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Prezidentas Siūlo Pertvarkyt 
Mokesnių Naštą

Siūlo Panaikinti Visą Eilę Akcizų; Nori Pakelti Didžiųjų
Korporacijų Mokesnius ir Apkrauti Privilegijuotas 

Grupes; Siūlo Apdėti Mokesniais Dovanas ir 
Gyvybės Draudimo Kompanijas

Unija Atmetė
Pensijų Siūlymą

Prezidentas Truman jau 
išdirbo ir siūlo kongresui 
pertvarkyti mokesnių naštą. 
Svarbiausias pakeitimas lie
stų panaikinimą mokesnių 
ant geležinkelių bilietų, ant 
užmiesčio telefonų pasikal
bėjimų, ir akcizus ant įvai
rių išdirbinių, kaip moteriš
ki rankinukai, fotografijos 
aparatai ir k.

Kartu prezidentas siūlo 
pakelti mokesnius didžio
sioms korporacijoms, apdė
ti mokesniais dovanas ir ne- 
judomo turto pardavimus, 
padidinti mokesnius gyvy
bės draudimo kompanijoms 
ir apdėti mokesniais įvai-

Chrysler’io automobilių 
kompanija pasiūlė 90,000 
savo darbininkų po 100 do
lerių mėnesinės pensijos po 
65 metų amžiaus. Bet uni
ja tą pasiūlymą atmetė, kai
po neužtenkamą. Unija sa
ko, kad kompanija nori 
penkių metų sutarties ir ne
nori įsileisti darbininkų ly
giomis į pensijų kasos tvar
kymą. Kaip Fordo kompa
nijos, taip ir Chryslerio 
kompanijos pasiūlyme į 
darbininkams mokamas 
pensijas butų įskaitomos še

rias organizacijas, kurios i natvės pensijos mokamos iš

ILLINOIS VALSTIJOJ DIDELI POTVINIAI

Taip atrodė pereitą savaitę Rosictore miestelis, Illinois valstijoj. Vanduo užliejo gat
ves ir gyventejai tarėjo kopti į viršutinius namų aukštus, gelbėdamies nuo vandens. 
Iš 2,000 miestelio gyventojų virš 250 paliko visai benamiai, kai vanduo sugadino jų 
triobas.

Amerika Organizuoja Civilines 
Apsaugos Savanorius

Bu* Lavinami Orlaivių Stebėtojai; Prezidentas Pasirašo
Atlanto Pakto Gynimosi Programą; Prasideda Gin

klų Gabenimas į Vakarų Europą; Ginklavimosi 
Pramonė Suderinama

Aga Khan’o
Banditai Pagauti

Praeitos savaitės gale 
Krašto gynimo įstaigos Wa-

dabar “labdarybės ar švie
timo” sumetimais nuo mo
kesnių yra atleidžiamos.

Prezidentas savo paaiški
nime sako, kad 80-sis kon
gresas (kuriame vyravo re
publikonai) sumažino paja
mų mokesnius ir iš to gavo
si šių ir ateinančių metų 
biudžete 5 bilionų dolerių 
skylė.

Prezidentas siūlo kongre
sui priimti visą jo mokesnių 
programą, o nepasitenkinti 
tiktai “gerąja” puse “už
mirštant” nemaloniąją tos 
programos dalį.

KARO DIDLAIVIS 
'MISSOURI* SEKLUMOJE

sočiai security. Derybos 
Chrysler kompanijoj dar tę
siamos, bet unija grasina iš
eiti į streiką, jei nebus su
sitarta,

Alger Hiss
Atrastas Kaltas

Galima Atvežti Prezidentas Siūlo Mainieriai Nenori 
Į JAV 600 Lietuvių Remti Korėją Grįžti į Darbą

--------- i -------- --------
BALFas skelbia, kad. Prezidentas Trumanas ap Kelios dešimtys tukstan- 

Michigan valstijos DP ko-, gailestauja, kad atstovų ru- čių streikuojančių angliaka- 
misija sutiko išduoti 150 ‘ mai atmetė bilių apie davi- šių šią savaitę grįžo į dar- 
nevardinių darbo ir buto mą pagalbos Korėjai. Pre- bą, kaip juos ragino daryti 

zidentas siūlo, kad

•Jau iš trijų kartų karo 
laivynas bandė nutempti 
nuo seklumos karo didlaivį 
“Missouri,” vienintelį karo 
laivyno didlaivį aktingoj 
tarnyboj. Tas didlaivis už
važiavo ant seklumos Ches- 
apeake Bay vandenyse ir 
visos pastangos jį išlaisvinti 
iš dumblo nedavė rezultatų 
Karo aviacijos žmonės juo 
kaudami siūlosi užkinkyti 
sunkiuosius bomberius ir iš
gelbėti “Mighty Mo” iš 
dumblyno.

“VOICE OF AMERICA”
PRABILS LIETUVIŠKAI

LAIC praneša, kad atei
nančių metų Amerikos vals
tybės biudžetan įrašomos 
išlaidos radio pranešimams 
svetimomis kalbomis ir jų 
skaičiuje numatoma daryti 
pranešimus ir lietuvių kal
boje. Iki šiolei “Voice of 
America” lietuvių kalba ra
dio pranešimų užsieniams* 
nedarė, kad nesupykinus 
Maskvos valdovus, kurie 
Lietuvą yra okupavę.

Pastangos įvesti į “Voice 
of America” lietuvių kalba 
pranešimus buvo daromos 
jau eilė metų, bet vis be pa
sisekimo. Dabar tas klau
simas, rodos, bus išprestas 
teigiamai.

Prisiekusiųjų teismas šeš
tadienį išnešė sprendimą 
Alger Hiss, buvusio aukšto 
valstybės departamento val
dininko, byloje. Teismas 
atrado, kad jis yra kaitas, 
jis melavo nedavęs slaptų 
valstybės dokumentų komu
nistų agentui Whittaker 
Chambers’ui, ir melavo, kai 
sakėsi nematęs W. Cham- 
bers’o po 1936 metų.

Prisiekusieji tarėsi visą 
parą ir po 24 valandų išne
šė savo sprendimą. Teisė
jas paskelbs bausmę šį tre
čiadienį.

A. Hiss byla jau buvo 
svarstoma antru kart New 
Yorke. Pirmą kartą prisie
kusieji negalėjo prieiti prie 
vieningos nuomonės (8 sa
kė kaltas, 4—nekaltas), to
dėl byla turėjo būti per
svarstyta iš naujo. Prisie
kusiųjų skaičiuje iš antro 
karto buvo 8 moterys ir 4 
vyrai. A. Hiss gali gauti 
bausmės iki 10 metų kalė
jimo ir 2,000 dolerių pabau
dos.

A. Hiss advokatas sako, 
kad jis kreipsis į aukštesnį 
teismą, o kol byla bus iš 
naujo persvarstyta A. Hiss 
yra laisvas po $5,000 bėla

garantijų lietuviams, jei lie
tuviai sutiks apmokėti atvy
kusiųjų lietuvių kelionės iš
laidas nuo uosto iki Michi- 
gan valstijos. Pagal tas 150 
garantijų gali atvykti ne 
mažiau, kaip 600 lietuvių 
arba 150 daugiavaikių šei
mų.

BALFas šaukiasi į lietu
vių visuomenę padėti su
kelti reikalingus pinigus, 
apie 20,000 dolerių, kad 
600 lietuvių galėtų papildo
mai atvykti iš Vokietijos 
dirbti į Michigan farmas. 
Be visuomenės paramos tie 
žmonės pasiliks Vokietijoj 
ir negalės pradėti naujo gy
venimo. Pinigus reikia su
kelti iki šių metų kovo mė
nesio-

NORĖJO PAJAUSTI,
“KAIP TAI YRA”

George Absher, Muske- 
gon, Mich., gyventojas, pa
ėmė revolverį ir peršovė 
pats save- Bet išliko gyvas. 
Kada policija šį pirmadienį 
jį apklausinejo, kodėl ji^ to
kią kvailybę darė, jis pasi
sakė, kad norėjęs patirti, 
“kaip tai yra,” kada kulip- 
ka įlenda arti širdies. Da
bar jis žino.

Tito Valdžia Išvarė 
Bulgarų

Jugoslavija Pakeičia
Rinkimų Įstatymą

Jugoslavijos vyriausybė 
išleido naują rinkimu įsta 
tymą, kurs panaikino hit
leriniai - staliniškus “vieno 
sąrašo’* kandidatų išstaty
mus, bet ar Jugoslavijos 
diktatūra leis ir opozicijos 
grupėms dalyvauti rinki
muose, tas dar nėra žino
ma. Paprastai diktatūros 
neatsisako nuo valdžios, 
kol aplinkybės jų nepriver
čia to padaryti-

atstovų mainierių unija. J. L. Lew- 
rumai atitaisytų tą savo nu- is vedama unija per savo 
tarimą ir paskirtų Korėjai pareigūnus griežtai ragino 
stiprinti 60 milionų dolerių- angliakasius grįžti į kasyk- 

Atstovų rūmų pirminin- las ir dirbti po 3 dienas per 
kas (speakerkiš savo pusės• savaitę, bet mainieriai pro- 
sakė,' kad atstovų rūmams testuoja prieš trijų dienų 
tuoj bus patiektas naujas i darbą ir reikalauja arba 
bilius apie davimą pagalbos i pilnos savaitės, arba geriau 
Korėjai. Valstybės sekre-!yra linkę streikuoti. Kai 
torius irgi ragina kongresą kuriose vietose kasyklų sa- 
neapleisti Korėjos, kuriai vininku krautuvės sulaikė 
gresia pavojus iš Rusijos
valdomos šiaurės Korėjos ir 
iš komunistų valdomos 
Mandžurijos. '

Prancūzijos policija iš
aiškino banditus, kurie per
nai rugpiučio mėnesį atėmė 
iš Indijos turtuolio, Aga 
Khan ir jo žmonos, už 600,- 
000 dolerių visokių brange
nybių. Penki banditai jau 
pagauti, keturi dar gaudo
mi, nors jų vardai policijai 
jau yra žinomi, o vieną ban
ditą ir jo meilužę banditai 
patys nušovė, matomai, ne
galėdami taikiai pasidalinti 
pavogtomis brangenybėmis. 
Visi banditai korsikiečiai, 
jie buvo pagauti Paryžiuje 
ir Marselėje.

Aga Khan apiplėšimas 
buvo padarytas prie Cannes 
miesto, pietinėj Prancūzijoj 
dienos metu.

Brink o Bandiud
Vis Dar Laisvi

Vokiečiai Rodo 
Prancūzams Ragus

mainieriams kreditus ir to
dėl daug mainierių atsidūrė 
didelėj bėdoj.

Griežtoj notoj Jugoslavi 
jos vyriausybė pranešė Bul
garijai, kad bulgarų amba
sadorius Belgrade, Pelo Pe- 
lovski, nebegalės būti am
basadorių. Kartu su amba
sadorių Tito išvarė iš Jugo
slavijos du bulgarų amba 
sados sekretorių. Tito ir 
staliniečių diplomatinis ka
ras eina visu karštumu.

Dirbtina Kraujo Plazma?
Indijoj, prie Bombejos 

miesto daktarai daro ban
dymus su dirbtina kraujo 
plazma, kuri galės būti nau
dojama ligoniams gydyti, 
kuriems reikia įšvirkšti 
kraujo. Dirbtina plazma 
dirbama iš želiatino.

Vakarinės Vokietijos vy
riausybė pranešė Prancūzi
jai, kad prekybos derybos 
tarp tų dvejų šalių yra nu
traukiamos. Vokiečiai aiš
kina, kad, nesusitarus su 
prancūzais dėl Saaro sri
ties, jie negali pasirašyti 
prekybos sutarties dėl ap- 
simainymo prekėmis.

Prancūzai mano, kad vo
kiečiai “manevruoja” ir no
ri priversti Vakarų aliantus 
iš naujo pei*svarstyti Saaro 
srities klausimą. Vokiečiai 
tikisi suskaldyti aliantų vie
nybę ir todėl jie pataikauja 
Amerikai ir kreipia savo 
nepasitenkinimą prieš Pran
cūziją.

TURKIJOJE BUS
NAUJI RINKIMAI

Nežiūrint unijos įsakymo 
ir šią savaitę 66,000 mai- 

‘ nierių tęsia streiką. Ar 
mainieriai streikuoja prieš 
unijos norą, ar ne, pasaky
ti sunku. Oficialiai betgi 
jų streikas yra prieš unijos 
įsakymą.

TIBETAS GAVO 
ĮSAKYMĄ NUSILENKTI

Komunistinės Kinijos vy
riausybė pasiuntė į Tibetą 
įsakymą tuoj pat atsiųsti 
savo atstovus į Pekiną ir su
sitarti “taikiai” dėl Tibeto 
valdymo ir dėl jo priklau
somybės nuo Kinijos. Pe
kino valdžia sako, kad Ti 
betas siunčiąs delegacijas } 
Ameriką ir kitas šalis, bet 
jis neturįs teisės tą daryti, 
nes Tibetą užsieniuose gali 
atstovauti tiktai Kinija-

INDIJA IR PAKISTANAS 
NEGALI SUSITARTI

Turkijos vyriausybė skel
bia, kad ji baigia priimti 
naują rinkimų įstatymą ir 
šį pavasarį ar vasarą bus 
nauji parlamento rinkimai. 
Turkijos opozicija skundė-

Santykiai tarp Indijos ir 
Pakistano eina blogyn. In
dija siūlė Pakistanui pasi
rašyti sutartį ir atsisakyti 

karo. Pakistanas at-
«, kad 1946 metų rinkimuo- pasiulymų, kol nėra
se balsavimas buvo atvi- išaiškinti visi ginčijamieji 

klausimai. Ypač daug ne
apykantos tarp dvejų šalių 
kelia Kašmiro provincijos 
klausimas. Abi šalys savi-

_______ . _______  rasi tą provinciją, o kol tas
Pakalbinkite kaimynu* ir ginčas nebus ispsiestas, In- 

draugus užsisakyti “Kelei- dija ir Pakistanas veda eko- 
▼į,” Kaina metame $3, nominį kaią ii ginkluojasi.

ras, o balsų skaitymas slap 
tas.” Vyriausybė sako, kad 
naujas įstatymas numato 
slaptą balsavimą ir atvirą 
balsų skaitymą.

Praeitą trečiadienį, sau
sio 18 d. anksti rytą 9 ban
ditai išplėšė Brink pinigų 
išvežiojimo įstaigą Bostone 
ir pavogė pusantro miliono 
dolerių grynais pinigais. 
Tuoj po to garsaus plėšimo 
buvo sukelta visa Massa
chusetts policija ir buvo 
šauktasi federalinės polici
jos pagalbos. Prasidėjo 
medžioklė po visą kraštą. 
Plėšimas buvo atliktas labai 
sumaniai, gal su pagalba 
“iš vidaus” ir policija vis 
dar neturi už ko nusitverti.

Kad palengvinus banditų 
gaudymą policija paskelbė 
kai kurių pavogtųjų pinigų 
numerius- Brink kompani
ja paima pinigus iš įvairių 
įstaigų ir gabena juos į 
bankus ir taip pat pasiima 
įvairioms biznio įstaigoms 
pargabenti pinigus iš ban 
kų. Todėl Brink’o įstaigoje 
pinigų visada yra daug.

Tuoj po plėšimo į policiją 
pradėjo plaukti visokie pra
nešimai, bet visi “tipsai 
pasirodė nerimti. Daug pa
mišėlių ir pusiaupamišėlių 
irgi lenda policijai į akis 
su savo patarimais ir spėji 
mais. Anksčiau ar vėliau 
banditai bus pagauti, bet 
šiuo tarpu policija jų pėd 
sako, rodos, dar nesusekė. 
Už padėjimą pagauti ban
ditus yra paskirta 100,000 
dolerių dovana.

RUSAI GAVO 45
SVARUS URANO

jas snūduriuojančią civilės 
apsaugos organizaciją ir 
tuoj pat pradėti rekrutuoti 
150,000 savanorių civilės 
apsaugos organizacijom Ci
vilės apsaugos pareigūnai 
bus lavinami aptarnauti 
RADAR stotis, kurios visa
da bus pasiruošusios sekti 
priešo orlaivius, o taip pat 
bus lavinami vidaus parei
goms, jei ištiktų priešo 
puolimas.

Šią savaitę prezidentas 
Trumanas pasirašo Atlanto 
Pakto gynimosi programos 
vykdymą, pagal susitarimą 
su Vakarų Europos valsty
bėmis. Ginklai į vakarinę 
Europą jau gabenami ir nuo 
vasario 1 d. dideli ginklų 
transportai bus siunčiami į 
Vakarų Europos kraštus. 
Daug svarbesnis negu gink
lų siuntimas yra suderini
mas karo pramonės visuose 
Atlanto Pakto kraštuose, 
kad kiekvienas kraštas ga
mintų visiems paktą pasira
šiusiems kraštams tuos gin
klus, kuriuos jis geriausiai 
ir greičiausiai gali paga
minti.

Amerikos Civilės Mobili
zacijos Ofiso priešakyje 
prezidentas paskyrė Paul J. 
Larsen, buvusį Atominės 
Energijos Komisijos parei
gūną- Jam pavesta planuo
ti civilinį krašto gynimą, jei 
ištiktų karas.

MIRĖ BULGARIJOS 
PREMJERAS KORALOV

Bulgarijos k visi ingi nės 
vyriausybės pirmininkas, 
Vasil Koralo v, mirė Sofi
joj, sulaukęs 72 metų am
žiaus. Koralov buvo J. Di- 
mitrovo artimas prietelius 
ir po Dimitrovo mirties Ru
sijoj užėmė ministeriu pir
mininko vietą. Kas užims 
jo vietą, žinių dar nėra. 
Bulgarijoj eina rietenos 
tarp komunistų ir Koralovo 
mirtis peštynes dar labiau 
padidins.

Carol Ann Paight Teisiama

Bridgeport, Conn., prisie
kusiųjų teismas šią savaitę 
pradėjo svarstyti 21 metų 
mergaitės, Carol A. Paight, 
bylą už nušovimą “iš gai
lesčio” jos tėvo, kurs sirgo 
nepagydoma vėžio liga. 
Mergaitė patraukta teismo 
atsakomybėn už “antro 
laipsnio žmogžudystę.” Jos 
tėvas buvo policininkas. Ji 
pereitų metų rugsėjo 23 d.

vieną šūvį i tėvo

Kongreso neamerikinės 
veiklos tyrinėjimo komisija 
skelbia, kad ji susekusi dar 
vieną, jau ketvirtą urano paleido 
siuntinį į Rusiją 1944 me- galvą ir sakosi tą padariusi 
tais. Tada buvę pasiųsta iš gailesčio, kad tėvas nesi- 
45 svarai urano metalo. į kankintų.
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RYGA ŠMĖKLŲ MIESTAS ventojai atrodo baisiai nu- 
-------- ! šiuię ir E. Stevens sako,

1940 metais kartą teko kad į jo žmoną praeiviai 
kalbėtis su vienu vokiečiu atsigręždami žiurėjo dėl jos 
kariškiu, įsitikinusiu naciu, padorių drapanų. Žurna- 
Jis, kalbėdamas apie len- listui lankantis Rvgoje to 
kus, reiškė tokią nuomonę: miesto gyventojų skaičius 
“Aš nežinau, ką fiureris siekė 400,000, arba maž 
mano daryti su lenkais, bet daug tiek. kiek prieš karą. 
jeigu nuo manęs priklausy- Bet keturi penktadaliai tų 
ty, aš visus juos išnaikin- gyventojų jau tada, 1948 
čiau ir jų gyvenamas žemes metu gale, buvo rusai atėju- 
patuštinčiau vokiečių tau- j nai, o vietiniai gyventojai 
tai. . . latviai buvo ištremti į Ru-

Tokią pažiūrą i lenkus sijos gilumą. . . . 
reiškė tas vokietis tuo me- Tokią žmonių naikinimo 
tu,'kada Vokietija buvo ga- politiką Rusijos valdovai

ITALUOS VALDŽIA PERSITVARKĖ

Kairėj matosi Italijos ministerių pirmininkas, Alcide de 
Gasperi. o dešinėj Italijos respublikos prezidentas. Luigi 
Einaudi, kai jie išeina iš Kvirinalo palociaus po susitari
mo pertvarkyti vyriadsybę. De (iasperi sudarė naują 
valdžią, daug dešinesnę, negu buvusioji.

prietelius, draugus ir kuo
pas kuo veikiausiai pasi
ruošti i busimą suvažiavi
mą. ’ I
LSS Centro Sekretariata*.

Kas Savaite
Į JAUTRIĄJĄ Mao Tie-tung Maskvoje 

VISUOMENĘ

linga ir galėjo su užkal iau 
tomis tautomis daryti, ką 
tik norėjo ir kai vokiečiai 
nesitikėjo, kad jiems teks 
besąlyginiai pasiduoti.

Dabar panašią nuomonę, 
tiktai iš kitos diktatūros, 
praneša amerikietis žurna
listas, Edmund Stevens, bu
vęs ilgus metus “Christian 
Science Monitor” korespon
dentas Maskvoje. Jis a pra-' 
šo, kaip jam teko važiuoti 
iš Maskvos į Rygą ir pake 
lėj vienas MVD (vidaus 
reikalų ministerijos polici
jos) pulkininkas jam šitaip 
pasakojo apie latvius:

“Niūrūs ir sunkus žmonės tie 
latviai. Jie nemėgsta rusų, jie 
nenoriai priima musų socialinę 
tvarką. Jie yra sunkiai sugy
venami ir savanaudžiai. Jei 
nuo manęs priklausytų, mes vi
sus juos iškeltume kur nors 
anapus Uralo, ten vietos jiems 
yra užtektinai ir ten jie nega
lėtų niekam kenkti, o šitą kraš
tą čia apgyvendintume musų 
žmonėmis.”

vykdo Pabaltijo kraštuose. 
Jie naikina vietinius gyven
tojus, latvius, estus ir lietu-
vius todėl, kad tie žmonės raslj kitam tokiam pasi- ti kinų tautai bolševikišką 
‘‘nemėgsta rusų.” šiaušėliui Kinijoj. Žurna kilpą ant kaklo, nerimta

Kuo gi Rusijos valdovų ijstė D. Thompson teisingai yra laukti, kad ta tauta su- 
politika skiriasi nuo Hitle- pastebi, kad, leidus užmau- kils prieš savo skriaudėjus, 
rio politikos? -

KRITIKUOJA
POLITIKĄ KINIJOJ

Amerikos valstybės sek
retorius, Dean Acheson, 
spaudai plačiai aiškino 
Amerikos politiką Kinijoj- 
Jis sakė. kad Rusija nori at
plėšti nuo Kinijos keturias 
šiaurines provincijas ir to
dėl Kinija turės atkreipti

Socialdemokratų Suvažiavimas
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos Dvimetinis 

Suvažiavimas įvyks South Boston, Mass., 
Gegužės 27-28 Dienomis

milžiniško masto “noip-up,’’ 
... .. J kai jis iš visų Rusijos gy- 

Gruodžio 16 d- Kinijos, Ventojų. vienu plunksnos 
komunistų vadas, Mao Iže- pahiaukiinu> išplėšė (levy 
tung, atvyko į Maskvą “pa
sisvečiuoti” ir jau penkios

mus dešimtadalius jų pini
gų.

Todėl plėšimo atžvilgiu 
Stalinas tikrai Įvykdė savo 
obalsi “gnat’ i peregnat’ 
Amerikų” (vyti ir pralenkti
Ameriką). Amerikos geng- 

neturi, bet spėjama, kad gteriai prješ - lik kudįkiai 
Kinijos komunistų vadas x
nori išsiderėti iš Maskvos Balsavimas

Praeitą savaitę, pirma
dienį ir antradieni, Suomi- 

l Rusai Mandžuriją faktiš- jos gyventojai rinko šalies 
kai yra pasiglemžę, o Į1 prezidentą. Vasario 15 d. 
Mongoliją ir Kinijos Tur-Į 300 “elektorių” susirinks 

gia^ da? neapm^iėta skoFa; *testan* Jie. n^vįprafmiai! paskirti respublikos prezi- 
už pirma operaciją. Iš vi-kėsinasi. Kinijos komunis-i dentą Balsavimų rezulta- 
so ligonio gelbėjimui reika-su lokiu begėdišku luitai tokie.
linga nemažiau penkių šim-!krašto apiplėšimu vargu ga- Dabartinis prezidentas 
tų dolerių ($500). Ligoniui P*® sut*kti. Iš to savo spėji-i Paasikivi, kurį rėmė social- 
pagelbėti LSS Centro Ko-’m0 Amerikos diplomatai demokratai jr pažangiosios 

patys .daro išvadas, kad grupės, surinko 868,693 
tarp Maskvos ir Pekino ne! balsus ir gavo 172 elekto- 
viskas yra tvarkoje ir lau- rju: Mauno Pekkala, kuri 

rėmė bolševikuojantieji 
“liaudies demokratai,” ko
munistai ir kai kurios bur-

Kreipiamės i \isuomenę 
šiuo svarbiu žmogaus gyvy
bės gelbėjimo reikalu.

Tremtyje veikusios Lietu 
vių Tremtinių Darbininkų
ir Amatininkų Profesinės,..................... . ,
Sąjungos pirmininkas V. Tikrų žinių, žinoma, niv.'as
Gervickas, prieš pusmeti at
vykęs i Ameriką, turėjo
rimtą, daug pinigų kastuvu- , ,. .. - -
šią operaciją. Dabar ir vėl atSa^ Mandžuriją n non 
iškilo kitos, būtinai daryti-i Kinijos sienoje \i-
nos operacijos reikalas, nes dujinę Mongoliją, 
jos nepadarius, tepka skai
tytis su mirties giesme. Tuo 
tarpu ligonis nedirba, ji slė ;

Amerikos Lietuvių Soci-: Los Angeles, Calif., mu- 
aldemokratų Sąjungossų kuopa jau pusėtinai pa- 
(LSS) dvimetinis suvažia-, augėjo. Jos pirm. drg. 
vimas bus South Boston, ’ Draugelis užakcentavo, kad 
Mass., gegužės 27 ir 28 die-!jie prie suvažiavimo ruošia

prieš Rusiją savo “teisingą! nomis, 1950 metais. Visos!si. Puiku!
pyktį,” o Amerika neturi

• dabar nieko daiyti, kas ga
lėtų Kinijos dėmesį nu
kreipti nuo Rusijos plėšika
vimo.

Dėl tokios Amerikos poli
tikos žinoma publicistė Do

LSS kuopos ir pavieni na 
riai raginami ruoštis prie 
musų tradicinio ir konstitu-

Connecticut valstijoj mu
sų menkos spėkos, kuopų 
neturime, bet mes ten turi-

cinio dvimetinio Sąjungos j me darbščių draugų pavie
nių: A. Viziris, Cibulskis,suvažiavimo.

ALSDS Centro Komite- 
tetas ragina visas ALSDS 
(LSS > kuopas, kad josrothy Thompson sako, kad

Kada žurnalistas pašto-i Polltl^a Perdau2 prieš suvažiavimą turėtų vi-
bėjo tam plkininkui, kad jau gudn* Jl raso: sose apielinkėse konferen-
toks sumanymas gal nebūtų ‘Išeina, kad me? šitaip pla- 
lengvai įgyvendinamas, pui- navome? Ar tai buvo priežas-
kininkas atsakė: ltis slaptų Jaltos susitarim^

[ pagal kuriuos rusams buvo su- 
“Jei mes galėjome tą padaryti į teiktos specialinė? privilegijos 

su Volgos vokiečiais, su Krimo! Mandžurijoj. kad paskatinus 
totoriais, su čečėnais, su Ryt-1 Rusiją pasiglemžti Kinijos že- 
prusių gyventojais, tai mes ga-Įmes? Ar dėl tos priežasties 
lėtume tą pat padaryti ir čia.i Amerika privertė • nacionalinę
Mes turime turėti saugų užrak- j Kinijos valdžią daryti karo pa
tą musų vakariniuose pasie-; Haubas su komunistais 1945 m. 
niuose. Juk prie pirmos pro- lapkričio mėnesi ir leido dešim- 
gos tie žmonės (latviai) šuva- tims tūkstančių Kinijos komu- 
rys mums peili i nugarą, ka.p nistų pabėgti i šiaurę? Ar dėl 
tą jie padarė 1941 metais. Dar tos priežasties Amerika reika- 
tik prieš mėnesi laiko vienas ]avo. ’r:a(j Kinija atidarytų Kal- 
traukinys čia buvo sulaikytas gaa ketą milionui komunistų Į 
ir visi rusai keleiviai buvo api- Mandžuriją, kur jie buvo rusų 
plėšti, o kitiems nieko nedarė, apginkluoti iš japonų Kwan- 
Du partijos darbuotojai buvo tungo armijos atimtais gink- 
paimti nuo traukinio dr nuo to lais. kad tuo budu paskatinus 
laiko nežinia, kas su jais atsiti- rusų grobimus Kinijoj ir kad 
ko. Ir nėra jokios galimybės kinai pamatytų, jog Rusija yra 
susekti kaltininkus. Visi vieti-! jŲ tikrasis priešas? 
niai žmonės stoja už juos. Die-Į “O gal mes turime savo slap- 
nos metu jie susilieja su ki- tą agentą Rusijos politbiure. 
tais gyventojais ir jeigu areš- kurs vadovauja Sovietų Sąjun- 
tuoji vieną, tai gali areštuoti! gos grobimo politiką šiaurinėj 
visus. ...” i Kinijoj ir tuo budu labai ipvki-

Tokią nuomonę žuraalis-įna k"11-’ taut4 •
‘Ui reiškė pobunes policijos' jonali8tinio režim„ (taip sa. 
pulkininkas, o kada zuina j;„ma) o todėl gerai yra, kad 
listas apsilankė Rygoje ir komunistai tą režimą nugali.

Bet komunistai, kaipo Rusijos 
imperializmo agentai, yra prie
šingi tikriesiems kinų tautos 
interesams, o todėl kinai sukils 
prieš tą režimą. Išeina, kad 
juo geriau komunistams Kini
joj seksis, juo mažiau jiems pa
siseks.”

apielinkėse 
ei jas. Vakaruose, tokioje
Chicagoje, butų. gerai, kad 
ten draugai sušauktų Illi
nois, Ohio ir Wisconsin 
valstijų draugų konferenci- 
ją-

Massac-husetts valstijoje 
draugai ruošiasi tokiai kon
ferencijai. Brooklyniečiai 
irgi nesnaudžia; iie mano 
apimti Pennsylvania, Nevv 
Jersev ir Nevv York valsti-’ 
jas.

Butų gerai, kad musų 
pittsburghiečiai draugai pa
galvotų savo apielinkėj su
šaukti konferenciją, jeigu

savaitės svečiuojasi. Kai 
svečias perilgai užtruko, 
diplomatai pradėjo spėlioti, 

1 kodėl tokios ilgos vaišės.

pagelbėti
mitetas sudarė šios sudėties 
komitetą: K. Bielinis, pir
mininkas; N. Jonuška, sek- . .
retorius: J. Andrevrs, iždi- kia nauJ°’ kiniško Tito. 
ninkas ir W. A- Anesta ir j Ar tas laukimas yra sa- 
J. V. Stilsonas. į vęs apgaudinėjimas ir savo

Prašome jautriąją visuo-1 politinių klaidų Kinijoj pa- 
menę ir draugus, kas kiek! teisinimas, ar gal turi ir

žuazinės grapės, surinko 
316,999 balsus ir gavo 65

Matas ir kiti. Draugai Con
necticut valstijos, padūmo
kite apie ALSDS suvažiavi
mą.

Suvažiavimui reikalingi 
sumanymai, sveikinimai ir 
aukos. Tuos klausimus, 
draugai, visuomet turėkite 
mintyje.

LSS Centro Komiteto 
sekretoriaus adresas yra pa
keistas. Naujas adresas 
yra: J. Buivydas, 8620— 
75th St., Woodhaven, L. I., 
N. Y. Visokius sumanymus, 
patarimus ar aukas siųskite 
tuo adresu, čekius ar mon
ey orderius išrašykite:

išsigali, atsiliepti į šį reika- kiek rimtesnį pagrindą, 
lą. Aukas prašome siųsti šiandien pasakyti dar nega- 
šiuo adresu: J. Andrevvs, Įima.
144 Herbert Rd., Arlington,
Mass.

Aukas galima siųsti ir 
“Keleivio” administracijai,
komitetui jas perduos. lankėsi Vokietijoj ir tarėsi; atsistatydins ir galimas 

pys ai • s e _ sime yokjeįjjos mįnjsteriu pjr_'daiktas, jog vėliau susida- 
spaudoje visuomenes žiniai. R Adenauei, į ry? _nauja koalicinė vyriau-

K. Bielinis, . :“Amžini priešai” bandė iš-I sybe.
komiteto Pirmininkas.' lyginti saVo priešingumus Suomijos gyventojai dar

N. Jonuška, Sekr. jjr pradėti “naują gyveni- į kartą pademonstravo pa
taikoje ir meilėje. i šauliui demokratinės tautos

Prane uzija-Vokieti ja

Prancūzijos užsienių rei 
kalų ministeris R. Schuman

elektorius; konservatorių 
kandidatas Dr. Urho Kek- 
konen surinko 291,316 bal
sų ir gavo 63 elektorius.

Perrinkus šalies prezi
dentą socialdemokratų par
tijos sudaryta vyriausybė

ma,
Kinų-Rusų Derybos 

Eina prie Galo
nusistatymą saugoti savoPrancuzu-vokiečiu derv- į, . . .. , ,

bos svarbiausiai sukosi apie!lalsvę " nepnklausomybę. 
Saaro sriti ir tos srities aner-
lių kasyklas. Vokietijos mi- Jungtinčs Tautos Be Rusijos

Komunistinės Kinijos mi
nisterių piiroininkas ir už | gypg Vokietijos teisę į Saa- Tautu organizacija veikė be

re,kal« ,ml.ntįte"s|ro srities kasyklas, o jo mi-1 Rusijįs, nes Maskvos ir jos
ChouEn-la,, atvykoj Mask-^isteriaijaul.eikalauja Saa.ipaveJrgtu kraštu £
S veda^de^rKSijo^!™ sirityje nauio Pareito.' pabėgo iš. Jungtiniu 

nvo'zi/lonfoo AAors Vokietijų ^gTlŽO i tUl*p- JOS, pl (
tautinę politiką. Grįžo su

nisterių pirmininkas karštai! Praeitą savaitę Jungtinių

komunistų prezidentas, Mao 
Tze-tung. Stebėtojai sako,

atstovai 
Tautų 

protestuo- 
prieš Kinijos dalyva-

u
Liepojuje, jis pamatė, jog 
okupantai rusai pagal šito 
pulkininko sumanymą ir el
giasi. Žurnalistas Rogyje ir 
Liepojuje lankėsi 1948 me
tais gruodžio mėnesį, o Ry
gos miestą jis buvo matęs 
ir prieš karą, 1938 metais. 
Ir štai, jis sako, kad Rygos 
pažinti nebegalima, kad tai 
yra šmėklų miestas. Ryga 
nuo karo palyginus mažai 
nukentėjo, bet miestas at
rodo daugiau nušiuręs, kaip 
kiti Rusijos didmiesčiai, ku
rie per karą buvo daug dau
giau suardyti. Ryga pada
ryta šmėklų miestu tuo, kad 
vietiniai gyventojai masi
niai ir pakartotinai buvo 
gabenami į Rusijos gilumą, 
o į jų vietą atgabenami ra
sai gyventojai. Miesto gy-

kad atvykimas Kinijos'savo senomis ambicijomis,! Xima to’e °JganizaciJ°Je- 
American Lithuanian ‘ Šol premjero rodo, jog derybos i “nuskriausta,” nepatenkin- nriiSti^tl
cialdemocrat Federation. Maskvos ir Kinijos ei , ta ir tikisi, valydama kvli į ? ’’ he^

na prie galo ir tarp Rusijos aliantų tarpą,- vėl iškilti į be 1.Us^. ve\°’
ir Kinijos komunistinių dik- * pirmaujančią vietą. Todėl tanmai tu-
taturų yra prieita prie ko-! prancūzai ir baukštosi, kad

Raginami ir užsienio 
draugai—Vokietijos (DP),

galima pritraukti Akrono ir Anglijos ir Australijos—ne-
Clevelando draugus į tokią; 
konferenciją Pittsburghe.

Detroitas lyg atstumoje 
; nuo Pittsburgho ir Chica
gos; jiems prisieitų vie
niems pagalvoti ir pagvil
denti įvairius musų Sąjun
gos reikalus. Detroitiečiai 
sukruskite.

kio tai susitarimo.

Toki politika, sako ta 
žurnalistė, nėra joki politi
ka. Tai yra tik pasiteisini
mas dėl Kinijos pralaimėji
mo. Žurnalistė klausia, ko
dėl Amerika negelbsti Ki
nijos nacionalistams For- 
mozoje, kurie ten turi 300,- 
000 kareivių ir vadus.

Amerika šiuo tarpu jo
kios politikos Kinijoj netu
ri. Ji laukia, kad Kinijoj 
atsiras naujas Tito. Bet iš 
vieno Tito Maskva pasimo
kė ir todėl vargu beįeis atsi-

pamiršti savo patarimais ir 
sveikinimais pasiekti musų 
Sąjungos suvažiavimą. Taip 
pat iš Kanados, Urugvaj
aus, Brazilijos ir Argenti
nos draugai nepatingėkite 
prieš suvažiavimą susisiekti 
su musų sekretorių ir parei
kšti savo žodį kitą suvažia
vimui.

KINŲ NELAISVĖJ Pereitas musų suvažiavi-
mas buvo gausus sveikini
mais, patarimais ir aukomis 
iš visur. Užtat mes mano
me ir tikime, kad ir busi
mas musų -uvažiavimas ras 
atgarsio musų drauguose, 
prijaučiančiuose ir musų rė
mėjuose. Lai būna Lietu
vių Socialdemokratų Sąjun
gos suvažiavimas visų de
mokratiją mylinčių lietuvių 
suvažiavimas!

Visos kitos informacijos 
liečiančios LSS suvažiavi
mą bus per Centro Komite
to sekretorių suteiktos laiš
ku.

Visos LSS kuopos, kurios 
turėjote rinkimus ir perrin
kote naujas

NUŽUDĖ MERGAITĘ

Franklin and Marakall ka* 
lidžiaus studentas, Edward L 
Gibbs, 25 metą, prisipažino 
nužudęs to kaHdžious stono- 
graflstę M. Louiso Baker, 21 
motą, Lancastor’o, Pa. Stu
dentas ym vedąe ir greit bus 
tivao. Jis prisipažino pu mor- 
CaHdu nužudymu paimfs ii 
jo rankinuku 114.

Kinijos civilis aviacijos par
eigūnas, amerikietis Lavvrenee 
Buol, pateko i kiną komunis
tą nelaisvę. Jis ir keturi kiti . , 
oro transporto kompanijos imininko, se 
pareigūnai buvo sunroMuoti, ! dmmko vardai dr adresus 
kada ją orlaivis nuofloide pie- prisiųskite sekretoriui aukš
tinėj Hunon provincijoj, prie Čiau nurodytu adresu. 
Mengre. j Kviečiame visus musų

s valdybas, pir- 
kretoriaus ir iž-

netektų ir vėl sulaukti iš 
anapus Reino visokių staig
menų.

Subytino Staliną?
Praeitą savaitę, trečia- 

! dieni, Bostono banditai lyg 
ir pralenkė Kaukazo Raz
baininką bankų plėšimo sri
tyje. Jie išvalė Brink pini
gų išvežiojimo kompanijos 
pusantro miliono dolerių 
grynais pinigais- Išvalė ir 
dingo.

Juozas Stalinas, kada jis 
bankus rubavojo, daugiau
siai pinigu nukniaukė Tifli- 
se 1907 metais, kur jam pa
vyko iš Rusijos valstybinio 
banko išplėšti 341,000 rub
lių grynais. Taigi, atrody
tų, kad Stalinas vistik dar 
nepavijo ir nepralenkė 
Amerikos banditų.

Bet taip tik atrodo. Tik
rumoje plėšimo srityje Sta
linas pralenkė pačius plėš
riausius plėšikus, nes jis 
šiandien gali plėšti ir plėšia 
800 milionų žmonių Euro
poje ir Azijoje. Gali plėšti 
ir žudyti, gali juos padėti 
į vergų stovyklas ir visoke
riopai išnaudoti. Ir tiesio
ginio plėšimo srityje Stali- 
lino “pinigų reforma” buvo

rėš, tai jau kitas klausimas.
Iš Jungtinių Tautų įvai

rių tarybų ir komisijų pabė
go visos Sovietų “Įtakos 
sferoj” esančios valstybės, 
bet vienas atstovas, Lenki
jos Aleksandras Rudzinski, 
pareiškė, kad jam pakyrėjo 
bėgioti įsikabinus į Mask
vos atstovo skverną, o todėl 
jis atsisakė nuo savo tarny
bos ir prašė valstybės de
partamentą, kad suteiktų 
jam čia Amerikoj prieglau
dos. teisę. Tas diplomatas 
sako, kad jis, būdamas 
Amerikoj, suprato laisvės 
svarbą ir nebenori vergauti 
Maskvos vergams Varšuvo
je-

x
Alger Hiss Kaltas

Teismas tarė savo žodį. 
Buvęs valstybės departa
mento aukštas pareigūnas 
(sekretoriaus padėjėjas), 
Alger Hiss, Jaltos judošiš- 
ko susitarimo įkvėpėjas, 
Jungtinių Tautų vetuoto 
čarterio svarbiausias auto
rius, rastas kaltas- Teismas 
sako, jis davinėjo Rusijos 
šnipams slaptus valstybės 
departamento dokumentus.

Dėl A. Hiss likimo gali
ma tik tiek pasakyti; vienas 
jaltiininkas mažiau. —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis Trejas
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAJKK 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Jaunimas Apie 
Naujakurius Artistus

jvonuoja. Tam laukui pra-' 
(lėti arti, akėti ir sėti reikia

. ... ’surasti specialistų ir duotiChicagoj yra labai puo- J. * . p '
pūliai posakis likę gaiėtų padalyti gLA,'
< oun oun. ą jl. įeis ta. su,asdamas atsakantį isto- 
Va ką. Chicagos vidur; sav0 organizacijos Ls. 
nuetis kui randasi auk; L
tieji dangoraižiai, didieji
bizniai, gražiausieji viešbu
čiai, geriausieji teatrai, tur
tingiausieji bankai, via va
dinamas “dowtown.” Su-,. . , . .
prantama, ten viskas įštai- llnl .kard vienas kitas laisvu' 
syta kuo puikiausiai, patai-- Pažlu,1l buvo pa-,
navimas kuo geriausias. ?SOV«S ma? ™de
Tai jei kas nors ką nors už ^,evą. Dėl to kuniginė 
ką nors nori pagilti, sakysi-( spauda keldav o didelį ti luk-
me, krautuvininką už gerąismJį* , ..............................
krautuvės ištaisvma ir pa-, ^a^ar stai ** vienoj iš 
vyzdingą patarnavima, tai^a?.° korespondencijų jvai- 
sako, kad pas jį “likę down- dzius’ pavaduojančius Kris-

Vienaip Buvo Bloga ir 
Kitaip Negera

Dar prieš pirmą j j pašau-j

PENNSYLV ANUOS MAINIERIAI META DARBĄ

Kas Nauja Brooklyne
Socialdemokratų no paminklui statyti komi*
19 Kuopos Veikla » tete, Visuotiname Amerikos

i Sausio 13 d. Brooklyno Lietuvių Kongrese bei ki* 
Lietuvių Atletų Klubo pa- tuose bendruose vietinių or- 
talpose įvyko LSS 19 kuo- ganizacijų reikaluose ar pa- 
pos susirinkimas. Susirin- rengimuose. Taip pat per- 
kimą tenka laikyti nepap-, eitą žiemą kuopa buvo su
rastu, nes jo metu buvo ap- rengusi tradicini ir labai 
žvelgta praėjusių metų gerai pavykusį kuopos ban- 
veikla ir išrinkta šiems me- kietą, o vasaros metu—pik-
tams nauja kuopos vadovy 
bė.

Paprastai šios rūšies su
sirinkimai yra daromi metų 
gale, bet šiuo kartu taip iš-

rtiką.
Be rėmimo, nagai išgalės, 

tremtyje esančių draugų ir 
platinimo Vokietijoje leis

tos socialdemokratinės

town.”
Lietuvių čia gimę jau

nuoliai, kreditą atiduodami 
lietuvių naujakurių artis
tams už jų šaunų vaidini
mą, sako, kad jie vaidina 
“likę do\vntown.”

tų, rašiau didele raide. Ku 
miginei spaudai rodos rei
kėjo tuo tik pasidžiaugti. 
Bet ne. “Darbininkas” štai 
kelia gvoltą ir sako, kaip 
laisvamanis gali taip dary- 

* ti, ką, girdi, apie tai reikia
manyti?

Kuo “Naujienos” { Kuniginei spaudai iš tik-
Imponuoja , i-ųjų tai nemenkas galvosu-

“Naujienos” Chicagoj dėl kis.
daugeriopų savo gei-ų pusių 
nuo senai yra labai popu
liarios. Dabar ios ypač im
ponuoja tuom, kad deda 
daug butų ir kambarių iš
nuomavimo pranešimų. Ka
dangi dabar kambarių ir 
butų žymi stoka, tai “Nau
jienos,” gaudamos tokių 
skelbimų, teikia nepapras
tai gerą patarnavimą.

Darbininkui” įtikti ne
reikia nė bandyti. Bet ga
lima pasakyti, ką “Darbi
ninkas” dėl pakelto galvo
sūkio gali manyti. O jis 
turi manyti va ką. Kadan
gi klebonijos, bažnyčios, 
vienuolynai iš Kristaus tik 
biznį daro, tai Jam ten nė
ra vietos. Tai Jam laisva-
maniai savo dūris atidaro.

Šventieji Metai 
Niekam Nerupi

Marijonų leidžiami laik
raščiai “Draugas” ir “Lai-

Diskusijos dėl Pareigos 
Tikėti Tebeina

Diskusijos “Keleivyje” ir 
Darbininke” dėl mano pa-

vas” nuo senai daug rašo kelto klausimo apie parei- 
apie šventuosius metus. Bet i ga tikėti tebeina. Ir gerai, 
katalikų tarpe besisukinė-! Iš to paaiški ne vienas svar-
jant, teko patirti, kad jiems 
tie šventieji metaai taip ru
pi, kaip pernykštis sniegas. 
Mat ir praeity popiežiai 
skelbdavo šventuosius me
tus, bet tie šventieji metai 
neprigelbėjo katalikiškoms 
tautoms prieiti prie krikš
čioniško sugyvenimo. 
Amerikos Lietuvių Istorija

Teko išsikalbėti su vienu 
inteligentišku naujakuriu, 
kurs Vokietijoj būdamas tu
rėjo gražios progos lnkytis 
tenykščiuose knygynuose. 
Ten iis matęs didžiausių 
knygų apie darbus Ameri
kos vokiečių. Aprašoma 
kaip ir kiek Amerikos vo
kiečiai prisidėjo prie žemės

(vairiose Amerikos vietose angliakasiai ir praeit;; savaitę streikavo. Vaizde matome 
Library. Pa.. vieną kasyklą, kai darbininkai ją apleidžia ir išeina i streiką.

Apačioj vaizdas Duųoesne Light kompanijos dirbtuvės, kuriai pradėjo trukti anglių. 
Užbrėžta linija rodo, kiek r.ormali&kai dirbtuvė turi sukrovusi anglių atsargų, bet da
bar atsargų nėra ir kompanija kalba apie racionavimą elektros energijos.

ėjo, kad tuo metu dauguma1 spaudos, ypatingai iškelti- 
narių, dirbą pas siuvėjus,! nas kuopos rūpinimasis 
buvo įsitraukę į lietuvių siu-' emigraciniais tremtinių rei- 
vėjų lokalo valdybos rinki-į kalais. Šiame darbe dau-
mus, kad vieningai su kito
mis sąmoningų lietuvių gru-

giausia vra nuveikęs kuo
pos valdybos sekretorius ir

pėmis pašalinus iki šiol lo- i narys emigraciniams reika- 
kalo valdyboje šeimininką-! lams drg. A. Mačionis, kaip

sakymus duoda praeitis. Jei (tojų prieš bažnyčią, tai iš permainingos ir kietos, nes 
inkvizitoriai, praeityje skai-'ko išsivystė tie kovotojai tik paskutinėse minutėse 
tė šventa, ir Dievui malonia | prieš tikėjimą ir bažnyčią? mūsiškiai keliais puikiais 
pareiga deginti neprisilai- Ar ne iš tikinčiųjų? Ar ne prasiveržimais išryškino 
kančius pareigos tikėti ar- visi Rusijos bolševikų va- rungtynių laimėtoją, 
ba tikėti ne taip, kaip mo
kina Romos katalikų baž- krikštyti? 
nyčia, tai kodėl tokia par
eiga butų nepriimtina ir jų 
dvasiškiems ainiams?

bus dalykas. Va pavyzdys.
“Darbininkas” (sausio 13 

d.), atakuodamas mano 
pritarėją V. Č., aiškina ci
vilizuotų tautų teisingumo 
taisyklę, kad nereikia žmo
gaus teisti už nusikaltimą, 
kol jis to nusikaltimo nepa
daro. V. Č. tos taisyklės 
nesilaikęs, nes pareiškęs:
“Bet kas butų, jei kun. Bo- 
revičius ir p. K. turėtų ga
lią priversti tikėti? Ar ne
tektų. kaip senovje, ant 
‘lauželio’ atsigulti?”

Po to “Darbininkas’’ ra
šo: “Na, skaitytojau, ar čia 
ne bolševikiška galvosena? 
Kaltinti dar nepadarytu nu
sižengimu ir kaltinamąjį be 
įrodymų pasmerkti. Iš kur

dai, išskiriant žydus, buvo; kJUSinn tunai .

Toliau reikia “Darbinin-

c ! Tappan A (lietuviai)—Jok-
buvo dvasiškoj seminarijoj, ers ^4-27; Tappan A—Doerfi 
kur mokinosi Į popus? Ga- 50:18; Tappan A—Tappan 
lų gale prieiname, kad bol- 52:36.
ševizmas išsivystė iš tikin-'

B

hui” priminti, kad to laik- ^tlaustaą: Iš’ko“i£iwš-
raščio laidoje lapkričio 29, 
1949, editoriale “Pareiga ir 
Prievarta Du Skirtingi Da- 
lykai” buvo parašyta: “į 
žmogų neprisiimantį parei
gos tikėti lojalus bei nor
malus amerikiečiai įtartinai 
žiuri, ar nebus jis koks, jei 
dar ne komunistas, tai bent 
rausvas bendrakeleivis.”

Na, ar čia nėra “bolševi
kiška galvosena”? Ar ne
sielgiama prieš civilizuotų 

Į tautų taisyklę, kad nereikia 
j prikišti to nusikaltimo, ku- 
jrio žmogus nepadarė? Ar 
“Darbininkas” nepriskiria 
prie bolševikų visus tuos, 
kurie neprisiima pareigos 
tikėti? “Darbininkui”

tė velniai? 
lu?

Bendras krepšių santykis 
Čia vėl verta pasta- 166:81, lietuvių komandos 

naudai.
žaidžia: Grudzinskas,

Šlepetys, Baziliauskas, Id- 
zele vičius, Simutis ir Pa
jaujis. —V. B.

Ar ne iš ange-

Laisvam&nis.

YVATERBURY, CONN.

Tremtinių Susirinkimas
Lietuvių tremtinių drau-

PATERSON, N. J.

1949 metais gruodžio 18
gijos valdyba kviečia trem-; d. socialdemokratų 65 kuo- 
tinių susirinkimą sausio 29 j ra buvo surengusi prakal 
d., sekmadienį, 6:30 vai.
vakare, Lietuvių Klube, 48 
Green St.

Amerikos Lietuvių Tary
bos YVaterburio skyriaus

Las. Kalbėjo atvykę brook
lyniečiai. Y’ienas iš kalbė
tojų apibudino savo išgyve
nimus komunistiniam ro
juj. Prakalbų metu buvo

pirmininkas A. Aleksis rinkta aukų lietuvių fondui
skaitys paskaitą apie ALT, 
ją sudarančias organizaci- 

pri-’jas ir jų veiklą YVaterbury-

pne IRRC. Aukavo: Jt. 
Valkus SI.50; po $1—J. 
Snieškvs, Kalvelis, K. Sku-

taikintinas posakis: Kuoįje. P. V- Vameckas pada-i bas, Žalys, J. Januška, C. 
tvoto fiizv Vi f iv o fnr? rl'iruo rhi'onočuYIG T A tiiliz^. T'YtV'.t-, loVio A A

ūkio pakėlimo, pramonės gi V. Č. žino, kad aš su kun. 
išplėtimo, biznių išugdymo Ecrevičium jį ant laužo pa- 
ir pakėlimo meno visokiose guldytume?”
srityse. O Amerikos lietu- Atsakymai į abu klausi- 
vių istorijos laukas tebedir- mu duoti lengva. Tuos at-

pats kvep’, tuo kitus tep’.
Ii Ko Išsivystė 
Bolševi

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

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

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

KELEIVIS
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Maaa.

Kai “Keleivyje” ir “Dar
bininke” prasidėjo diskusi
jos apie pareigą tikėti, tai 
‘“Amerikoj” ir “Naujieno
se” prasidėjo diskusijos 
apie tai, iš ko išsivystė bol
ševizmas. Abejos diskusi
jos chicagiečius suįdomino. 
“Amerikoj” buvo tvirtina
ma, kad “bolševizmas išsi
vystė iš kovotojų prieš baž
nyčią ir tikėjimą.” Tai esąs 
istorinis faktas. “Naujieno
se” buvo nurodyta, kad taip 
nėra.

Būrelyje diskusantų aš 
buvau paklaustas išreikšti 
savo nuomonę apie tai, iš 
ko išsivystė bolševizmas. 
Aš nurodžiau, kad “Nau
jienos” gerai atsakė “Ame
rikos” bendradarbiui. Bet,

darys pranešimą JAV pilie 
tybės reikalai-. Bus aptar
ti įvairus kiti tremtiniams 
aktualus klausimai.

f susirinkimą kviečiami 
visi tremtiniai, esą Water- 
buryje ir jo apielinkėse.

Valdyba.

DETROIT, MICH.

Krepiinyje Pirmauja 
Lietuviai

Maždaug prieš mėnesį 
Detroite susidaręs penketu
kas stojo A klasės krepšinio 
turnyran išmėginti savo jė
gų su amerikiečių koman
domis. Niekeno neremia
ma, tik entuziazmo ir sugy
venimo palaikoma, koman
da Tappan A mokyklos 
vardu kelia lietuvišką krep
šinio vardą.

Dibulskis, A. Shell, A. Pet
ronienė, J. Ragauskienė, J. 
Ramaitis, P. Gilius.

Po nrakalbu šeimininkių 
Bereišienės, Dulkienės ir 
Shell buvo paruošta skani 
vakarienė, kur dalyvavo ne
mažas būrelis žmonių ir 
linksmai praleido laiką.

Korespondentas.

NAUJI LEIDINIAI

vusią komunistuojančią ma
žumą. Kuopos susirinkimas 

• buvo atidėtas šiam laikui, 
i nes vienas iš pagrindinių 
socialdemokratų uždavinių, 
pirmoje eilėje, yra kovoti 
visur ir visada su komunis
tiniu melu ir io žalinga 
veikla.

Kuopos susirinkimui pra
nešimus apie pereitų metų 
veiklą bei tos veiklos rezul
tatus patiekė kuopos pirmi
ninkas drg. A. Žilinskas ir 
sekretorius A. Mačionis. 
Džiugu buvo girdėti, kad 
praeitais metais Brooklyno 
socialdemokratų organiza
cija yra padidėjusi net 22 
nariais, iš kurių 19 yra bu
vę tremtiniai.

Be eilinių kuopos susirin
kimų, kuiie buvo šaukiami 
kas mėnuo, praeitais metais 
įvyko du nepaprasti susirin 
kimai pagerbimui atvykusių 
į Ameriką tarptautinio Ry
tų Europos pavergtų tautų 
socialdemokratinių partijų 
komiteto sekretoriaus ergu 
Zarembos ir Lietuvos So
cialdemokratų Partijos už
sienio delegaturos Vokieti
joje ir VLIK’o nario drg. 
K. Bielinio, kurių metu bu
vo išklausyti įdomus minė
tų asmenų pranešimai ir su 
jais pačiais artimai susipa
žinta.

Vykdant socialistinės 
minties plėtimą buvo su
rengta eilė įdomių paskaitų 
ne tik pačiame Brooklyne, 
bet ir kitose vietose, kur 
kalbėjo draugai Jankaus
kas, V. Gervickas, K. Bal
čiauskas, J. Buivydas ir A. 
Mačionis.

Socialdemokratai, būda
mi tolerantiški ir lietuviška? 
reikalus statydami pirmon

garantijų parupinime, taip 
pat ir atvykstančių tremti
nių sutikime uoste.

Po pranešimu, įvykusiuo
se naujos valdybos rinki
muose, organizaciios vado- 
vybėn išrinkti sekanti as
menys: pirm- J. Glaveskas, 
viee-pirm. A. Šulaitis, sek
retorių inž. J. Vilgalys, fi
nansų sekr. V. Gervickas, 
ižd. V. Radzevičius, švieti
mo reikalams Dr. J. Valai
tis.

Linkint naujai valdybai 
sėkmingo ir našaus darbo, 
yra Įsidėmėtini nauios val
dybos pirmininko drg. J. 
Glavesko žodžiai, kad no
rint pasiekti gerų veiklos 
rezultatu, neužtenka vien 
tik valdybos veiklos, bet 
svarbu, kad visi nariai ak
tingai dalyvautų organiza
ciniame darbe.

Po naujos valdybos rin
kimų, buvo pravestas Klai
pėdos krašto grąžinimo prie 
Lietuvos 27 metų sukakties 
minėjimas- Tuo klausimu 
išsamu pranešimą padarė 
Klaipėdos krašto lietuvis 
inž. J. Vilgalvs. pažymėda
mas, kad Mažosios Lietu
vos tratrediia prasidėjusi 
Vytauto Didžiojo laibais ir 
šiandien dar tebesitęsia, 
nes Mažosios Lietuvos lie
tuviai per šimtmečius išlai
kę kovų užgrūdintą lietu
viškumą šiandien neįlei
džiami dalyvauti tremties 
demokratinėse institucijose, 
atstovaujančiose visą lietu
vių tauta, kuri šiuo meto. 
kaip Mažoji taip ir Didžioji 
Lietuva, savo žemėse be 
atodairos ir barbariškiausiu 
budu yra naikinama.

Baigiant susirinkimą dar 
aptarti kuopos rengiamos 
vakarienės, įvyksiančios va-vieton, per savo atstovus

aktingai dalyvavo bendrosa 4 d“'reikalai, 
lietuvių organizacijose, 
kaip ALT, Dariaus ir Girė- Korespondente*.

Angliškai - Lietuviškas Žadina*
“Eglutė,” vaikams skiria

mas mėnesinis laikraštis, 
redaguoja Bernardas Braz
džionis, leidžia katalikų 
Lietuviu Kultūros Institu
tas. Adresas: B. Brazdžio
nis, 107 Concord St., Law- 
rence, Mass. Kaina metams 
$3. pusmečiui $1.50.

Pirmame “Eglutės” nr. 
yra 32 puslapiai visokių 
skaitymų, eilučių, informa
cijų ir k.

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

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

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

Pirmieji trys susitikimai,
sakiau, tunu ir savo nuo-į nore ir ne lengvai iškovoti,____
monę. Aš sakiau: jei bol-'atnešė pergalės. Ypatingai Biznieriam* geriausia vi« 
sevizmas išsivystė iš kovo- j paskutinės rungtynės buvo te pa*i*kelbti “Keleivyje.”

KELEIVIS
636 Bro«dwav. So. Bn«»on 27. Ma**
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Vermonto Farmose tariant, “Mizaros, Buknio, 
Pruseikos, Andrulio ir visų

Krasausko ir paties Anga-, 
riečio jau senai Rusijoj
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JUOKAI

XXVI
Amerikos komunistų kup- kupros ištaisytos. Vietoj

. eoA . . . „ ras tik grabo lenta ištaisys”, pykti ir kaltint dipukus, tu-jo $20 ir visas incidentas _jje sugedę k niek?am^ty but jiems tik dėkingi .

Maikio su Tėvu v • a « i ... . Igražiausiai baigtas. Po tam ..JKomunistai įsiklampojo— " :Iflel9Vrt j cuvn tikę.apgailestavo kad per savo. k žinoma Juozo § j Maskv^
durnumą neteko gero dar- §ukienfe, Staiioraiao>! A. jenkin..

Pa* Daktarą
Atėjo gana apdriskęs 

Sūdymą ge^Ho"'^ -ogus. pas daktarą, pasi- 
i Ma«ln» įpasakojo savo bedas ir so

pulius ir prašo gelbėti. Dak-
bininko.

Kitoj vietoj, farmerys už-!
simanė šviežios veršienos, 
bet papiovė ne savo, o savo 
kaimyno veršiuką. Kai i - 
ėjo aikštėn, tai šis irgi ban-

Draugo Petro M. Kaičio Laiškas

taras pažiurėjo į apnešiotus 
ligonio rubus ir sako:

—Ar tamsta galėsi apmo
kėti operaciją, jei aš rasiu 
reikalinga ją daiyti?

Ligonis pagalvojo ir at
siliepė šitaip:

—Pasakyk, daktare, ar 
tamsta rasi reikalo daiyti

Perkant “Keleiviui” da- kiek ilgiau užtrukti ant šios
______ _ ___ __ ___ __  bal tinį namą, draugas Pet-į ašarų pakalnės, negu dau-
dė, save teisindamas, ap- ras M. Kaitis, Chicagoje, į geliui rimtesnių ir vertesnių 
kaltint dipuką. Bet vistiek!kaip ir eilė kitų musų prie-;žmonių. Tai ir laikausi įsi- 
pats buvo areštuotas, o di-ltelių, buvo paskolinęs laik-j kandęs. Retkarčiais kiek ~
pūkas laisvas ir gražiai lie-įraščiui be nuošimčių $100., nedagaliu-kaip senas au- jei'^‘pasakysiu!
tuviškai šviluauia iau kitoj Dabar drg. P. M. Kaltis ra- tomobilis, kurio tolydžiai R£į ,ju jos apmokžti,

šo mums, kad jis nereika 
Jauja paskolos grąžinti ir 
perveda pinigus “Keleivio” 
nuožiūrai, o sau prašo tik
rai siuntinėti laikraštį ir ka
lendorių. Savo laiške, ra- 

bai pagerbti bankietą ir už-1 šytame drg. Strazdui, drg.

farmoj, o farmerys vėl na
gus kramto dėl savo durnu
mo.

Baltimorėj
Komunistai surengė Bim-

kvietė gerbiamą publiką. P. M. Kaitis sako: 
Bet ta gerbiamo’!, vietoj eit i „risiunčiu
ir garbint tą Stalino agen- p
tą, pilnai darbininkiškai už-
pikietavo visą bankieta ir 
pareikaląvo ne vien Bimbą, 
ale visus komunistus pasiųs
ti pas “batiušką” Staliną į 
Rusiją—kalti dipukai.

tai šis tai tas paįra. Nuei
nu pas gydytoją, kuris, ži
noma, bando pataisyti. Iki Pakelti Uždarbį?

šiolei jam dar vis pasisek- Vienas tarnautojas įlie
davo pataisyti, bet vis pri-j kaip negalėjo suvesti galų 
duria: Tamsta jau ne 17. su galais ir pagaliau apsi-

Dipukai Kalti

Būdami labai toli nuo lie
tuviškų centrų, kur gyveni
mas verda, kunkuliuoja, 
mes ne tik negalim tam ver
pete būti, aktyviai dalyvau
ti; bet ir mažai žinių tegau- 
nam. Kiek matyt iš laik
raščių, tai kai kurie daly
kai, mums čia gyvenant gi
riose, stačiai atrodo keisti. 

Chicagoj
Valdžios agentai arešta

vo komunistu laikraščio 
“Vilnies” redaktorių, And
rulį, kuris išgyveno Ameri
koj virš 40 metų, rašė, kal
bėjo ir iki ausų išsižiojęs 
rėkė, visus ragino patapti 
Amerikos piliečiais — bet 
pats neapsirupino pilietys- 
te.

Ko vertas tas žmogus, 
kuris kitus ragina daryti 
vienaip, o pats daro kitaip? 
Ko verta Andrulio kalba, 
raštai ir visas jo per 40 me- 

i tų darbas? Nebūčiau tikė-
fį jęs, jei jis nebūt paimtas už 

, j. .. čiuprynos ir pašauktas prie
• ,slandlen as kac Ji3 b?d‘e??- tvarkos. Aišku, iis šūkauja

nu dideli klausimą. Ar tu .--.ai ka.ba ir kad uz tokią koraunL<u bina Sta. 
galėsi man ji įsvirozyt? šnektą jį reikia arba išmesti jr vi ra2baimnką 

-Nežinau, kas tėvui ne- is susaidės, ar sufamuot. saiką tik todėl, kad iš to da- 
aisku. Bet pirma prašau Ale kai sumas apsispakaji- ro pragyvenimą. Keista? 
duoti savo klausimą Jeigu no tai jis ir vėl pasipr^e (ik kdsta ir ju0. 
negalėsiu paaiškinti, gal balso ir sako: “Jus čia be Lietuviai suruošėsurasiu atsakymą enciklo- reikalo keliat lermą. Tas ^įiją prieš konSS 
pedijoj. monkes ir asilus ne as įs-

mislinau. Taip rašo gazie
tos.” Taigi čia. Maike, ir

ir nešė iškabas su obalsiais, 
kad valdžia ne vien Andru
lį pasiųstų į jo paties išgar
bintą tėviškę Rusiją, bet vi-

Salės bendrovė nutarė 
komunistams daugiau savo 
jatalpų neišnuomoti, nes 
ie gražią svetainę pasibu- 

davojo kultūros reikalams, 
ietuvybės plėtimo reika- 
ams, o ne Rusijos šnipams 

ir tėviškės Lietuvos išdavi
kams susirinkti dėl garbini
mo Lietuvos arkliavagių— 
dipukai kalti.

si 00, kuriuos paskolinau 
•Keleiviui.’ Kad tavo loska, 
pasiteirauk valdyboje ar 
galima tą dalvką taip su
tvarkyti : Man iki gyvos gal
vos siųsti ‘Keleivį’ su kalen
dorių ir ‘Darbą,’ o likusią 
dalį (manau turėtų dar lik
ti kiek nors, nes man netaip

metų! Aš tai ir suprantu 
ir nesirūpinu ir galvos ne- 

. , f ' laužau dėlto. Gal tai man 
įesytę -r pageibsĮj ilgiau gyventi.

nervų liga nesergu.’
-o-

Draugas Petras Kaitis, 
nežiūrint į nemažą kryželių 
skaičių, yra pilnas jaunat
viško ūpo ir gyvumo. Per 
63 metus Amerikoje drg.
P. M. Kaitis perėjo viso- 

ilgai teks gyventi, jau turiu i kiaušius “stonus” ir valgus: 
lygiai 82 metu amžiaus ir! kariavo indijonų kare, lei- 
63 metai Amerikoje) dėkit Įdo knygas ir laikraščius, va- 
kur geriausiai tiktų—Lie- žiavo dirbti, kaipo mašinų
tuvių Socialdemokratų Są 
jungai ar ‘Maikio su Tėvu’

ekspertas, į Sovietų Rusiją, 
dirba musų spaudoje, yra

drąsino ir paprašė bosą pa
kelti jo uždarbį. Bosas pa
žiurėjo piktai į vargšą tar
nautoją ir sako:

—Tai tamsta nori, kad 
pakeičiau algą, ah? Tur 
but, tamsta dažnai galvoji, 
ką darytum, jei turėtum 
mano pajamas, ne tiesa?

—Ne,—atsiliepė tarnau
tojas,—to aš negalvoju. 
Bet aš dažnai galvoju, ką 
tamsta darytum, jei turė
tum mano pajamas!

Bosas pagalvojo ir susi
sarmatijo algos nepakelti.

—O kas tai do paukštis, 
ta ančiukų pelėda?

—Tai ne paukštis, tėve, bus tas klausimas, kurį aš 
bet knyga. Tiksliau paša-1 noriu, kad tu man davadly- " «viinies” štabą, visus 
kius, tai daugybė knygų, vai išvirozytum. Aš nonų, komunistus Komunistai dėl 

visokie kad tu man pasakytum. ar r ,abai užpyko jr apkalti. 
tu matei angelskuose peipe- _ j,-

kuriose aiškinami 
klausimai.

—Na, Maike, iš knygų tai 
ir durnas gali atsakyt; bet 
atsakyk man iš galvos, ot, 
tai busi vyras!

—Prašau duoti klausimą.
—Klausimas yra toks,

Maike. Kaip žinai, šįmet 
yra šventi metai ir visi nori 
važiuot į Rymą, kad šven
tas tėvas pabagaslovytų.
Taigi musų Sčeslyvos Smer- 
ties Susaidė buvo sušaukus 
eksterną mitingą, kad pa- stojęs net gatvių judėjimą

angeluose peipe-,no dj kus. 
riuose tokių žinių, kad 
šventas tėvas bagaslovytų 
monkes ir asilus? Matai, 
aš esu išrinktas į komisiją 
šitą bizni ištirti, tai noriu 
aiškiu davadų.

Vilnies” langas tapo iš
muštas—kalti dipukai.

Pruseika įsikaušė per Ka
lėdas, skauda galvą per 
Naujus Metus—kalti dipu
kai.

sirodavyt, ar nevertėtų ir 
mums nusiųsti kokį diliga- 
tą, kad parvežtų visiems 
memberiams atlaidų. Bet 
kain tik čermonas atidarė 
susirinkimą, tuojau prasidė
jo ermyderis. Musų kasos 
apiekunas Kindziukevičius 
pradėjo tam sumanymui 
priešintis, sakydamas, kad 
kasoje nėra tiek pinigų, kad 
galėtume savo paslą į Rymą 
siųsti. Sako, kai katras iš 
musų numirs, tai neturėsim 
už ka nei egzekvijų užpirk
ti. O kai be egzekvijų pa
la vosim, tai ir parvežti iš 
Fymo atlaidai nieko nema- 
čys. Kad ir geras buvo 
žmogus, turės eiti į čyščių. 
Taigi, sako, verčiau čėdy- 
kim pinigus ant egzekvijų, 
o ne ant kelionių spendy
kini.

—Bet tėvas norėjai, kad

—Taip, tėve. aš pats to
kią žinią skaičiau. Ją pa-Į 
duoda Reuterio žinių agen-i Winooski, Vt., andai lai 
turos korespondentas iš Ro-'kėm mitingą tekstilės uni

jos patalpose. Tuo tarpu 
girtas praeivis išgūrino raš
tinės langą, poliemonas jį 
sučiupo, bet neikvaliai bu
vo girtas, kad areštuoti, o 
tik taip sau apylinksmis. 
Klausia, ką daryt? Liepėm 
paleist, atrodo girtas, neži
no ką daro, tegu eina išsi
miegot

—Aš negilias ir miegot 
neisiu,—protestuoja lango 
meistras.

mos. Jis praneša, kad sau
sio 17 diena tenai buvo su-

kai popiežiaus paskirtas 
dvasiškis pradėjo šventinti 
ir laiminti Vittorio aikštėj 
keturkojus.

—O ar tu galėtum man 
pasakyt, kokiose gazietose 
tokia žinia buvo paduota?

—Aš ją mačiau “Chicago 
Tribūne” dienrašty, tėve.

Pas Mus Kitaip

—Ir iš tikro buvo šitaip _Taf kam tu
rašyta?

—Taip. tėve, aiškiai bu
vo pasakyta, kad ton aikš
tėn buvo suvalyta 150 šunų, 
7 mulai, 4 asilai, arklys ir 
beždžionė. Visi vežimai, 
kurie turėio per tą aikštę 
važiuoti, buvo sulaikyti, o 
kunigas vaikščiojo tarp tų 
gyvulių, šventino juos švęs
tu vandeniu ir laimino po
piežiaus vardu.

—Nu, tai kaip tas gali 
but, Maike? Juk Bagasla-

aš paaiškinčiau kažkokį j yenstva reiškia atlaidus
žmogaus dūšiai. Bet gyvu 
liai juk dūšios neturi. Tai
gi pasakyk, kodėl juos ba- 
gaslovijo, ką tas monki-biz- 
nis reiškia?

—Visa tai reiškia religi
nius burtus, tėve. Daugiau 
nieko.

—Maike, man pradeda 
galva suktis- Uskiuzmi, aš 
eisiu išsigert.

Laikas užsisakyti “Kelei- 

Kalendorių 1950 (ne

reikatai. Tą resytę sude- aktingas socialistas ir, svar 
ginkit ar kitą ką darykit, by Į blausia, visada gero ūpo,

Tai linięgjHng ir maloniai nusi-Įveikti pažangiajam lietuvių 
teikęs. Tai žmogus, kurs. judėjime ir negalvoti apie 
visus, su kuriais tik susidu-’apleidimą “šios ašarų pa- 
ria, užkrečia geru upu ir kalnės.”

sv

tik liktų be vertės, 
taip”.

Kai Bimbai pasidarė per-, Toliau d p M 
karsta ir pnreike kacergos | a ie sveikatą; 
zanjom pamaisvt, tai sura- - - - -
do ir tam pasiuntė Baltimo
rėn Dr. Petriką. Man gai
la jo, bet, kaip matyt, už 
savo negu d rūmą daktaras 

šveistynių — dipukai

‘Man ‘dievulis’ paskyrė draugiškumu.

Linkime draugui Petrui 
Kaičiui dar ilgus metus

“Keleivio” Aministracij*.

gavo
kalti

įsmusei
langą, jei negirtas?

—Todėl, kad labai per
pykęs, ji pasiutusi boba.

—Kas pasiutusi boba?
—Mano “mother-in-law.”
Visi gardžiai nusijuokėm 

ir dipukų nekaltinom.
Jeffersonville, Vt, prigė 

rė veršiukas, farmerys ap
kaltino dipuką, gi pastara
sis nesijautė kaltu, nusi 
spiovė ir nuėjo pas kitą far- 
merį. Čia paliko $20 algos 
nesumokėta, nuvykau iško- 
lektuot ir ištirt dalyką. Pa
sirodė, kad dipukas nekal
tas.

—Jei jis but veršiuką už 
ragų, ar už uodegos įvilkęs 
upėn, panardinęs ir palai
kęs, tai dipuko but kaltė. 
Bet veršiukas, pamatęs ana
pus upės kaimyno nešpėt- 
nas telyčaites, pasikvosino 
durniukas perbrist, bet upė 
buvo toj vietoj pergili, o 
plaukt dar nemokėjo, tai 
pats prigėrė. Kokia čia ga
li but kaltė dipuko?—kaip 
ant delno viską išaiškinau.

Faimerys pilnai sutiko su

klausimą- Tai kur gi tas 
klausimas?

—Veidiminut, Maik, aš 
noriu pirma tau paaiškinti,
1 ai n tas klausimas iškilo.
Fai kasos apiekunas šitaip 
reikalą išguldė, tai ir kiti 
jam pritarė. Atsirado vie
nas aky plėša, kuris stačiai 
pasakė, kad Ryme dabar 
bagaslovija monkes ir asi
lus. taigi, sako, ar musų su
saidė nori, kad kartu su 
monkėmis butų pastatyti vio” 
jos diligatai? Kai jis šitaip , .
pasakė, tai pasidarė di*!*““- Dau» .Ic.tynUĮ n m 
džiausiąs lermas. Visi pra-formacijų. Kaina 50 centų.'mano išaiškinimu, sumokė

Brooklyne
Komunistai visados skan- 

dalinasi ne tik tarp savęs, 
bet ir kriaučių reikaluose 
verda košę, varinėja iniiy- j 
gas iš ko siuvėjams būna 
didžiausių nuostolių, nes po į 
kiekvienos komunistų avan
tiūros siuvėjai tik nustoja 
darbo pundelių lietuviškose 
šapose. Kad gerint savo 
buitį ir užtikrint rytojų, jie 
susirinko savo metiniam su
sirinkime ir nutarė apsiva
lyt nuo komunistinio bru
do, taip lygiai, kaip šian
dien visas Amerikos darbi
ninkų judėjimas valosi—di
pukai kalti.

Newarke

Suareštavo komunistinių 
bobų “ekspertą,” Dr. Kaš- 
kiaučių, kuris kai prireikia 
tai ir pilną “nekaltybės” 
panelę draugiškai paiiksi- 
na. Bet pastarajame atsiti 
kime vienas kostumeris 
spiovė ant draugiškumo ir 
viso komunizmo, eina į bur
žuazinį teismą ir ima dak
tarą už čiuprynos, jau pa
cientas nebe draugas—ir 
čia kaiti dipukai.

Ir Mų» Balsas
Jei tos procesijos ir pi

kietų linijos reikalautų ko 
munistus iškarstyti, arba 
sušaudyti, kaip Rusijoj da
ro—mes nesutiktume, pro
testuotume ir viešai išeitu
me prieš tokius žiaurumus. 
Bet kadangi reikalaujama 
juos pasiųsti į jų taip labai 
išgarbintą Rusiją — mums 
atrodo visai logiška, pri- 
skaitykite ir mus, balsuo
jam Už.

Tie elementai Amerikos 
demokratiniam gyvenimui 
netinkami ir jų mokytojo,1 
Zigmo Angariečio, žodžiais t

otqmatic

.v

BOSTON

/

At

Nustatyk pageidaujamą šilimą 

—ir nežiūrint kaip šalta butų 

naktis—tau bus šilta! Ir malo

ni bus šilima—be sunkumo— 

automatiškai palaikoma visą 

naktį. Dailios spalvos . . . 

minkštos, švelnios, SKALBIA

MOS! Tik vieną blanketą lo

vai pirkti, vieną kloti, vieną 

skalbti. Daug susitaupo!

šis garsas ir populiarus Easy modelis 

yra gatavas, sa automatiška pampa. 

Paima 8 iki 9 svarų skalbinių ir vb 

sada gerai išskalbia — bet švelniai. 

Naajas sklandus gręžtuvas padarytas 

tykit garsųjį Easy.

EDISON COMPANY



Nr. 4, Sausio 25, 1950 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktas

Kaip Kovojo Moterys 
Raudonojoj Armijoj

• Sovietų Rusija yra bene gėlė Jeanne D’Are, kuri 
vienintelis kraštas pasauly, tūkstančius kareivių vedė į 
kur moterys karo metu ne anglų frontą, viską pakeliui 
tik savanoriškai talkinin- triuškindama; Rusijos ca- 
kauja armijai, bet, reikalui
ištikus, net gali būti mobili
zuojamos. Teoretiškai, mat, 
išeitų, kad vyrų ir moterų 
teisės “lygios.” Bet kaip 
tas vyksta praktiškai, leis

rienė ’ Katerina, močiutė, 
kumščiuodavo generolus ir 
maršalus, vadindama juos

čia darosi ir paprašiau, kad: 
jis atsiimtų atgal tą savo 
“pastiprinimą” ir tai, kaip 
galima greičiau, kol jų ne
drausmingumu dar neapsi
krėtė kareiviai, nes kitaip 
aš už nieką čia negarantuo
ju. Senas karo vadas susi 
keikė matuškom, liepė man 
jas per naktį palaikyti, o 
rytoj dieną jis pats pribu
siąs ir su tom “padlom,” 
anot jo, nepaklusniom re- 
voliucionierkom, jis pada
rysiąs tvarką. Daugiau n“bobom kelnėse,” o ne vy-

pa-
kime kalbėti raudonosios 
armijos pulkininkui J. N. 
Griškinui, kurio pranešimas 
yra šitoks:

Antrųjų karo metų žiemą 
mano pulkas stovėjo Voro
nežo apygardoje. Paskuti
nis susidūrimas su vokiečių 
šarvuota divizija mums nu
leido daug kraujo, taip kad 
iš, maždaug, 2,500 vyrų, 
kovojusių po mano koman
da, teliko vos 1,100.

Kadangi žvalgų praneši
mu mums gręsė pakartoti
nas vokiečių puolimas ir 
mano pulkui buvo pavesta 
saugoti ir ginti 5 kilometrų 
(maždaug 3 mylių) ilgumo 
pralaužto fronto juostą, be 
spygliuotų vielų užtvaros ir 
be cementinių bunkerių, tai 
aš paprašiau iš užnugario 
pagalbos. Maždaug 12 va
landą vidurdienį man pra
nešė telefonu generolas, ku
ris buvo mano tiesioginis 
viršininkas, kad siunčia 
man pastiprinimus. Padė
kojau jam ir laukiau, kada nems' 
atvyks tie jo pažadėti “švie
ži, neišvargę,” dar ugnies 
krikšto neragavę daliniai.

donojoje armijoje mušantis , f u:iu.
pnes carą daug moterų pa-1 belę.

Tą naktį mus ištiko aud-sižymėjo, mirdamos ' net
didvyrių mirtimi. I ra, puolė vokiečių šarvuotos
eta man prisiųstam būry ne^P. ae,.oplaįai> dan?y

............ , i sumaišė su žeme, musė.g mano padėjėjai buvo dar buvo ,auk.
blogesnes nuomones. Tuoj K., . .
atvvke ios nesirumno ir ne- U’ sllPniausl° pasipnes m- atvyKę jos nesirūpino ir ne- kryptimi į tą ruošą, ku- 
siteiravo, kokie jų laukia . * 7
uždaviniai, bet be jokios VnoaU5°2° « actinrinimo ”
tvarkos išsibarstė taro ka- 600 PastlPnmm<\tvarkos išsibarate taip ka ilaužė atkirto nuo uz 
reivių, rengėsi virti sau ar- £ ’ .
koj?ne^dZ1° žodžiu j°atrodė žuvo’ ir pats du kart su' 
kadTsats“ne Urom Patekau *

tą, bet vaišėms į bičiulio Kai pulkininkas Griškin 
šeimą praleisti nuobodų va- tai pasakojo, buvo jau ant 
karą- ras mėnuo po io atvežimo
... ... u. , . į belaisvių stovyklą ŠalagKadangi šią nakų kaip m Ehrfurt? Tue-

tik galėjo prsidėti vokiečių Į j-ingjjoj. Pasibaigus karui, 
puolimas, tai aš pasiūliau Lygavo žmogus laisvę, bet 
"oms išsikasti, bent sau, ap- nebenorėjo grįžti į “raudo-

PASAI LIO PILIETIS PASIENYJE

Gary Davis, turtingo amerikiečio vaikas, atsisakė nuo 
Amerikos piliet\ bės, kad pasidarius “pasaulio piliečiu*7 ir 
gyvena Paryžiaus kavinėse. Kada jis bandė pereiti per 
prancuzŲ-vokiečių sieną, vokiečiai paprašė jo parodyti pa
są, kurio jis neturėjo, ir štai "pasaulio pilietis” stovi pa
sienyje ir negali vykti toliau.

kasus, nes kitaip—kaip ku- nąjį rojų,” kuris, anot jo,
rapkų krūva jos gali būti eaj ^ut jr es^g rojumį caruj 
išskintos vokiečių kulkomis, t josjfuj su 2 milionų klika, 
be naudos sau ir pndaryda tokiam žmogui, kaip
mos bereikalingo klapato eg^g kalėjimas tarp kar- 
raudonosios tėvynės ligoni- Buvjų jr žemės, jos kojomis 

Bet kur tu matęs į nesįeį<įant. Nežinai nei die-

. Temstant fronto užnuga
ry pastebėta ilgas karava
nas, kuriam priartėjus, pa
sirodė, kad tai buvo pėsčių 
moterų voros, kaip jų va
dovė atraportavo, iš viso jų 
buvo 600, pasiųsta mano ži
niai vietoje musų iabai 
laukto to “gausaus pastip
rinimo.” Jų tarpe buvo 
jaunų ir senesnių, bet vi
dutinis amžius svyravo tarp 
18-35 metų, daugiausia il
gais sijonais ir tik kai ku
rios turėjo iš kažkur gautas 
senas, nudėvėtas kariškas 
kelnes. Apsiginklavimas: 
ilgi šautuvai ir lengvieji 
kulkosvaidžiai, kai kurios 
dar turėjo rankines grana
tas, bet mano adjutantas iš 
karto suabejojo, ar jos pa
čios save nesusižeis grei
čiau, negu priešui sudarys 
nuostolių, žodžiu, vaizdas 
ne iš puikiųjų. Tiesa, kai ku
rios iš jų atrodė smarkios ir 
gana drąsios kol namie, bet 
žygis į čia iš artimiausio 
miesto klampojant laukų 
keliais 20 kilometrų per gi
lų sniegą gerokai pakirto jų 
jėgas ir daugelio jų narsu
mas išgaravo-

Istorija pažino daug nar
sių moterų: prancūzų mer- nu generolą, pasakiau kas

l vai! Pareiga tikėti buvo už
krauta žmonėms pagal valdovų 

' nuožiūrą!
Pagal šitą "nuosprendį” i -----------

šiandien dalis lietuvių yra ka-1
talika:, kiti kalvinistai, o Ma- ‘Šaukštas į Svetimą Sriubą’ 
žosios Lietuvos lietuviai yra

Spaudoj. Pasidairius

POLEMIKA IR KRITIKA
Dėl 'Savanoriškos Pareigos’, taip. tai ar šita pusė Amerikos 

Bostono dievobaimingo

liuteronys. Į tas bažnyčias lie
tuviai "įauga” iš mažens ir 
daugumoje jose lieka per visą 
gyvenimą. Bet jei kuris prade
da abejoti dėl jam iš mažens 
įkaltų tiesų ir dogmų teisingu
mo. jis dabar yra laisvas arba 
visai pasitraukti iš religinės or
ganizacijos, arba pereiti į kitą 
religinę organizaciją. Laisvės 
sąžinės kraštuose tai yra visai visokių 
suprantama žmogaus teisė ir, 
pavyzdžiui, katalikų spauda 
Amerikoje vienaip vien skelbia, 
kokie žymus žmonės perėję į 
jų tikybą. Panašiai daro ir ki
tos tikybinės organizacijos, jos 
visos ieško sau šalininkų ir sa
vo skaičių stengiasi dauginti, 
dažniausiai visai nutvlėdamos 
tuos, kurie iš jų eilių pasitrau
kia. . . .

Taip atrodo * "savanoriška 
pareiga tikėti.” Jei žmogus 
pradeda abejoti dėl kurios nors 
bažnyčios tiesų ir jei jis yra 
sąžiningas žmogus, jis iš tos 
religinės organizacijos pasi
trauks. Jis gali tyliai pasi
traukti. bet jis gali savo abe
jones ir viešai reikšti ir net 
gali burti žmones panašiai, kaip

Dr. Kazys Grinius, buvęs 
Lietuvos prezidentas, kur 
tai ir kada tai parašė tokią 
savo nuomonę: “Amnestuo
kime vieni kitus.” Tūli nu
sidėjėliai, gerai prisiminda
mi savo kaltę, suprato, kad 
šie žodžiai taikomi jiems, 
1926 metų gruodžio 17 d. 
perversmininkams, ir tuomi 

“pučų” vadai Įkvė
pėjai ir vykdytojai mato
mai apsidžiaugė, įsivaiz
duodami, kad visos jų kal
tės jau užmirštos. Bet šis 
džiugesys išnyko, kai tas 
pats Dr. Grinius prieš mė
nesi rašydamas “Naujieno-

jis, “abejojančius.” Daugumas
! gyventojų nėra lojalus ir nor-

raščio rašytojas, p. K., su jau! "“J**
peštukizmu metėsi j' ŽTma' į £,blr° b«b«»’ 

oc s4vokos aP’budimmas y
natvišku 
kovą prieš tuos žmones, kurie 
nepripažįstu “pareigos tikėti. 
Jis sako, kad tok; pareiga esan
ti, bet ir jis sutinka, kad 
"pareiga” nėra žmonėms įsta
tymais uždėta, bet esanti įgau
namą savanorišku pasiryžimu.

ra gry-
davatkiškas. Nepriklausai 

religinei organizacijai, 
— tu ir bedievis. Tuo tarpu 
yra giliai religingų žmonių, ku
rie nepriklauso jokiai religinei 
organizacijai, nes, jų suprati-

nai
1 jokiai
tai

se’’ apie gėdingą gruodžio 
17-tą priminė perversmą ir 
lyg ir numatydamas, kad 
žirklės atsilieps, pradėda
mas savo rašinį, pasakė:

"Niekas nemano keršyti, 
bet niekas negali ginti savo 
šalies istoriją studijuoti ir iš 
praeities ne tik stiprybės, bet 
ir patyrimo semtis.”

kokį kietą ių pasipnesim- nog neį vaiandos, kada tau'-d^ ^^a' 
mą as atsidunau! Čia jos patemps kiip, ir bus ' S, ™ 
parodė tokj narsumą ir lie- “amen.’- nes “tikrosios de- 
žuvio jėgą, kokio iki 1917 Į mokratijos” krašte, kaip 
metų oktiabno revoliucijos Į govietų Rusijoj, daugiau 
moteris, tikriau, musų rusis-1 žūsta tikrų, gerų komunis- 
ka boba, nei pagalvoti ne- negu bepartvvių, už- 
drįsdavo. Jos apspito ma- stumGy tų vergų, nes tie ma- 
ne V.1S^, rėkavo, žiau turį priešų ir intrygų.
skerėčiojo, kumščiais Visokie prisiplakėliai ir vi-
no, kolioio buržujum, |suomenės atmatos juk visa

įkalbinėjimo ir Įtikinimo* keliu mu’ *arPJV *r jųjų Dievo nėra
reikalingi tarpininkai. Todėl 

sązmę. ResutjĮ{tume su ję Oibiro 
nuomone, kad virš pusė Ame- 

i rikos gyventojų esą "bedie-
(jėzuitas Borevičius) viai." Bet laisvų pažiūrų žmo- 
prievartos nevartoja I čia yra labai daug ir jie

žmogaus
Dėl prievartos tikybos klau

simuose p. K. sako:

"Jis 
iokios
ir negali vartoti, nes <iš kur č'ra visiška: normalus ir loja- i dažniausiai

lųs amerikiečiai. Jų 
rodo. kad sąžinės laisvė Ameri
koje yra ne tiktai popieryje 

Šitame pasakyme p. K. ausi- įrašytas principas, bet gyveni
mo faktas. Užtat mes ir sako-

gi jis ims priemonių prievar
tai paremti.” ‘

1 kės išlindo viešumon ir pasiro-
svoločium, neužmiršda Lja veržiasi prie šilto lovio, dė gana ypatingoje šviesoje. -Jis me kad Amerika yra laisvas 

J— —:j=xl ~j~i-----x:i nepasmerkia prievartos varto- j kraštas.mos dar pridėti visiems zi- gu pyragais, įr lipa per la- 
nomą riebų rusišką keiks- vonus, visai užmiršdami, 
mažodį kas matęs, girdi, ka(j rytoj tas pats su jais
moteris taip stumdyti, įs jų atsitiks, 
tiek reikalauti, jos norin- žilas žmogus, bedar-
čios pailsėti, paieškoti siau- invaii(Įas? kjek turiu ži- 
dų nakvynei ir tt., ir tt At- n- tebesėdi apie Muenche- 
rodė, lyg as to sau dėl ma- Bavarijoje ir, sako, ge- 
lonumo, o ne jų gyvybei ap- rjau žolę graušiąs, bet noris 
saugoti reikalauju, n mirt1- ramjaj baigti gyvenimą tarp 
nu pnešu nebe grobikas vo- kukuri žmonių, o ne 
kietis, o aš pats pasidanau. Urp vilkų‘

Labiausiai keiksmais pa- jej bučiau Rusijoj,—jis 
sižymėjo vieno plytų fabn- gako, negalėčiau net vakare 
ko komsomolka, kun į sto- gu Daugais apie viską kal- 
rą laikraščio popierj susisu- baimes, kad rytoj
kusi iš rusų namines ma" apje viską žinos NKVD (ru- 
chorkės ’ gal jau desimtą g^ siaptoji policija), kuri. 
cigaretą landžiojo tai p ka- j^p vjgj tinote, turi ilgas 
reivių eilių ir ragino manęs ausjg jr rankas. Prie to ne
neklausyti, . uztiknndama paprastai prisideda įgimtas 
juos pasirūpinsianti, kad po iruSų tautos nihilizmas—loš- 
trijų dienų manęs čia ne ko-.^j dvigubą lošimą. Brolis, 
jos nebebusią, nes tokiam, pietelius, giminė gali tar 
kaip aš, anot jos, genausia
vieta—Sibiras, atseit, ka
torga. Aš išsaukiau telefo-

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 Broadvray, South Boston 27, Mass.

abejojančių žmonių nejaučia 
jokio pašaukimo apaštalauti ir 
savo abejones neneša į turgų 
•:r neieško joms šalininkų. Bet 
norintieji tą daryti—daro ir 
todėl Amerikoje, laisvės sąži
nės krašte, turime visokiausių 
sektų, kartais ir labai kerštų. 
Turime čia ir įvairių laisvama
niškų organizacijų ir jos taip 
pat, kaip <ir religinės organiza
cijos, turi teisę savo pažiūras 
skelbti. Tai yra sąžinės laisvė 
kasdieninėj praktikoj.

Kada katalikų bažnyčia buvo 
vyraujanti čr visokius eretikus 
kepindavo ant laužo, tada lauže 

sudegdavo patys
buvimas drąsiausieji ir patys sąžinin- 

giausieji žmonės, kurie savo 
Įsitikinimus brangino daugiau, 
negu savo laisvę ar gyvybę, ir 
kuriems jų sąžinės balsas buvo 
galingesnis prisakymas, negu 
degančio laužo baisumas. Iš tų 
žmonių pavyzdžio galima su
prasti. koks saitas yra tarp są
žinės :r "pareigos tikėti.”

jimo tikybos klausimuose. Jis tieka klausimas, kas yra 
visai ir nepasisako prieš pr:e-; “^vanoriška pareiga tikėti”? 
vartos vartojimą, bet pasiten- Kiekvienas žmogus gali sava- 
kina pripažinęs faktą, kad noriškai pasiimti Įvairias par- 
Amerikoje katalikų bažnyčia j eigas. Imkime žmogų, kuris'

Minėtu Dr. Griniaus ra
šiniu buvo nepatenkinti 
“Draugas” ir “Dirva.” Svar- 
biausis tokio nepasitenkini
mo motyvas, kam, girdi, ža
dinti politines rietenas, ar
dyti vienybę, kuomet buvo 
kalbėta apie “amnestiją” ir 
pan- J tuos “žirklių” prie
kaištus “Naujienose” (Nr. 
5) atsiliepė to laikraščio 
bendradarbis J. Šalna. Ji
sai aiškino, kad
“amnestijos lengvai nesvai
domos, jos leidžiamos tik 
įstatymų leidžiamuoju keliu. 
Ypač nuodugniai svarstomas 
bausmių atleidimo klausimas 
visokiems valstybės išdavi
kams, nusikaltėliams prieš 
teisėtąją valstybės santvar
ka ir pan. Mano giliu įsitiki
nimu nebus lengvai dovano
tos bausmės laisvoje Lietu
voje ir gyviems likusiems 
1926 m. gruodžio 17 d. per

versmo ‘didvyri/ms’.”

žmogų.
stoja Į bet kokią organizaciją 
—jis savanoriškai prisiima 

! pareigą laikytis tos organlzaci-

nauti slaptose NKVD eilėse 
ir tave užmušti, išvežti į Si
birą. Sako, “ar tau ne vis
vien, jei ne aš tai padaly
siu, tai atsiras kitas toks, 
kuris tai padarys—dėl to, 
nepyk ant manęs ir leisk 
geriau man (tavo draugui, 
giminei) valgyti baltą 
NKVD duoną ir naudotis 
‘gostorgu,’ ‘spectorgu’ ir 
kitokiomis privilegijomis, 
kurių aš neturėčiau, jei 
dirbčiau anglių kasyklose 
už uždarbį, nuolat spau
džiamas stachanoviškom 
darbo normom, taigi leisk 
man gyventi, o tave, jeigu 
ne aš, tai kitas kas pakars, 
koks skirtumas? Taip 
kalbąs šių dienų nišų jau 
nimas,—baigė senis pasi 
kalbėjimą.

St Jogaudas.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

neturi “iš kur imtš” priemonių 
prievartai paremti. Jei ji tu
rėtų “iš kur imti.” ji visai ne
abejodama imtų. ka.p ėmė pra-j jos statuto ar “konstitucijos.” 
eityje ir kaip ima dabar ten.i ĄrĮ)a š|aj žmogus stoja savano- 
kur katalikiškai totalitariniai I rju j kariuomenę ir laisva valia 
režimai katalikų bažnyčią pri
pažįsta valstybine bažnyčia.
Kadangi čia nėra “iš kur imti” 
tų priemonių, tai reikia Įkalbi
nėjimo. Įtikinimo ir panašiais 
budais Įdiegti į žmonių sąžinę 
'pareigą tikėti.” o policinių ir 
prievartos sankcijų vietoje p.
K. grasina žmonėms “lojalių ir 
normalių amerikiečių’’ lazda ir 
sako. kad tokie amerikiečia-i esą 
linkę kreivai žiūrėti Į nepripa
žįstančius pareigos tikėti.

Gaila, kad p. K. nepasako, 
kas yra “normalus :r lojalus 
amerikietis"? Ar. pavyzdžiui, 
vyskupas Oxnam yra vienas iš 
jų? Ir kiek yra tų “normaliu 
ir lojalių amerikiečių.” kurie 
galvoja kaip p. K.?

I^av rence. Mass.. «un. P. M. j 
Juras nesenai išleido K. ČiĮriro 
parašytą knygutę, pavadinta 

‘Komunizmas Antikristo Reli
gija.” Tą knygutę spausdino 
'Darbininkas" Bostone. D?1 

jos katalikiškumo abejoti nėra 
jokio pagrindo. Ir štai toj kny 
gutėj 33 puslapy skaitome:

“Pagal statistiką J. A. Vai 
«tybių gyventojų kuriai nors 
organizuotai religijai priklau
so tik 52 su puse nuošimčiai.
Vadinasi, beveik pusė šalies 
gyventoju prisipažįsta esą Į 
bedieviais.”

i
Pagal K. Čibirą išeina, kad 

dargi daugiau negu pusė Ame
rikos gyventoių esą “bedie
viai,” nes kai kuriuos protes
tonus jis nesiteikia net vadin

ti tikinčiais žmonėmis. O jei

Išaiškinta visai teisingai, 
kad joks buvęs prezidentas 

Polemika dėl “pareigos tikė- j negali nieko amnestuoti ir, 
ti.” kurią pradėjo p. K., sukasi! anot j šalnos:
apie elementariškiausius daly-l 
kus. Dėl tos polemikos pobū

pasiima visas kareivio parei
gas. kurios, kaip žinoma, kai 
kada yra labai nelengvos. Pa
našiai žmogus gali įstoti į bet

džio norėtųsi tik riek pridurti:

Katalikiško laikraščio rašy
tojas, p. K., mane Įtarė prasi
lenkiant su tiesa, nes aš sakiau, 
jog p. K. laikrašris gen. Franko 
karščiau garbina, negu Kristų.

Aš apie p. K. “garbinimo
kurią religinę organizaciją ir karštj” sprendžiau pagal statis- 
gal: pasiimti pareigą laikytis ^iką. Aš paskaičiavau, kiek jis 
tos religinės organizacijos pri
sakymų.

Bendrai, kalinti apie “parei
gą" tikėti, kaip ir apie “parei
gą" mylėti yra nei šis nei tas.
Jei tikėjimo ar meilės nėra. jo
ki “pareiga” ar įsikalbėjimas 
jų neįpūs. . . .

Kalbant dėl tikybinių orga
nizacijų. beje, tenka pastebėti, 
kad Į jas mažai kas stoja “sa
vanoriškai." nes jos žmogų pa
ima iš mažens i savo globą :r 
ii stengiasi išauklėti savo dog
mose ir tiesose. Todėl “sava
noriškumas" čia yra gana abe
jotinas. nes žmonės į tikybines 
organizacijas yra daugiau “įau
gę,” negu laisva valia įstoję.

Senais laikais žmonės visai 
neturėjo pasirinkimo prie ko
kios tikybinės organizacijos jie 
priklausė. Tas rupesnis seniau 
priklausė “vadams.” o ne eili-

kartų savo straipsniuose yra 
garbinęs generolą Franko. Mus- 
solinį. kun. Coughliną, generolą 
de Gaulle ir panašius “išgany
tojus” ir kiek kartų jis garbi
no Kristų ir priėjau išvados, 
kad fašistiniai generolai ir pa
našus padarai stovi arčiau jo 
širdęs, negu Kristus.

Jei statistika yra blogas ro- 
dyklis. tai pažvelkime į p. K. 
straipsnių dvasią Kristaus 
mokslo šviesoje:

Kristus mokė neskirti graiko 
nuo žydo. o p. K. ir lietuvių 
tarpe ieško žmonių, kurių gys
lose gali būti nelietuviško krau
jo ir į juos rodo pagiežos pirš
tu.

Kristus atleido latrui ant

“Dr. K. Grinius neatleido 
didžiąsias P. Plechhavičiaus,
A. Voldemaro, A. Smetonos 
ir kitų kaltes ir dabar turi 
pilną teisę apie jas kalbėti.”

Šitokio teisingo galvoji
mo pakartotinai nepakentė 
“Dirva,” kur B. K. Naujo
kaitis ir grąsina ir priekaiš
tauja J. Šalnai—“kokiu pa
grindu jo šaukštas neriasi 
į svetimą sriubą,’’ atseit, ki
šasi i taip nemalonų “Dir
vos” aplinkumai ginčą. Mu
sų manymu ir Įsitikinimu 
dabar pats laikas išsiaiškin
ti, kuriais motyvais tauti
ninkai, voldemarininkai ir 
krikščioniškieji gruodžio 17 
nakties “didvyriai,” be jo
kio pagrindo ir niekeno ne
įgalioti, “įnėrė” savo šaukš
tus į “valstybinė sriubą” ir 
gausiai ją srėbė per 13 me
tų, o dabar pyksta, kai šis 
jų “malonumas” aptaria
mas. “Dirvos” šalininkai 
norėtų, kad šis svarbus Die

kryžiaus, o musų p. K. be jokių tuvos istorijos Įvykis butų 
pridengtas tylėjimu, vaduo
jantis esamąja padėtimi, 
atsieit, norima, kad lietuvis 
atsisakytų nuo galvojimo ir 
savo krašto Įvykių vertini
mo. —P. B.

įrodymų butų linkęs apšaukti 
latrais visus tuos. kurie nepri
pažįsta jo ir jėzuito Borevi-

niam* žmonėm*. Kada katali- ččaus “pareigos tikėti
Kristus atleido paleistuvei 

Magdalenei. o musų p. K. įta
ria esant linkus į paleistuvystę 

ginklais sprendė, kuri; žmones, kurie naudojasi vi- 
organizacija turi vy-1 siems priklausančia sąžinės la:-

kų bažnyčioj kilo reformacija, 
i kuri brendo joje per pusantro 
į šimto metų. katalikai su pro- 
' testonai
religinė
rauti. Kada po 30 metų kru-isve 

ir katalikai ir praeinu karų
testonai išvargo besimušdami 
ir kada vieni ir kiti visai nu-‘ slą
skuro.......... r------- ------ ,
sutarė, kad žmonės bus tokios našumo, 
tikybos, kokios laikos,: valdo-'

kuri yra garantuota ir ša
lies įstatymais

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem

Kaip belygintum p. K. “mok- lietuviams! Aukas siųskite:
ir Kristaus paskelbtąjį 

tada jie padarė taiką ir mokslą, tarp jų nėra jokio pa-

BOSTONIšKIS.

United Lithuanian Relief 
Fund of America,

105 Grand st.,
Brooklyn 11, N. Y.
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ANTANAS ŠKĖMA:

Moterų Skyrius
$1 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENfi

Galas Slogoms!
Pagaliau galima ramiau Nauji vaistai jau vra įs- 

atsikvėpti, kad slogomis ar bandyti mokyklose ant mo- 
“šalčiais” nereikės daugiau kiniu, dirbtuvėse ant darbi- 
sirgti. Yra išrastas stebėti- ninku ir kalėjimuose ant 
nas- vaistas, kuris užmuša tą kalinių. Kai pasirodė, kad 
ligą pirmą dieną. ligonių jie nemigdo ir netu- j

Iki šiol daktarai nežino- ri jokių blogu efektų, bet 
jo kaip su ta liga kovoti, slogą tikrai sustabdo, tai 
Viskas, ką jie galėjo apie Federal Food and Drug 
slogą pasakyti, tai tik tą. Administration leido par- 
kad ią sukelia kūno nuodai davinti juos be daktaro re- 
ir kad tai vra užkrečiama cepto. Ir jie nelabai bran- 
liga. Jei ligonis paklaus- gus, nes nepatentuoti, visos! 
davo, kaip gydytis, tai dak- vaistų kompanijos juos ga- 
taras atsakydavo, kad ge- mina, tat kompeticija nelei-j 
liausis gydymosi būdas, džia kainų kelti, 
gulti lovon ir pagulėti ke- Patartina jų nusipirkti ir 
lias dienas, iki pasveiksi, visada turėti po ranka. Ta- 
Lietuvoje vienas gydytojas,; čiau vaikams iki 6 metų ne
mėgstąs pajuokauti, apie galima jų duoti.
slogą sakydavo taip: “Jei-i --------------------------
gu gydysies, tai pasveiksi GIRIA MOTERŲ SKYRIŲ
į savaitę laiko; o jeigu ne- ffeTw^?ieji skaity-
Hgydysi, ta, sirgsi T tojai pį' Ona h. Jona, Mal,
na?j j . , , ouardtai iš Chicagos, jau

vadinas, gydymas nieko * , _ .. ,
nepagelbėdavo.

šiandien gi nereikia jau
nei nas daktara eiti: nueik

m mm, go. sosto?*
DAKTVRĄI GBA4 no jos GRAŽUMĄ

Prieš šeštus mėnesius Clarice Rawlings. 18 metu. iš St. Au£tistne. Ela.. laimėjo gro
žio kontstą. Greit po to automobilio nelaimėj ji buvo sužeista ir atrodė taip. kaip 
matosi paveiksle kairėj. Dabar daktarai jai grąžino jos gražumą ir dešinėj matosi, 
kaip ta mergaite atrodo po paskutinės lupos operacijos Baltimorės ligoninėj, kur 
Daktaras E. Kitlowski atitaisė jos lupą. Dar viena operacija, sako. busianti reikalinga.

Ligoninėje
(Pabaiga) į lado plytelė ant pagalvės

Kitą dieną Smilgą aplan-j visiškai nereikalinga, 
kė tėvai. Mergaitė gulėjo —Grues Gott! 
pažiūrėti rami ir balta. Tik
nū h nu, se šuliniuose
sk< ndb v

pa-!
ūkiškas naiyumas.!

— Gruess Gott! 
Tėvai išeina.
O iš kampo i šokoladą

Ak, koks šviesus ir links-; žiuri VVolfgangas. Jis ne
muš pasaulis! Ne, jis ne-j žino, koks tai valgis. Bet 
bebuvo linksmas. Palatoje'ji tikriausiai galima kram- 
daug langų, palata blizgan-į tyti- Dideli žmonės čia pa
ti baltumu, bet šviesa kaip; lieka tik valgi. VVolfgan- 
ledas, pasaulis sustingęs ir i gas stovi, stengiasi nusira-
nejudąs, slėgiąs stikliniu 
akmeniu gerklę, kol ji neiš
laiko, ir šliukteri sūrūs 
kraujas. Tada atbėga se
suo Roza, juodoji ragana iš 
vaikų pasakų, ir duria, jau 
dabar i koją, ir juodas vie
nuoliškas rūbas, kaip burti
ninko skraiste uždengia 
švarų ledini pasauli, ir rai-

minti ir laukia.
Raudona saulė pasižiūri 

i langą. Iešką spinduliai 
slysta, suranda, užlieja 
daiktus ir vaikus tiršta, glei
vėta šviesa.

Sesuo Roza pakelia i lu
bas akis ir iškilmingai skel
bia:

—Ar matote, vaikai, ko-
žo karštas skausmas, ir nie-;kia graži Dievo žemė. Žiu-

vaistinėn, paprašyk anti- 
histamino, ir tuoj pasveik
si, jeigu paimsi tuojau, kaip

antru kartu parašė šio sky 
liaus vedėjai labai malonių 
komplimentų. Švenčių pro
ga prisiuntė ir dovanų.

Šiomis dienomis jie užra
šė “Keleivi” ir savo drau-

. , . , Įgui, chicagiečiui Stasiuipasirodo pirmutiniai slogos |i R^ Tar) kjtko jie ,.a
7£»nL’lui Koi noro iccivvcta t 1 . . .ženklai. Kai liga išsivysto,!? . u
tai tie vaistai jau neveikia, p. ’. ._ - „i -4-., iJ visi musų pažįstami skaity-

Kelią prie šitų vaistų at-j tojai tamstelę gerbia ir,
rado moterių Dr. Elizabeth'brangina tamstos darbą! 
Troescher-Elam , iš San j Moterų Skyriuje-”
Francisco. Ji atrado ir iro-j Ačiū už komplimentus!
dė, kad šienligės (hay fe-j -------------------------
ver) ir paprastos slogos! NAMAI
čiaudulvs medicinos Žvilgs-!§jrdjs suplakdavo mieliau, 
niu yra tas pats. JĮ sukelia j Kai. grįždamas tuščiu keliu, 
jautrių žmonių organizme i Jaunystės pilnas troškuliu, 
tas pats chemikalas, būtent;Išvysdavau jį pagaliau, 
histaminas. Todėl ir vais- pvį tuopos augo ten greta 
tas yra pavadintas anti-his* Viena už kitą vis sparčiau, 
taminu, ka% reiškia, hista- Gimtinis stogas. Ir stačiau 
minui priešingas. Tiesa, žingsnius energija kita.

‘Ne tiktai mes, bet ir!

LAISVES PASIILGUS
Per kruviną veidą 
Tavo, Nemunėli,
Saulė nusileido 
Ner imo šešėly.
Kryžmais tiesias naktys, 
Tokios nykios, ilgos . . . 
Sunku širdžiai plakti 
Laisvės pasiilgus.
Ten, toli už jurų,
Spinkso žiburėlis;
Ar saulytės šviesą 
Jis Įžiebs mums vėliai?

Kotryna Grigalytė.

KAS DARYTI
ŽMOGUI AP ALPUS

DAINININKE ONA Pabandykit, geras valgis.
KUBILIENĖ SERGA Raudonas vvnas reiškia

Gavome žinią, kad artis
tė Ona Kubilienė, viena ga
biausiųjų musų Moterų
Skyr iaus bendradarbių, rim- _
tai apsirgo vidurių liga ir! Lemono ?u,tis ir tl. tis 
pereitą savaitę hgpnei buvo į audek|o skai(i,.iai nujveičia 
padalyta sunki operacija. ! alumininilbi puodos. Paskuj

Linkime
sveikti.

jai greit pa-

VALGIAI

kas dėl 
Sveiksta 
vokiškai, 
prašo:

—Duonytės, 
duonytės. . . . 

Tėvai stovi

to nesijaudina, 
vaikai dainuoja 

o VVolfgangas

duonytės, 

prie lovos,

Žmogus alpsta, kuomet 
dėl kokios nors priežasties 
smegenys negauna kraujo. 
Galva tada pradeda svaigti, 

{žmogus netenka lygsvaros į 
ir dažnai griūva. Jei par- 

i griūva, nereikia ji Įkelti. 
Reikia tik atsegti jo apy-

a* __a_ g* • >
žirnių omtoa

1 svaras sausų žirnių. 
3 kvortos vandens.
1 šaukštukas sodės. 
šolderio kaulas, 
šmotukas lašinių.
Pora šaukštų sviesto. 
Svogūnas.
Pusė gručko.

rakštų vyną. koki italai ge- kaiP sugėdinti nusikaltėliai. 
rįa * I —Tu nežinai, tu nežinai,

_________________ ! ką jie man darė,:—tyliai
įvairus Patarimai irpriekaištas priverčia greit 

šnekėti motiną.
—Tu pasveiksi, ir mes 

grĮšime namo. Žiūrėk, ką 
tau tėvas atnešė.

Tėvas nevikriai traukia iš Į 
1 kišenės vaikišką knygelę-

—Matai, kokios didelės 
raidės! Galėsi pati skaity
ti.

reikia nuplauti karštu van
deniu ir nusausinti.

• Kad šluojant šluota ne- 
trupėtų, ją reikia pamerkti 
i karšta vandeni.*

Jeigu jūsų laikrodis atsi
sako eiti, sumirkykit karo- 
sinu truput} vatos ir Įdėkit 
i laikrodžio vidų. tik žiūrė
kit, kad ii nepasiektų me
chanizmo. Sakoma, kad 
tas dažnai pagelbsti. Galit 
pabandyti ir persitikrinti.

Smilga mėgo skaityti. Jitz s

rinkoje tie vaistai vadinasi Vos koja stabtels ties slenksčiu. • kakle, paguldyti taip, kad 
Įvairiais vardais, nes ne vie-{joks žodis džiaugsmo neišreikš.' galva butų žemiau negu vi- , .
na kompanija juos gami- Į Tebegirdžiu kvietimą: “Eikš”... sas kūnas, ir duoti šviežio į U van(!en,u- 
na, bet jei paprašysit anti-įlš tykų plaukiantį kerčių. oro. Galima apipurkšti vei-
histamino, tai jau vaisti-j Paskui Ak pasaka graudi. J dą šaltu vandeniu ir duoti 

Tu mano broli ją žinai.
Bet tą paveikslą amžinai

žinos, ko jums rei-ninka 
kia-

Iš pradžios nuo čiaudulio Krau.iuotoj saugosiu širdy

I truputį amonijos pauostyt. 
Jeigu tai nieko negelbėtų,

buvo duodamas benadrjdis tasvk. siela, nerimai? 
ir pvribenzaminas, bet nuo 0 kokioje dabar šaly 
šių chemikalų žmogus ap- Tu atsidust.-; begali: 
snusdavo, galva svaigdavo, “Tai mano čia—namai, na- 
todėl be daktaro recepto jų mai. . . .” 
ir neparduodavo. 1 V. AKšas.

GINČAS TEISME DĖL VAIKO

’ patartina pašaukti daktarą. ir. pridėt pagal sko-
_____ ___________ j m. Dažnai reikia pamai-

šyt, kad neprisviltų. Jeigu 
vanduo perdaug nuvirtų,

NUŠALIMAS

Žirnius reikia užmerkti 
su sode ir tegul pamirksta 
per naktį. Rytojaus dieną 
nusunkti ir žirnius peiplau- 

Tuomet
užpilti 3 kvortas vandens, 
sudėti visus kitus daiktus ir 
šutinti ant lėtos ugnelės i Jeigu enameliuoti puodai 
apie 4 valandas. Druskos pagelsta, pabandykit juos

Šveičiam peilius ir šaku
tes, vietoj audeklo vartokit 
korką. Ji daug geriau nu
šveičia, jei uždėsite tinka
mo graužo.

nuvalvti druska su uksusu.

Mrs. Elta Bell Sabott ii Albanv, N. Y., laiko rankose 
mažutę Margucrite Mary McGakey. Teisme ji sakė, kad 
ji tą mergaitę auginanti nuo to- laiko, kai ji buvo 9 dienų 
amžiaus. Bet mergaitės motina sako, kad Mrs. Sabott 
mergaitę laiko už skolą. Teismas tą ginčą dabar ir 
svarsto.

Žiemos laiku kartais pa
sitaiko žmogui nušalti au- 

į sis, nosį, skruostus, rankų 
arba kojų pirštus. Geriau- 

Į sis gydymas yra palengva 
nušalusias vietas atšildyt, 
trinant jas šaltu vandeniu 
arba sniegu. Tas pagreiti- 

į na kraujo cirkuliaciją ir 
Į nušalusi vieta atsigauna. 
Pet niekad netrinkit nuša
lusių vietų karštu vandeniu, 
nes tai numarins jas.

Juoktis Sveika

pridėti daugiau.

Laivas buvo keletą žings
nių nuo prieplaukos krašto, 
kai atbėdamas jaunas vyru
kas uždusęs šaukė:

—Palaukit! . . . palaukit!
Ir jis davė šuolį nuo kraš

to. Vandens tarpą jisai 
peršoko, bet pasiekęs laivo 
denį paslvdo ir apsivertė 
kelis kartus. Atsistojęs jis 
nusikratė dulkes ir sako;

—O visgi pasivijau . . .
—Vytis tau visai nereikė

jo, nes laivas tik ateina į 
prieplauką,—pastebėjo jam 
vienas laivo darbininkų.

Pakalbinkite

Jautienos Šutiny*

3 svarai nebrangios jautienos. 
Puodukas raudonojo vyno.
2 šVogunai.
Sauja miltų.
2 puodukai tomeičių.
Skliautelė česnako.
Kelios morkos.
Pora lapelių.
6 čieli pipirai.

Mėsą reikia supiaustyt 
nedideliais kąsneliais, sudė
ti Į bliudą. pasudyt, sudėt 
supiaustytas morkas, svogū
nus, lapelius, pipirus, už
pūti vynu, uždengti ir tegul 
taip pamirksta per naktį.

Rytojaus dieną vyną rei
kia nuo mėsos nusunkti, bet; 
to vyno neišpilti. Mėsą su
dėti Į skauradą ir paspir
ginti taukuose ant greitos 
ugnies. Kai mėsa gerai pa
gros, apibaistyt ją miltais 
ir vėl paspirgint, kad miltai 
pagrustų; tada sudėti visas 
daržoves, kurios mirko vy
ne, Įdėti sutrintą skliauteli 
česnako, supilti atgal Į li
kusį vyną, supilti 2 puodu
ku tomeičių, pridėti van
dens ar buljono, uždengti ir 
užvirint. Tuomet ugnį ma- 
žint ir tegul tote pova- 

' Hai apie 3 valandos*

Kaip viskas, taip ir val- 
reikalingas papuo

šimas. Mėsa visada išro- 
dys gardžiau ir patraukiami 
čiau, jeigu bus papuošta 
petiuškos lapeliais, burokė
liais ar gražiai suspausta 
bulvine koše.

giams

NUŠOVĖ BANDITĄ

Harland Drake iš San Pedro, 
Calif., sveiksta ligoninėj, o jo 
žmona jį bučiuoja. J ligoni
nę jis pateko dėl bandito ku- 
ttpkos. Banditas ožpoolė ka
vinę, kartoj bavo H. Drake 
ir pareikalavo iš svečią piai- 
gą. H. Drake, vietoje pini
gą, paleido i banditą tavĮ ir 
jĮ nošovč, bet ir pats bavo 
sužeistas.

pasižiūri Į pakištą knygelę, 
bet raidės supasi. Didelė 
“k” susilieja su “a,” ir ža
liai nudažytas kalvis su iš
keltu kuju krenta žemyn.

—Tu man paskaityk,— 
Įsako Smilga motinai, ir 
motina skubiai šluosto ap
rasojusius akinius. Poakių 
maišai nukarę ir liūdni. Ji 
pradeda stovėdama, nors 
kėdė čia pat. Liesas tėvas 
pasenusios papūgos veidu 
traukiasi prie lovos krašto. 
Čerška pavieniai žodžiai, 
lyg kas bružytų peiliu kep
tuvę.

. . . Jonelis su Simuku 
; nuėjo Į kalvę. Ten kala 
kalvis: tin-tan-tan, tin-tan- 
tan. Jonelis ir Simukas no
ri kalti. Kalvis sako: “Ar 
mokate kalti?” “Ne, nemo
kame kalti,” atsako Simu
kas.

Sesuo Roza šnabžda tė
vui Į ausį:

—Pirmam kartui užten
ka. Mergaitė silpna. Atei
site lytoj.

Tėvas žiuri į dukterį ir 
mato staiga sužydėjusias 
purpurines dėmes Įdubu
siuose skruostuose- Jis 
timpteli motinos rankovę.

—Eisime.—Supranta mo
tina. Smilga išplečia akis. 
Virpa bekraujės lupos.

—Rytoj vėl ateisime, 
šiandien jau nebegalima. 
Tu greičiau pasveiksi, kai 
busi viena. Jeigu tuoj ne
išeisime, rytoj musų neįsi
leis. Tu gulėk ramiai, gu
lėk ir kai norėsi valgyt . . . 
Ar valgei šiandien ką nors?

Motinos poakių maišai 
virpa, kaip bekraujės duk
ters lupos. Smilga tyli. Ji 
žino: tuoj išeis tėvai ir stik
linis akmuo užguls ją visą. 
Ji tyli, kai motina apiberia 
ją smulkiais pabučiavimais, 
kai jos skruostą tartum kry
žių paliečia tėvas; ji tyli, 
na, tai kas—taip reikia, pa
saulis sustingęs ir nejudąs, 
ir šviesa kaip ledas, ir šoko-

rėkite, štai jau leidžiasi sau
lė. Ji laimina mus visus, 
ji visagalio Dievo akis ir 
amžinos šviesos nešėja. Ei
kime i balkoną. Ten su
giedosime vakarinę giesmę.

Sesuo Roza apkabina 
sveikstančius vaikus ir lyg 
procesijoje išsiveda. Palie
ka snuduriuoją gulintieji ir 
Wolfgangas. Jis spėjo pa
sislėpti už spintos. Jis ais
tringai spokso i šokoladą, 
čia pat gulintį ant Smilgos 
pagalvės.

O Smilga stengiasi prisi- 
! minti motinos skaitymą.

. . . Simukas ir Jonukas 
. • . Kalvėje—kalvis. Tin- 
tan, kala kalvis tin-tan, tin
tam . . .

Tin-tan, skamba ausyse. 
Tin-tan maloniai kutena 
gerklę. Tin-tan. plaka šir
dis. Kaip greitai! Šitaip 
ji dar neplakė.
Mano tėvelis buvo kalvelis.
Tik. taku. tik. taku buvo kalve

lis.

Gimsta paskutinis prisi
minimas. Šitą eilėraštuką 
ją išmokė . . . Kakta susi
raukia. O toliau?

Buvo kalvelis . . . kalve
lis .• .

Palata skečiasi, griūva Į 
vidų šviesios, išblizgintos 
sienos. Smilga atsiremia 
rankomis lovos kraštų, pa
sikelia ir krenta. Iš gerk
lės veržiasi tirštas kraujas. 
Panašus Į vakarinės saulės 
spindulius. Paskui Smilga 
apsiverčia ir nebejuda.

Wolfgangas eina. Tyliai, 
atsargiai. Ištiesia ranką ir 
žaibo greitumu stveria šo
koladą. Trrr . . . čerkšteri 
vaškuotas popieris. VVolf
gangas kramto, springda
mas, akys užsimerkia iš pa- 
si u tus i o pasitenkinimo. 
Kramto, kol veidas pri
tvinksta slyvine spalva. At
sidaro vokai, dabar akys 
Įnirtusios iš pasipriešinimo, 
bet sukramtyti kąsni šliuk
teri ant grindų. Prie pat 
Smilgos lovos.

Balkone—sesuo Roza ir 
vaikai gieda vakarinę gies
mę.

Sago* Kaip Papuošalas

Sagos (guzikai) šiandien 
vartojamos ne tiek skvernų 
susegimui, kiek drapanų pa
puošimui. Jos siuvamos ei
lėmis per krutinę, per nu
garą, iš šonų, ant rankovių, 
prie atlapų ir kitur. Sagų 
matom didelių, materija ap
vilktų, ir matom metalinių, 
stiklinių ir kitokių; matom 
ir mažyčių, apskritų, kam
puotų ir kitokių. Drapanos 
grožis šiandien daug pri
klauso nuo sagų ir sagučių.
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Ils Plataus Pasaulio
Viiinskis Barasi Berlyno Blokada?

Sovietų užsienių reikalų1 Praeitos savaitės gale ru- 
linisteris, A. Višinskį, sa- sai sulaikė daug trokų, ku

ko, kad Rusija nemano at-'rie iš Berlyno važiavo j va-; 
plėšti nuo Kinijos Mongoli- karinę Vokietiją. Sunkve-j 
ją ir Mandžuriją ir skun-1 žirnių susisiekimo sulaiky- 
džiasi, jog Amerikos valsty 1 mas aiškinamas, kaipo rusų 
bes sekretorius “apšmeižęs” i bandymas vėl užblokuoti 
Maskvą, kad tuo budu pa-' Berlyną. Jei rusai blokuo- 
teisinti savo “subankruta-1 tų Berlyną, tuoj vėl prade
vusią” politiką Kinijoj.

Jugoslavija Skolina
Jugoslavijos vyriausybė

tų veikti “oro tiltas,” sako 
amerikiečiai.

Bolivijos Bėgliai
Čili respublikos vyriausy-prašo, kad Amerika pasko-, - T lintu jai dar 5,000,000 do- dav4 P™*laud!*

, • xT • t . i - niems Bolivijos aukštiems lenų. Nesenai Jugdslavija karigkianH kurie atbė£?o į-
gavo iš Amerikos 20 milio- Kun« atDeg° bt, minu Boiivųos, nes jiems grėsė
nu dolerių paskolos iš Im
porto-Eksporto Banko. De
rybos dėl naujos paskolos 
vedamos \Vashingtone.

NETEKO KETVIRTOJO SUMAI S PADĖKA i METŲ AMERIKOS
.. ... ... . •* I Reiškiam gilų ledėką dėdei Juo-! Lietuvių gyvenimą pažintie įduūty-
Šie musų laikraščio skaityto- 2ui Kurnėtai ir p. Petrui Žilinskui da*"* 

jai, atsinaujindami laikrašti ir lai, ka,i dažnai atsiųsdavo mūrus į ‘ Argentinos Lietuvių Balnį.”
t , • siuntinėliu Vokietijon ir paskui už,| Užsisakydami kalendorių, pri- padarymų darlio garantijų Amerikon
1 siuntė dovanu laikraščiui SU- atvykt:. Taip pat reiškiame padėkų i 
• .. . .. . p-lei Floience l*rue, kuri padėjoį stiprinti su savo linkėjimais:

Maiklo ir Tėvo Kraičiui

i'asilla de Correo :u»3, 
ltepublica Arger.iirai.

Buenos Aires.
p-lei norence n-ue. Kuri pauejo prenumeratos kaina $2 uituims, $1 
mums darbu surasti ir parode daug pusmečiui.

F. BeLskv iŠ Brooklyno at- Keros širdies padedant kituose rei- ----------
• i- <».■. . • kaluo.se. Ir bendrai visiems, kurie .> v; »siuntė $2 J Mrs. J. Ragauskie- kuo nors padėjo, tariame širdingą 

nė iš Paterson, N. J.,—$1.50; aCiu-
Jonas Baranauskas iš Bronx. ___

2 NAMAI PHILADELPH1JOJ
Parduodu Phliiladelphijoj 2 namu 

KUilĖTŲ ŠEIMA, j labai geroj vietoj, pr.e pat vandens, 
_________________  | prie laivy prieplaukos, arti didelio

N. Y.,—$1.15. ir P. Jankauskas KĄ DARYTI D£L SKAUSMŲ fabnkaT?įe,a"vu.-i SSl “$£££
iš Chicagos—$1.

Po 50 centų atsiuntė: A
Gustaitis iš Georgetown, 111., 

1 J. Zoris iš Joliet, 111., J. Ta-

Karas Kinijoj
Kinijos nacionalinė 

riausybė praneša iš Taiwan 
salos, kad kinų karo avia
cija ir karo laivai išdaužė 
2,000 laivukų, kuriuos ko
munistai buvo surinkę ties 
Hainan sala, kad Įsiveržus j 
tą nacionalistų valdomą sa
lą. Sako, Hainan saloje 
esą 17,000 komunistų, bet 
nacionalistai giriasi baigią 
juos išgaudyti.

VV-

areštas. Bolivijos vyriausy
bė kaltina tuos kariškius, 
kad jie ruošę karišką per
versmą. Bolivijoj paskelb
tas “apgulos stovis.”

Bulgarija “Valosi”
Bulgarijos komunistų par 

tija išmetė iš “politbiuro” 
šešius narius, žymius parti
jos vadus, už “nemokėjimą 
atlikti darbo ir pribukimą 
budrumo.” Išmestas lauk į 
ir vienas ministeris, D. Ter Į 
pešev. “Valymasis” Bulga-

Mrs. Florida Jonės iš Spring Clay, W. Va., antrame pa
sauliniame kare neteko savo trijų sūnų. Ji matytis pa
veiksle savo sūnų laidotuvėse. Dabar jai karo vadovybė 
pranešė, kad ir jos ketvirtasis sūnūs, Eugene S. Jonės 
(paveiksle vidury), žuvo kariškuose pratimuose, kai orlai
vis nukrito žemyn. Dar vienas jos sūnūs. serg. Lawson 
Jonės, tarnauja karo aviacijoj.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

mūrinis trijų aukštu namas prie 22 
Christian St. turi 15 kambariu; ant
ras dvieju aukštų, prie 2’» Christian 
St., turi i, kambarius. Abudu iuu- 

Jeigu jus kenčiate nuo Nugarus donų J >’tU- su visais įrengimais.

REUMATIZMO
ARTHRITIS

,. .. ■ ... i > skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Sria-niOSlUnaS 1S St. Charles, 111., J. i;t.^ Strėnų skausmų. Neuralgijos, 
i Robinsky iŠ Elizabeth, N. J., Sąnarių sustingimo. Neuritis. Poda- 
; r» iz _i i •• rv * »«• u gros ir lt-. paLandykit KAME 'IAB-* • KHZUlUSkžLS is Detroit, Mich.« j.K'f'S <lcl ^eru pasekmių. Mes no- 
J. Su t kaitis iš Hartford, Conn., rim, kad jų- pamėgintumėt KAPE 
r,, ... •- . KT 1 TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo-. Chernetskis iš Trenton, N. J., lėšų jums. N.s.uskit pinigų, o Mrs. - -. - - -

Varias Joniku,
22 < kristlan M„

Philadelphia 2 7. Pa.

t»>

SANDĖLIS ŽOLIŲ IR 
KNYGŲ

Šitos žolės yra sutaisytos, pakę-. A Kuliešių* iš Detroit tiktai savo varda ir adresų, tad mess A. Kuliešius 1S Detroitu -1“1 luJ ,Xi^ime tabkiėlių. Vi- sudėtos ,r vartojamos kai,
;h., ir J. Morkun 1S Rhine- nurodymai ant pakelio. Nieko I arbata. ....................... ... - . . Nuo nervu sugedimo, išgąsčio, beier, W& \mirgės, suklajojimu, galvos ir spran

Mich 
lander,

i V. Stasevičius iš Kenosha, 
Wis.. ir J. Pievokas iš Cicero,

į Ilk. atsiuntė po 25c.
| Visiems tariame širdingą 
1 ačiū.

NOK 1 H W A V PH A K ACA L 
439 North Street. Dept. 3U 

Kochester 5. Ne» York

2 KARMOS PARDAVIMUI

PAIEŠKOJIMAI

! do skaudėjimo, ausyse cypimo ir tt,
Į $1.00.
, Nuo cukrinės ligos (diabetus),
, $i,oo. ę

Nuo kosulio, dusulio, mamų asth- 
mos, palengvina atkosetą, varo Liu
dą, 75c.

Liuosuoja vidurius ir juo: |«UU- 
so, 75c.

Palengvina ir reguliuoja mėnesi
nes, 75c.

Nuo sutukimų, eik kudyn, $1.00.
Nuo strėnų ir inkstu skauilėjimo, 

75c.
Trajanka dėl arielkos, 75c; dides

nė, $1.00.
Apsaugoja plaukus nuo slinkimo, 

75c.
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų, 

(»c.
Nuo šlapinimosi bemiegant, 75c.
Žolių galite gauti ant svarų. Ka

manės $1.75, I’elunas 75c. Valerijo
nas $2.’»i‘, Trukžolės $4.u0, apyniai 
$1.75, Kadugių uogos $1.00.

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

M. ZLKAITIS,
335 Dean Terr., Spencerpnrt. N. Y-

Karmos yra arti viena kitos. Vie- 
i na turi 1<»5 akrus žemes, su visu 
įrengimu, 11 karvių, iš kurių šįmet 
3 melžiamos, ir 2 arkliai. Be to, 
yra mašina karvėms melžti ir elek
tros šviesa. Antra* farma turi :»O 
akru žemės, ke įrengimo. Pusantros 
mylios nuo Ulster, Pa., miestelio. 
Didesnis miestelis yra Towunda, Pa. 
Parduodu dėl senatvės, viską sykiu 
už $5,300. J mokėt reikia $4,000.

Walter Serapinas, (4)
R. 1>. 2, Ulster, Pa.

Aš, Antanas Valančius, kilęs iš 
Rudaičių kaimo, Gaigždų (Sirapijos, 
ieškau savo giminių. Turėjau 3 se
seris—Paulinų. Magdaleną ir Kotri- 
ną. Pastaroji buvo ištekėjusi už 
Prano Tuleikio ir turėjo dukterį 
Aleną. Prašau jas atsiliepti, arba 
kas apie jas žino malonėkite man 
pranešti, už ką busiu labai dėkingas. 

Antanas Valančias,
1 Holyoke Avė.,
Rumford, Me.

MEDUS
Nepatenkinti Dipukai; Nau-lkių, kurie, ar tai iš didelio 

ji Ūkininkai; Turtingi 'mokslo ar iš isivaizdinimo, 
Komunistai į ir jokio lietuviško laikraš

čio neskaito.

Gardus, 100' '< tyras Michi- 
(-Į<gan farmų medus. Pirkėjai 
— patenknti visose valstijose.

Ju!2OsLrX° KSri&g‘Gaunas $4.00 su prisiuntimu.
i kaimo, Kražių valsčiaus, Raseinių Atsiuskit money orderi arbaNors Į Urugvajų iš išvie- 

rijoj eina dėl “titligės,” ku- tintų lietuvių tik dvi šeimos 
ri yra labai užkrečiama Ii- ir vienas viengungis ligi 

šiam laikui teatvyko, bet 
kaip teko partirti, nė vienas 
jų nėra patenkintas šiuo 
nauju gyvenimu. Skundžia
si, kad gyvenimas čia sun
kus. Atrodo, kad kaip Lie
tuvoje, taip ir Vokietijoje 
buvo “ponų,” kurie mokėjo 
be darbo verstis. O čia rei
kia dirbti ir iš to darbo ne

ga-

KAS MUMS RAŠOMA
Prieš Eutanaziją (yra nerimtas. Ligos iškamuo- 

kančių kankina-Spaudoje daug triukšmo dėl žmogus.
“eutanazijos” ar “gailestingos'mas’ gah prasytl Jleutanazijos ar gailestingos numarinti, jam „ebereikė-
rni jes. }tu kankintis. Bet daktarui ne-
žmones pasikalbėjimuose dis-1 .. '. ._ ..... . , , • v • valia tokio prašymo patenkinti,kusuoja tą klausimą. Vieni pa-'
sisako už. loti prieš. Noriu ir 
aš pasisakyti.

Aš esu griežtai prieš eutana
ziją arba žudymą žmonių “iš 
gailesčio.” Daktaro amatas yra 
žmones gydyti, o ne pagreitinti 
jų kekonę j kapus. Jei visi 
daktarai butų perdėm sąžinin
gi ir jei jie nekada nedarytų 
klaidų, sakyčiau gal ir gali bū
ti atsitikimų, kad patrumpėni- 
mas žmogaus kančių butų pa
teisinamas, ar bent supranta
mas. Bet argi visi daktarai 
yra jau tokie sąžiningi? Ar

Jis gali žmogaus kančias ir ki
tokiu budu užglušinti, nemarin- 
damas žmogaus. Man yra te
kę porą kartų sirgti ir liga į 
buvo tiek nukamavusi, kad mir
tis atrodė visai nebaisi, lyg

lik pačiam pragyvent, b€t 
ir šeimyną išlaikyti. Kai 
kam darbas yra lyg nelai
mė.

Vis daugiau ir daugiau 
yra Urugvajaus lietuvių, 

miegas nuvargusiam žmogui, o nUgjvylusių miesto gyveni
ne galutinis atsisveikinimas su (mu * Jje meU 
gyvenimu. Bet aš vis dar g>-. “U. ;
vas ir je>i iš to niekam gal ir, 7?1xe#į3a~1 zemes .uko- 
nėra didelės naudos, tai visgi, Progreso i a jone, pnes 
jei skaityti gyvenimą vertu gy- keletą metų buvo vos trys 
venti, tai aš gyvenu.

Jei duoti daktarams teisę, 
pavieniui ar pasitarus, žudyti

lietuviai ūkininkai, o jąu 
dabartiniu laiku jų yra apie 
desėtką ir visi jie neblogai

. ... -x -verčiasi. Žymiausi iš jų—nėra ju tarpe ir tokių, kurie žmones, tai butu visiskas is- D , , t> * ,„„.„„„. Paulauskas, Rastapkevicius,už gerą atlyginimą mielu noru 
“pasigailės” kokio nors turtin
go dėdės ir pasiųs j j pas Abra
omą, kad išalkęs giminaitis ga
lėtų greičiau palikimu pasinau
doti ?

O kad daktarai suklysta, kaip 
ir visi žmonės, tai nėra joki 
naujiena. Daktarų pranašystės 
dažnai vTa tiek pat tikros, kaip 
ir kitų pranašų ateities spėji
mai. Todėl daktaras gali ap
sirikti ir jo “pasmerktas” mir
čiai žmogus gali pagyti.

Kai kas sako, kad pagreitin
ti mirti galima butų tiktai li
goniui prašant. Bet su tuo Ii-Į 
gonio

kraipymas daktaro profesijos 
paskirties. Daktaras turi žmo
nes gydyti, turi stengtis ju gy
venimą pratęsti nebodamas rr.e

Jankauskas, Balčiūnas, 
Adomaitis, Markevičius,
broliai Kalužiai. Sulig lie

ko. Jei prie šitos daktaro pro tuviško pripratimo, jie dir- 
fesijos prikergsime teisę žudy- ba sau gražią urugvajišką 
ti “iš gailesčio.” visa tos pro- juodą žemelę, bet kaip ku- 
fsijos prasmė eina niekais. rie iš jų ir lietuviškos spau-

New York. N. Y
J. Kovelis.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” Kalendorių 1950 me

-o-
Keletas metu atgal, Čia nanti”jr malonėki^man pranešti jų cash siuo a<lresu: 

lietuviški komunistai vaikš-; adresus- ?2?Šs <5‘
15 Charter Oalc Avė.,

Hartford, Conn.čiodavo suvargę, blogai ap
sirengę ir net nuplyšę. Da
bar kas kita. Dauguma jų j kaimo, Luokės parapijos, ieškau gi-
dikti, nutukusiais spran- ir pažįstamų. Mano adresas
j • j-j i- • -i • pagal vyrą toks: (4)dais, dideliais pilvais, po- Mrs. Sophie Yanusas,
niškai ir gerai aprengę, o 3 iS£t£, Tm ™.e’

Aš, Zofija Saukaitė iš Paliepių

George M. Olowach, 
RED 1, Cnster 2, Mich.

Baikite Savo 
Kančias

(C»)

kai kurie iš jų net “nutu
kus” Įsigijo. Ir kas svar
biausia, kad visi jie keikia 
demokratiją, bet perka čia 
nuosavybes ir nė vienas iš

APSIVEOIMAI ■

Ieškau apsivedimo tikslu merginos 
ar našlės, kuri turi savo farrną ir 
nesenesnė kaip 2§ metą. Sa pirmu 

jų ne tik nesirengia, bet ir ;^k“kS?%lKŽX 
nemano vykti i jų pačių,žinių .ute.ks™ 

“į-nin’’ PotiL-n *Xrgarbinamą “rojų/’ Patiko 
jiems kapitalistinė “vergi-1 
ja” ir jau.

M. Krasinska*.

Stanislovas Z., 
176 lloyt St.. 
Keamv. N. J.

des nepamiršta. Vienas iš 
jų skaito “Keleivj,” kitas 
“Argentinos Lietuvių Bal
są,” dar kiti vietoj komu
nistini “Darbą,” o yra ir to-

SANDĖLIS KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ

Aukso. Altoriukas, maldų knyga 
Tilžės spaudos, gražiais celuloido 
viršeliais. $1.75.

Vainikėlis, mažesnė jaunimo kny
gutė. 75c.

Didysis Atlaidų šaltinis. extra 
stambus raštas seniems ir mažai 
matantiems, graži popiera. puikus 
apdarai, su kryžium, $4.00.

Gyvenimas šventųjų per metus, 
$4.00.

Evangelija ir lekcijų Knyga, ap- 
! darvta, $3.00.

Kur Bakūže Samanota, pasakų 
knvga, $2.00.

.Juokų vežimas ir daugelis funių, 
35c.

Naujas Savizrolas, didis štukorius, 
50c. 1

Biblija, pilnas šventas raštas seno 
ir naujo testamento, apdaryta, $2.50.

Vaidelotka. apysaka senovės lietu
vių papročių, su paveikslais Pilies 
Naugardžio ir niekad neužgestančio 
aukuro, 75c.

Praloto Olšausko ir jo meilužės 
apysaka, 25c.

Girtuoklių gyvenimas, gadzinkos, 
35c.

nipnp 57 ir f M u 7 nV n q Raktas į laimingą gyvenimą. Šimėne OI 11 -I. AlaZUKna ta Įjnyga atdarys duris slaptybių,

SLA Nominacijos
Nominavimas kandidatų 

Į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje pildomąją tary
bą baigėsi ir pagal gautų 
balsų skaičių kandidatai at
rodo šitaip:

Į prezidento vietą gavo 
balsų: Wm. F. Laukaitis—
I, 900; F. J. Bagočius—557 
ir K. Kalinauskas—303.

Į sekretoriaus vietą: M.
J. Vinikas—2,490, V. Tys- 
liavienė—120 ir S. C. Būd
vytis—53.

J vice-prezidento vietą: 
P. Dargis—2.473, E- Deve-

tanu. D.U. .k«ityml| ir in- Įįą
Apie Bitesprašymu” reikalas irgi formacijų. Kaina 50 centų.

46.
Į iždininko vietą: K. P. 

Gugis—2,422. A. S. Trečio
kas—126 ir J. Bačiunas— 
56.

Į iždo globėjus: J. Ma-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VHtt 12,500,000.00.

Savo nariams ligoi* pašalpų ir |x,mirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. _ _
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia moMti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kropę arba j Centrą adre-

UTHUAN1AN ALUANCC OF AMERICA 
307 W. SU Nmr Vark I, N. Y.

J

lės yra ne tiktai labai ce^na—2,050, E. Mikužiutė 
ingi vabzdžiai, bet ir 2,007, E. Devenienė—375, 

J. Arlauskas —307, S. C. 
Būdvytis—191 ir J. V. Va- 
lickas—196-

Į daktarus kvotėjus: S. 
Biežis—2,473. A. šliupaitė 
—178 ir Dr. D. Pilka—64.

Bitės 
naudingi
labai Įdomus. Jų'darbštu
mas yra visiems žinomas, 
medus irgi. Įdomus straips
nis apie bitininkystę yra 
Įdėtas Į “Keleivio” 1950 
metų kalendorių, kur su
glaustai aprašomas bičių 
gyvenimas, ligos ir duoda
mos pagrindinės žinios apie 
bičių ūkį. Straipsnis Įdo
mus pasiskaityti ne tiktai 
farmeriams ir daržinin
kams, bet ir kiekvienam 
žmogui.

Virs to, kalendoriuje yra 
daug visokių informacijų, 
patarimų, eilių ir pasiskai
tymų. Kaina 50 centų. Už
sakymus prašom siųsti:

636 E. Broadhray 
So. Boston 27, Mass.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

$1.00.
Kaip gali giliukingai lošti einikį, 

25c.
Lengvas Budas Išmokti Angliškai 

kalbėti, 35c.
Kaip gali gyventi 100 metų. 25e. 
Apie raganišką lazdelę, graži pa-

25c.
Stebuklas kūčios naktį ir pasaka 

apie čigonus, 25c.
Onutės laime ir balta vergija, 40c. 
Lietuviška Virėja ir Kepėja, $1.25. 
Apie Urliką, didelį razl«inmką,

25c.Istorija apie gražią nevalninkę, 
25c-Neužmokamas žiedas, graži pasa
ka, 25c.Gudrus piemenukas, graži pasa
ka, 25c. , ATalmudas žydų ir jo slaptybes,
25c. .Jeigu kas norite dar kitokių kny
gų, tai atsiųskite 10c štampą, o 
gausite katalogą. (51)

M. ZUK Atris
335 Dean Terr., Spencerport. N. Y.

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

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

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

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

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
($l»0)—GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia greitus rezultatus 
skilvio ligose. Puikiai liuosuoja 
vidurius, juos sunormuoja.

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

Ateikit ar atsiųskit money or
deri, įdėdami Kk- kožno daikto 

MES APMOKAM 
užsakymas siekia

persiuntimui. 
PAŠTĄ jei
$2.00 ar daugiau. (4)

Z. G. STANIS COMPANY 
< hirago 3, III.

2822 Archer Avė., Dept. K,

TREJĄNKA
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 
jaįtonijos, Kinijos, In-

do-Kinijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, \ akarų In
dijos, Pietų Amerikos, Centralinės 
Amerikos. Mcxico, Šiaurės Ameri
kos, Canados—ir čia saule leidžtss.
J merk Trejanką į ruginę ir gerk po 
čerkutę viso pasaulio gerą mišinį. 
Musų Trejanka 75 centai už pakelį, 
o trys pakeliai $2.00. Bet jeigu no- 
lite gauti C. O. D., tai $2.25.

ALENANDER’S CO.
414 W. Brnadway 

.South Boston 27.. Mass.

NU.O UiSISENfiJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS U G U

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimia 
miegoti, nes jų užsi-enėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. pašalinti
tą niežėjimą ir spaudėjinaą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomo* 
ypatybės palengvina jūsų skąodėfi-

■ raą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
1 tį. Vartokit* jas taipgi nuo skaudžių 
; nudegimų. Jos taipgi pašalina nie-
■ žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var-

į toti nuo džiustančios ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų iš-.irži-

. nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pageibą nuo nu
vargusių. perštamų ir 
niežiančių kojų. legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monev^ 
orderį į: (11-0)

LF.GUL<». D*t»t. X 
4847 W. I4th Street, 

CICERO 50. ILU

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

ŽOLIŲ ARBATA SANITAS NO. 101
Kaina $1.10 su prisiuntimu. Musų žolių arbata yra 
ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų patyrimu. 

Užsakymus su pinigais adresuokit taip.
SANITAS HERBS (5)

1125 Milwaakee Avenoe Chieago, UI.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią broiitirą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis ruliavojo 
bankus įr kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dų nurodymais.

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

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

KELEIVIS
636 Broadwzyt Sooth Boston 27, Mass.

i

kaluo.se


Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 4, Sausio 25, 1950

ADMIROLAS DENFELD PASITRAl KIA KOMISUOS PADĖKA

MIRĖ ADVOKATAS Gerai
JUOZAS CUNYS

Pasisekė
Literatūros Popietis

Sausio 20 d., praeitą Praeitą sekmadieni i li-
penktadieni, vėlai vakare teraturos ir muzikos popietį 
savo namuose, 29 Gould St., Municipal svetainėj sugu- 
W. Roxbury, mirė Bostono žėjo ne mažiau, kaip “00 
lietuviams gerai žinomas žmonių. Erdvi salė pasiro 
advokatas Juozas Cunys. dė permaža, kad visą pub- 
Mirė jis jaunas, vos sulau liką sutalpinus ir žmonėms 
kęs 52 metų amžiaus. Pa- teko susispausti. Mat, nau-i 
šarvotas namuose, laidotu- jas dalykas ir programos 
vėmis rūpinosi laidotuvių vykdytojų vardai paviliojo 
direktorius Zaletskas. Pa- daug senų ir naujų ateivių 
laidotas ši antradieni iš šv.' ne tik iš Bostono, bet ir iš 
Petro bažnyčios, So. Bosto- į gana tolimų apielinkių. 
ne New Calvary kap<nėse^ ' Programa publikos neap-

Velionis Juozas Cunys j vylė. Ypač aktorius H. Ka- 
buvo gimęs South Bostone, činskas ir dainininkai, Sta-' 
ir čia gyveno visą laiką, sė Daugėlienė ir Julius Ka-! 
Per 15 metų jis buvo Suf-iženas, susilaukė daug ploji-j 
folk apskričio prokuroro į mų, o eiliuotų juokų auto- 
padėjėju, o privatini advo-' rius A. Gustaitis butų gale-

ii.? nor Ifi motu t įoc iv rltmorion vinVn*’

LSS 60 ir 71 kuopų reng
tos vakarienės komisija ta
ria širdingą ačiū tos vaka
rienės šeimininkėms už nuo- 

į širdų pasidarbavimą. Ypač 
dėkojame draugėms T. Bra- 
zaitienei, D. Simonavičienei 
(Simon), jos dukrelei ir gi
minaitei Simanavičiutėms, 
Kathryn Sharkienei, S. Jo 
nuškienei, J- Audickienei, 

Yalantienei, M. Andriu
kaitienei, Miss Pernickaitei 
ir visoms kitoms prisidėju
sioms darbu ir patarnavi
mu. Taipgi tariame ačiū 
Zigmantui Brazaičiui už 
nuoširdžią pagalbą prie ba
ro. Mieliems programos vy
kintojams už svečių palink
sminimą ir svečiams už at
silankymą širdingas ačiū. 
... • • •Komisija.

laitis, Pranas Pranckevičius, Graudulius, Mikas Jankus,
Stasė Pranėnas, Jonas Prockys, i Vincas Karalius, Wladislaw 
Juozas Rasčiauskas. Marcelinas Kosmalski, Juozas Meškys,

Rada vigus,
Vladislava

Rimkus, Vytautas 
Marija Šalčiunas,
Salomonaitis, Leonas Savickas, 
Antanas Šeduikis, Jonas Skliu
tas, Jonas Soma. Povilas Sprin- 
dys. Adolfas Stacinas. Bronius 
Šukys, Matas' Tylas. Stanislova 
Urbonaitė, Marija Urbšienė, 
Karolina Valinskas-Daknevičie- 
nė, Stanislovas Valinskas. Ka
rolis Vazgauskas, Jozefą Venc- 
lavičienė, Rimuts, Vienožinskis, 
Vytautas Zelenkevičius, Felik
sas Žičkus ir Karolis Žilinskas. 

—o—
Sausio 30 d. laivu “General 

Hersey” j New Yorką atvyksta 
18 lietuvių šeimų. Atvyksta:

Antanas Adomaitis, Petras 
Andruška, Viktoras Arlauskas, 
Jonas Barniškis, Antonina Bed- 
narskis, Ona Glazė. Kurtas

RADIO PROGRAMOS

Magdalena Milerienė, Martynas 
Pavels, Eželis Poliakas, Sofija 
Pomeringienė. Kazimieras Ra
manauskas, Augustas Rutkaus
kas ir Stasys Stagniunas.

AržinotKTK,^!:
Mes pranešam, kad turime au

sy krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, vamišių, sienoms po* 
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės;

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

628 E. Broedwsy, So. Bostone
Tel. SO 8-4168 I

DR. D. PILKA
Ofteo Valandos:

Ir
2 IU 4 
7 Od t

kato ofisą jis 
turėjo kartu su A. J- Na 
maksy South Bostone.

Atsikūrus po pirmo pa
saulinio karo Lietuvai ve
lionis J. Cunys lankėsi Lie
tuvoje prekybos bendrovės 
reikalais, o vietiniame lietu
viškame gyvenime velionis 
dalyvavo visą laiką ir nese
nai buvo porą metų South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos pirmininku, o mi
rė eidamas tos draugijos vi- 
ce-pirmininko pareigas.

“Keleivis” reiškia gilios 
užuojautos likusiai velionio 
našlei, dukteriai ir motinai.

per 18 metų j jęs ir daugiau "džiokų 
krėsti publikos nenuvargin-l 
damas- Poetas B. Brazdžio-, 
nis, dievobaimingų eilių au-; 
torius, ir S. Santvaras

Buvęs karo laivyno štabo viršininkas, adm. Louis E. Den- 
feld. nutarė visai pasitraukti iš karo tarnybos. Jis trau
kiasi dėl ėjusių ginčų tarp karo aviacijos ir laivyno dėl 
busimo karo strategijos. Kadangi karo laivyno virši
ninkas griežtai pasisakė prieš karo laivyno sekretorių, 
tai jis buvo pašalintas iš savo vietos ir dabar visai trau
kiasi iš tarnybos.

i

Naujieji Lietuviu 
Transportai

“tremtininkiškais” dusavi- GABIJA RUOŠIASI AUKOS J. ŠLIUPO
mais perpildytomis eilėmis1 STATYTI “ČIGONUS” PAMINKLUI STATYTI• • r - • "j • i • tll-gl suidominti

Sausio 21 d. laivu “General 
Muir” i New Yorką atvyko 21 
lietuvių šeima. Atvyko:

Bronislava Adamavičius, Juo
zas Akelaitis, Albinas Ankuda- 
vičius. Petras Baleiais, Barborasugebėjo

klausytojus. Gabijos Choras turėjo sa- Dorchesterio Lietuvių pį. Į čiparaitė, Vytautas Digrys, Ru-
Apie parengimo progra- vo susirinkimą praeitą liečiu Klubo narių susirinki- ta ir Danut® Krekoveckaitės.

mą tektų plačiau rašyti, nes 
ji savo rimtumu verta yra 
nuodugnesnio Įvertinimo.

Rep.

Iš Baltijos Draugijos
Metinio Susirinkimo

D ** lt-* Draugija, suside- 
SOCIALDEMOKRATŲ ■ danti iš lietuviu, latviu ir 

SUSIRINKIMAS estų, sausio 7 d. savo meti-

LSS 60 kuopos narių su
sirinkimas šaukiamas ši šeš
tadieni. sausio 28 d., 6 vai. 
vakare, “Keleivio” patalpo
se. Visi nariai kviečiami 
laiku pribūti. Susirinkimas 
turės perrinkti šiems me
tams valdybą. Vakarienės 
komisijos nariai prašomi 
pribūti kiek anksčiau, kad 
galėtume suvesti vakarienės 
rengimo sąskaitas.

Valdyba.

MANO PADĖKA

Širdingą padėką reiškiu 
mano draugams už suruoši 
mą man 60 metų sukaktu
vių parės. Dėkoju V. Ba- 
lukoniui, J. Genevičiui, f'. 
Razvadauskui, A. Nevierai, 
J- Jonaičiui ir šeimininkėms 
Blanche Stravinskienei, M. 
Gailienei, Mrs. Arasimavi- 
čienei ir kitoms, kurių var
dų nesužinojau. Dėkoju sa
vo mielam svotui Vilimui 
Stankevičiui ir jo žmonai ir 
pp. Ambrozaičiams, o taip 
pat mano dukterims, Ritai 
ir Mildai, ir žentams Vincui 
Stankevičiui ir Irving Mil- 
ler'iui.

Legionieriams ačiū už 
svetainės suteikimą, o S. 
Dariaus posto komanderiui 
Smiglui su žmona dėkui 
už prisidėjimą prie tos iš
kilmės. Ačiū svečiams ir 
tiems draugams, kurių var
dų nepasižymėjau.

Silvestras Zavatskas.

Cambridge’io Draugijos 
Ruošiasi Vasario 16-tai

penktadieni. Perrinkta vai- me. sausio 13 d., buvo su- 
dyba šiems metams, j kurią dėta $16.55 aukų Dr. Jono 
Įeina: pirm. F. Rumskas, Šliupo paminklui statyti 
vice-pirm. L. Končius, užr. Chicagos Lietuvių Tautinė- 
sekr. M. Yelmokas, fin. se Kapinėse.
rast. A. Lalis, ižd. A. Juod- Aukojo poSl: S. Bartulis, 
gūdis, knygų tikrintojai— A- Bender, Al. Bemat, P.
J. Bartusevičiūtė, J- Kapo- Brazaitis, P. Ketvirtis, W. 
čiunas ir S. Kontautas; kor. Klemka, L. Mikulskis, A. J.lMcRae” Į 
—S. Valka vičius. ■ Namaksy, D. Olsen ir L. 51 “€tuvi!

Susirinkime nutarta ŠĮ 
niame susirinkime perrinko pavasari apie balandžio mė- 
šiems metams valdybą. Į , nesi pastatyti operetę “Či-Į 
ją dabar įeina: pirm. Mrs.' gonai,” o šalia operetės bus* 
Bernice Cleveland, lietuvė, dainų programa. Choras iš 
perrinkta antram terminui: anksto kreipiasi i visuome- 
vice-pirmininkais išrinkti nę primindamas savo meti- 
Rein Kolka (estas) ir A. E. nį parengimą.
Brachman (latvis): sekr.— Į Gabijos Chorą dabar 
Mrs. A- -Januškevičienė, jos (įstojo nemažai naujų daini- 
padėjėja—Mrs. E. S. Atter- ninku, tiek iš naujai atvy- 
man (estė), ižd.—Arvid F. kusių. tiek ir čiagimių. To- 
Tilton (latvis): iždo globė i dėl choras yra žymiai su- 
jais—Aito Kalias, Dr. A.’stiprėjęs
Grinup ir prof. Franklin Į viešumoj,
Norvish: narių verbavimo Į neapvils, 
komisijon — Rein Kolka, Į Koresp.
Velta Wilks, A. R. Gailitisl-------------------------- -
ir Lionginas Švelnis: puoli-i 
kacijos komisija—Aleksan-

Stasiulis. 
$6.55.

Smulkiais sudėta

A. J. Namaksy.

115,149 BEDARBIAI
IŠSĖMĖ PAŠALPAS tanas

Musų valstijoj virš šimto 
tūkstančių bedarbių praėju
siais metais išsėmė draudi- Romualdas 
mo nuo nedarbo Įstaigos 
mokamas pašalpas ir liko 
verstis, kaip jie išgali. Be

Cambridge lietuviai mi
nės Lietuvos nepriklauso 
mvbės sukaktuves vasario 
12 d. Cambridge klubo pa
talpose, 2 vai. popiet. LSS 
71-oji kuopa šias dienas 
siuntinėja laiškus draugi

dras Ivaška, Miss Lili 
Poeld, A. Teikmanis: sve
čių priėmimo komisija—A. 
Kolka, Tilton, Mrs. Manys: 
programos komisija—Lud- 
wig Juht, Miss Amelia Ta- 
taronis, p. Skujinš: direkto
riai—adv. A. O. S’nallna. 
kun. F. Juras, Dr. A. Gali-j 
nis, Dr. J. Gimbutas, Jonas į 
Tuinila ir Mvkolas Venis; 
latviai—kun. Carl W. Šel
mei-. kun. E. Spigulis, kap. 
Paul E. Neimanis ir J. Sie- 
berg: estai—I)r. Oscar
Poeld, kun. Emil Mer.d ir 
prof. Kitzberg-

Susirinkime kalbėjo Dr. 
Charles Osborne apie nau 
jai atvykstančiųjų ateivių 
Įsikūrimą musų tarpe, o lat
vių tautinių šokių grupė 
gražiai pasirodė su liaudies 
šokiais. Mrs. V. Barnius, 
lietuvė dainininkė, palinks
mino svečius dainomis, 
akompanijuojant p. A. Ja
nuškevičienei.

—F. M. G.

ir kai pasirodys darbių pašalpa Mass. vais
tai visuomenės j ti joj mok; ma daugiausiai 

per 23 sa aites, maksimum 
pašalpa yra $25 per savai
tę, minimi m—$6. Dauge
lis darbinis kų, išsėmusių pa 
šalpa.-, su :rado ir vėl dar 
bo, bet yra ir skurstančiu.

PENKTADIENI BALF
SUSIRINKIMAS

Šį penktadieni, sausio 27 
d., vietinis BALF skyrius 
turės narių susirinkimą Lie 
tuvių Piliečių Draugijos 
svetainėje, So. Bostone. Vi
si nariai kviečiami dalyvau
ti. Pradžia 7:30 vai. vak.

Valdyba.

85,000 Kilowatų
Papildomos Elektros

UŽUOJAUTA

Muzikas Kačinskas Ruošia 
Vasario 16 Programą

Vasario 16 d. minėjimas 
So. Bostone bus vasario 12 
d. Minėjimo programą pa
siėmė paruošti ir sutelkti

joms, kad visos prisidėtų! menininkus muzikas Jero 
prie Lietuvos laisvės minė- nimas Kačinskas. Bus geri
juno. kalbėtojai.

Vanda Kupčiūnas, Jonas Mus
teikis. Teresė Navickas. Alfon
sas Pauiikas, Marija Rickevi- 
čiutė. Jonas Sakinis, Jonas šar- 
mukšnis, Herta Trampaitė, An
tanas Valanius, Ignas Verbyla, 
Ona Vikaraitytė ir Marcelė 
Virkšaitė.

Sausio 27 d. laivu “General 
į Nw Yorką atvyksta 
u šeima iš Vokietijos. 

Atvyksta:
Marija Alkevičius, Juozas Ba- 

tisa, Irena Bulgarauskaitė, Vy
tautas Bulota, Vytautas Dig- 
rys, Bronius Gelažius, Jadvyga 
Genevičienė, Jonas Gerulis, An- 

Jankauskas, Norbertas 
Jukna: tis. -Jonas Kavaliauskas, 
Liudvikas Kavalauskas, Stasys 
Kilijonas, Aniceta Kotkienė, 

Koženiauskas, Me
čislovas Krasauskas, Konstanti
nas Lasaitis, Antanas Laucevi
čius, Elzė Lingvenytė, Juozas 
Lukošius. Juozas Naujelis, 
Beat. Neveravičius, Eugenijus 
Orentas, Mečislovas Petrukevi- 
čius. Ona Piešina, Vincas Povi-

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

1— Muzika.
2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programai prašome

parašyti laiškelį ar atvirutę 
Į stoti WBMS, Lithuanian j 
Program, 35 Court st. Bos-i 
ton, Mass., pranešdami ko-i 
kias orkestras, dainininkus! 
ir dainininkes norit išgirst,! 
o biznio reikalais rašykit! 
ofiso adresu: 502 E. Broad-1 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

INCOME TAXES
Kiekvienas gyventojas, kuris 
turėjo uždarbio 1949 metais, 
privalo išpildyti ir priduoti val
džiai apyskaitą.

jonas J. Sssssas ir Susus 
kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
valandos, ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare, 
bus Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Posto No. 317 name, 
265 C St., South Bostone, pa
dėti tiems, kuriems bus reika
linga pagalba išpildyme minėtų 
apyskaitų. (10)

«KELEIVIO” 
KALENDORIUS
JAU GATAVAS

Musų Kalendorius 1950
---------  _ Metams jaui išėjo ir dabar

A. a. a*; v. Juozui ( uniui pats laikas jj užsisakyti, 
mirtis. ciliam liūdesyje Užsakymus geriausia siųsti 
esantiems io mylimai ma- kartu su laikraščio prenu- 
mytei. žm nai, broliui, sesu- merata.
tei, dukre: i, anūkei ir žen- Kalendoriaus kaina yra 
tui, visų remtyje esančių tokia pat, kaip kitais me- 
Lietuvos eisininkų vardu, tais—50 centų. Užmokestį 

užuojautą reiš- atskirai siunčiant galima

GRAŽUS ŪKELIS
23 mylios nuo Bostono, par

duodamas 33 akrų ūkis (15 dir
bamos ir 15 miško ir pievų). 
Kelios minutės kelio iki pui
kaus ežero. 100 vaismedžių so
das. Netoli miestelis. 4 kam- 
arių, naujai Įrengtas, su visais 
patogumais ir “fumace” šildy
mu, namas. Elektra vandens 
šildymas. Nauja elektrinė van
dens pompa. Garažai, daržinės 
ir vištoms patalpos. Tinka pie
no. vištų ar kiaulių ukiui. Pa
togi vieta piknikus ruošti. Ge- 
ęa vieta kas mėgsta gamtą ir 
turėti pašonėj miestelį. Kaina 
$8,300. -4N

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

Tel. SO 8-0605.

nuoširdži;
kia

Lietuvos Teisininkų 
Draugijos Užsienyje 

Centro Valdyba.
šią savaitę Naujojoj Anglijoj 

pradėjo veikti du naujausieji
energi jos generatoria"., vienas Į______________
vakarinėj Massachusetts vals-j PIRMI AREŠTAI
tijoj. kitas New Hampshire 
valstijoj. Bendrai naujieji ge
neratoriai gali pagaminti 85,- 
OOO krlouatų energijos ir toks 
elektros kiekis padaugins Nau
josios Anglijos elektrainių pa
jėgumą. Apie naujus genera
torius pranešė Avery R. Schil- 
ler, Electric Coordination Coun
cil of N. E. pirm'ninkas ir Pub
lic Service Co. New Hampshire 
valstijos prezidentas.

Padidinimas Naujojoj Angli
joj veikiančių elektrainių pajė
gumo yra dalis elektrainių didi
nimo programos, sako jau mi
nėtas Mr. A. R. Schiller. Tarp 
1949 metų vasaros ir šių metų 
vasaros Naujosios Anglijos 
elektrainės padidina energijos 
gamybą 352,000 kilovatų.

BRINK’O AFEROJE

prisiųsti ir pašto ženkleliai; 
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-

IŠSINUOMOJA KAMBARYS 
Didelis kambarys, tinka gyventi

dviem, galima 'naudotis virtuve, iš
sinuomoja tuoj pat. Kreiptis bet 
kada į Mrs. lapenas. 614 E. 7th 
St., So. Bostone, tel. SO S-0172.

(4)

Folicibi šĮ antradieni su-Irių jau pasiuntėme, naujus 
ėmė anki; jginėjimui 4 įta- užsakymus tuoj išsiunčiame,
namus z: ones Brink’o plė
šimo reikale. Policija ypač 
ieško šaltakalvių meistrų.

‘KELEIVIS”
636 East Broadway 

South Boston 27, Mass.

INCOME TAKSŲ RAPORTUS
Pradedant su Vasario (Eeb.) 1, 1950. išpildau. Turiu 
kelių -netų patyrimą ir studijavusi Įstatymus. Inte- 
resanti.ms patartina ateiti nelaukiant paskutinės va- 
landos. t

Raštinės valandos:
Kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
Trečiadieniais nuo 10 ryto iki 4 popiet.

MARIE D. BAGOCIUS, LLB.
532 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

(Adv. Bagočiaus Ofise, jam padedant) (9)

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalai? 
kreipkitės Į (nuo35)

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

SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

546 BROADWAY 
SO. BOSTON. MA88.

8OUth Boston II

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
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 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER. MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSUEANCE

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. S7 ORIOLE STEBI 

Waat Razkary, Maaa
TeL PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
Tremont St, Kimbal 

Kambarys 205 
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta. *

18

BORIS BEVERAGE CO.

220 E
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms i namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Teleahsss: SO 8-3141

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI

-Vi I'-«a patir i to-l

16 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

TaL SOath Beataa S-461S




