

Ši sekmadieni, 3 vai. po 
pietų, South Bostono Muni- 
cipalinėj svetainėj, Broad- į 
way tarp G ir H gatvių, bus 
nepaprastas parengimas. į 
Poetai ir rašytojai patys I 
skaitvs savo kurinius: akto- 
rius Henrikas Kačinskas 
skaitys naujausią Antano 
Gustaičio feljetoną; dai
nuos puikus solistai, Stasė 
Daugėlienė ir Julius Kazė
nas, jiems akompanuos mu
zikas Jeronimas Kačinskas.

GRAŽI BUVO
MOTERŲ VAKARIENĖ

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubas rengia šu- 
rum-Burum šio šeštadienio 
vakarą, 21 sausio, 8 valan
dą. Bus skanių užkandžių 
ir išsigert. Adresas: 1810 
Dorchester Avė. Rengėjai 
kviečia visus. Turėsim sma
gų vakarą.

Biznieriams geriausi* vie
ta pasiskelbti "Keleivyje.”

Dorchesterio SLA 359 
kuopos metinis, susirinki
mas bus penktadienį, sausio __ ___
20 d., 8 vai. vakare, Dor-,gjmįcjenejj p. Januškevičie

nei ir p. Kruopienei, kurios 
aktyviai ir duosniai mus 
j,arėme aukomis ir darbu.

Mes jaučiame ypatingą 
pareigą nuoširdžiai padėko-

_____  ti p. Ketvirčiui ir Co., So.
South Bostone šeštadie- Boston, Broadway, kurie su 

! niais veikiančios lituanisti- noru paaukojo dėl sureng- 
j kos mokyklos tėvų komite- tos eglutės “Laimės Šutinė
tas nuoširdžiai dėkoja tos lio’’ iš savo krautuvės gra-

chesterio klubo patalpose. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti.

Valdyba.

PADĖKA

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

1— Modemistics orkestrą.
2— Dr. Amelia Rodd iš 

So. Bostono, dainininkė.
3— Pasaka apie Magdutę.

“KELEIVIO"
KALENDORIUS

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

sų krautuvėj visokių mašinų iS- 
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. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad* ay, So. Bestena
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: ana S M 4 

* aaa 7 IU I

546 BROADWAY 
•O. BOSTON. MASS. 

Telefonu: 8OUth Beatos MM

Tai bus visais žvilgsniais 
nepaprastas parengimas, 
kokių retai teturime. Bos
tono lietuvių visuomenė tu
rės progos pamatyti ii’ iš
girsti vienu kartu rinktinius 
lietuvių tautos menininkus, 
kurie šiuo metu gyvena So. 
Bostone ar netoli nuo Bos-| 
tono. Visai lietuvių visuo
menei čia paminėtieji rašy
tojai ir menininkai yra ge
rai žinomi, o nežinantieji 
turės progos juos išgirsti ir 
įvertinti. Įžanga tik 75c. 
Parengimą organizuoja Lie
tuvių Kultūros Rėmėjai 
Bostone.

Sausio 8 d. Dorchesterio 
Lietuvių Moterų Klubas mi
nėjo savo įkurtuvių dešimt
metį ir ta proga buvo su
ruošta vakarienė Lietuvių 

j Piliečių Draugijos svetainė
je. Vakarienėj buvo pa
gerbtos narės kūrėjo ir bu
vo trumpa programa, kurią 
vedė ponia M. Gailienė.

Adv. šalnienė pasakė Į 
1 kalbą apie moterų judėji
mą Amerikoje ir pirmas lie
tuvių moterų organizaci-!

Socialistų Vakarienė
Sutraukė Daug Žmonių

Praeita sekmadieni Bos-*
tono lietuviai socialistai tu
rėjo savo metinę vakarienę. į 
kurioj dalyvavo gausus bū
rys svečių iš Bostono ir 
apielinkių. Ypač puikus bu- 
į-ys svečių buvo iš Xorwoo- 
do. Vakarienės programą 
atidarė drg. J. Jankauskas, 
o ją vedė drg. S. Michelso- 
nas. Kalbėjo drg. Kipras 
Bielinis apie demokratiško 
socializmo humanizmą 
(žmohiškumą) ir prisimi
nė, kad prieš 26 metus jam 
lankantis Amerikoje, lietu
viai socialistai veikė gy
viau.

Vakarienės svečiai turėjo 
didelio malonumo girdėti 
dainuojant jauną Vilniaus 
operos dainininką Julių Ka
zėną, stiprų baritoną. Jis, 
p-lei A. Tataroniutei akom
panuojant, padainavo S. 
Šimkaus “Tamsiojoj Nakte
lėj” ir vieną ariją. Klausy
tojai labai širdingai daini
ninkui dėkojo už jo puikų 
dainavimą ir nenoriai su 
juo skyrėsi. Bostoniškiai 
turės progos šį sekmadienį 
girdėti J. Kazėną dainuo
jant literatūros ir muzikos 
vakare, Municipal svetai
nėj.

Mrs. High - Vinciunaitė, 
mums jau pažįstama daini
ninkė, padainavo porą dai
nelių solo ir paskui su p-le 
Milda Anestaite dviese pa
linksmino klausytojus gra
žiomis dainelėmis. Klausy
tojai dainininkėms karštai 
plojo.

Vakarienė baigėsi “links
mąja dalimi” ir užsitęsė iki 
pirmų gaidžių.

Rep.

jas šioje šalyje, o p. 
Namaksy pasveikino mote-j 
i-ų klubą dešimtmečio pro-' 
ga. Dainavo jau bostonie
čiams žinoma dainininkė p. Į 
V. Barmienė, akompanuo-į 
jant p. A. Januškevičienei.) 
o Gilbertas Gailius pagrojo 
virtuoziškai keletą dalykų) 

iakordionu. Programos vyk-; 
i dytojams publika padėkojo 
triukšmingu plojimu.

Svečias.

Henriko Kačinsko
Lietuvių Teatro Studija

Po trumpų kalėdinių atos-j 
togų vėl uoliai dirba 20 bu-i 
simų aktorių, mokomi lietu-, 
vių dramos teatro pažibos, 
aktoriaus Henr. Kačinsko. 
Repetuojami du veikalai, į 
apie kuriuos bus netrukus) 
smulkiau pranešta. Deko
racijoms paruošti, scenai) 
įrengti ir studijai paremti: 
pinigus teikia Lietuvių Kul-) 
turos Rėmėjai Bostone.

i-------------------------------------- Į■
Sausio 28 Bus Minima

“Roosevelto Diena”

Sausio 28 d. Bostone bus 
minima Roosevelto Diena. | 
Ta proga “Americans for j 
Democratic Action” ruošia į 
pietus Copley Plaza viešbu- i 
tyje. Kalbėtojai bus Wal-į 
ter Reuther, automobilių 
darbininkų unijos pirminin
kas. ir žinomas žurnalistas, 
Elmer Davis.

Padėka

Tremtinių šeima nuošir
džiai dėkoja už gražios pa
lės suruošimą ir už nuošir
dų pasidarbavimą poniai 
Firevičienei, poniai Vait- 
kunskienei ir visiems ki
tiems atsilankiusiems bro
liams ir sesėms Amerikos 
lietuviams už gražias, bran
gias ir nuoširdžias dovanas 
ir už širdingus linkėjimus. 
Visiems širdingiausiai ta
rtame ačiū.

Maksvyčių Šeima.

JAU GATAVAS

VETERANAI!

Kodėl nepadėti tą 
čekį į Savings Banką?.

juro* taupomąją sąskaitą, kurios jus visaaa norėjote.
Padėkit tuos pinigus Į šalį . . . kaskart prie jų pridėkit

. . . ir greitu laiku jus turėsite pinigu savo svajonėms įvy
kinti! Ar tai butų {mokėjimas už nairą, ar kolegijos 
mokslas jūsų vaikams, ar apsauga jūsų senatvei, nepra* 
leiskit šitos progos, pradėsit taupyt DABAR.

Nueikit su tuo čekiu tiesiai į Mutual Savings Banką . . . 
ir gausite draugišką, mandagų priėmimą. Massachusetts 
Savings Bankai padeda taupytojams per daugelį metų, 
daugelis per šimtą metų. Jie neturi šėrininkų . . . visas 
pelnas, atskaičius išlaidas ir rezervas, priklauso depozi* 

t oriam*.

SAVINOS BANKS
of Massachusetts

KAS NORI FLORIDON?
Apie 25 sausio, ar vėliau, aš 

važiuosiu Floridon automobi- 
lium vienas. Galiu nuvežti 2 
ar 3 kitus. Prašau kreiptis 
šruo adresu:

Charles Savickas.
17 Wooddale Avė., 
Mattapan 26, Mass.

Tel. BL 8-3846.

IŠSINUOMOJA KAMBARYS
Didelis kambarys, tinka sryventi 

dviem, ęalima naudotis virtuve, iš- i 
sinuomoja tuoj pat. Kreiptis bet ; 
kada į Mrs. lapenas, 614 E. 7th 
St., So. Bostone, tel. SO 8-0172. (4>

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalai? 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broaduray,
So. Boston, Mas*.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483
—
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; i 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

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, Mas*.

»

RETAS NAMAS
Geroj vietoj Roxbury par

duodamas namas, kuriame 
Įrengti kambariai ir ištisi butai 
su baldais. Apie 10.000 sq. feet 
žemės plotas. 8 karams vietos 
garažuose ir ant kiemo. Ases- 
ment labai nedidelis. Yra mort- 
gage. Gryno pelno, atskaičius 
visas išlaidas, namas į metus 
duoda $3,817.88. Kaina tik 
$16.000 su visais baldais. Ge
ra proga padaryti labai gerą 
investment.

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

Tel. SO 8-0605.

f

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto 

495 £QLUMB(A ROAO
arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MAS*.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE B INSUBANCB

409 W. Broadtray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Rm. 87 ORIOLE 8TBEBT 

Wrat Rosbory, Mm*.
Tel. PArkvrey 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 Aparato 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Kimbol Building 
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikriniu* Saatnokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boetoo
Pristato toniką, vyną ir viso- 

kioe rūšies alų baliam*, vestu
vėms į namu* ir aales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone : S0 8-3141

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI

)

čia pat tr i

Saugi priežiūra,
326 BRO A DW AT.

SO. BOSTON, MASS. 
TaL SOatli Bratoa S-4611




