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Amerikos Lietuvių Tarybos 
Delegacija pas Trumaną

PREZIDENTAS PASIKVIETĖ MŪSIŠKIUS PASIKAL
BĖTI APIE NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

ATSTATYMĄ

Audijencija Baltuose Rū
muose Įvyko šį Antradienį, 

12:15 valandą popiet

Prekybos Laivai 
Baigia Streiką

Kai šis “Keleivio” nume- Amerikos prekybos laivų 
ris eina spaudon, Baltuose streikas šią savaitę pasi- 
Rumuose pas prezidentą baigė. Virš tūkstančio strei- 
Trumaną yra svarstomas kavusių prekybos laivų grįž- 
Lietuvos nepriklausomybės ta i darbą. Pirmiausiai sto- 
klausimas. Tuo tikslu šią ja i darbą Atlanto uostų 
savaitę Washingtonan yra laivai.
nuvykusi Amerikos Lietuvių • Ta proga verta pranešti, 
Tarybos delegacija, kurios kad po Amerikos vėliava
sąstatas yra toks:

Teisėjas Laukaitis,
SLA.

Dr. Vinikas, nuo SLA.
Kvetkus, nuo LRKSA.
Teisėjas Zuris, iš Chica 

gos.
Kumskis, nuo 

demokratų.
Dr. Grigaitis, Amerikos 

Lietuvių Tarybos sekreto
rius.

Šimutis, ALT pirminin
kas.

Vaidyla, ALT iždininkas.
Adv. Jurgėla. nuo Ame

rikos Lietuvių Informacijos 
Centro.

Adv. Jonas Grigalius, A. 
L. T. narys.

Stasys Michelsonas, ALT 
narys.

Šita delegacija Įteikė pre
zidentui Trumanui raštą, 
kur yra išdėstytas lietuvių 
tautos troškimas, kad iš

dabar plaukioja 4,861 pre
kybos laivas, kas sudaro 
virs pusės visų pasaulio pre
kybos laivų. Amerika 1946 
metais turi 51% viso pa
saulio prekybos laivyno, tuo 
tarpu, kaip prieš karą A- 

Chicagos į merika turėjo tik 14% pa
saulio prekybos laivyno tai 
pumo.

Prie to dar reikia pridė- 
iti. kad 526 prekybos laivai

nuo

priklauso Amerikai, bet 
plaukioja po svetima vėlia 
va. Tuo budu Amerika da
bar turi 5,387 prekybos lai
vus. —___ *

CUKRAUS STEMPĖS 
PRAILGINTOS

VETERANAI “OKUPUOJA” NEW YORKO SENATĄ

Karo veteranai iš New Yorko buvo nuvykę protestuoti Į Albany del butų 
trukumo. 75 veteranai užėmė Albany mieste senato rumus ir kelias dienas 
laikė juos okupavę. Pagaliau jie pavargo ir išvyko namo. Veteranai sako, kad 
New Y’orko valstija nesirūpina pastatyti veteranams užtenkamai butų.

Višinskis ir Noviko- Juozas Stalinas Bara Kinai Paėmė Antung
vas Išklausė Mišią
Du Rusijos diplomatai. A. 

Višinskis, pagarsėjęs raga

Churchillį Uostą
Stalinas vėl teikėsi atsa-

*2 kvti i eilę klausimų, kuriuos1
Kinijos nacionalinė ka- 

• riuomenė skelbiasi paėmusi
nų teismų budelis prokuro- įam raftu patiekė l nited Mandžurijos uostą Ang- 

NT.n-irilrz-nroo Riki inc Pi eSS atstovas Mask\ Oje. Is fI]nor Kai kurine žininc ea_ras ir Novikovas, Rusijos ! £ atsuovas .navoje 
ambasadorius Washingtone St;‘hn'’ atsakymų svarbiau- 
nustebino pasaulį tuo, kad ?>e*‘ jra.tokie: karo pavo- 

sekmadieni atėjo.*® £5?la, ts^Churchrilo ir 
Sew Yorke į švento Patri-T^rt?RV naro
ko katedra ir išklausė šven- Rusija tun Vakarų Europo- 
tn mišių. Po šventu mišių i*e tiktai.60 fl.vizr.ų Kanuo- 
tie du dievobaimingi bolše- menes ,r 0T<“lf" la,k" 
vikai nuėjo ir papurtė ran-Mirštanti OPA praneša, 

kad cukraus stempės 9 ir 10 į kas kunigams 
iš racionavimo knygutės nr.! Visos Amerikos davatkos 
4 galios dar visą lapkričio;del bolševikų atsivertimo 
mėnesį. Kurios šeimininkės prie šventų mišių neišpasa-

Lietuvos butų kuogreičiau- tų stempų nesunaudojo, dar kytai džiaugiasi. Jei jau Vi- tyRiai tarp 
šiai pašalinta rusų okupan-įgali už jas gauti po 5 sva- šinskis su Novikovu “atsi- ri^os darosi 
tų armija ir kad gyvento- rus cukraus.
jams butų duota proga lais
vai išsirinkti savo valdžią.

Washingtono vyriausybė 
iki šiol dar tebeskaito Lie
tuvą nepriklausoma valsty
be. Smurtu įvykintos bolše
vikų okupacijos Lietuvoje 
Amerika nepripažįsta. Ir 
lietuvių tauta tikisi, kad 
Washingtonas savo nusista
tymo Lietuvos klausimu ne-

SOCIALISTAS VEDA
ITALIJOS UŽSIENIŲ 

POLITIKĄ

Italijos užsienių reikalų 
ministeriu paskirtas socia
listas P. Nenni. Jis sako. I- 
talija sieks pakeisti sunkią 
jai užkrautą taikos sutartį

įr greitu laiku jos 
skaičių sumažins iki 40 di
vizijų: Rusija neturi atomi
nės bombos: Rusija nori 
gauti iš Amerikos kreditų: 
Stalinas užginčija, kad san
tykiai tarp Rusijos ir Ame

i vis labiau Įtem-
vertė” į gerą kelią, tai gal.Ptįę . . ,
ir Molotovas bus sukalba-! .^s Y1?^ tų atsakymų dau- 
mesnis New Yorke, sako'gausiai pnuL 1 aki?• at\naf
tos davatkėlės... i kaltinimas (hurchillo adre-

______________ su, kad tai tas anglų vadas,
!o ne Rusijos agresijos ir 
Grobimai gresia sukelti nau
ją karą.

Gresia Visuotinas 
Kasyklų Streikas
Mainierių unija grasina 

ir reparacijų naštą. Italija streiku, jei valdžia nesutiks 
pakeis. Kad šita musų liau- nori I demokratinių su angliakasiu reikalavimu
dies viltis ir troškimas aiš-|Į^ut^ seimą ir Jungtinėse tuoj peržiūrėti darbo sutar- 

Tautose bendradarbiauti suitį. Streikas gali iškilti dar 
kitomis pažangiomis sali- šia savaitę, lapkričio 1 d., 
mis.

k iau Wasbingtonui matytų
si, Amerikos Lietuvių Ta
ryba nuolatos jj informuo
ja. Tuo tikslu buvo suruoš
tas pasimatymas su prezi
dentu Trumanu ir šią sa
vaitę.

Ką musų Taryba pas pre
zidentą patirs, pranešime 
“Keleivio” skaitytojams se
kančiam numery.

Visa Amerika Ren
giasi Balsuoti

Ateinantį antradienį, lap
kričio 5 d. visoj Amerikoj 
įvyks balsavimas. Bus ren
kami 435 kongresmonai, 32 
senatoriai ir 33 valstijų gu
bernatoriai. Daugelyje vals
tijų kartu bus renkami ir 
kiti vietiniai pareigūnai.

Visoj Amerikoj skaičius 
turinčių teisę balsuoti bal
suotojų šiais rinkimais sie
kia 59.669,656. Tiek bal
suotojų yra suregistruota. 
Žinovai pranašauja, kad 
šiais rinkimais balsuos ko
kie 34 milionai balsuotojų. 
Renkant prezidentą 7944 
metais Amerikoj balsavo 
48.025.KX4 balsuotojai

NE KRIMINALISTAS

Čia matosi Hans Fritz- 
sche (ištark: Fricšė), kuris 
karo metu skleisdavo per 
radiją Juozo Gobelso pro
pagandą. Jis buvo suimtas 
kartu su kitais nacių vadais 
ir buvo teisiamas kaip ka
ro kriminalistas, bet Niu-

Eina Ginčai Del ’Veto’ Teisės 
Jungtinių Tautų Seime

Mažosios Tautos Siūlo Apkarpyti Didžiųjų Veto Teise 
— Seimo Darbų Tvarkoje 53 Klausimai — Seimas 

Ginčijasi, Bet Sprendimų Negali Daryti

Žmogus, Kurs Myli 
Diktatorius >

Jau visa savaitė New 
Yorke posėdžiauja Jungti
nių Tautų seimas. Jo darbų

--------- tvarkoje yra 53 klausimai.
Joseph Davies, buvęs A- Kol tuos klausimus seimas 

merikos ambasadorius Mas- apsvarstys, išeis šešios sa- 
kvoje, nuvažiavo į Domini- vaitės laiko.
konų respubliką. Ten jo Svarbiausias klausimas 
garbei buvo suruoštas ban- tautų suvažiavime yra ne
kietas ir tame bankiete J. lemta “veto teisė,” kurią 
E. Davies pasakė prakalbą turi penkios didžiosios vals- 
išgirdamas i padanges Do- tybės. Jungtinių Tautų sei- 
minikonų respublikos kru- mas nutarė aptarti tą di- 
viną diktatorei! prezidentą džių jų “veto teisę.” Rusija 
Trujillo. Davies sakė: “Aš tam buvo priešinga, bet pa
reiškiu didžiausios pagar- galiau sutiko, kad tas klau- 
bos jūsų garsiam vadui, simas butu aptartas. Vienok 
mano geram draugui prezi-
dentui Trujillo, kurs pašali
no chaosą ir netvarka.” 
Baigdamas savo plytlaižia- 
vimo kalbą Davies sakė: 
“Trujillo yra vienas iš di
džiausių žmonių pasaulyje.”

Joseph E. Davies negar
bingai pagarsėjo laižydama

jokio sprendimo del veto 
teisės panaikinimo seimas 
negali padaryti. Kuba. Aus
tralija, Egyptas ir eilė kitų 
mažesnių valstvbių jau pa
sisakė prieš didžiu iu valsty
bių “veto teise.” Visos ma
žosios valstybės sutinka, 
kad veto teisė yra didžiau-

arba lapkričio 20 d.
Mainierių unijos pirmi

ninkas J. L. Lewis įteikė 
valdžiai reikalavimą per
žiūrėti iš naujo darbo sutar- 
vasario yra valdžios žinio- 
tį. Anglių kasyklos nuo pa- 
je, todėl ir darbo sutartį su 
angliakasiais padarė val
džia.

Paskutinės žinios sako, 
kad šį penktadienį prasidės 
derybos tarp mainierių 
valdžios.

ir

KAIP ATRODO SAULĖ 
65 MYLIŲ AUKŠTUME?

Amerikos mokslininkai 
gavo saulės spektrinę (spal
vuotą) fotografija, nutrauk
tą 65 mylių aukštume. Fo
tografijos aparatas buvo į- 
dėtas į rakietinės bombos 
“nosį” ir kada bomba buvo 
iššauta į viršų, aparatas 
aukštumoje padarė saulės 
nuotraukas. Dabar moksli
ninkai tyrinėja tą fotoora-

tung. Kai kurios žinios sa 
ko, mūšiai dar eina to mies
to gatvėse. Su paėmimu 
Antung uosto Kinijos na
cionalinė vyriausybe turi 
tiesų kelią juromis į Man
džuriją ir ji gali atkirsti vi
są pietinę Mandžuriją. Ko
munistų padėtis visoj pie
tinėj Mandžurijoj darosi 
sunki. Nacionalinė kariuo
menė stengiasi paimti ir 
kitą Kinijos uostą, Chefoo. 
Jei tas pasiseks, tai komu
nistai bus išvaryti iš visos 
pietinės Mandžurijos.

Kinų kariuomenė artina
si prie rusų laikomo Dairen 
uosto.

PAŠALINO GEN. PRO
KURORO PADĖJĖJĄ

Generalinis prokuroras 
Clark praeitą savaitę paša
lino iš vietos savo padėjėją 
John Rogge už slaptu do
kumentų paskelbimą viešai. 
J. Rogge viename viešame 
pranešime papasakojo, kaip 
naciai bandė paveikti A- 
merikos politiką ir jieškojo 
talkininkų Amerikoje. J. 
Rogge suminėjo visą eilę 
pavardžių žmonių, kuriuos 
naciai manė panaudoti savo 
politikos reikalui. .J. Rogge 
tyrinėjo vokiečiu slaptus 
dokumentus ir apklausinėjo 
didžiuosius nacius.

Generalinis prokuroras 
sako. J. Rogge neturėjo tei
sės skelbti slaptus dokumen
tus be savo viršininkų ži
nios.

AUSTRIJA STOS Į UN

Amerika pasižadėjo rem
ti Austriią. kad ji butų pri
imta Į .Jun tmių Tautu or
ganizaciją. Valstybės depar
tamentas skelbia, kad Aus
trija yra “išvaduota” tauta

BULGARAI IŠRINKO 
BOLŠEVIKIŠKĄ SEIMĄ

sis prie diktatoriaus Stali-| šia Jungtinių Tautų organi- 
no, o dabar jis surado kitąizacijos blogybė. Nepanaiki- 
savo “gerą draugą,” krūvi-{nūs tos teisės .Jungtinės Tau 
ną diktatorių Trujillo. Dik- tos niekuo negali prisidėti 
tatorius Trujillo mažoj Do- prie taikos išlaikymo, 
minikonų respublikoje yra Tarp kitu įdomių klausi- 
išskerdęs virš 3.000 žmo-i mų Junginių Tautų seimas 
nių. savo politinių prieši-’ aptars, ką daryti su Ispani- 
ninku, o amerikietis Davies rios fašistine diktatūra; kiek 
jį kelia į padanges! Kas dy-Įkuri šalis turi savo kariuo
vas, kad toks žmogus ir 
prieš Staliną lankstėsi, kaip 
roberinė lėlė.

RUSAI KALTINA AME
RIKĄ DEL KINIJOS

menes svetimose, draugin
gose valstybėse: ką daryti 
su pabėgėliais Europoje ir 
daug kitų klausimų.

Plieno Darbininkai 
Kelia ReikalavimusRusijos (Baltgudijos) at 

stovas Kisieliov Jungtinių 
Tautu seime karštai užsi- ni. , •puolė Amerika už laikvma . Plieno pramones darb.-
kariuomenės Kinijoj. Kisie- pirmininkas P.

____  • <’___Murrav sako, Amerikoj jau

Praeitą sekmadienį Bul
garijoj įvyko rinkimai į par
lamentą. Rinkimai vyko be 
jokios priežiūros, bolševikų 
teroro sąlygose. Pagal Bul
garijos valdžios paduotus 
skaičius, išrinkta 277 ko
munistai ir 87 kiti “tėvynės 
fronto” atstovai, kurie eina 
kartu su bolševikais. Opozi
cijos partijos, socialdemok
ratai ir valstiečiai, pravedė 
101 atstovą į parlamentą 
Rinkimuose sako dalyvavo 
93G balsuotojų. Apie Bul
garijos rinkimu sukčiavimą 
dar išgirsime daugiau.

liov mano, kad Amerikos 
politika Tolimuose Rvtuose 
siekia ne taikos, bet ko tai 
kita. Visi Rusi ios vasalai 
(Lenkija. Jugoslavija, Če- 
choslovakija) griežtai gina 
didžiųjų valstybių “veto 
teisę.”

CIO ir Komunistai

CIO unijų pirmininkas 
Phillip Murrąy, pagal De
troito “Times” pranešimą 
nori pradėti didelį apvaly
mą CIO unijų nuo bolševi
kų ir nuo kitokių “svetimų 
izmų.” P. Murray tokį pa
reiškimą padaręs Clevelan-. 
de. automobilių darbininkų 
unijos ekzekutyvo posėdy- 

automo-

PRIEŠ TRUMANĄ

Senatorius Pepper pasida
rė labai didelis unijų “drau 
gas” ir atakuoja Trumaną.

kryžiavo- 
k&d šitas po-

yra infliacija del biznierių 
gobšumo ir pelnagrobiavi- 
mo. Gyvenimas pabrango ir 
plieno darbininkai turės 
kelti naujus reikalavimus 
del uždarbiu pakėlimo. Tie 
reikalavimai bus iteikti 
darbdaviams neatidėliojant. 
P. Murrav mano, kad pra
monė gauna užtenkamai di
delius pelnus ir gali pakel
ti darbininkams atlyginimą 
nepabranginant prekių.

PREZ1DFNTAS PASKY
RĖ ATOMŲ KOMISIJĄ

Truman pa- 
“atomu

Prezidentą? 
skyrė 5 žmones į 
komisi’a.” kurios pareiga 
bus prižiūrėti atomu energi
jos naudojima civilėi gamy
boj. Tos komisijos nirminin- 
ku liko paskirtas David E. 
Lilienthal, ikišiol buvęs 
Tennessee Valley Authori- 
tbv pirmininkas. Kiti ato-» 
minės komisiios nariai vra: 
Dr. R. F. Bacher, W. Way- 
mack. S. Pike ir admirolas 
L. Strauss.

NAUJAME ORLF.ANSE 
STREIKUOIA VALY

TOJAIie. Murray prasęs
ir turėtų būti pilnateisis UN' bilių darbininkų jį parem- 
organizaciio? narys. Betrii kovoie prieš bolševikų j-

_____  ___ Austrija dabar yra rusų, an-Įtaką unijose. Kam ir kokio-;kaip„ darbininkų
rembergo tribunolas jį iš- fiją. Pagal spektrine foto- glu. amerikiečių ir francu-į mis priemonėmis Murray ti- to.ią. Aišku, kac
teisino. Šitoj nuotraukoj jis grafiia mokslininkai sužino zu okupuota o rusai iai da-jkisi apvalyti uniias nuo litikienus zveioja darbiniu -

-- * mjuinbkvs nuostoliu* bolševikų, tikresnių žinių kų balsus ateinantiems rin- to maioras nasauke savano-
į kiniams. , rius nuvalyti miesto gatves.rašo savo autografiias laik- iš kokių medžiagų saulė su- 

raščių korespondentams. rideda/
ro
imdami is j<» reparacijas, t nėra.

New Orleans mieste su
streikavo gatvių valytojai. 
Per 5 dienas gatvėse prisi
rinko galvbe šiukšlių. Mies-

t
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BALTIJOS ŠALIŲ ko trūksta. Krautuvėse nė-
LIKIMAS ra drapanų, nėra avalynės,

--------- ' o maisto kortelės nėra “a-
J. Byrnes, musų Valsty- piprėkinamos,” arba aiškiau 

bės sekretorius, davė Ame- pasakius, korteles valdžia 
rikos žmonėms atskaitą iš. duoda, bet pagal korteles 
Paryžiaus taikos konferen- ne visada prekes pristato, 
cijos darbų. Jo kalba buvo Bet del tų visų trukumų 
labai įdomi, nes iš jos ma- samdytas skalikas kaltina 
tosi, kaip Amerikos vadai ne okupantų valdžią, o 
nenori ryžtis savo skelbia- “prekybos tinklo darbą.”

Jis sako:
“Jei kartais krautuvėse pro

duktų yra trukumas, jei kar
tais kortelės laiku neapiprė- 
kinamos, tai čia kalta ne val
džia, ne režimas, o nedatek- 
liai prekybos tinklo darbe.”

Režimas geras, tik valgy
ti nėra ko. Valdžia nekal
ta, bet drapanų nėra. “Gali 
laisvai atsikvėpti,’’ bet turi 
būti “doras darbo žmogus.”

Paskaičius Račkausko 
laišką ateina į galvą Dioni
zo Poškos prieš pusantro 
šimto metų parašyti žo
džiai :

Ant kieno vežimo ir arklių
važiuoju,

Tai ant to prisakymo ir
verkiant dainuoju.

Kaip dudorius birbina, taip
kazoką šoku...

Ar Račkauskas tą laišką 
rašydamas ir šokdamas ka
zoką pagal Maskvos birby
nę, verkė, mes nežinome. 
Gal jam užteko to. kad 
Maskva “apiprėkino” jo 
korteles ir duoda jam kol 
kas “laisvai atsikviepti” be 
Sibiro šaltų tolybių.

mus principus taikinti gyve
nimam Ta kalba pilna de
javimų del Rusijos užsispy
rimų, pilna gerų norų, pil
na sąlyginio draugiškumo 
ir kartu ji, kaip aklas mai
šas, neduoda jokios išeities 
iš tų begalinių taikos ple- 
palynių. Amerikos politika 
nori tiktai gero pasauliui, 
bet tos politikos vykintojai 
nesugeba to gero duoti: 
nei Kinijai taikos, nei Ko
rėjai vienybės, nei Turkijai 
tikrumo del ryt dienos, nei 
119 milionų Europos žmo
nių laisvės! Gerais norais 
galima visas peklas išgrįs
ti, bet vien su norais dar 
nė vienas pavergtas euro
pietis nebuvo ištrauktas iš 
rusų priespaudos.

J. Byrnes “kietos” politi
kos geras pavyzdys gali bū
ti Baltijos šalys. Amerika 
nepripažista Baltijos šalių 
užgrobimo, bet praktikoje 
kaip J. Byrnes sako:

“Per karą Sovietų Sąjunga 
pasiėmė Baltijos šalis. Lenki
jos ir Suomijos sienos buvo 
esminiai pakeistos Rusijos 
naudai. Karaliaučius, Besara
bija, Bukovina ir Rutenija bus 
pripažinta Rusijai. Pacifike 
Kurilų salos, Port Arturas ir 
Sachalinas liko paskirta Rusi
jai. Iš tikrųjų. Sovietų Sąjun
ga nėra nuskriausta tauta.”

Kas iš to Valstybės sek
retoriaus žodžių seka? Nu
gi, seka faktiškas pripažini
mas Baltijos šalių Rusijai.

PO BERLYNO RINKIMŲ

Berlyną valdė vokiečių 
komunistai po rusų durtuvų 
“globa.” Laisvuose rinki
muose Berlyno gyventojai 
išreiškė savo protestą prieš 
komunistų ir jų “globėjų

Rusija tas šalis “pasiėmė.” .šeimininkavimą. Bolševikų 
o J. Byrnes tą pasiėmimą į- P^evarta sukurta “vieny- 
rašo į Rusijos laimėjimus
visai dargi nekeldamas pro
testo prieš šitą Rusijos plė
šikavimą.

Iš to pavyzdžio geriau
siai matosi, kad J. Byrnes

bės” partija vos gavo apie 
penktą dalį balsų, o social
demokratai surinko pusę vi
sų balsų.

Amerikos bolševikų spau- 
trubija, kad kituose

KEEEĮVI5, 50. BOSTON

SLAUGĖ PASIŽYMĖJO LAIVO GAISRE

WHEN TME NORWECiAN LINE* SUvengerįjard came to the rescue of the 
Swedish ship Krutina Thorden, which was aflre in the mid-Atlantic, 
Nurse Nora Hoel (left) vas the heroine of the rescue drama. Arrow 
(above) poir ts to Kurse Hoel, wear:n< a lifebelt, as she went alon< In the 
ftrst rescue lifebort, boarded the burcing ship, and assisted the ship’s 
doctor care for the injured at the risk of her own Ule. She made several 
trips between the stricken vessel and the rescue ship to care for the 
injured durie g the hazardous transfer operations. (International)

Nesenai švedų pasažieriniame laive “Kristina Thorden” kilo gaisras At
lanto vandenyne. Tam laivui Į pagelbą atskubėjo norvegų vienas laivas. Slau
gė Nora Hoel iš norvegų laivo didvyriškai padėjo gelbėti gaisre sužeistus ke
leivius. Slaugės paveikslas apačioje. Viršuje parodyta, kaip slaugė ir juri
ninkai plaukia prie degančio laivo.

Jungtinių Tautų Seimas “Skaistinimas”

Kas Savaite
j Musu Laisvė* Kryžkeli* ,Cit, Du Gaidžiai Pešasi

Lietuva neša sunkų oku-; Susipešė du gaidžiai —

teko laisvės, neteko ir duo- no. , 
nos. Bet nei bolševikų oku-j Tadas parašė nevykusi 

;pacija, nei rusti tremtinio straipsnelį, kuris tilpo “A- 
nedalia nepajėgė išrauti merikos Lietuvyje.” Karolis 
vieną didį troškimą, būtent:! dabar rašo “Laisvėje.” Pir-

Rrnliai Ampriknie. savo mas^S pelkėj.Stalino _ tojų, 
antrasis ji šitaip gina: 

“Mes dabar gyvename

Broliai Amerikoje, savo 
laisvės dar neatsižadėjęs 
pasauli — ar padėsite ir 
mums savo laisvę atgauti? geriau, negu Angljios dar-

Amerikos Lietuvių Tary- bo žmonės, negu Francijos 
ba, Bendrasis Amerikos arba Italijos”...
Lietuvių šalpos Fondas ir Jie dabar “gyvena ge- 
pavieni asmenys daro, ką riau” — fine! Bet kokiems• i • a ▼ rr* • • 1 J T * i TI * į * i i •

Rusija dabar gyvena kru- • 1 D_ . v T ~ -i x4.-i • 4. 'viną pokarinį “valymąsi.”Praeita savaitę New Yor-;taria, taika yra užtikrinta.7. r išvalvti ru
ko, Flushingo lankoje, pra- Jei didžiosios valstybės ne-^namus nuo visokiu
dėjo posėdžiauti Jungtinių sutaria, Jungtinių Tautų 
Tautų visuotinas seimas.. organizacija yra bejėgė di- 
Susirinko 51 tautos atsto-! džiąsias valstybes sutaikinti 
vai. Dalyvauja daug minis- ar jų ginčus išspręsti. Todėl 
terių ir' aukštų diplomatų, visa ta Jungtinių Tautų or- 
Prezidentas Trumanas ati- ganizacija, kaipo taikos iš
darė posėdžius su trumpa laikymo priemonė, yra di- 
prakalba, iškeldamas Ame- dėlė apgaulė, begėdiškas 
rikos gerus norus, jos deda- žmonių mulkinimas. J. T. 
mas viltis į Jungtinių Tau- organizacija gali būti nau- 
tų organizaciją ir duoda- dingą, kaipo labdaros Įstai- 
mas gerus patarimus ne- ga, ji gali padėti Į vargą 
piktnaudoti veto teisę ir ne-;patekusiems žmonėms; ji 
pavergti kitų tautų.' :gali tarpininkauti tarp val-

1 yKiii palaikant kulturinius 
Jungtinių Tautų ^e”1}0 j santykius; ji f ali būti tribu- 

darbų tvarkoje yra įdomių.na skaudiesiems klausi- 
klausimų \ ienas iš ^ar-.mams iškelti. Tuo žvilgsniu 
blausių klausimų yra. kaip!jį ga]j naudinga. Bet 
nipmtis 900,000 pabėgėlių, kai-no oolitinė oreanizaciia 
kurie po karo paliko Euro-

gali. ALT rūpinasi, kad Lie
tuva atgautų savo laisvę; 
BALF — kad sušelpti alka
ną, netekusį pastogės ir ap
daro.

Į šį darbą privalo stoti vi
sa lietuvių visuomenė, visi 
padorus žmonės. Daug pri
klausys nuo to, kaip dirbsi
me ir kiek padirbsime. 
Lewis Tarnavo Naciams

Amerikoj kilo naujas 
skandalas. Pirmiausia žur
nalistas Drew Pearson, o 
vėliau ir specialus federa-1

galams Bimbos vaiskas taip 
zylioja? Jie kaulija pinigus 
“vėžių institutams” ir ba
daujantiems komisarams, ir 
kitiems galams.

Chicagos gaidys yra di
delis pliuškis, toks pat ir 
Kauno gaidys.
“Tautiško* Eros” Nuopelną*

Brooklyno “Vienybė” ci
tuoja ' vieną Lietuvos po
grindžio laikraštį, “Už Tė
vų Žemę.’’ Skaitykite:

“Musų mielai Tėvynei
lio Investigacijos Biuro apginti nebuvo paleistas nei 
(FBI) atstovas John Rogge'vienas šūvis. Ginklų Fondo 
pranešė, kad Antrojo Pašau milionai nelaimėje mums 
linio Karo metu nacių Vo- nieko nepadėjo, kaip nieko 
kietija turėjo geru kontak-, nepadėjo ir karininkų ra
tų Amerikoje — Sinclair a- movėję išgertų butelių tuzi- 
liejaus kompanijos tuzus ir nai. Tik kelių popiečio va- 
buvusį komunistų bendrake-* }andų tereikėjo (1940 m. 
leivį John Lewis! Į birželio 15 d.), kad tauta

Toje kompanijoje buvo ir įlktU be vadų ir be ginklų, 
paskilbęs “radio kunigas”; viskas pagal tiksliausius są- 
Coughlin, taipgi visa eilė rasus> ir ginklai ir žmonės, 
kitų. ' buvo perduoti bolševikų ma-

blogų žmonių. Geležinė po
licijos šluota ten šluoja į 
kalėjimus rašytojus, biuro
kratus, karininkus, žurna
listus ir šiaip žmonelius, 
kurie policijos akyse nėra 
užtenkamai ištikimi Stalino 
saulės šviesybei.

Tai jau ne pirmas Rusi
jos valymas nuo sovietiškos 
sistemos priešininkų. Stali
nas mėgsta daryti kruvinus 
apsivalymus. Kai jis nulei
džia gyventojams kraujo, 
jie daro=i paklusnesni. Per 
karą rusai dėjo pastangas 
sumušti vokiečius, kad jų 
namai jiems priklausytų 
Karą jie laimėjo. Bet lais
vės dar negavo.

Per karą vienas sovietų 
karys šitaip aiškino, kodėl 
jis muša vokiečius. Jis sa
kė:

—Jus manote, kad mes 
kariaujame už Staliną, tą 
kruviną despotą? Visai ne. 
Jei ūkininkas gina nuo gai
sro savo namus, negalima 
sakyti, kad jis nori apginti 
utėles, blusas, žiurkes, pe
les, blakes ir kitokį brudą. 
kurs “gyvena” jo namuose. 
Ne, jis gina savo pastogę, 
o tą brudą jis paskui, kada 
gaisras bus užgesintas, ban
dys išnaikinti.

Rusai savo namus apgy
nė. Bet diktatūros brudas 
jų namuose vis dar tebešei
mininkauja ir geria plačios 
Rusijos žmonių kraują. 
Šiandien tas diktatūros bru
das valo tuos, kurie gynė 
per karą savo kraštą, bet 
ne Staliną. Diktatorius dar 
kartą parodo visam pasau
liui, kad po jo geležine le
tena Rusijoj nėra laisvės, 
nėra žmoniško gyvenimo, 
nėra teisės galvoti kitaip, 
negu kruvinasis budelis 
Kremliuje nori.

—o—
Vienas lietuviškas žmo

gelis Amerikoje Stalino “va
lymą” pakrikštijo “skaisti- 
nimu.’’ Jis sako, Stalinas 
skaistina Rusiją, kišdamas į 
kalėjimus rašytojus, inteli
gentus, agronomus ir kito
kius nenaudėlius. Tas žmo
gelis vadinasi Rojus Miza- 
ra. Tikra mizerija!

Skaistuolis.

Sako, kad Lewiso išstoji- lonei”...
mą prieš Rooseveltą 1940 Juozas Tysliava, davęs

sią citatą,
1-------1---- 4i .nuiuuvti lun; lamą.

Tie vadai, kurie 1940 m. 
birželio 15 išdavė lietuvių 
tautą, buvo garsioji dinas
tijos eskadrilė!

Šitą “tautiškos eros” nuo
pelną Tysliava užtylėjo. 
Maskvos Agentai Amerikoj

Buvęs “Daily Worker” 
redaktorius Louis Bondenz 
iškėlė aikštėn dar vieną 
Maskvos pažibą Amerikoje.

Pasirodo, kad komunistų•J • • a •*

“užmiršo” uzre-m. inspiravo Berlynas.
Čekai Negaus Paskolos?

Amerika sulaikė Čecho- 
slovakijai žadėtą paskolą, 
apie 60 milionų dolerių.

Priežastis tokia:
Gottwaldo ir Benešo 

kraudė ėmė triubyti, kad 
Amerika — dolerio diplo
matijos kraštas, ji nori pa
vergti Europą, kartu ir če- 
choslovakiją.

Komunistai dabar skun
džiasi. Girdi, Amerika

kaipo politinė organizacija 
taikai palaikyti, ji yra tik 
žmonių mulkinimas, sugal
votas didžiųjų valstybių 
tam, kad “universalinės” or 
ganizacijos skraiste priden
gus kelių didžiųjų valstybių 
viešpatavimą pasaulyje. Pa
sauli ir valdo kelios didžio
sios valstybės. Didžiosios 
valstybės taiką daro (ar 
nedaro)-, jos- prekiauja ir 
mainminkauja mažosioms 
tautoms, jos dalijasi “įtakų

poje ir negali grįžti į savo 
gimtuosius kraštus, nes tie 
kraštai pateko į Rusijos im
perializmo vergiją. Tuo 
klausimu J. T. seimas gali 

! priimti koki nors naudingą 
sprendimą.

Visi kiti didžiajame tau
tų suvažiavime švaistomi 
klausimai bus tik vidujinio 
UNO tvarkymosi pobūdžio; 
o jei jie palies ir politinius 

veikti ir rinkimuose nedalv-'klausimus’ tai pasiliks.sferomis, jos skelbia ir pa 
vavo. Rinkimai kituose tiktai kalbomis. Mat- pagal laužo -keturias laisves.
miestuose nebuvo laisvi. UNO čarterį, kurį surašė 

“didieji. Jungtinių

da
kieta’’ politika yra ta pa- miestuose^ okietijoj rusų 

ti Wąllace politika. Todėl okupuotoj zonoj “vienybės”
ir ne dyvas, kad preziden partija gavusi daugumą.
tas Truman jokio skirtumo j ^a sPau^a užtyli, kad 
tarp H. Wallace ir J. Byr- kltY0S€ miestuose socialde- 
nes nepastebėjo. ' mokratų. partija yra užslo-

____________ i pinta, ji negali ten viešai

KAROLIO RAČKAUSKO 
UŽSAKYTAS ŽODIS

K. Račkauskas-Vairas pa
rašė “atvirą laišką” “Am. 
Lietuvio” redakcijai, bet 
pasiuntė jį paskelbti į “Lai
svę,” nes ta staliniška ga- 
zieta tam ir yra, kad iš pa
vergtos Lietuvos propagan
dos balsai joje galėtų pa- 
duminti Amerikos lietu
vius.

K. Račkauskas-Vairas sa
ko:

“Mes Lietuvoje dabar gyve
name geriau, negu Anglijos 
darbo žmonės, negu Prancūzi
jos ar Italijos darbo žmonės... 
Lietuvoje doras darbo žmo
gus... gali laisvai atsikvėpti ir 
be baimės dirbti ateičiai...”

Vadinasi, gyvena geriau, 
kaip Anglijos darbo žmo
nės. Bet pasigyręs geru gy
venimu tas pats Maskvos 
propagandos samdinys tę
sia toliau:

“... Kiekvienas žmogus, ku
rio krutinėję yra jautresnė 
širdis, privalo nekliudyti Lie
tuvai pagelbos tiekimo komite
tui dirbti.”

Berlyną, mat, valdo ke
turių aliantų karo komen
dantai, todėl ten rinkimai 
buvo laisvi. O kur rusai sė
di, ten laisvų rinkimu ne
buvo.

Berlynas dar kartą paro
dą, kad laisvuose rinkimuo
se Europos žmonės kratosi 
bolševizmo, kaip pavietrės. 
Taip buvo Vengrijoj, Aust
rijoj, o dabar ir Berlyne. 
Bolševizmas “laimi” ten, 
kur rinkimai yra daromi suk 
tai, užgniaužus opoziciją.

Kaip tik paaiškėjo Berly
no balsavimo rezultatai, ru
sai tame mieste tuoj suėmė 
tūkstančius darbininkų ir 
išgabeno juos į Rusiją į 
prievartos darbus. Suimti ir 
išvežti darbininkai specia
listai iš metalo pramonės.

Išeina, kad gyvendami 
“geriau, kaip Anglijos dar
bo žmonės” tie Maskvos

Draugų Talka
Aukų “Keleivio’* namui 

išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: Mrs. L. Sweetlo- 
vich iš So. Bostono—$2.50; 
Kari Shulz iš Gleason, Wis. 
— $1; M. Trainauskas iš 
Cleveland, O.—75c.; Stan
ley Davis iš Canton, Mass. 
—50c.

Visiems aukavusiems

gen
Tautų seimas gali apie vis
ką kalbėti, bet jokių politi
nių sprendimų jis negali da
lyti. Sprendimus daro “Sau
gumo Taryba,” kurioje 
“penki didieji” turi veto tei
sę. Todėl jokių sprendimų 
iš Jungtinių Tautų seimo 
laukti netenka. Jis pašne
kės, gal kai kuriais klausi
mais pasiginčys, bet jis nie
ko nepakeis esamoj padėty.

Apie Jungtinių Tautų or
ganizaciją Amerikoje daug 
kalbama. Čia yra visai šir
dingai galvojančių žmonių, 
kurie iš Jungtinių Tautų 
laukia taikos išlaikymo ir 
kitokių gerybių. Visi sutin
ka, kad Jungtinių Tautų 
organizacija “turi truku
mų.” bet, sako. ką darysi, 
geriau toki organizacija, 
kaip neturėti jokios; reikia 
ją remti, stiprinti, o kada 
nors ji pasitarnaus taikai...

Mes jau senai sakėme, 
kad Jungtinių Tautų orga
nizacija, su jos veto teise, 
yra didelė apgaulė. Taikai 
ji negali pasitarnauti, nes 
taikos išlaikyme ji nič nie
ko nesveria. Taikos išlaiky
mas pareina nuo kelių di
džiųjų valstybių sutarimo,

Atlanto Čarterius ir pana
šius garsius dokumentus. 
Mažosios ir silpnosios tau
tos tame biznyje nedaly
vauja ir negali dalyvauti, ir 
Jungtinių Tautų seimo po
sėdžiuose kalbėti gali visi, 
bet tikrą “balsą” ten turi 
tik trys ar keturios valsty
bės, kurios savo “balsą” ga
li paremti skaitlingomis ar- 
motomis. atominėmis bom
bomis, didelėmis armijomis 
ir stipriais laivynais.

New Yorko Jungtinių 
Tautų seimas nieko negali 
pakeisti “esamoj padėtyje.” 
Palinkėkime, kad jis pasi
tarnautų suvargusiems pa
bėgėliams. o kitko iš jo 
laukti butų perdaug nerim
ta.

J. D.

MAIKIO TĖVUI PO 
PENKINĘ

Prisiuntė sekanti drau
gai: Joe Raymond iš Taco- 
ma, Wash„ J. C. Shaparo- 
nis iš Binghamton, N. Y., 
P. Prūsaitis iš Richmond 
Hill, N. Y., Chas Baublis iš 
Eliztbeth. N. J„ P. Joku-
baitis iš Sunderland, Mass., 
V. Cilius iš Richmond Hill,

propagandistai visgi negali .'draugams tariame širdingą be jokios UNO pagelbos. N. Y., A. Kasanovcih iš 
užslėpti, kad Lietuvoje vis- ačiū. Jei didžiosios valstybes su- Lawrence, Mass.

Išeina didelis ir įdomus 
“Keleivio” kalendorius 1947 
metams. Kaina 5Oc. Užsa
kymus su pinigais prašom 
siųsti “Keleivio” adresu.

skriaudžia “tikrosios de- didysis fiureris Amerikoje 
mokratijos” šalį... (Yra ne “draugas” Foster,

Net PTahos rėksniai užda-j-et vokietis komunistas, 
rė savo armonikas. j Gerhard Eisler, alias Hans

Ar Dėdė Šamas tų rėks-!®e£^®r- . . n
nių pasigailės? Ar duosi ,^ai, garsi°sios Ruth Fi-

sher brolis. Fisheriutė virto 
trockiste, bet jos brolis liko 
ištikimas Stalinui. Jis buvo 
atsiųstas į Dėdės Šamo kraš 
tą, kaip vyriausias koman- 
dierius Stalino gengsteriam 
Amerikoje.

Keista, kokiu budu tas 
fruktas gavo leidimą vykti 
Amerikon? Dar keisčiau, 
kad jis buvo gavęs valsty
bės departamento leidimą 
grįžti Vokietijon! Tokio 
leidimo negauna labai nuo
širdus demokratai vokiečiai. 
Lietuva Priklauso Rusijai...

Raudonųjų kvislingų or
ganas “Laisvė” davė šitokią 
naujfeną:

“Lietuva priklauso Sovie
tų Sąjungai, pripažįsta Bvr- 
nes”...

jiems Amerikos dolerių?
Wallace ir LaGuardia

Žurnalistė Dorothy Thom 
pson išstojo prieš liberališ
kus Maskvos bendrakelei
vius Henry Wallace ir Fio- 
rello LaGuardia. Ji, trum
pai suglaudus, sako taip:

Wallace pasitarnavo Mas
kvai, išstodamas prieš vals
tybės sekretorių Byrnes;
LaGuardia — užgirdamas 
kandidatūrą Maskvos klap
čiuko Johannes Steel.

Ir Wallace ir LaGuardia 
afišuojasi, kaip liberalai, 
bet jų darbai ne liberalo 
darbai — sako Thompson.
Jie pasaulyje aršiausios dik
tatūros maldytojai.

Gerai pasakyta!
‘Taupykit Muil,. Kad” - Valstybės sekretorius

Šiomis dienomis buvo pa- Byrnes nieko panašaus nėra 
skelbta tokia žinia: sakęs. Savo raporte, kuris

Vienas East Weymoutho 
pirklys užsisakė muilo, ku
ris liko armijos sandėliuo

buvo duotas per radiją, J. 
Byrnes pažymėjo įvykusi 
faktą, būtent:

se, kaip perviršis jos ištek- Bolševikų Rusijos armija 
lių. okupavo Pabaltijo valsty-. . „ valsty

bes— Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Bet nenorėdamas er
zinti Maskvą, Byrnes pasa
kė, kad tos šalys buvo “per
imtos.” '

Koks čia pripažinimas? 
Čia tik sakoma faktas, kad

Gauta 64 gabalėliai mui
lo sekamu užrašu:

“Taupykit muilą, kad lai
mėti karą — vyriausias ko- 
mandierius Abraham Lin
coln”...

Paslaptis tokia: __ r___
Kalbamasis muilas gulė-Į rusai Baltijos šalis “paė

jo sandėlyje nuo civilio ka- mė.”
ro laikų. St Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAfiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

. Kundrat, F. Raskow, J. Iruli- 
1 las, M. Trakimas, S. Vanagas, 
A. Subačis, D. Jerošius, A. Piv-; 

i niekas. J. Pieslak, J. Palaima,' 
Mirė Jokūbas Šertvietis su jam paskutinėje valandoje J. Penkus, W. Kibildi, Mrs. a.; 

Savo Žmona pasiuntė gražų raudonų ro- Raugeviėius, D. Bulauka, Mrs,
žiu vainiką.

Laidotuvėmis rūpinosi 
graborius Šalinskas.

Kas Nauja Brooklyne

Spalių 21 d., savo namuo
se, Woodhavene, mirė Jo
kūbas Šertvietis su savo 
žmona. J. Šertvietis jau ke
li metai sirguliavo, bet jo 
žmona, rodos, buvo gana 
drutoka. Jiedu abudu dir
bo kartu moteriškų drabu
žių siuvykloje. Vakare Šert
vietis sunegalėjo. Pasišaukė 
gydytoją ir tas atvykęs pa
reiškė, kad Jokūbas jau 
miršta. Žmona griebė mii-š- 
taritf vyrą i glėbi ir pati ke
liom sekundėm pirmiau nu
mirė.

Jiedu abu buvo religingi 
žmonės, priklausė prie ka
talikiškų organizacijų ir 
aktingai veikė jose.

Išauklėjo gražią šeimy
ną: vieną sūnų ir dvi duk
teris. Turėjo nuosavą na- tą ir padarę, 
mėli Woodhavene. Tai sun- Išklausyti iš unijos įstai- 
kaus darbo du darbininkai gų pranešimai. Pasirodo, 
ir geri Lietuvos patriotai kad su lapkričio 4 d. kriau- 
numirė. Gaila jų. Į čiai gaus po vieną doleri

Reikia priminti, kad Jo- ant dienos daugiau, 
kubas šertvietis 2 ar 3 me- Susirinkimas buvo. gra- 
tus buvo ir kriaučių 54 sky- žus ir gražioje nuotaikoje 
riaus pirmininku. Kliaučiai užsibaigė. Vyt. Katilius.

M. Zautra, A. Jukna, B. Ma
jauskas. Mrs. A. Burokas, M. 
Sireekas, Mrs. Shimonis. Mrs. 
T. Liseviėius, 0. Milius, K. M - 

Iš Kriaučių Susirinkimo ! liūs, A. Sweetra, J. Brūzge, P. 
Spalių 23 d. ALP Kliubo• Kibirkštis, E„ A. Amsiejus, 

name buvo kriaučių 54 sky- ' Mrs. A. Shlekis, J. Sakavičius,
riaus susirinkimas. Dalyva- Mrs. S. Majauskas, Mrs.V.

Valiulis. A. Pilvelis, J. Sus- 
lin, A. Raškauskas, J. Raskow, 
B. Balevich, J. Kibildis, S. 
Grenda, A. Tatarunas, A. 
Chas, W. Mauseeu, J. Balevi- 
čius, J. Matečiunas, J. Matule
vičius, K. VacikutLs, V. Aksti
nas, S. Barbett, K. Butkevičius, 
P. Juronis, M. Jutka, M. Dva
reckas, S. Tataronis, P. Kurgo- 
nas, J. Volungas. P. Gabrėnas, 
A. Kaupinis, W. Dudovicz, R. 
Wenzd, P. Aleksa. A. Snapaus- 
kas, J. Kieva, A. Jezok, B. 
Čiurlionis, S. Pajarskas.

vo vidutinis skaičius narių. 
Pirmininkui nepribuvus, su
sirinkimą atidarė J. Stan
kevičius, vice pirm. Jis 
trumpoje kalboje paaiškino, 
kad J. Šertvietis mirė ir pa
šarvotas pas šalinską, kar
tu su savo žmona. Musų lo
kalas nupirko raudonų gė
lių vainiką. “O aš jumis 
kviečiu minutėlei atsistoti 
ir atiduoti paskutinę pagar
bą tam, kuris mums savo 
laiku tarnavo,” pasakė J. 
Stankevičius. Susirinkimas

Aukavusiems tariame šir
dingą ačiū.

M. Stakionis.

VYRAI PASIRODĖ MERGAIČIŲ MOKYKLOJE LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš

ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Aleksandravičius Karolis, Kretin- Fedaravičiai (arba Kvedarai) du 
pos vai. 1 broliai, i Šaukoto, Pašušvio vaisė.,

Andriulis (arba Endrulis), Julė ir Kėdainių apsk., sūnus Izidoriaus, gj- 
Leonas ir jų motina, išvykę 1934-38 venę Chicagoje.
m. iš Linkuvos vak, gyv. Philadel- Geštautas, ar Goštautas, Adolfas
phijoj.

.Andriušis Vincas, Mariampolės ap
skrities, gyv. Chicagoj.

Balasevicius Jonas, Semeliškių

ir Juozas, gyv. Donorą, Ba.
Grumadas, Kazys ir Adoma.-, kilę

iš Raudondvario vai., Kauna apsk. 
Ivanauskas (lwanoski; Jonas, oa.-

val., raku apsk., gyveno ūkyje prie gęs Ukmergė sgimnazijų llKiO m. 
Bostono. | Ivanauskas Petras, sūnūs Rapolo,

Kalcy, Josephina ir l.owy, gyvenę gyv. Brooklyne.
Chicagoj, S- Talman Avė. I Ivanauskienė (Urbonaitė) Ona,

Benkunski Jozef, ir vaikai: I-eon,| gyv. Philadelphia.
Helena, Rita, gyv. Manchester. j Jacienė Jugasė, išvykus iš Nauji 

Blažys (Blaževičius) Aleksandras,j kų km., gyv. Chicagoje.
Subačiaus vai. j Jakaitis Jonas, ir žmona Elzė, Ki-

Blyno, Jono vaikai. Jis buvo kilęs' dūlių vai., Šakių aps., gyv. Ne»*

BUFFALO, N. Y.

DETROIT, MICH. laužyti sutartis su unijomis,
--------- ką tada darbininkai turi

Per Naktį Buliai Užaugo įdaryti? Prie unijų viršūnių
--------- 'negalima prisišaukti grei-1

Pirmadienį spalių 14 d. tai. Lieka vienas kelias gin- 
vakare, prezidentas Truman! tis, tai skelbti streiką ir pri
kalbėjo ir Įsakė nuimti kai- versti darbdavius blogumus 
nu kontrolę mėsai. Ryto me- pašalinti. Kiek kur tokių 
tą kontrolė buvo nuimta. Ir mažų streikų buvo, visur 
tuoj iš kažin kur atsirado pasirodė, kad darbdaviai 
steikų ir kitokios mėsos, tik buvo kalti. Bet jų niekas 
žinoma už mėsą reikėjo nebaudžia už nesilaikymą

Mirė Antanas Radzevičius
Spalių 16 d. čia mirė ma

no vyras Antanas Radzevi
čius, sulaukęs 75 metų am
žiaus. Iš Lietuvos paėjo iš 
Suvalkų rėdybos, Staropo- 
lės (Mariampolės) apskri
čio. Paliko mane dideliame 
nubudime vieną, be jokių 
giminių ir artimųjų Buffalo 
mieste.

Floridos valstijos mergaičių kolegijoj Tallahassee 
pasirodė pirmieji vyrai, čia matome, kaip dvi studen
tės švilpukais sveikina savo naują kolegą, bet bernas 
neboja mergų sposų ir eina savo keliu. Toje kolegijoje 
anksčiau vyrai nebuvo priimami, bet dabar vyi*ų kole
gijos perpildytos, todėl ir i mergaičių mokyklą pri
imami vyraL

iš Pazukų kaimo, gyv. ir mirė, ro
do:-, Philadelphijoj.

Brundzaitė Julė, ištekėjus, iš Ma
riampolės, gyv. Chicagoj.

Burauskas Juozas, šilsodžių km., 
Gražiškių vai., gyv. Detroite.

Capkovski Kazys ir jo broliai ar 
seserys. Jų motina Capkovska (Ka- 
rasevič) buvo iš Melaikių km., Če
kiškės vai., Kauno apskr. Ji ir jos 
sūnūs kunigas Pijus jau mirę.

Čepaitis Mykolas, gyv. Granite 
City.

černauskas Jonas ir jo sesuo Mar
celė. Trakų apskr.

čemauskienė (Vaidutaitė) Nasta
zija.

Česonis Juozas, sūnūs Motiejus, 
gyv. Baltimore, Md.

Čiuėiutka Antanas, Raudondvario 
vai.. Kauno apsk.

Daunys, kilęs ar turėjęs giminių 
Panilės vai.

Dalik.as Aleksas, nuo Kruonio, gy
veno New Yorke.

Dumbliauskas Vladas. Seinų apsk. 
Endruliai (arba Andruliai) ,Povi-

Yorke.
Janavičius Vaclovas, tytuvėniš r, 

gyvenęs Kaune, išvyko į Atnerigų 
1938 m.

Jančaras Kazys, Kidulių vai., Ša
kių aps., gyv. Chicagoje.

Jankauskas Jonas, išvykęs iš Dzū
kijos, gyv. Brooklyne.

Josikevičius Mykolas, gyv. B.oofc- 
lyne.

Juška Jonas, Gasparų km., Pane
vėžio apskr.

Kaminskienė Agota, Švėkšnos vai., 
Tauragės apskr.

Keilen Aleksandras. Subačiaus vai.
Klimavičius-Klimaitis Julius, gyv. 

Brooklyne.
Koris Anthony, gyv. bene Alaf- 

koje ir Pranas, gyv. Chicagoj. Pa
luobių parap., šakių apskr.

Krakauskas Antanas, gyv. Gilles- 
pie, III.

Kumpikevičius, Juozas ir Povilą“.
Kurapkaitė Jieva, Pušaloto parap., 

Panevėžio aps.
Kvedarai (arba Fedaravičiai), du 

broliai, iš Šaukoto, Pašušvio vai..

Kas Girdėt Chicagoje
Socialistų Veikla Įvyks lapkričio 12 d., antra-

--------  Įdienį. 8 vai. vakare. 1739
LSS centraline kuopa tu- ^°*. JJalsted St. Tame susi- 

. rėjo savo nariu susirinkimą balsuosime refe-
Todel per mano ilgameti spaliu 16 d. “Naujienų” pa- rendumui musų suvaziavi- 

*»ikraštĮ “Keleivį” pranešu talpose. Susirinkimas buvo mo Pavestus klausimus, to- 
mirusiojo giminėms ir musų' visais žvilgsniais našus. Nu- svarbu, kad visi nariai 

riebiai užmokėti. sutarčių. Niekas dar niekur draugams apie mane ištiku-! tarta daug svarbių dalykų, atsilankytų. Referendumu
Daugumas žmonių neži- nesurado, kad bosas kurj nelaimę. T pae kreipiuos: Aptarta rengėja? vaka- sPrei}dziami svarbus klau- 

no iš kur tie steikai atsira- nors kaltas. iL88^0, draugę^ Magdaleną ras-bankietas Lietuvos So- Simai,musų Centro sudėtis
do, jei vakarykščiai
buvo? Užaugti 
vieną naktį 
stebuklų dar

lo sūnus. Jų tėvas buvo kilęs iš Pa-* sūnus Izidoriaus, gyv. Chicagoj.
{ šY*)*n’° vai., Šiaulių apskr., gyvenę I F vedaravičius, Andrius ir Juozas, 

į Chicagoje. ..... . I Gudelių vai., Mariampolės aps. Tar-
Eudrulis (arba Andrulis) Julė ir navo Amerikos kariuomenėj.

Leonas, ir jų motina, išvykę 1934-38 
m. iš Linkuvos vai., gyv. Philadel
phijoj.

neįvyksta, 
me, kad tie steikai buvo'; 
šaldytuvuose ir laukė, kada 
kontrolė bus nuimta.

Ir taip tas vargšas varto
tojas darbininkas turi mo-

LAWRENCE, MASS

J ] sėkmės. Su. įmikime n* a'S' .. Iželio 28 d. Bus leidžiamas
Nubudus, Y° Sera’ draugiška motai- Chicagos Lietuvių Drauguos laimėjimui Chrysler auto-

Lietuvių Draugijų Sąrisis
keti aukštas duokles biznie-! turėjo surengęs rudeninį 
riams, kurie laikė mėsą šal-'pikniką, kuris įvyko rugsė- 
dytuvuose, kol gavo progos! jo 22 d. Nors iš pat ryto li- 
parduoti ją aukštomis kai- jo, bet vėliau nustojo. Sau
nomis. i lės nebuvo per visą dieną.

Tai yra aiškus šmugelis. 1 bet vienok žmonių buvo su
vartotoji) išnaudojimas. Šį j važiavę gal būt virš 500. 
kaitą aiškiai laimėjo tur-'Draugijoms liks pelno nuo 
tingieji biznieriai, gyvulių'šio parengimo.
stambus augintojai, o mies- BALF 49 skyr ir ALT
tų darbininkai turėjo nu
kentėti.

Mažieji Streikai
Turčių laikraščiai vienaip 

vien šaukia, kad pramonė
je įvyksta nelegališki strei
kai mažomis grupėmis. O

skyrius buvo išrinkę porą 
asmenų parinkti Fondui au
kų, kad pasiuntus tiesiai į 
BALF suvažiavimą. Aukas 
rinko: Mrs. V. Šimonis ir 
K. Churlionis. Jie atliko 
naudingą darbą, užtai pri-

č; klauso didelė padėka. Viso kodėl tie streikai įskyla, tai ,............-„u/eiu • _
apie tai tylu. Kas dirba li aukų surinkta $47 ir pa

siųsta Suvažiavimui pasvei-gyvena didžiosios pramonės į T • . našiui
/UrKininlrn trvvnnimo toc Kinti, idip pat \<a paSlUS-darbininkų gyvenimą, tas 
žino. kodėl ir kaip tie ma
žieji streikai vis pasikarto
ja.

Jei darbininkai dirbtuvėj 
pajunta visokias diskrimi
nacijas ir spaudimą, kada 
iuos pradeda spausti sku
ba, o užveizdos pradeda

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alano, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

W0RCE8TER, MASS.

ta aukų ir išvietintiems lie
tuviams našlaičiams $50. 
Am. Liet. Tarybai šiuo tar
pu pasiųsta $35.

Aukavo šie asmenys:
Frank Masiliūnas .......... $2.00

Po $1.00: G. Kapeika, A. La
pinskas, Mrs. R. Bainis, S. 
Yuszkus, Mrs. P. Petrauskas, P. 
Shimonis, Mrs. I. Billa, J. Pe- 
culka. J. Saulėnas, J. Prakap, 
A. Deltuva.

Mrs. R. žuromskas .. $1.25 
Po 50c.: T. Skusevičius, S.

Petrukevičius, J. Braciška, M. 
Gustaitis, A. Matulevičius, W. 
Adžigauskas. J. Chemiliskas, 
J. Stulginskas, M. Gumauskas, 
C. Cilcius, M. Stakionis, V. Ba- 
lelzatis. A. Sweetra, E. Dzia- 
dosz, J. Shileikis, J. Zurwell, 
P. Bagdonas, I. Tručinskas, D. 
Čiras, P. Garijonis, M. Vaitku
nas, J. Belevitch, Mrs. B. Yusz
kus, A. Pieslak.

Po 25c.: Kaupinis, A. šiau- 
ris, J. Bučionis, J, Oskur, S.

ka. Į Susirinkimas
122 Sycamore St., Sekantis LSS centralinės Spaliu 18 d. Northwest 

Buffalo, N. Y. kuopos narių susirinkimas svetainėje įvyko Chicagos

Pauline Reiss,

—P?"

JUOZAS STALINAS
- ARBA -

Kaip Kaukazo Razbaininkas 
Pasidarė Rusijos 

Diktatorium

Labanauskienė Natalija, Švėkšnos 
vai., Tauragės aps.

I>eonavičius, Antanas, gyv. Brcok- 
lyne ir Leveckis Jonas, Zapyškio vai.. 
Kauno apskr., gyv. Scrantone.

Linka ar linkus, Izidorius ir Pranė 
gyv. Donorą, Pa.

Litvinas, Andrius ir Mykolas, ki
lę iš Kauno apskr.

Mačiulaitis Pranas, gyv. Chicagoj.

Lietuviu Draugiios nariu 
susirinkimas. Kadangi šiais 
metais tai buvo paskutinis
susirinkimas, todėl buvo ___________ _ „
nominuoiama nauia valdv-' Maknavičius Jonas, gyv. Ozone 
ba. Nominuoti veik visi tie.E£\£ Y" 0"“M’ **-
patys valdybos nariai. I Mickevičiūtė Ira, ištekėjus, kilus

iš Mariampolės.
ti a T ’! Mua-vičius Matas. Panevėžio aps.iŠ rapOliO apie A. Liet. Į Misiūnas Petras, išvykęs iš Uvai- 

Tarvbos kviestą drauerijų' nių k„ gyv. Brooklyne.
— ij Morozovskis (Marazauskas). ro-

* j dos Juozas ir Stasys, kilę iš Ka- 
- j varsko vai., Ukmergės aps., gyvenę 

bene Pittsburghe.
Naruševičienė (Pečiukaitytė) Mi

kalina. duktė Jono, kil. iš Gelvonių 
vai., Ukmergės aps., gyv. So. Boston

Olišauskaite Juzė, Baisogalos vai., 
gyv. 03 Hancock Avė., Detroite.

Paulauskas A., gyv. Palangoje.
Pavilionis Kazys, gyv. Chicagoj.
Pečias Martynas, iš Tauragės, gy

venęs Chicagoj.
Petrauskienė (česonytė) Jieva, 

gyv. Baltimorėj.
Pikčius Antanas, Tytuvėnų vai.
Pilkauskas Povilas, Alvito vai., 

brolis Onos.
Poniškaitis Jonas, kilęs ar turė

jęs giminių Sasnavos vai., Mariam
polės aps., gyv. Nevv Yorke.

Ramarfauskas, Jonas ir Antanina,
i

mobilis, tikietai pardavinė
jami po 50c. Norima sukel
ti pinigų ALT darbui pa- 

. remti.
j Susirinkime kalbėjo “N.” 
redakcijos štabo narys, 
inž. K. Augustas, apie Pa
ryžiaus taikos konferenciją. 
Nurodė Paryžiaus taikos 
konferencijos trukumus ir 
nebaigtą jos darbą. Sakė, 
tokių konferencijų bus dar 
daug ir gal ilgainiui demo
kratijos laimės taiką, o su 
teisinga taika ir Lietuva tu
rės atgauti savo teisę gyven
ti nepriklausomu gyvenimu.

J. B. Aglinskas.

gyv. Chicagoje! : .
Ramanauskas Stasys, Betyga

los. Raseinių apsk.
Riekievič Stanislav, Airiogalos vai. 

Kėdainių apsk.
Riekievič Vladislav, Čekiškės vai., 

Kauno aps., gyv. Chicopee Falls.
Rutkowski Juozas, sūnūs Klemen

so, Pušaloto parap., gyv. Marlin, 
Texas.

Salys Pranas, iš Plungės, gyveno 
Chicagoje.

Samuolis Petras, Raudondvario v., 
Kauno aps.

Sledžius Juozas, sūnūs Felikso, iš 
Vilkaviškio vai., gyv. Clevelande.

Šoris (ar Sorius) John. gyvenęs 
Illinois valstijoj.

Soroka Antanas (turi mėsos biz
nį), Andrius, Jonas, Morta ir Mi
kalina (ištekėjusios), visi gyveno 
Detroite.

Storpirštytė Ona. kilus ar turė
jusi giminių Sasnavos vai., Mariam
polės aps.

šermukšnis Jonas, sūnūs Mykolo 
ir Jievos Ruseckaitės, Liubavo vai., 
vedęs širvinskaitę, gyv. Plymouth.

Tamulaitis Jonas, gyv. New Yor
ke. jo broliai Jurg isir Martynas ir 
sesuo Ona.

Turla Adolfas, kilęs ar turėjęs gi
minių Švenčionių vai. ir io vaikai: 
Augustas. Mikalina ir Filomena, 
gyv. Waterville, ar panaš. mieste.

Uckevvich Viktorija, Kostanto naš
lė. gyv. Chicagoj.

Ulevičiutė. ištekėjus, Saločių vai.. 
Biržų apsk.

Vidutienė Ona, išvykus iš Kauno 
po Didžiojo karo.

Vallius (Ramanauskaitė) 0n3, gy
venus Chicagoje.

Vazgvs Boleslovas, Krakių vai., 
Kėdainių apsk.. gyv. Philadelphijoj.

Višinskas Juozas, iš Jotijų. šakių 
aps., gyv. Nevv Yorke.

Vrubliauskas Jonas, kilęs iš Kar
mėlavos. gyv. New Yorke.

Wabals Anna. gyv. Brooklyne.
Woitkiewicz Bronė, iš Sėtos mies

telio. Kėdainių aps., kalba lenkiškai.
Zdanys Justinas. Kruopių vai., 

Šiaulių aos., gvv. Chicagoj.
Žakevičius Kazys, gyv. Chicagoj.
Zalnieraitis Antanas, gyv. Chica- 

goįe-
Ziburkienė (I.itvinaitėb
Žilys Motiejus, gyv. Chicagoje.
Jieškomieji ar apie iuo« žinantieji 

maloniai praaomi atsiliepti:
Consulate General nf Lithaania.

41 W. 82n4 St.. Nevr York 24, X. Y.

NACIAI DAR ŠMĖKLIO- 
JASI SU BOMBOMIS

r?- ' -r. S"- . -ė-liGi.
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Amerikos kariška valdžia 

Vokietijoj praneša, kad 
sekmadienį vakare naciai 
Esslingene išsprogdino “at- 
nacinimo teismo” i*umus. 
Namų darbo bomba buvo 
padėta ant lango ir kai ji 
sprogo, tai namo siena bu- 
bo išgriauta. Žmonių aukų 
nebuvo. Tai jau yra ketvir 
ta bomba, kurią naciai pa 
kišo amerikonams ir vokie- 

j čių Įstaigoms, kurios kovo- 
• jas prieš nelegališką nacių 
, veikimą.

Tai nauja brošiūra, kurią išleido “Keleivis.” Joje yra surašyti visi 
Stalino-Džiugašvili “žygdarbiai”— Primas bankų, intrygos ir suokalbiai 
net prieš savo partinius draugus. Vėliau kopimas į diktatoriaus sostą, 
žudant bolševikų “senąją gvardiją,” likvidavimas komunistų ir jų partijų 
užsieniuose, taipgi kiti žiaurus darbai.

Kas nori žinot, kaip šis ^Kaukazo razbaininkas” pasidarė milžiniškos 
Rusijos diktatorium ir kaip del to kenčia tos šalies žmonės, tegul Įsigy
ja musu išleistą brošiūrą. Jos kaina tik 25 centai. Siųsdami užsakymus 
adresuokite šitaip:

keleivis
C36 BK0ADWAY, 1 SO. BOSTON 27, MASS.
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Puslapi* Ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 44, Spalių 30 d., 1946

Faahibtfjimas 
Maikio su Tėvu

—Alau, Maike!
—Heilo, tėve!
—O kodėl tu manęs 

klausi, ko aš šiandien 
tave atėjau?

—Na, tai ko
—Atėjau pasakyt

gud-bai.
—Ar tėvas 

kur?
—J es.

Vašinktoną.
—Gal gavai

riaus tarnybą prie 
Atstovybės?

—Nausa!
—Tai ko?
—Lietuviai važiuoja yas 

prezidentą Ttrmana ant ro
dos, kaip išvaryt iš Lietu
vos Stalino vaiską, t; gi ir 
aš noriu te: . ‘ bud.

—Aš nemanau, kad tė
vas būt rr tenai luboi rei
kalinga.

—Be

ne-
pas

gi?

vaike.

George Westmghouse Churchill ir Attlee 
Perspėja Anglus 'MARGUMYNAI

Šiais metais sueina 100 išgelbėjo tam žmogui gyvy- 
metų nuo Jurgio VVesting- bę, o Westinghouse stab- tariant Anglijos 
house gimimo. Tą vardą džiai įrodė, kad jie yra nau- politiką, Winston
šiandien žino visas pasau
lis- Amerikoje yra eilė di
delių Westinghouse dirbtu
vių. daugybė Westinghouse 
išradimų išgarsino jo vardą 
tarp žmonių.

G. Westinghouse buvo 
inžinierius išradėjas. Jis 
per savo gyvenimą padarė 
kelis šimtus visokių išradi
mų elektros srityje. Jis pir
mas sugalvojo suspausto o- 
ro stabdžius, kurie dabar 
visame pasaulyje vartoja
mi gelžkeliuose. Per savo 
gyvenimą Westinghouse iš- 

| ėmė 360 patentų visokiems 
išradimams.

Savo išradimus pritaikin
ti praktikoje George Wes- 
tinghouse įkūrė apie 60 vi
sokių kompanijų. Didžiau
sia jo Įkurta kompanija y- 
ra “Westinghouse Electric 
Corporation,” Pittsburghe.
Ta kompanija prieš 60 me- Edison, 
tų turėjo 200 darbininkų, o 

' šio karo metu joie dirbo 
117,000 žmonių 1 Westing- 
house Įkurtų kompanijų tur
tas dabar siekia šimtų mi
lionų dolerių.

G. Westinghouseo pirmas

dingi. Nuo to laiko page
rinti Westinghouse stab
džiai vartojami traukiniuo
se. Tas atsitikimas išgarsino 
Westinghouse vardą.

Bet svarbiausieji Wes- 
tinghouse išradimai buvo* 
padalyti elektros srityje. 
VVestinghouse buvo vienas 
iš tų išradėjų pramonininkų, 
kurie ištobulino ir pritaikė 
gyveniman elektros Įvairias 
mašinas ir motorus- Dėka 
G. Westinghouse ir pana-
šių išradėjų pastangomis 
mes šiandien gyvename “e- 
lektros amžiuje,” šimtai vi
sokių elektros mašinų ir a- 
paratų daro musų gyvenimą 
visai kitokį, negu jis buvo 
prieš 75 metus.

Visų G. Vestinghouse iš
radimų negalima nė išvar
dinti. Jis, kaip ir kitas ge
nialus amerikietis Thomas 

buvo vienas iš ga
biausiu ir visapusiškiausių 
išradėjų. Paskutinis jo pa
tentas buvo išimtas 1914 
metais, jau po paties išra- 
dėio mirties. Daugiausiai 
dėka Westimrhouse išradi
mams šiandien veik visur 
gaminama “kintamos sro
vės” elektra. Jis pirmas iš
rado

suprastum, kad viešuose su-'svarbesnis išradimas buvo 
važiavimuose, kur Įvairių oro stabdžiai (brakes).
pažiūru žmonės susirenka Prieš tai didelis galvosūkis . . , , . ,

‘ buvo, kaip staiga sustabdy-»gaminti elektrai iš vandens 
ti greitai einanti traukinį-1 iėgos, daug jo pagerinimų 
Westinghouse išrado stab-'ir išradimų bendrai paleng- 
džius ir pasiūlė gelžkelių vino elektros gamybą, 

•kompanijoms juos išbandy-l G. Westinghouse gvveno 
L- Galingieji gelžkelių tur- tame laikotarpvje,

mašinas ir turbinas
tam tikrų reikalų svarstyti, 
malda ir neturėtų būt kiša- 

; ma. Kas nori poteriauti, te
ta u gul eina bažnyčion, o ne i

'seimus važiuoja. .
išvažiuoji —Bet tu. Maike, irgi tu- ti. Galingieji gelžkelių tur- tame laikotarpyje, kada žė

rėtum pagalvoti, o gal ta-’toliai ilgai nenorėjo tokio mės ūkio šalis Amerika mil- 
važiuoj i da suprastum, kad visi sei- bandymo daryti. Žinomas žiniškais žingsniais indus- 

mai ir jų darbai ant gero milionierius. gelžkelių kara- trializavosi ir pasiekė nir- 
dženito- neišeis, ' jeigu jie neturės liūs Vanderbiltas išvarė G. mos vietos pasaulyje savo 
Lietuvos Dievo palaimos. Todėl ir Westinghouse iš savo ofiso, technika ir masine gamyba 

reikia žiūrėti, kad viskas kada tas atėio nasiulvti iam G. Westinghouse "imė 
butų pradėta su malda. 'savo išrastus oro stabdžius 1846 metais, Central Brid- 

—Tai vra tušti žodžiai, išbandyti traukinyje. Van-
tėve. Patys kunigai netiki derbiltas jam tada pasakė: 
maldos galybei. Kai jiems' “Aš neturiu laiko klausytis 
reikia pinigų, tai jie ne Die- kvailių”...
t". r.r-i'-/, kžt ; ij.vinv.nj Puirjdiavo prašo, bet eina Į žmones1 Pagaliau bandymas visgi 
kolektuoti. i buvo padarytas. Tas įvvko

’ —Gali būt, Maike, kad 1869 metais pavasari. Vip- 
La tavo teisybė. Kai mar- name traukinvie buvo itai- 
matizmas pradeda man ko- syti \\ estmghouse stab-}

ge. N- Y. Jis mirė 1914 me
tais, sulaukęs 68 metu am
žiaus. Jaunas būdamas Wes- 
tinghouse tarnavo kariuo- 
mpnėi pilietiniame kare. 
1863-61 metais ir 4864-65 

karo laivy-metais
ne.

tarnavo

T. U.

Anglijos parlamente, ap- 
užsieniu 

Churchill,
iškėlė klausimą, ar valdžia 
žino, kiek Rusija turi ka
riuomenės Europos kraštuo
se. Churchill sako, jo ži
niomis, apie 200 rusų divi
zijų, visiškai paruoštų ka
rui, yra laikoma Europos 
okupuotose šalyse. Tai reiš
kia, kad nuo pustrečio iki 
trijų milionų rusų kareivių 
yra Europoje.

Churchill sakė, jis dabar, 
kaip ir prieš 10 metų, vėl 
kelia savo balsą dėl vienos 
valstybės ginklavimosi ir 
ruošimosi karui.

Kaip žinoma, nuo 1936 
metų Churchill be paliovos 
kėlė pasauliui gresianti pa
vojų iš hitlerinės Vokieti
jos pusės. Dabar jis ir vėl 
kelia balsą dėl pavojaus iš 
Rusijos diktatūros pusės.

Ne taip griežtai, bet ga
na aiškiai anglus perspėjo 
ir ministerių pirmininkas 
Attlee, Anglijos uniių kon
grese. Jis sakė, Rusija “tra
giškai” atskyrė rusų tautą 
nuo pasaulio ir veda siste- 
matišką propagandą prieš 
kitas šalis. Rusų propagan
da nesiskaito su teisybe, ji 
kraipo faktus ir kala ru
sams Į galva neapykantą 
link kitų kraštų.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieškojimus.

ELEKTROS TRANS
PORTACIJA

Kada elektra yra gamina
ma iš vandens jėgos, tai e- 
lektros stotys dažnai 
toli nuo gyvenamų vietų ir 
nuo pramonės, kuri elektrą 
naudoja. Tokiame atsitiki
me elektrą reikia “gabenti”
Į jos suvartojimo vietą. E- 
lektra yra gabenama “lai
dais” arba variniais dra- 
tais. Jos transportacija bet
gi yra labai painus daly
kas.

Reikalas tas, kad tam 
tikro storumo vėla galima 
gabenti tiktai aprėžtas kie
kis elektros. Jei reikia ga
bentų daug elektros, laidų 
vėlos turi būti labai storos. 
Išeitis buvo rasta tame, kad 
laidais imta gabenti labai 
aukšto Įtempimo elektrą. 
Mat, tuo pačiu dratu aukš
to Įtempimo elektros gali
ma gabenti daug daugiau, 
negu žemo Įtempimo elekt
ros.

Šias dienas Amerikos vi
daus reikalų sekretorius 
praneša, kad Vokietiioj su
rasta planai ir nurodymai, 
kaip gabenti elektra 400,- 
000 voltų Įtempimo 500 
mylių atstumu. Amerikoje 
tokio aukšto Įtempimo e- 
lektros inžinieriai nemokė
jo gabenti. Dabar ir Ame
rika pasinaudos vokiečių 
išradimu.

Amerikoje Įdomiausia e-

maras, vaike, ne- 34 traukti, tai malda nieko' džiai. Traukinvsėio iš Pitts-' 
bus parėtko. Matai, kas at- nemačija, bet reikia švie- burgho Į Steubenville, , O.; 
sitiko su BALF’o seimu, žios gyvatinės. Bet jeigu tu | Traukinyje važiavo daug1 
Naiurke, kai aš tenai nenu- sakai teisybę, tai gali būt,:gelžkelių

ncrė]o

ĮVAIRENYBES

lektros transportacija buvo 
iš Boulder Dam elektros 
stoties Į Los Angeles mies
tą. Ten gabenama elektra 
287,000 voltų Įtempimo 300 

yra į mylių. Tai buvo skaitomas 
gudriausias elektros gabeni
mas. Su vokiečių atradimu 
elektros gabenimas bus len
gvesnis, nes bus galima ele
ktros srovę gabenti iš to
liau ir pigiau.

MUILAS BE RIEBALŲ
Kaip visi žinome, muilas 

yra dirbamas iš gyvulių ar 
augalinių taukų. Bet šias 
dienas pasirodė muilas dir
btas iš mineralinio alieiaus 
(naftos). Toki muilą išra
do Standard Oil kompani
jos inžinieriai ir ji išleidžia 
j rinką po vardu “Oronite 
Detergent.” Naujas muilas 
yra milteliuose ir tinka 
naudoti visur, kur naudoja
me riebalini muilą. Naudas 
išradimas žada visai paša
linti muilo trukumą. Su 
nauju muilu. sako. galima 
plauti ir labai jautrius dra
bužius.

Naujas muilas buvo be
veik baigtas išrasti dar 
r ries karą, bet karo laike 
jo tobulinimas buvo atidė
tas. Dabar inžinieriai ėmė
si tą išradimą patobulinti ir 
tas jiems greitai pasisekė.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje.” na- 
garsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

TU ES DAY, NOV.5
važiavau?

—Aš girdėjau, kad tenai 
buvo daug kunigų.

—.Jes, Maike, dvasiškų a- 
sabų buvo, ale parėtko ne
buvo. Seimą pradėjo be po
terių.

—O aš girdėjau, tėve,’ 
kad poteriavo.

—Teisybė, sukalbėjo Tė
ve Musų, ale jau po čėso. 
Seimas buvo atidarytas, ra
portai išklausyti, kunigai 
savo spvčius pasakė — ir 
viskas be šventos maldos. 
Net ir persižegnot užmiršo. 
Na, tai pasakyk, Maike. 
koks iš to pažitkas? Juk iš 
tokio darbo tai tik velniui 
gali būt garbė, bet ne Die
vui. Ir tikrai velnias dabar 
iš to seimo juokiasi.

—O kaip tėvas žinai, kad 
jis juokiasi?

—Tą, Maike, kiekvienas 
gali žinot. Kunigai išrinko 
bedievišką rezoliucijų komi
siją, kad parašytų šventam 
tėvui pa kinimą. Bet be
dieviai to neparašė, 
tas tėvas liko
tas. Na, tai kaip tu rokuoji, 
Maike, ar velnias iš to ne
sijuokia?

—Palauk, tėve, palauk! 
Perdaug Įsikalbėjai!

—O kas man uždraus? 
Juk Amerika frv kontras.

—Bet tai nereiškia, tėve, 
kad reikia plepėti, kas tik 
ant seilių užeina. Bus daug 
geriau, jeigu mažiau kal-

kad man ir Vašinktonan 
nereikia važiuot — gal jie 
tenai apsieis ir be manęs? 
Gal geriau už tuos pinigus 
keisą alaus nusipirkti?

—Ne tėve. verčiau nau
jus batus Įsitaisyk.

—Olrait, Maik! Denkiu 
už gerą rodą.

AMERIKON ATVYKO 14 
LIETUVOS TREMTINIŲ

Spalių 21 d. laivu 
ne Marlin” atplaukė 
merhaven,
Amerikos 
jantai ir 
Nors tarp 
vių ir nebuvo, bet 
ratriiantu piliečiu

“Mari- 
iš Bre- 

Vokietijos. 899 
piliečiai repatri- 

39 imigrantai, 
imigrantų lietu- 

iarpe re- 
Euvo 14

lietuvių, kurių didelė dalis 
išvyko i Cbicagą, o likusie
ji i Įvairius miestus pas gi
mines ir artimuosius. Atvy
ko:

Edvardas Dambrauskas. 
Irena Jacinavičienė su 7 
metu sunum Alfredu, Dom 

ir šven- Kailiunas su žmona Vero- 
nepasveikin- nika, Vladas Mantrimas. su 

žmona Barbora, sunum Via 
du ir dukra Brone. Vitas 
Juozas Stravinskas, turi gi
minių kur tai apie Philadel
phia. Pa., bet nežino jų ad
resų. Tiek tik žino, kad jo 
tėvo brolis Jonas Stravins
kas su sunum Albinu ir duk
terimis Vera, Jule. Floren- 
ce ir Marijona gyveno ir 
gal tebegyvena Philadel

viršininku, kurie
savo akimis” Įsiti-I 12-me šimtmety mongolų: 

kinti kaip tie stabdžiai vei- imperatorius-chanas Kublai
kia- Išradėjas Westinghou 
se prieš traukiniui išeinant 
iš stoties, įkišo į traukinio 
inžinieriaus ranką 50 dole
rių, ne tai kyšio, ne tai pri
sigerindamas. kad inžinie
rius jam neiškirstų kokio 
šposo. Kada traukinvs ėjo 
gana greitai (30 mylių per 
valandą), išvažiuojant jam 
iš Grant Hill tunelio, stai
ga jis sustojo iš karto, Wes- 
tinghouse stabdžiai trauki
ni sulaikė. Stabdžiai taip 
staiga traukini sustabdė, 
kad visi keleiviai buvo ge
rokai sunurtinti. o kai kas 
iš gelžkelių “aukštosios po
nybės.” net gerokai nusi- 
bružino.

Westinghouse išsigando. 
Jis manė, kad stabdžiai pa
tys dėl kokios nors priežas
ties atsipalaidojo ir staiga 
nustabdė traukinį. Bet pasi
rodė kas kita. Inžinierius 
traukini sustabdė todėl, 
kad ant kelio rasinainioio 
žmogus, kuri pasibaidę ark
liai išmėtė iš vežimo. Grei
tas traukinio sustabdymas

du kartus bandė Įsiveržti j 
Japoniją, bet abudu kartus’ 
jo laivai buvo išblaškyti 
“Dievo vėjų.”

Magnetas gavo vardą nuo 
vietos, kur jis buvo pirmą 
kartą rastas. Jis rastas pro- 
vicijoje Magnesio. Mažo
joj Azijoj.

- -o—
Malajų salų vandenyse e- 

są galima pagauti net 700 
skirtingos rūšies žuvų.

Vokietijoj. Juozo Stravins
ko tėvai pasiliko Vokieti
joj, kuriuos jis galėtų atsi
kviesti Amerikon susiradęs 
dėdę Joną. Jei kas apie jį 
žino, prašomas adresą pra
nešti Lietuvos Gen. Konsu- 

. .. ilatui New Yorke, arba ga-
bėsi. o daugiau galvosi. Pa- phijoj. Nesuradęs giminių! li tiesiai rašyti p. Stukšic 
imkim, kad ir tą BALF’o išvyko pas savo draugą An-j adresu.
seimą, . oris buvo atidary- tana Stuksi. 114 Hun^er-Į Taip pat atvyko: Kazys 

ford Avė., Oakville, Conn., Jakimaitis. Albinas Zimavi- 
su kuriuo susipažino ir su- čius ir Darata ir Adelė 
sidraugavo, kai anas tarna- žiugždaitės.
vo Amerikos kariuomenėje L. G. K.

tas be m Mos. Tėvui išra
do, kad ei*, buvo pasitar
nauta velniui. Bet jeigu 
vas gerai pagalvotum, ui

Miestas Venecija Italijoj 
randasi ant 117 salų. at
skirtų 150 kanalais, per ku
riuos yra nutiesia 400 viso
kių tiltų.

Netoli Phoenix, Arizonoj, 
yra ant akmens išskaptuo
ta: “Fr. Marcos De Niza.” 
Daleidžiama, kad tas užra
šas padarytas pirmo balto 
žmogaus (ispano) Ameri
koje 1539 metais.

Jaguaras žvėrelis, gyve
nantis Pietų Ameirkoje. 
maitinasi žuvimis ir bež
džionėmis.

J. D. T
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Neduokit sugrįžti Prohibicijai, raketieriams ir 
beteisei. Palaikykit galioje tvarkingai Valdžios 
kontroliuojamus alkoholinius gėrimus.

Neduokit pakilti savo pajamų taksams. Tegul 
milionai dolerių eina Valstijai ir kraštui iš Alko
holinių Gėrimų Pramonės.

Neduokit atimti iš jus teisių ir privilegijų. Pu
tinai balsuokit ‘YES’ ant 3-jų alkoholinių gėri
mų klausimų.

OF IAST COLUMN ON BĄį, 
OUESTIONS 1-2-3

Tikrai padėkit savo ‘YES’ balsą ant 
šių 3-jų klausimų. Balsuojant kitaip 
ar visai nebalsuojant nustums Massa
chusetts į Prokibiciją ir atneš visus 
jos blogumus.

BOSTON BEER CO.. Boston. Moti.
COID SPRING B»EWING CO..
CROET BREWING CO. Bo,for>. Mm*
OAWSON*S BREWERY, INC. N.W B.dford. Mo„.
DIAMOND SRRING BREWERY, INC. low»«ne., Motu 
ENTERPRISE BREWING CO. Eo« RNw. Mom.
MAEEB4REFFER A CO. INC. Botlon, Mok 
HAMPDEN BREWING CO. V/HlimomMt, Mom.
MARVARO BREWNG CO. low»«. Mou.
Smitu brotmers. inc. n»» s«d*<xd. m™.

■» STAR BREWHG CO. Bodon. M<m.
YVORCESTER BREWInG CO.

1. Shotl IkenMt be gronfed in «bn 
dty (or town) for tbe «ol« fbereio 
of oll olcoftolic beverogej (whl»ky. 
fvm, gir*, moli beveroget, wmet 
and oll ofher oleoholk beveroget)?

2. Sboll Ikemei be gronted in thH 
City (or town) for the joie therein 
of wlnet ond molt beveroget 
(vrinet ond beer, ale ond oll ofher 
molt beveroget I*

3. Sholl licentet be granted in tbit 
eity (or town) for the tote therein 
of oll oleoholie beveroget in pack- 
oget, to colled, not to be drunk on

i premitet?
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Kolumbų Likimas Rusai Deportuoja
48 estai, kurie mažais lai- Praeitą savaitę rusai pra- 

veliais perplaukė Atlantą, dėjo gabenti iš Vokietijos į 
bet negavo leidimo Ameri- Rusiją j prievartos darbus 
koje apsigyventi, susilaukė tuksiančius vokiečių darbi-
užtarimo iš prezidento Tru- 
mano. Pr'<identas įsakė i- 
migracijos viršininkams

ninku specialistų. Rusai į- 
sako išvežamiems darbinin
kams per trumpą laiką į

peržiūrėti tų estų prašymą j “pasiruošti,” o paskui poli- 
ir pasistengti surasti būdą! ei ja suima nužiūrėtus asme- 
juos palikti Amerikoje. nis ir išgabena į Rusiją 

“penkiems metams” dirbti 
rusų pramonėje.Ei»enhoweris į Angliją

Generolas Eisenhovrer, 
Aliantų karo vadas Euro
pos fronte, žada greitu lai-

Vokietijos Konstitucija
Pirmoji Vokietijos vais

ku apleisti savo vietą ir busjtybė, Wuertemberg-Baden, 
paskirtas ambasadorių į; priėmė naują demokratišką
Angliją. Jo vietą, kaipo ge
neralinio štabo viršininko, 
užims generolas Bradley, 
kurs dabar stovi veteranų 
administracijos priešakyje.

konstituciją. Ta Vokietijos 
dalis yra amerikiečių oku
puota. Jos demokratiškai 
išrinktas parlamentas dabar 
priėmė pirmą pokarinės 
Vokietijos konstituciją.

Francijos Pinigai
Už vieną dolerį Francijos Čechija Apsivalė 

bankai moka 120 frankų, čechoslovakijos vyriau 
bet juodajame turguje užĮsybėskelbia,kadjijaubai- 
vieną dolerį moka po 315 ir gia išdangenti paskutinius 
net po 400 frankų. Toks di- vokiečius iš savo teritorijos 
delis skirtumas tarp oficia- Iš Čechoslovakijos buvo iš- 
lio kurso ir juodojo turgaus dangenami visi vokiečiai, 
rodo, kad Francijos frankas kuriuos cechai skaitė neiš- 
dar nėra stabilizuotas ir te- tikimais. Tikrų skaičių če

>. BOSTON

BEŽDŽIONĖ AUKLĖJA MAŽUS SUNIUKUS zuojasi ir gali būti geresni 
į gamintojai. Naudos turi vi-

PAJIESKOJIMA1

bešlitinėja.

Karas Kinijoj
Nacionalinė Kinijos armi

ja su pagelba karo laivų 
puola Mandžurijos uostus 
Chefoo ir Shantung. Nacio
nalinė vyriausybė nori pa
imti tuos uostus, kad galė
tų gabenti kariuomenę į 
Mandžurjią juros keliu. 
Shantung (Antung) uostas 
jau paimtas.

sas kraštas.

Didžiausia Valstija 
Bus Alaska

chai nepaduoda.

Palestinoj Vėl Bombos
Palestinoj, Jeruzalės mie

ste sprogo keturios bombos 
ir sužeidė 10 asmenų. Te
roristiniai pasikėsinimai 
pranešami ir iš kitų Pales
tinos vietų, kur žydai, pro
testuodami prieš anglus, 
vartoja terorą. Terorą vyk
do dvi slaptos žydų organi
zacijos.

Brooklyne, šunų mokykloje, viena beždžionė iš 
Okinavvos salos vardu “Okie” yra išmokinta “auklėti 
šuniukus.” Ji nesigaili rykštės savo mokiniams. Viršu
je parodyta, kaip “auklėtoja” lupa vieną šuniuką, kurs 
kuo tai prasikalto. Apačioje “auklėtoja” parodyta su 
vienu savo auklėtiniu, abudu geroje nuotaikoje.

... , . ii- Meksikos Bandymastokius atsišaukimus pasklei-: ______
sti po visas lietuviškas ko- pietinis kaimynas
lomjas ko plačiausiai Meksika daro labai įdomų
turi "“mSzuoti” orjantea- bandymą išnaikinti visame 
eitas ir darbuotojus, paskir- krast« analfabetizmą (nemo■ a •• i *1 1 __-—.A.-* —

POLEMIKA IR KRITIKA

ti jiems apytikres kvotas ir 
kviesti juos tas kvotas išpil
dyti. Atskirų kolonijų dar
buotojai ir organizacijų at
stovai turėtų sueiti ir susi
tarti, kaip vietoje pinigai

kėjimą skaityti ir rašyti). 
1944 metais buvo išleistas 
įstatymas prieš analfabetiz
mą. Įstatymas uždeda kiek
vienam raštingam meksi
kiečiui pareigą išmokyt vie

Dabar didžiausia Ameri
kos valstija yra Texas. Bet 
jei Alaskai butų suteiktos 
valstijos teisės, ji butų pati 
didžiausia Amerikos valsti
ja. Ji turi dvigubai didesnį 
plotą, kaip Texas ir yra net 
didesnė, kaip Kalifornija, 
Texas ir Montana valstijos 
paimtos kartu. Alaskos plo
tas yra toks didelis, kaip 
21 valstijos i rytus nuo O- 
hio!

Alaska yra šiaurės kraš
tas, bet ji visai tinka žmo
nėms gyventi. Ji yra tiek 
pat toli šiaurėje, kaip Nor
vegija, Švedija ir Suomija. 
Ji turi daug daugiau tinka
mos žemės, kaip Skandina
vijos šalys. Ji turi puikių 
miškų, žuvingų ežerų, daug 
visokių mineralų. Skandi
navijos kraštuose, kurie tu
ri tokį pat klimatą, kaip 
Alaska, gyvena 14 milionų 
žmonių, o Alaskoje. kuri y- 
ra didesnė už Skandinavi
jos šalis, gyvena tiktai 85 
tūkstančiai žmonių.

Amerika nupirko Alaską 
su visais jos turtais ir pla
tybėmis iš Rusijos 1867 me
tais. Už tuos milžiniškus 
plotus rusų caras iš Ame
rikos gavo 7,200,000 dole
rių. Neprotingas caras, tur 
būt, manė, kad jis puikiai 
apstatė amerikiečius, par
duodamas jiems milžiniškus 
šaltus plotus žemės už 7 mi
lionus dolerių’

Mes, Juozas ir Morta Bajorynai,

P v- pajieškome savo sunaus Juozo (Jo- 
• «■"*»• seph Bayonne), 19 metų amžiaus.

Tūlas laikas atgal gyveno Atlantoj, 
Ga., 154 Cooper st. Paskui išvažiavo 
j San Diego, Cal., kur apsigyveno 
prie 2112 Fifth Avė. ir iš ten dingo. 
Jei kas galėtų mums suteikti apie 
jį žinių, butume labai dėkingi ir at
lygintume. Musų adresas toks:

J. BAJORYNAS, (46) 
52 Railroad St., Methuen, Mass.

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali rainiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų ažsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašaliifti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy- - 
duolės nuo visų išvirsi-

Amerikos Raudonas Kryžius prašo 
mus pranešti, kad Elena Kulikaus- 
kaitė, kuri dabar randasi Vokietijoj, 
pajieško Amerikoje gyvenančios O- 
nos Teleišienės, po tėvais Kulikaus- 
kaitės (Kulikowska). Teleišienės tė
vai Lietuvoje vadinosi Juozas ir Ma
rija Kulikauskai. Amerikon ji atvy
ko 1919 ar 1920 metais. Jos vyras 
Antanas jau miręs, bet jie turėjo, 
trejatą vaikų, Tony, Annų ir Florų.; nių odos ligų. LEGU- 
Jei kas apie tų šeimynų žino, ma-į LO Ointment suteiks 
lonės pranešti “Keleivio” administ- jums pagelbą nuo nu
ncijai, arba tiesiai Raudonųjam Kry-' vargusių, perštamų ir
žiui šitokiu adresu: į niežiančių kojų. Legulo

The American Red Cross, | Ointment yra parduo-
Home Service Department, . damas po $1.25 ir $3.50.

161 Mass. Avė., Boston 15, Mass. Siųskit .Money Order į

Pajieškau Antano Leugmino, ki
lusio iš Auksodės kaimo, Laižuvos 
parapijos. Atvykęs Amerikon 1906 
metais jis apsistojo Duquesne, Pa., 
pas Stulginskį. Meldžiu atsišaukti 
arba apie jį žinančiųjų man praneš-1 
ti jo adresų. Turiu labai svarbų rei-' 
kalų. (46)

ADWARD BLASFIELD,
141 Arvon Avė., Bremerton, Wash.

LEGULO, I)pt 2 
4847 W. llth Street

CICERO 55, ILL.
' Arba atvykite į vaistinę

Stetn Pharmacy
4847 W. llth Št„ Cicero 50, 111.

Pajieškau brolio sunaus, Petro Še 
reikos, prieš karų gyvenusio Detroi 
te.Paskutinę Žulių iš jo esu gavusi < 
pusantrų metų atgal iš Kubos. Jis Į 
buvo Amerikos -armijoj. Jei kas tu
ri apie jį kokių žinių, labai prašau 
pranešti man šiuo adresu: (34)

JUZĖ JESKELEVICIENĖ 
(Sereikaitė)

348 Hampshire St., Laurrence, Mass.

APSIV EDI M AI
Atsibodo viengungiauti, sumaniau 

vesti. Prašau atsišaukti. Prašau at
sišaukti merginų ar našlę, tik ne
jaunų, nes ir aš pats jau nejaunas. 
Atsakysiu laišku į visus rimtus laiš
kus ir pranešiu plačiau apie save.

PETRAS ŽMUDANAVICIUS
46 Euclid Avė., (46)

Toronto, Ont., Canada.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

KAIP SUKELSIM TUOS 
PINIGUS?

šiai reikia maždaug numa
tyti kvotas, kiek kuri kolo
nija turėtų pinigų sukelti

bus keliami. Savaime nie-,ną beraštį. Kas to nepada- 
kas nesistoja, o ypač toks rys, tas moka pabaudos 50
kaip dėl musų didelis va
jus. savaime nebus praves
tas. Už jo reikia rimtai im-

Kvotas paskirstyti neleng-!tis ir rimtai jį pravesti, 
va, nes neturime tikrų skai-. Aišku, į pinigų kėlimo 
cių, kiek kur lietuvių gyve- rejkalą turi būti mobilizuo

Amerikos ‘Lietuviu Tary
ba paskelbė, kad jai reikia
250,000 dolerių Lietuvos by- __ ..............
lai vesti. Pinigai reikalingi na. Bet tegu būna kvotos įos'Tisos^musų* organizaci
ne tiktai A. L. Tarybos dar-Į kad ir apytikrės, bet jos tu- 
bui finansuoti, bet ir Lietu- retų būti numatytos. Tegu
vos bylai ginti Europoie, 
kur yra susidaręs “vvkdo-

atsakingieji Chicagos, Bos
tono, Philadelphijos, Det-

masis organas” iš įvairių roito, Brooklyno ir kitų ko-
politinių srovių ir iš diplo
matinių atstovybių likučių.

lonijų darbuotojai žino, 
kad iš jų yra laukiama to

Bet koks darbas yra rei-jkios tai sumos. Tada bus 
kalingas lėšų. Todėl nekal-; akstinas ar paraginimas vie- 
bant apie patį reikalą, ky-'toįe išdirbti planą ir imtis 
la klausimas, kaip mes su- už darbo, kad pinigus su
gebėsime tiek pinigų šukei- kėlus. Juk nieko neveikti 
ti? Dar neteko spaudoje yra daug lengviau, kaip ką 
skaityti, kokį planą Ameri- nors daryti, planuoti, ru- 
kos Lietuvių Taryba turi pintis Daugumas žmonių 
tiems pinigams mobilizuoti, yra linkę nejudėti, jei jų

Atrodo, kad 250.000 do- k“ “r linSkri? 
lenų mums yra didelė pini- ar bent n«Pak™
gų suma. Jei ją pasimoja- -
me sukelti, turime rimtai

jos. Bet musų organizacijo
se pinigų nėra daug. Tik
tai viena organizacijų rūšis 
yra išimtis, tai yra kliubai, 
kurie šalia savo kliubiškų 
reikalų verčiasi dar ir biz
niu. Be kliubų mobilizaci
jos, be jų širdingos pagel
bos. vajus nepasiseks. Visų 
kliubų vadovybės turėtų a- 
pie tai pagalvoti ir atsimin
ti, kad iš jų dabar laukia
ma rimtos pagelbos. Į kliu- 
bus reikėtų kreiptis su at
skirais laiškais ir iiems rei
kėtų nurodyti, KOKIOS pa
ramos iš jų laukiame.

už darbo imtis. Vien para- mums >fa didelė suma. Tą 
ginimais ir palikus reikalą o-,.R’aeiV? PaiOf]ė. Kada 
vietos draugijų ir veikėjų ?itį?)Ur£Įie. buvo kviečiama 
iniciatyvai, tiek pinigų ne- djdzioj! hetu-
sukelsime. Reikia iš centro y1.^ -H sutrau-

Jei visi imsimės už dar-
Aš sakau, 250.000 doleriu bo’ Pįn>us sukelsime. Bet 

atminkime, kad savaime 
niekas nesistos. Be planin
go ir plataus užsimojimo 
vajus duos tik trupinius.

Dar viena pastaba dėl to • • 1 •kokio nors plano. Gal jis j<ė virš 350 delegatų ir su- vajaus pasisekimo. Jis ga 
kele A. Lietuvių Tarybos li pasisekti, jei visos A. Lie- 
darbui paremti tiktai 6,000 tuvių Tarybą palaikančios 
dolerių. Pernai didžiojo A- organizacijos širdingai prie 
merikos Lietuvių Kongreso jo dėsis ir dirbs. Pagal tą, 
proga per du mėnesius vi- kiek kuri organizacija, ar 
sa spauda saukė ir ragino.' srovė, ar pašalpinė draugi- 
bet kongreso proga buvo ja dėsis į darbą, pareis ir

yra, bet, kaip sakiau, nete
ko jo matyti ir apie jį gir
dėti.

Iš paskelbtos A. L. Tary
bos atskaitos už kelis mė
nesius matyti, kaip kurios
kolonijos ALT darbą rėmė. , u ... . . A , 
Pavyzdžiui, Bostono “ne_ į sukelta tiktai 20,000 dole
priklausomybės komitetas” 
vienas prisiuntė virš $1.- 
200. o tuo tarpu didelės ir 
didesnės už Bostoną kolo
nijos visai auku sąraše ne
pasirodė. Kodėl? Atsaky
mas. tur būt, yra tas. kad 
Bostone vietos veikėiai ė- 
mėsi iniciatyvos ir pinigus 
mobilizavo, o kitur veikėiai

riu. Šiais metais per aštuo- 
nius mėnesius iš visų Ame
rikos lietuvių organizacijų 
į A. L. Tarybos kasą įplau
kė tiktai virš 6,000 dolerių. 
Tai kaip dabar, per palygi
nus tiumpą laiką, salėsime 
sukelti 250,000 dolerių, iei 
už darbo nesiimsime labai 
rimtai, planingai, su dide-! V. __ _ l • o

viso darbo pasisekimas.
K. V-i»,

Philadelphia, Pa.

GYVENIMAS PABRAN
GO 25%

Per vienus metus pragy
venimas Amerikoje pabran
go 25%, Taip praneša sta
tistikos biuras. Toks gyve
nimo pabrangimas buvo

Aukso Altoriukas, maldų knygelė, 
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido 
viršeliais »»,..•••••••••••»>• $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygeli, 
mišios ŠŪ pavčntšraiš, ui ūt«ra 
rais ................................t.............. 66c,

Pekla, kur ji yra ir kam reikalin
ga, su kankinimo įrankiais . *... 30c.

Raktas į Gyvenimų, atsidaryk du
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyvenimo turtus, arba 
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00

Nebijok Mirti, knyga su pavelka, 
lais ................................................ 60c.

Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų 
knyga ........................................... $1.50

Duktė Marių, graži apysaka 25c.
Lengvas būdas išmokti anglų kal

bos be kito pagalbos ............... 35c.
Neužmokamas Žiedas, graži apy

saka .............................................. 25c.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa

kymai .......................................... 25c.
Erodas Boba ir velniškas tiltas 

............................... 35c.
Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c.
Sapnų Knyga su paveikslais, ap

daryta ............'......................... $1.35
Stebuklingas Zerkolas. graži apy

saka .............................................. 25c.
Grigorius, gražus skaitymai 30c.
U žkeiktos 3 karalaitės . — 25c
Keliauninkai į Palestinų .... 30c.
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir 

Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00

Salemonas, laimių knygutė 15c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno 

.................. .'.................. 20c
Burykla ir Burtininkas .... 35c.
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

sūrių padarymas, su paveikslais 25c.
Istorija seno ir naujo testamentų, 

su paveikslais............................... 35c.
Nedoras Žydas, jaunų merginų 

kupčius ..........................................  50c.
Ponsko Piloto galas ............... 10c.
120 Dainų Rinkinys .............. 75c.
Savizrolas, juokingi skaitymai 50c.
Girtuoklio Gyvenimas .......... 36c.
Kantičkos, šv. giesmės —. $2.50 
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm, 

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
40c., 3 tuzinai už $1.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos ................. 80c.
Vidurių valytojas ....................... 60c.
Nuo veneriškų ligų ............. $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatoriuj

...................................... 60c
Nuo dusulio, kosulio ir mainų

asthmos .................................. 60c
Nuo vandenligės ....................... 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

fever .......................................... 86c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajankos, stambios .............. 60c.
Kamparas, pakelis .......................   35c.
Plaukų augintojas — saugoja juo?

nuo pražilimo ....................... 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.

.... 60c.

pezų. Įstatymas mobilizavo 
mokytojus Į suaugusių Švie
timo darbą. Buvo įkurtos 
vietinės komisijos, kurios 
kovą prieš neraštingumą 
turi vesti: jos rengia raštin
gumo ekzaminus ir išduoda 
diplomus, jos ruošia kur
sus, paskiria mokytojus tuo
se kursuose dėstyti, šaukia 
beraščius eiti į mokyklas ir 
paskiria jiems laiką, kada 
lankyti vakarines mokyk
las.

Iki šių metų galo pusant
ro miliono meksikiečių, ku
rie anksčiau nemokėjo nei 
skaityti, nei rašyti, bus iš
mokyti rašto. Pusantro mi
liono suaugusių žmonių da
lės skaitvti ir rašvti! Tai 
yra milžiniška pažanga! Y- 
pač jei prisiminsime, jog 
Meksika turi iš viso tiktai 
apie 20 milionų gyventoju.
Apie pusę Meksikos gyven
tojų buvo beraščiai. Jiems 
buvo neprieinamas spaus
dintas žodis, jie negalė io 
skaitvti knygos, negalėjo 
parašyti laiško.

Didžiausias darbas kovo
je prieš neraštingumą buvo 
sužadinti beraščių tarpe no
rą mokytis. Vien prievarta 
žmonių neišmokysi. Meksi
kos valdžia darė didelių 
pastangų, kad sužadinus 
žmonėse noro mokytis. Val
džia davė galimybę, suor
ganizavo platų švietimosi 
tinklą, o beraščiai noriai 
ėjo, mokėsi ir darė pažan
gą-

Meksikos pastangos jau 
davė puikių pasekmių. Tas 
pasekmes jaučia spauda, 
kurios skaitytojų skaičius
padidėjo. Pradėjo platintis* Nesišlapink miegodamas

Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c.daugiau knygfU. . Atsiranda Nuo SUrusrusio pilvo (heart bum) 
vis daugiau bibliotekų (kny   85c.
frunn'l m’Venimac "darosi T>ra "»«“'*• nuo biIe kokio n’«- gynų), gyvenimas . oaiosi žaljo Rožės< pai)jUi pojson ivy, gy- 
Šviesesnis ir sotesnis. Far- do visokius skaudulius, apdegimus 
meriai mokosi iš spaudos ir ,rb,
knygų geriau ūkininkauti, | m. žukaitis. <4j>

3 Dean Sl„ Spenrerport. N. Y.

Nuo 17 metų ir toliau, nuo 140 
iki 150 svarų, šviesaus gymio, turi 
būt darbininkė ir gera virėja. Ra
šykit angliškai ar lietuviškai ir įdė
kite savo fotografijų. Kas pats ši
tuo neinteresuotas, prašau paduoti 
merginoms. (45)

J. L. TAILOR,
26 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau draugės gyvenimui. Bu
tų gerai, kad turėtų ūkį arba kokį 
biznį. Gali būt Vestuose arba Šau
tuose.- Aš esu apie 60 metų amžiaus 
našlys-; norėčiau ir moteriškės apie 
toKTū aiiiiiaui, uev vun nūt ~ nmva, 
ramaus bodo ir ne girtuoklė. Aš 
esu buvęs biznyje, turėjau ūkį ir 
mėgstu ramų gyvenimų, nerūkau ir 
negeriu svaigalų. Daugiau parašy
siu apie save per laiškų. Prašyčiau 
prisiųsti ir savo atvaizdų. Ant juo
ko prašau nerašinėti. Paveikslų ga
lėsiu sugrąžinti. (46)

A. A. SINALIVAS,
157 St. John St., Manchester, Conn.

Žolės ir Šaknys
Mes parduodame 

visokias žoles ir vi
sokias šaknis jūsų 
sveikatai, ir pasiun- 

• čiam j jūsų namus, 
bet užsakymas ne
turi būt mažesnis, 
kaip už $1.00. Žolės 
ir žiedai po 1 unc.

Europos Ramunė ............... 25
Liepos žiedai .........................25
Imbieras baltas.....................20
Trukžolių šaknys ................. 25
Alavijų sakai ....................... 20
Valerijono šaknys .............. 20
Devinmatės žiedai ............... 25
Ajarų šaknys .......................25
Raudonalksnio žievės..........20
Karališka mėta.....................20
Metelė Pe'yna ..................• .25
Gyvatgalvio lapai ................25
Plaukams Tonikas .......... .50
Šampoo plaut galvą ............50
Vitaminai B Complex .. $2.75

ALEXANI)ER’S CO., 
414 W. Broadway, 
So Boston Ž7. Mass.

Reumatiški Skausmai

“Keleivis” visada yra gera 
dovana draugams ir pažįsta
miems. Užsakykit jį savo arti
miesiems!

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingų šilimų, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimų ir tir
pimų. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-7)

DEKEN S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Newark 1, N. J.

EUEmnG 
5H0D0UU5 FRLL

nematė reikalo pasijudinti! 1U Pasisvenbmu
ir nieko nepasiuntė. Jei rei-* Šiandien retas lietuvis. ___  r____
kalas bus ir dabar paliktas I kurs nori padėti Lietuvai į prieš panaikinant kainų 
vietos iniciatyvai, tai bus nusikratyti rusiško suskio.!kontrolę mėsai. Dabar gy- 
tas pats: vienos kolonijos' nežino, jog politinei veiklai venimas dar labiau pa-
daugiau ar mažiau atliks ir Lietuvos vadavimo dar- brangs, nes mėsos kainos* darbininkai išmoko geriau
savo pareigą, o kitos ir ne- bui yra reikalingi pinigai, pakilo. Naujas gyvenimo pa ginti savo reikalus, geriau paaiškinimas: Del aukščiau
pajudės. Apie tą reikalą dažnai kai- brangimas pasirodys tik organizuoti?. Pramonėje skelbiamų knygų prašome kreiptis j

Todėl ir manyčiau, kad ba ir musų spauda. Tą rei- lakričio mėnesio statistiko-' daugiau atsiranda darbinin- EJL’^n^arZV^” admini9t*
reikia vieno plano. Pirmiau- kalą ALT turėtų dar paaiš-Je, , ikų, kurie mokosi, speciali į “Kel.” Administracija.

TĘSKIME
PAGELBĄ SENATVĖJE

Balsuokite “YES” kad tęsti
Pajama iš Lenktynių

BALSAI YES JAU DAV£ DAUGIAU.
KAIP $43,000,000.00

Musų valstija šįmet iš lenktynių gauna $10,000,000 pa
jamų. Tie pinigai eina PAŠALPOMS SENATVĖJ MO
KĖTI. Be pajamų iš lenktynių $43 000.000 surinkti per 
paskutinius 12 metų į senatvės pašalpų fondų butų rei
kėję padengti iš kitų šaltinių, lenktynių pajamos yra 
I AISVANORIAI mokami mokesčiai. Nieką- nėra ver
čiamas eiti į lenktynes, o kiekvienas mokesčių mokėto
jas iš to pasinaudoja.

To «Mi M Ba l«ao«n«t oak s Croo (X) k (to aun s r<nr ( n$: — I

//I
1. Sholi th» peri mulu*: of bctfsną os hcenied
horM raceo b* p»rmit»d m tha eo-.«iry’ I į,q j

2. Shall th« per. naftai aynara cf bariau on beanaad
<Joq be penn/’ed m thn county^ i
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Moterų Skyrius
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Lietuves Laiškas iš Rusu 
Vergijos

Mrs. M. K. iš Waterbury, ir kada galėsiu pasimatyti.
Conn. mums prisiuntė pa- O laikas bėga. Viltys silp- 
skelbti jos sesers laišką iš nėja.
Sibiro. Laiškas rašytas se-i Sesute, aš gavau nuo O- 
nai, prieš metus laiko, o gaunytės Skobeikienės pinigu 
tas jis dar nesenai. Tame 318 rublių (siuntė 30 dole-
laiške trumpai parašyta a- 
pie tūkstančių lietuvių liki
mą Sibiro katorgos darbuo
se. Laiške rašo:

Brangi ir mylima sesute: 
Nuo Jus jau 2 laiškus ga

vau, širdingai Jums tariu a-l 
čiu! Aš labai džiaugiuos, į 
kad jau galim susirašyti? 
Praeitame laiške rašėte a- 
pie sūnūs, taigi koks džiau
gsmas ir laimė, kad jie iš
liko sveiki gyvi, tik vienas 
nemalonumas, kad netekote 
savo vyrelio—reiškiu užuo
jautą.

rių—Red.). Negaliu aš jai 
padėkoti, nes neturiu adre
so, prašau Jus padėkokit ir 
perduokit jai laiškelį, kurį 
jai parašysiu. Žinote, sesu
te, pinigais siųsti nėra ver
tės, jei galit geriau siunti
nius, kas turi didelės vertės.

Aš jums parašysiu vieno 
žydų komiteto adresą, per 
kurį Jus susirašinėsit ir aš 
manau galėsite siųsti man 
siuntinius. (Nurodomas žy
dų Joint Distribution Com- 
mittee adresas Persijoj — 
Red.).

Sesute, jus negalite su-Ai pakol ka. .veika, bet
jego. silpnėja taip .tinku | j, pl,lUall^ti M Ju.
darbą dirbant miške. Sesu
te, jus negalit suprasti ma
no gyvenimo. Dirbame nuo 
7 valandų ryto iki 7 valan
dų vakaro, 1 valandą pie
tums. J darbą reikia eiti 6 
ar 7 kilometrus (4 ar pus
penkto* mylios—Red.). O 
žiema labai šalta, užsivel- 
kam viską, ką tik turim ir 
kojas apvyniojam ir veidą 
užrišam, tik akys matyti. 
Žinote, kad čia labai šaltas 
oras žiemą šala iki 55 laip
snių žemiau nulio. Vasaros, 
tiesa, karštos, bet trumpos, 
tik 4 mėnesiai.

Paskutiniu laiku su mais
tu neblogai, buvo geras der
lius. Mėsaitis pas mus negy
vena. Mes daug lietuvių gy
vename bendrame barake. 
Kartu džiaugiamės ir liūdi
me. Visų vyrai gyvena at
skirai Krasnojarsko lagery
je. Aš gaunu nors retai laiš
ką nuo savo vyro, tačiau 
dauguma iš jų išvažiavo, 
kur mano tėvelis (tėvas mi
rė jau 10 metų—Red.).

Iš Lietuvos gaunu retkar
čiais laiškų nuo sesutės ir 
brolių. Antanas nežinia kur, 
manau, kad ir jis, kaip ir 
aš. Ar gyvas—nežinau.

Sesute brangi, koks ilge
sys savo tėvynės, savo kraš
to, savųjų, giminių; čia toli 
nuo tėvynės miškuose be 
savų, be artimų. Liūdna.

mis ir bendrai su savaisiais 
visais. Pamanykit, jau tuoj 
bus penki metai (suimta 
1941 metais birželio 14 d. 
Lietuvoje—Red.), kaip taip 
toli esu nuo visų. O, Dieve, 
kaip sunku...

Baigiu rašyti linkėdama 
Jums ir sunums laimės ir 
sveikatos. Bučiuoju daug 
kartų.

Jūsų. sesutė.
Marija.

P. S. Parašykit kelis žo
džius apie Žemaičius ir perU-- 1,Uuuun.iv

• n •SIl Alingus linl/žuimuc

nuo manęs ir perduokit ma
no adresą jiems ir jų adre
są man parašykit.

Baigiu, laukiu laiško,
Marija.

Red. Prierašas. Tas laiš
kas yra iš vergijos, iš prie
vartos darbų stovyklos. Mo
terys verčiamos dirbti miš
ke po 12 valandų su 1 va
landa pertraukos. Į darbą 
reikia eiti 4 ar puspenktosi 
mylios. Maistas blogas. 
“Mėsaitis pas mus negyve
na,” arba. aiškiau pasakius, 
mėsos prie sunkaus darbo 
kaliniai niekada negauna. 
Vyrai atskirti nuo moterų 
ir jau dauguma iš jų išmi
rė.

Ir už ką? Už ką rusai o- 
kupantai kankina dešimti
mis tūkstančių lietuvių Si-

Dieną naktį galvoju, kaip biro kankynėse?

VEDYBINIS GYVENIMAS 
IR SENATVE

Kol mergaitės dar jau
nos, tai jų galvoje sukasi 
svajonės, kaip susirasti sau 
patinkamą vaikiną, susi
tuokti ir turėti laimingą gy
venimą.

Patinkamą vaikiną susi
rasti nesunku, bet laimin-

Jos pareiga turės būt iš
mokti gerai balansuoti šei
mynos biudžetą, kad nepa
darius daugiau išlaidų, ne
gu gaunama pajamų. Ir gy
venti reikia taupiai. Gyve
nimo laimė priklausys nuo 
to, kaip bus išauklėta šei-

gas gyvenimas, tai jau ki- F1-?113 ir ^aiP bus. tvarkoma 
tas dalykas. Prie gyvenimo į s^/nynos ekonomija, 
laimės turi prisidėti ir pati _^es matom, kas pasida- 
moteris. Ji turi suprasti,i,e su augančiu jaunimu per 
kad padėti tokiam gvveni- 'Paskutini kaią ir dabar, po 
mui pagrindą jai reikės pu-'l0’ .P3“??™3 susi-
sėtinai padirbėti. Gyveni- Z3v.e2° dideliais uždarbiais 
mas senatvėje bus lengves- K1 lseJ° i dirbtuves, palik- 
nis tiktai tada, kada iš pat damos namie vaikučius be 
pradžios jam bus padėti ge-' Pfj®ziur?s- ^et Vudna žiu
ri pamatai. Todėl moteris ^31P tie vaikučiai be
turėtu netingėti iš pradžios £10ja. gatvėmis purvini, di- 
sunkiau padirbėti. Į dėsnių vaikų stumdomi ir

i —~------ Dažnai pasitaikomušami.
Vėliau, kada atsiranda1 susižeidimų ir net mirčių, 

daugiau šeimynos, moteriš-' Didesnieji, nuo 8 iki 15 nie
kei bus jau ne laikas eiti tų amžiaus, išėję iš mokyk- 
dirbtuvėn dirbti, palikus . Ių jau visai namo neparei- 
vaikus be priežiūros. Vy- na, nes žino, kad tenai nie- 
riausis jos uždavinys tada'kas jų nelaukia. Jie spie- 
bus šeimynos auklėjimas., čiasi į burius ir eina langų 
Visi jos rūpesčiai ir pastan- daužyti, arba kitokių šel 
gos tada turės suktis apie
namų reikalus.

IR DIRBANČIOS MERGINOS MOKA PASIPUOŠTI

Čia parodyta nebrangus, bet puošnus merginų pasirėdymas. Kairėj mer
gina užsivilkusi juodą vi lnonį sijoną ir baltą bliusk utę. Dešinėj gražus gal
vos papuošimai.

tinos nėra namie ir ji neži-i 
no, ką jie daro. Kiti susi-} 
renka į patamsio urvus ir 
pradeda ištvirkauti.

Prie to visko prisideda 
da ir ta blogybė, kad dau-s 
gelis motinų, pareidamos iš j 
dirbtuvių ir turėdamos pi
nigų, užsuka į “byr-garde-Į 
nūs” alaus išsigerti. Tenai’ 
randa daugiau tokių mote
rų ir vyrų, kurie mėgsta iš
sigerti, ir prasideda tikras 
“pasilinksminimas.” Namu?' 
tada visai pamiršta. Jos pa-j 
čios tada nebežino, kur jos 
būna. kur priklauso ir ko
kios bus visa to pasėkos.

Štai kas anądien atsitiko 
Detroito priemiesty. Ecorse, 
kur gyveno tokia šeimyna 
su 3 vaikais. Vyras parėjo 
vakare iš darbo, neranda 
žmonos. Apklausinėjo kai
mynus — nėra. Nuėjo per 
“byr-gardenus.” Randa vie
noj aludėj savo žmonelę ge
riant su 5-kiais “frentais.” 
Vyras liepė jai eiti namo 
prie vaikų. Ji atsisakė. Jos 
“frentai” pradėjo iš jo juok
tis. Susijaudinęs vyras išsi
traukė mauzerį, kurį turėjo 
iš Vokietijos parsivežęs, ir 
paleido šūvį į savo girią 
moterį. Už pusės valandos 
ji mirė.

Vyras dabar areštuotas 
už žmogžudystę, moteris po 
žeme, o 3 nelaimingi vaiku
čiai liko našlaičiais.

Tai tokios būna pasek
mės. kuomet moteris už
miršta savo pareigas ir pa
likus namus išeina “links
mybių” jieškoti gertuvėse!

Taigi, šeimynos laimė ar 
nelaimė priklauso daugiau
sia nuo moteriškės. Rimta, 
apsišvietusi ir tvarkinga 
moteris yra garbė ir sau ir 
šeimynai. Ji yra naudinga 
ir visuomenei. Laimingi bus 
ir jos vaikai.

Aš pati esu vaikų motina 
ir žinau, kiek svarbos se
natvei turi padorus šeimy
nos išauklėjimas, todėl pa
tariu ir kitoms motinoms 
laikyti gražų šeimynos auk
lėjimą aukščiausiu savo gy
venimo idealu.

Filomena Wamer.

NEMUNAS
Ar saulutė, ar šešėlis,
Teka vingiais Nemunėlis,—
Ritas vilnys, sukas srovės,
Blizga, žiba, spindi, teka.
Amžių kilnias sėkmės seka...

Nemunėlis šniokščia, ūžia.
Per balandį ir gegužę—
Supas saulę prisisegęs 
Ir su saule šoka, regis,
Karklais, gluosniais apsikaišęs.
Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes...

Ir kai temsta, ar kai niaukias,
Ošia. rūsčiai susiraukęs.
Švyti vėl ir skaidriai zirba 
Ir nelengvą darbą dirbą:
Velka naštą, rąstų, medžių.
Pro Alytų, pro Seredžių.

Jis ris kloja savo juostą,
Žemės gardų kvapą uosto.
Žarsto smiltį, kasa molį, 
Besiverždamas į tolį,
Laisto šventą diegą, žiedą.—
Laisvės jauną giesmę gieda...

Amžių Tėvo sumanytas,
Nemunėlis slenka, ritas—
Blizga vilnys, sukas srovės,
Nuo tamsios, sunkios senovės,
Ir tik ošia, putos jųjų 
Jau ant amžių amžinųjų...

Jurgis Baltrušaitis.

DRGĖ. A. L1UTKUVIENĖ 
SUSILAUKĖ 70 METELIŲ

Musų nenuilstanti rėmė
ja, draugė Anelė Liutkuvie- 
nė, kuri dabar gyvena Brid- 
gewater, Mass., praneša, 
kad jai sukako jau 70 me
tų amžiaus, tačiau senatvei 
ji da neketina pasiduoti. Ji 
skaito ir platina “Keleivį” 
jau 30 metų suvirsimi, if 
per tą laiką yra gavusi ke

“Keleivyje” naudinga yra 
mysčių daryti. Jie žino, kad daryti visokiu* biznio skel- 
niekas jų nebaus, nes mo- bimus ir pajieikojimus.

r

"Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo. o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, 
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti į kelias' dienas visų veislių 
gyvūnas, kurie gyvena išsimėtę po 
visų ž< ir.č.’. kamuolį ? Kai.) jis ga- 
’.-jo tuos gyvūnus prastoj savo ar- 

kur ėmėsi tiekk< j sutalpinti? Iš 
vandens, kad vrią 
Kur tas vanduo dabar yra? . Kaip 

. iš Nojaus šeimynos galėjo alsiras- 
( ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis- 
. liu žmonės? šitie ir šimtai kitų 

klausimų. į kuriuos negali atsakyti 
jokis kunigas, yra nuosakiai ir aiš
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ......................................... 25c.
TABAKAS.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugeli iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63.......................... 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA, 

šis veikalas trumpais ir aiškiak

DELKO KEIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? i>ėi ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau ? Dėlko žmogui remia vuaraus. 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų ? Šiluos kiausi-

apsemtu? mus” suprasi tiktai iš šios knygutes.
Parašė D-ras G-mua. Kama . . 15c.
UYTISKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM
D-ras K. Matulaitis. Antra, perzi.ure- 
ca ir papiiayta įaiaa. Kaina .. 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? š, iiitn 
guojantj politiškai-ekonomiškų kinu 
simų aiškina garsuis Vokietijos *0 
liaidemukratų teoretikas Kari Kauta 
ty. Kaina .................................. lOe

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 
8TATYDAVO SAU ŽEMU 

Labai įdomus senovės filosofų da-
.eidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
langelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado K ai boa.”faktais parodo, Kaip iki šiol keitės' r parajį Aleksa.

draugijos formos, ir kodėl turės būti 
oakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymą C3ro Alek
sandro II. labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viio reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61......... 25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusL Kaina .. f 1.28
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

40 pusi........................................... 10c.

DŽIAN BAMBOS STYCIAI.
Ir kitos lones. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygi» 
,e telpa net 72 “Džian Bambos spy 
riai,” eiles, pasikalbėjimai, humoriv 
tiški straipsniukai :r juokai. Antra 

[ pagerinta laida. Kama ............... 26c
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturioe kiton apysakos: (14 Ne
nžsitikintis Vyras; (2/ žydinti Girta 
(3) Klaida; (4, Korekta. jose euro 
doma kaip žmonės paikai tiki į viso 
kias prietarus, burtus ir tt. . — lfc
ALKOHOLIS IK KLDIKJaI 

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gčnmai atsiliepia jų vai 
karna. Kas yra arba tikisi kada nor» 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
nerakaityti šitų knygutę. K^uia 10cPanašios knygos lietuvių kalboje 

ki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
rius dievus garbino senovės indai bei

. »<>). knygoj. Ulę. » gr.«o, eito.
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

lietuviai, „------------ . - .
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 

Ikius jie santikius su žmonėmis turė
to. Knyga stamli ir labai užimanti.

I Tai yra tikra tikėjimų istorija. >1.00
— Į MATERIALISTIŠKAS

i ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Si knygelė aiškina proletariato fl- 

lizo/ijos mokais- Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje į vairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitą knygely. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininką jis neapkai- 
nuojama. Kaina ........................ 28c

ros sveikatos, kad ji galėtų 
susilaukti dar laisvos Lie
tuvos, kurios ji taip nuošir
džiai trokšta.

“Aš nekenčiu jo'* — Ko
dėl? — “Aš negaliu susily
ginti su juo.” — Ar yra kas 
girdėjęs tokį atsakymą?

—o—
“Musų artimas nėra mu- 

. . „ , sų kaimynas, bet musų kai
lis šimtus naujų skaitytojų myno kaimynas”— taip ma- 
musų laikraščiui. !no kiekviena tauta.

Linkim musų draugei ge- Nietzsche.

0T KNYGA! Didysis Lietuviškas 
SAPNININKAS

Nauja, virš 3S0 puslapių knysra.Į 
kurioje yra išaiškinta daugiau}

kaip 5000 sapnų 
Nustatyta kaina yra $2.00. betl 
“Keleivio" skaitytojams tik $1.00|

Užsakymus adresuokit taip: 
KELEIVIS

$36 Broad*av. So. Boston 27, 
Mass.

grai
OKU ir tt.daugybė straipsnių, juokų 

Paikiai iliustruota Kaina 25c
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų torėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina ........................................... 10c-
M0N0L0GAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugy 
jų, labai gražių ir juokingų 
gų ir deklamacijų. Visokio*

ro avr<T> « trrm crrrrrf

Dovana
Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.

Tokia lovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.

Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.

Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.

“Keleivis” kainuoja 
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

jiuiium.

daugybė oau 
monolo

gų ir deklamacijų. Visokios temos 
darbininkiškos, revoliucionieriškoe 
t*ntiikoa. humoristiškos ir laisvais* 
niškos. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems apvaikščiojimams 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa 
gerinta laida. Kaina ..................  £3c
KUNIGŲ CELIBATAS.

Si knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja Čia 
’šaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiški Jos 
nupuolimas. Šią knygą turėtų per

skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą Paiašė 
kun. Geo. Tovmsend Fox. D D ,_ sa 
lietrvino Ferdinand de Šamogitia
Kaina .......................................... 28c

1 KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jt» 
negali tikėti. Pilna argumentu, kurią 
nesnmuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ...................................... 20c

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23....................... 10c.

“Keleivis,” 636 Brondvray, 
S«ath Bo*ton. Mas*.
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SIELOS 
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RŪŠIŲ EILĖS: 

TAUTIŠKOS, 8EIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Popieriniais apdarais $1.00 
Audinio apdarais $1.25

Klekvieass turėtų papuaM knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nasiplrk« tų knygą pasidžiaagR. Pinigai geriaoMa 
siųst “Money Orderia." ropierinioe galima dusti tieeiog papras
tame konverte, bet reikta ailkiai užrašyti tavo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prflipyt «83 centus marką.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Kaip okupantai Lietuvoje 
šnipus veisė

Teroru Vertė Šnipinėti — Išdavikų Buvo Tūkstančiai — 
Elzės Pavyzdys — Bolševikai Buvo Šlykštesni, Kaip Na

ciai — Kada nors Ateis Laikas Atvirai Kalbėti

(Laiškas iš Europos)
Abiedviejų Lietuvos oku-, Sekimo Budai

pacijos metu visas lietuvių; Vokiečiai gatvės seklių 
visuomenės aktyvas buvo a- mažai teturėjo, o taip pat 
kylai sekamas. Žvalgybos;butus taip įkyriai nesekė, 
sekliai šlitinėjo gatvėmis,!kaip pirmieji Lietuvos oku-
stebėjo, dairėsi, kur kas ei 
na, ką daro ir tą pačią die
ną saviems viršininkams 
pranešinėjo žinias. Tie sek
liai ne tik gatvėse žvalginė
josi, bet taip pat įkyriai ste
bėjo butus, tuos namus, kur 
jų supratimu gyveno nepa
tikimi asmens. Buvo trečioji 
jų grupė, kurie prisidengę 
visokiais išgalvotais reika
lais lankėsi butuose.

Reikėjo turėti daug ap
dairumo, kad i tokių seklių 
tinklą nepakliūti ir kad jie, 
kas jiems nereikalinga, ne
pastebėtų, kad perdaug ne
žinotų. Kas anuo metu ju
dėjo, krutėjo, kas veikė tu-

pantai. Išviso vokiečių sau
gumas nebuvo toks judrus 
ir budrus, kaip rusų okupa
cijos. Bet gi vokiečiai sis- 
tematingiau ir nuodugniau 
dirbo, todėl jei jau ką su
imdavo, tai apkaltinimui 
jie medžiagos apsčiai turė
davo ir išsisukti jau buvo 
nelengva.

Gi raudonųjų žvalgyba 
veikė daugiau teroru ir vi
sai nesivaržė medžiaga. Jei 
jau ką suėmė, tai kad ir 
neturėjo pakankamai ap
kaltinimui medžiagos, vis
vien surasdavo priekabes 
laikyti kalėjime, teisti, ar
ba be teismo ištremti. Be

seklius pastebėti ir išmokti mojo Sprenųdimus daryda.

vo taip vadinama kolegija,jų pernelyg didelį smalsu- m°J°-
mą ir budrumą užmigdyti.

Šnipų Žymės
Pirmos rusų okupacijos 

metu tuos seklius buvo len
gva iš kitų žmonių tarpo iš
skirti ir juos pažinti. Mat, 
NKVD tarnautojams buvo 
įtaisytos savo įvairių reik
menų kiautu vės. Tose krau
tuvėse jie gaudavo pirkti 
tokių prekių, kurių kiti gy
ventojai nieku budu nega
lėjo įsigyti. Vienas iš žy 
miausių seklių požymis tai 
buvo nauji, geri auliniai 
batai ir odinis švarkas.

kuri jokiais įstatymais ar 
kaltinamąja medžiaga savo 
sprendimuose nesivadova
vo.

—Esi buožė ir tuo pačiu 
kaltas, na jei ne pats buo
žė, tai tavo tėvai, ar sene
liai tokiais yra buvę, o jei 
tie tokiais nebuvo, tikras 
proletaras esi, tai buožių 
pataikūnas, atseit kontra- 
revoliucionierius, o tokiems 
vieta Sibire, arba, kaip jie 
sakydavo, — Mogiliove.

Mogiliovas

PAKORĖ 10 NACIŲ

KELEiViS, SO. BOSTON=------ 11 i ■ —------------
Elzė pamačiusi, kad iš- vo kailį saugodami, daug kalbėti, lr visai galimas naują, patogesnę vietą Jr j 

eities jau nėra, kad jai teks pikto yra pridarę. Hoibtoc
visai rimtai pradėti dirbti Kaip žmonijos karo metu 
ir jai artimus žmones įskųs- įsisiūbavusios aistros aptils, 
ti, persikėlė visai į kitą kaip kerštas nubluks, kaip 
miestą tarnauti. Tuoj suėmė teisė, teisingumas įsigalės

Puslapis Septinei

daiktas, kad tų pačių aukų nuosavus namus. Perkėlimo 
tarpe atsiras nemaža tokių, darbas eina šią savaitę. Šį 
kurie visai atvirai apie sa-1 penktadienį įvyks krautuvės 
ve viešai pi’abils. O dabar atidarymas naujoj vietoj.
konstatuokime tik viena,

jos vyrą ir vieną gražią die- tik tuomet bus galima pra- kad taip buvo ir dabar Lie- 
na tasai pats agentas atvy- dėti atviriau apie visa tai tuvoje taip yįa. T. J.

Štai Amerikos armijos 
saržentas John C. Woods, 
kuriam buvo pavesta pa
statyti kartuves Niurember
go kalėjime ir pakarti 10 
nacių karo kriminalistų. 
Tarp pakartųjų buvo ir Rib- 
bentropas, kuris kartu su 
Stalinu ir Molotovu darė 
sąmokslus prieš demokrati
nes valstybes. Bet buvę jo 
sėbrai Maskvoje kol kas da 
nepakarti.

tame susirinkime nėra kito 
seklio, kuris taip pat jį čia 
seka ir stebi, ar jisai visa 
praneš, ką girdėjęs ir ma- 

' tęs. O jei jisai ne visa pra
neš, tai jį sekęs apie tai 
praneš kur reikia ir tame 
atsitikime sprendimas aiš
kus — mirtis...

Tokie nelaimingieji veng
davo susitikti su savo pa
žįstamais, o susitikę mal
daute maldaudavo, kad tik 
nieko nekalbėtų, kas liečia 
politiką ir bendrai dienosYra rusų žemėje toksai

Jei tokį tipelį gatvėje pa-! miestas Mogiliovu vadina- IvyKius 
stebė.įai, tai veik tikras ga- mas, kas išvertus į lietuvių Vokiečiai tokių metodų 
Įėjai būti, kad tai seklio e- kalbą atitik ug žodi — ka- nevartojo ir verbuodavo ne
sama. O jei ne seklio, tai pmynas. 
bent tokio, kuris enkavede! Neretai taip masiniai, bet jieškoda- 

vo daugiau ar mažiau jiemtardymo metu _ __ __ __
tarnauja, arba turi su ta įs-'jie sakydavo — pasiųsime|patikimus žmones. Štai ma- 
taiga kokių nors intymių tave g Mogiliovą buhalts-į žuti« pavyzdi*-
ryšių. Mat, niekas kitas to-: nu... Pirmieji Lietuvos oku- ■ ' J 

kių gerų batų tuo metu Lie-; pantai be savų specialistų 
tuvoje negalėjo įsigyti, o!žvalgybininkų turėjo visą 
tik patikimas enkavede ti-, tinklą iš pašaliečių užver- 
pelis. Įbuotą. Del šio verbavimo

Nacių Šnipai
Vokiečių okupacijos me-

jie labai nesivaržė. Verbuo
davo visus, kas tik jiems 
pakliūdavo, o labiausia šutu taip pat butą veik pana- v muiaubia s

šiai. Vokiečiai saviems tu-! 11 J?rP°
rėjo skirtingas krautuves,^? ne&alei° kilti jo-
tik skirtumo čia butą tokio,!, 1(\ Įtarimo, kad jie gali
kad enkavede tos krautuvės slaptos tarnybos agen

tais.

Todel kas tik turit reikalų 
pas P. Ketvirtį, atsiminkit 
naują vietą — 379 Broad- 
way. Rep.

ną tasai pats agentas atvy 
ko tenais, kur ji persikėlė.

—Balandėle iš mano ran
kų neišspruksi... Vyras jau 
suimtas, ateina ir tavo eilė...
Štai nauji uždaviniai, juos 
privalai visu stropumu į- 
vykdyti ir mums visai tiks
liai pranešti...

Iš Pinklių Neištruksi
Nusiminė Elzė. Išeities nė

ra. Kas daiyti? Kur pagel
bos jieškoti? Nejau ji turi 
likti savų artimųjų išdavi
kė? Laimė, buvo nėščia ir 
tuoj turėjo eiti Į ligoninę 
gimdyti. Pavyko ligoninėje 
išgulėti ilgesnį laiką. Bet 
vos spėjo ant kojų atsistoti 
tasai agentas vėl prisistatė.
Esą. dabar geriausia proga 
pas save sukviesti svečius 
ir tuos svečius iš jūsų pa
žįstamų tarpo, apie kuriuos 
mes turime turėti žinių..

Čia jau seka tolimesni nu
rodymai, kaip ji turi elgtis, 
apie ką kalbėti, kad ištrau
kus tai, kas slaptai tarny
bai turi būti žinotina. Elzė 
nusiminė ir vėl surado gy
dytoją, Kuris sutiko ją ap- 
sirgdyti... O čia prasidėjo 
karas ir išvengė visų gali
mų nemalonumų.

Bet iš vienos nelaimės pa
kliuvo į kitą. To agento 
bendradarbių sąrašai pate
ko vokiečiams. Vieną dieną 
gauna pakvietimą atsilan
kyti į vokiečių saugumą.
Čia kalba buvo labai trum
pa:

—Jus gerai žinote, kad 
tokius bendradarbius mes 
be pasigailėjimo naikina
me. Bet gi išeitis yra,—tęs
kite toliau savo tarnybą...

Sutiko. Elzė visą vokiečių AR MOTERYS GALI BŪT 
okupacijos metą rūkė geras “DŽIURĖS”7
cigaretes. Tenka spėlioti,
kad Elzė ir šios okupacijos 
metu niekam blogo nepada
rė. Ji gyveno kukliai. Smal- 
sos didelės niekur nerodė 
ir tik naudojosi geromis ci
garetėmis. O gal? Gal? Kas 
tenai supaisys!

Butu galima šį vieną iš 
daugelio atsitikimų labiau 
išryškinti, daugiau faktų 
suminėti, bet Elzė pasiliko 
anapus kinų sienos... Mes 
jos likimo nežinome. Neži
nome ar ji yra gyvųjų tar
pe, ar terorizuota iš naujo 
vėl tapo kurio nors agento 
auka. O gal ir tasai pats 
mažo ūgio, siauro proto, a- 
ziatiškos dvasios, agentas tą 
moteriškę vėl įkinkė į sa
vo tinklą

Viena tik aišku, kad jos 
vyras, Lietuvos armijos ka
rininkas, karui prasidėjus, 
buvo išvežtas ir priskirtas 
raudonąjai armijai. Visa 
tai sumetus, butų peranksti 
visas smulkmenas aprašyti, 
juo labiau, kad tai ne sa
vanorė, o tik žiauraus tero
ro auka. auka. kuri kaip 
mokėjo, taip sukosi iš savo 
nelaimių ir vengė savo ar
timiems ką nors blogo pa
daryti.

Daug Aukų
Tokių aukų Lietuvoje bu

tą ne viena ir ne šimtas, o 
tūkstančiai. Jų tarpe buvo 
ir tokių, kurie Lietuvos la
bui nemažai pasitarnavo, 
daug gero saviems padarė.
Vieni jų žuvo. kiti gyvais 
liko, bet palaužtais, sugniuž 
dytais iš tų nelaimių išėjo.
Bet buvo ir tokių, kurie sa-

v

Vietines Žinios
SMERKIA DISKRIMI

NACIJĄ

Gubernatorius Tobin
Massac-husetts gubernato

rius Tobin šias dienas griež
tai pasmerkė visokią diskri
minaciją prieš svetur gimu
sius Amerikos piliečius. Gu
bernatorius sako, kadaise 
visi, net patys “tikriausieji 
amerikonai” buvo ateiviai 
ir mes visi esame iš svetur 
atvykę. Todėl visi turėtume 
padėti svetur gimusiems pi
liečiams jaustis čia namuo
se ir būti naudingais šalies 
piliečiais, o nedaryti jiems 
kliūtis ir diskriminuoti prieš 
juos. Tą savo pareiškimą 
gubernatorius Tobin padarė 
Amerikos komitetui svetur 
gimusiems piliečiams ginti.

tas klausimas jau 25 metai 
1 yra svarstomas, bet vis dar 
moterims nėra suteiktos ly
gios teisės. Legislaturoje 
svarstant tą klausimą, įsta
tymų leidėjai vis surasdavo 
visokių išsisukinėjimų įsta
tymą atmesti. Kartais jie 
geraširdiškai aiškindavo,
kad negalima esą moterų 
varginti ir užkrauti joms 
tas pačias sunkias “džiuri” 
pareigas, kaip ir vyrams. 
Kartais jie aiškindavo, kad 
prileidus moteris būti “džiu 
rėmis,” reikės perdirbti pri
siekusiųjų teisėju patalpas 
teismuose, kas sudarys daug 
išlaidų...

Jei referendumas pasisa
kys už suteikimą moterims 
lygių teisių su vyrais tame 
klausime, tas nereikš, kad 
kiekviena moteris bus šau
kiama atlikti “džiuri’’ par
eigas. Bilius numato visą ei
lę išimčių. Moterys su ma
žais vaikais ar moterys, ku
rios raštu pareikš, kad jos 
nenori būti skiriamos “džiu
ri,” ir slaugės nuo tos parei
gos bus atleidžiamos.

Patartina visiems balsuo
tojams Massachusetts vals
tijoj pripažinti moterims 
lygias teises su vyrais ir re
ferendume balsuoti “yes.”

F. D.

‘Darbininko” Koncertas

“Dainos” Choras Palengva 
Auga

Pr .eitą antradienį “Dai
nos ’ choro pamokose daly
vavo dvi naujos daininin
kės, Mrs. High-Venciunaitė 
iš Cambridge ir Mrs. Rut- 
kowskienė iš So. Bostono. 
Choro mokytoja panelė A. 
Tataroniutė mums prane
ša, kad “Dainos’’ grupė pir
mą kartą pasirodys viešai 
So. Bostone BALF vakarie
nėj, lapkričio 10 d. Kaip 
žinoma, BALF vakarienė į- 
vyks So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetainė
je, lapkričio 10 d.

Ta proga atitaisome vie
nos “Dainos” choro daini
ninkės pavardę. Buvo pa
skelbta, kad dainuoja Aqui- 
lia Sirutis, o turi būti Aqui- 
lia Siaurytė. Už klaidą at
siprašome.

SERVICE
tėtei t6e 
itany...

Sekmadienį, lapkričio 3 
dieną, “Darbininkas” ruošia 
koncertą kun. Dr. K. Urbo
navičiui pagerbti. Koncerte 

. .... , . , dalyvauja operos daininin-
Amerikoje daugelyje vai- Susana Griškaitė, šv. 

stybių moterys dar negali pranciškaus parapijos cho- 
buti prisiekusiais teisėjais. ras jr dainininkai bei 
(dziures) sprendžiant iyai-!dainininkės; Dr j Anta- 
nas bylas. Taip yra ir Mas- nėlis, A Grabijoliutė, S.

Raznauskaitė ir I. Zalubai- 
tė. Tikietų kainos po $1.20 
ir $1.80. Pradžia 3 valandą

Former ŠEN. LAURENCE

CURTIS
STATE

TREASU RER

Kad I.aurence Curtis gali 
būt geras Valstijos Iždinin
kas. parodo jo ilga tarnyba 
valstybinėse įstaigose. jo 
patyrimas Valstijos finan
suose ir eivilės ekonomikos 
pažinojimas. Jis gerai žino 
ir Veteranų reikalus.

• National Senior Vice-Com 
mander, Disabled Ameri
can Veterans, 1940.

• Massachusetts Senato na
rys, 1936-42.

• Massachusetts Seimelio 
narys, 1932-36.

• Bostono Miesto Tarybos 
narys, 1930-33.

• I.egislaturos Komiteto 
taksams. Paskyrimams ir 
Bankams narys.

• Seimelio Atostogų Komi
sijos Namų Statybai na
rys.

• Seimelio Atostogų Komi
sijos Bostono Biudžetui 
narys.

• U. S. Prokuroro Padėjėjas 
Bostone, 1925-26.

• U. S. Vyriausio Tribunolo 
teisėjo Oliver W. Holmes 
sekretorius, 1922.

• Harvardo Teisės Mokyk
lą baigė 1921.

• V. S. Laivyno Aviacijoj 
1917-1919—lėktuvo nelai
mėj neteko kojos.

• U. S. Užsienio Diploma
tinėj Tarnyboj, 1916-17.

• Harvardo Kolegiją > aigė 
1916.

NESt MAISYKIT JO SU
PANAŠIA JO OPONENTO 
PAVARDE. BALSUOKITE 
NE Už PAVARDĘ. BET 
Už IŽDININKĄ.

sachusetts valstijoj.
Šiais metais Massachu

setts valstijoj moterų teisė
prisiekusiųjų teisėjų !pO pjetų Koncerto vieta So. „ko,ft.no Knc

Elzės Likimas
Vienoje įstaigoje tarnavo 

vieno aukšto karininko žmo
na. Tai buvo plačiai žino
ma tautininkų tarpe mote
rų veikėja. Ji buvo gimna
ziją baigusi ir lankiusi uni
versitetą, bet jo nebaigė. 
Pirmai okupacijai įsigalė
jus, enkavede agentas tai 
moterei, pavadinkime mes 
ją Elze, pasiūlė pereiti į 
slaptą sekimo tarnybą. Ji 
mėgino atsikalbėti, girdi 
tokiam darbui nėra tikusi, 
neturinti tam darbui tinka
mų gabumų. Tuomet tasai 
agentas jai pagrąsino, esą 
mes žinome kas buvai ir ką 
veikei, o musų įstatymai už 
tokius darbus neglosto. Gy
venti nori’ ir nori gyventi 
gerai, sočiai, visa turėsi kas 
tau reikia, bet viena sąly
ga — pasižadėk pas mus 
bendradarbiauti. Po ilgų 
svyravimų ta moteris suti
ko toki rašteli išduoti.

buvo ne viešos, o vokiečių 
visai viešos su užrašu ant
durų: nur fucr Deutsche.

Vokiečiai turėjo skirtin
gas maisto korteles, pagal 
kurias gaudavo geresnį mai
stą. o taip pat tose krautu
vėse galėjo pirkti ir tokių 
prekių, kurių kiti gyvento
jai negalėjo įsigyti. Tose 
krautuvėse tos prekės ne 
vien tik vokiečiams buvo 
parduodamos, bet ir jų už
verbuotiems slaptai sekimo 
tarnybai. Tai jau tie iš lie
tuvių tarpo, kurie turėjo 
teisę tose krautuvėse kai 
kurias prekes nusipirkti, 
buvo įtariami asmenys. Ži
noma, ne visi, bet daugu
moje — taip.

Be to, šeštadieniais slap
tos tarnybos agentai gauda
vo geresnės rūšies rūkalus.
Tiesa, daugeliu atsitikimų, 
tai buvo geresnės rūšies lie
tuviškos cigaretės, kurios iš 
krautuvių ir sandėlių buvo 
atimtos ir paskirtos tik šiem 
pareigūnam.

Iš šių. kad ir ne visai tik
rų smulkmenų jau buvo nu
manu, kas turi ryšių su vo
kiečių slapta žvalgybos tar
nyba. Jei kas tave šeštadie
nį, o ir iš viso kitas dienas 
vaišino geresniais rūkalais, 
veik galėjai būti tikras, kad 
turi reikalą su nepatikimu ję. Toksai seklys niekuomet ti išpildyti visai konkrečius 
asmeniu. ' i negalėjo būti tikras, kad uždavinius

Kaip Šnipus Veisė
Užverbuotam būdavo 

duodama pasirašyti maž
daug tokio turinio raštas:

“Aš žemiau pasirašęs pa
sižadu suteikti visas žinias, 
kurios enkavede yra reika
lingos, arba kuriose bus nu
rodytos apie visus mano pa
žįstamus, nevengiant net 
mano giminių, artimų ir 
šeimos narių — tėvų. bro
lių, seserų ir kitų... Man v- 
ra žinoma, kad už suteik
tas šias žinias aš nešu visą 
atsakomybę ir kad galiu 
būti teisiamas be teismo, 
aukščiausia bausme...”

Pasirašė, o toliau seka 
tas, kas reikia. Du. ar tris 

A kartus į savaitę ji su tuo
Panašaus turinio rąstelis agentu pasimatydavo ir pa-

•________ J •• 1 . •enkavede stengdavosi iš
gauti iš visų suimtų ir ne
suimtų žmonių, kurie tik 
jiems pasipainiodavo. Šiuos 
pasižadėjimus neretai jie 
išgaudavo tiesiog prievar
taudami.

Taigi tokių seklių tinklas 
Lietuvoje buvo milžiniškas. 
Šie sekliai savo keliu buvo 
sekami kitų jiems pristaty
tų seklių. Tai buvo nelai- 

‘ mingiausios teroro aukos. 
Juos kartais pasiųsdavo į 
susirinkimus, arba šiaip į 
šeimų židinius ir pareika

simadvdavo visai slaptai. 
Ji turėjo ant visai plonos 
popieros surašyti savo pra
nešimus ir jam visai neju
čiomis, niekam nepastebint 
sveikinimosi metu įteikti.

Iš pradžių ji rašė visai 
nekalto turinio žineles, vis 
pasiaiškindavo, kad nesusi
vokia kas jiems įdomu ir 
kokių žinių jis iš jos reika
lauja. Nusidavė, kad politi
koje visai nenusimananti ir 
nesusivokianti. Agentas pri
mygtinai spyrė duoti tiks-

Jaudavo, kad jie viską pra-dėsnių ir įdomesnių žinių ir 
neštų, ką tenais yra girdė- pagaliaus pradėjo reikalau-
• 1 • 11 * • i 0 . x* *X 'U 4 • • • i i

skaičiuje bus sprendžiama 
referendumo keliu. Balsuo
tojai turės pasisakyti, ar jie 
sutinka, kad moteiys butų 
šaukiamos į teismus atlikti 
“prisiekusiųjų teisėjų” par
eigas. Atsakydami “yes,” 
balsuotojai pripažins mote
rims lygias teises su vyrais.

Massachusetts “League 
of Women Voters’” karštai 
kviečia visus balsuoto ius 
balsuoti “taip” ir pripažin
ti moterims lygias teises su 
vyrais atliekant prisiekusių
jų pareigas. Lyga nurodo, 
kad Massachusetts valstijoj

rijoj, Thomas Park., South 
Bostone.

P. Ketvirčio Krautuvė 
Naujoj Vietoj-- ------- J 4,.

Šį penktadienį, lapkričio 
1 d., Petro Ketvirčio aukso 
daiktų ir brangenybių krau
tuvė perkeliama ir atidaro
ma naujoj vietoj, 379 W. 
Broadway, netoli nuo se
nosios vietos, tiktai skersai 
gatvę ir tniputį aukščiau 
Broadway gatve.

Krautuvė perkeliama į

RE-ELECT

LODGE
U. S. SENATOR
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Vietines Žinios
stant tą klausimą miesto ta-! šiuo adresu: W0RL Sta
tyboje vienas miesto tėvas' tion, Lithuanian Program, 
iškėlė klausimą, kiek tary-Įn , w c ... ,
knc noriu mntitll narflšvti DOStOll, Mass. S. Mlnku*.

REIKALINGAS VYRAS

Gaisra* Kavinėj, 200 Sve
čių Išsigelbėjo

“DAINOS” SUSIRIN
KIMAS

bos narių mokėtų parašyti 
žodį “technology”... Bet tas 
klausimas paliko neišspręs
tas, o tilto vardas nutarta 

i pakeisti.

Prie pieno ūkio, netoli 
Bostono, reikalingas vyras.

nuo
Ga

lit telefonuoti: BILlerica 2395, 
arba rašykit: Izabella Martin 
Farm, Box 92, Bedford, Mass.

(44)

Pirmadienį vakare Rox- 
bury vienoj kavinėj, ant 
Northampton St. kilo gais
ras. Kavinėj pirmame aukš
te buvo 200 svečių, bet jie 
visi spėjo pabėgti. Gaisri
ninkai greit pribuvo ir už
liejo ugnį. Begesinant gais
rą 7 gaisrininkai vos nežu
vo, jie buvo pakliuvę į ug
nies spąstus, bet laimingai 
išsigelbėjo. Gaisras padarė 
60,000 dol. nuostolių.

W. Green Remia Tobiną

“Dainos” draugijos susi
rinkimas bus laikomas šį! 
penktadienį, lapkričio 1 d., 
advokato F. J. Bagočiaus 
ofise, 302 Broadway, ant 
antrų lubų, So. Bostone, 7 
vai. vakare.

Kviečiame netik visus na
rius. bet ir tuos, kurie, nori 
prisidėti ir “Dainos” chorą 
paremti.

Komitetas.

Pagavo Automojilių 
Vagių Gengę

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas William 
Green pasisakė už perrinki
mą gubernatoriaus Tobino 
Massachusetts gubernato
rių. W. Green kviečia visus 
darbininkus balsuoti už To- 
biną, nes jis parodė didelį 
sugebėjimą tvarkyti Massa
chusetts reikalus ir .yra 
draugingas darbininkams.

Išvažiavo į Washingtoną

Šią savaitę iš South Bos
tono išvažiavo į Washing- 
toną adv. Jonas Grigalius. 
Lietuvių Piliečiu Draugijos 
pirmininkas, ir S. Michelso- 
nas, “Keleivio” įstaigos ve
dėjas. Kartu su kitais Ame
rikos Lietuvių Tarybos de
legatais jie tenai matysis su 
prezidentu Trumanu Lietu
vos klausimu.

Bostono policija sugavo 
du automobilių vagis Bos
tone. Jie buvo suimti “be
taisant” pavogtą automobi
lį. Vagys vogė automobilius 
Bostone ir gabeno juos į 
Nevv Yorką, o Nevv Yorke 
pavogtus automobilius jie 
gabeno į Bostoną. Automo-! 
bilių numerius ir registraci
jos 'lentas vagys sumaniai 
pakeisdavo. Suimtieji va
gys vienas yra iš Nevv Yor
ko, kitas bostoniškis. Poli
cija sako, suimtieji vagys y- 
ra vogtų automobilių pirk
lių gengės nariai. Nevv Yor
ke yra visa gengė rakietie- 
rių. kurie prekiauja vogtais 
automobiliais. Suimtieji va
gys jau 9 mėnesiai “dirba” 
toj rakietičrių gengėj.

RADIJO PROGRAMA

Artinasi BALF Vakarienė
Gavo Dovanas už 

Kostiumus

Dorchesterio Moterų Kliu 
bo Halloween parėj buvo 
dalijamos dovanos už pra
šmatniausius kostiumus. Do
vanas gavo: 1) Mrs. E. Sin
kus, daržovių krepšį; 2) 
Mrs. T. Brazaitis, galioną 
saldaus cidro ir 3) Mrs. M. 
Paliulionis gavo didelį 
“pumpkin.”

Už jaunųjų kostiumus do
vanas gavo. šios jaunos mer
gaitės: 1) Violeta Pemic- 
kaitė, saldainių prikrautą 
nnmnkina. 2) Dorothv Na-Jr i fr — r 5?
visaitė, saldainių dėžutę ir 
3) Ethel McSorley—“Hallo- 
ween novelty.”

Sekmadienį, lapkričio 10 
d., 6 vai. vakare, įvyksta 
vietinio BALF skyriaus va
karienė. Kaip iš visu BALF 
parengimų, taip ir iš šio vi
sas pelnas ęis nukentėju- 
siems nuo karo lietuviams 
paremti. Vakarienė įvyks 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje, So. Bostone, E ir 
Silver gatvių kampas.

‘Dainos” Choro Praktika I

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
in-30 rvtn. bus tokia:

1 — Muzikantai: Silvest
ras Shatas, Jonas Urbon ir 
Juozas Indziulevičius iš 
Hudson, Mass.

2— Dainininkė Ona Kubi
lienė iš Nevv Yorko.

3— Kalbės adv. J. Griga
lius ir gubernatorius Mauri- 
ce J. Tobin.

4— Pasaka apie Magdutę.
■ Po programos parašykite 

choro praktika savo Įspūdžius ir nusiųskite

Pienas Vėl Pabrangsta

Bostone pienas vėl pa
brangsta vienu centu ant J 
butelio ir kainuos po 21c. 
už butelį pristatomą į na
mus. Taip praneša Didžio-

“Dainos” 
laikoma kas antradienį, 
8 vai. vakare, panelės A. 
Tataroniutės muzikos stu
dijoj (Three Arts Studio), 
480 Boylston St., Bostone. 
Merginos ir vyrai kviečiami 
prie “Dainos” choro prisi 
dėti.

Perkrikštys Tiltą

Miesto tėvai nutarė Har- 
vard tiltui duoti naują var- 

jo Bostono tureru administ- da. Jie siūlo jį vadinti
rato rius R. D. Alpin. ‘“Technology” tiltu. Besvar-

KETVIRTIS & C0.
379 W. Broadway, So. Boston

Tel. ŠOU 4649

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterim* Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
naus) alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš- 1 
kai patarnauja. * (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis j jos muzikos mokyklą:

THREE ARTS STUDIO,
480 Boylston St., Boston, Mass. 

Tel. .KĘNmdre 3571 
Namų, ELIot 8222 

REIKIA VYRŲ

PER-RINKIT GUBERNATORIUM

TOBIN
J/S. ATLIEKA DARBĄ GERAI!

Tą Parodo Rekordai — Štai Jo Nuopelnai Ligšiol:

Reikalingi tvirti vyrai, kurie 
galėtų dirbti prie “bailing pre
so” vilnoms rišt į pundus. Dar
bas pastovus, 5 dienų savaitė. 
Kreiptis šiuo adresu: (-)

229 A Street, So. Boston. 

REIKIA MOTERŲ

Reikia moterų sortuoti vil
nas. Darbas pastovus. 5 dienų 
savaitė. Kreiptis šiuo adresu:

229 A St., So. Boston (-)

• Padidino atlyginimą bedarbiams.
• Pritaikė Algos Minimum lygiai 

visiems.
• Iškovojo Fair Employment Prac- 

tices Commissiono įsteigimą.
• Išrūpino daugiau atlyginimo se

niems ir silpniems.
• įsteigė Fort Devens Kolegiją, 

kad kožnas veteranas galėtų gau
ti mokslo.

• Prie Civil Service Commissiono 
pastatė Darbo atstovą.

• Parūpino geresnių ligoninių vete
ranams.

• Paliuosavo nuo mokesčių $2,000 
ant veteranų namų.

• įkūrė Port Authority kad pakelti 
Massachusetts prekybą.

• Pirmas stojo už įvedimą Valstybi
nių Butų įstatymo.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

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

Savininkai: 4
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

• Vedė kovą už padidinimą pramonės ir darbų .Massachusetts valstijoj, 
už teise mažiems žmonėms daryti biznį taip jau lengvomis sąlygomis, 
kai ir dideliems.

ALF IR CIO REMIA GUBERNATORIŲ TOBINĄ KAIP DAR
BININKŲ DRAUGĄ. JIS ŽINO DARBININKŲ REIKALUS — 
KAI) JIS LAIMĖTŲ KOVĄ Už GERESNĘ BŪKLĘ MUMS 
VISIEMS JIS TURI BŪT IŠRINKTAS! PADeKIM JAM 
UŽBAIGTI DARBĄ-----

RE ELECT GOVERNOR TOBIN ON NOVEMBER .5
A. J. Namaksy, 414 W. BrOadway, So. Boston, Mass.

REKORDAS

MASSACHUSETTS
PRAMONES SARGAS

DARBININKŲ GYNĖJAS
•

VETERANŲ REIKALO
' CAMPIJONAS

•
MAŽUMŲ UŽTARĖJAS 

PRISPAUSTŲ DRAUGAS

RE-ELECT

DAVID I. VVALSH
U. S. SENATOR

I

BALSUOK Už VISĄ DEMOKRATŲ TIKIETĄ
Louis Volungis, 6 Airlie St.. Worceater, Massachusetts.

★ ★

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mase.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8 

546 BROADWAY
; SO. BOSTON, MASS.
» Telefonas: SOUth Boston

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 Iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman SL, arto Central 8ą

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder..
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainę 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVK, 

BOSTON, MASS.
TeL Common wealth 457*

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieaą

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 27 

BOSTON. Tlef. Lafayette 2371
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina pz 
326 BROADWAY, ’ » I

SO. BOSTON, MASU. ,
TcL SOUth Boston 4tflą
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