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Keturi Didieji New Yorke Vėl 
Tariasi Del Taikos

Amerika, Anglija, Rusija ir Francija “Daro Taiką” — 
Pirmi Posėdžiai Parodė Priešingumus — Bus Kalbama 

Apie Austriją ir Vokietiją — Sunkiausiai Bus 
Susitarti Del Vokietijos

Bulgarijoj Buvo Ateinantį Sekmadie- Dideli Areštai Fran-
Sukti Rinkimai

Apie Bulgarijos rinkimus, 
spalių 27 d. ateina žinių, 
kad jie buvo sukti. Bolševi- gyventojai

nį Rinkimai 
Francijoj

ko Ispanijoj
Fašistinės Ispanijos dik- 

Lapkričio 10 d. Francijos' t ataros policija suareštavo 
A rinks nuolatini rimto Ispanijos demok

ratų ir kitokių diktatūros
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Ši pirmadieni New Yorke 
prasidėjo keturių didžiųjų 
valstybių užsienių reikalų 
ministerių pasitarimai. Ta
riasi Amerikos, Anglijos, 
Rusijos ir Francijos atsto
vai apie taikos sutartis. Pa
ryžiaus taikos konferencija 
taikos sutartis apsvarstė, 
bet nieko neišsprendė. Da
bar didieji ministeriai turi 
taikos sutartis galutinai su
rašyti. Laukiama karštų 
ginčų ir nesutikimų. Ketu
ri didieji ministeriai turi 
visus savo nutarimus daryti 
vienbalsiai, todėl Rusija ga
lės vėl vartoti “veto teisę” 
ir kas jai nepatiks, tam ji 
nepritars.

Pirmieji “keturiu didžių
jų” taikos posėdžiai paro
dė, kad tarp Rusijos ir A- 
merikos su Anglija susita
rimas bus labai sunkus. Vi
si priešingumai, kurie buvo 
seniau, tebėra tie patys. 
Del Triesto, dėl Italijos re
paracijų, dėl Dunojaus lais
vės ir ‘ dėl daugelio, kitų 
klausimų susitarimo vis dar 
nėra.

Priešingumai tarp didžių
jų dar labiau pasirodys, 
kada jie pradės svarstyti 
taikos sutarti su Austrija ir 
su Vokietija. Buvo skelbta, 
kad keturi didieji New Yor-

Anglija Tyrinės 
Spaudos Savininkus

Anglijos parlamentas nu
balsavo pravesti tyrinėjimą 
apie Anglijos spaudos savi
ninkus. Ypač parlamento 
komisija tyrinės didžiąsias 
spaudos kompanijas, kurios 
supirkinėja provincijos laik
raščius ir juos leidžia senais 
vardais, bet redagavimas tų 
laikraščių atliekamas iš 
centro ir didžiųjų savinin
kų interesuose.

Už patikrinimą spaudos 
savininkų balsavo daugu
moje dąrbiečiai atstovai. 
Vyriausybė užtikrino, kad 
patikrinimas spaudos savi
ninkų nereiškia kėsinimasis 
j spaudos laisvę.

Kinijoj Eina Kruvini 
Mūšiai

kai vartoio terorą, opozici- parlamentą, kaip to reika- 
jos persekiojimą ir piliečių lauja naujai priimtoji kons- 
užbaidymą. Anglų valdžia titucija.
skelbia, kad Bulgarijos rin- Ikišiol Franciią valdė tri- 
kimai buvo neteisingi, ko- jų partijų (komunistų, so- taturą ir grąžinti Ispanijoj 
munistai juos laimėjo tik cialistų ir katalikų) koali-lrespubliką. Policija sako, 
todėl, kad jie užslopino o- cija, bet toj koalicijoj ne- sąmokslininkai norėjo su- 
pozicinę spaudą ir teroriza-: buvo nei širdingi bendra- kelti Ispanijoj maištą laike 
vo piliečius. Amerikos vai-' darbiavimo, nei sutarimo, svarstvmo Ne\v Yorke Jung- 
džia dėl Bulgarijos rinkimų 1 Komunistai dainavo vai- tinių Tautu seime Ispanijos 
dar nepasisakė. : džioje, kad joje atstovavus

Panašius suktus rinkimus i Rusijos interesus ir ivedus 
bolševikai rengia Rumuni- savo šalininkus Į valdžios 

aparatą. Nuo ateinančio 
sekmadienio rinkimų pri
klausys, ar komunistai bus 
išmesti iš valdžios, ar jie 
raliks ir toliau drumsti 
Francijos pokarini atstaty
mą.

priešininkų, 
skelbia, kad policija suse
kusi sąmokslą nuversti dik-

Prezidentas Truman Stoja Dž 
Lietuvos Nepriklausomybę

Amerikos Politika Nepasikeitė ir Nepasikeis — Nepri- 
Diktatorius pažįsta Lietuvos Užgrobimo — Prie progos Amerika Iš-

kels Lietuvos Klausimą — Prezidentas Truman 
Lietuvių Tautos Draugas

klausimo. Suimtųjų demok-
ratu pavardžių diktatūros! klausimu

Spalių 29 d. prezidentas demokratų partijos reikalų 
Truman priėmė Amerikos vedėju R. Hannegan, kurs 
Lietuvių Tarybos delegaci-1 eina Postmaster General 
ją Baltuosiuose Rūmuose ir pareigas.
kalbėjosi su lietuvių visuo-1 Lietuvių delegacija pre- 
menės atstovais Lietuvos; zidentui Trumanui įteikė

joj. Jie turi įvykti lapkričio 
19 d. Vėliau bolševikai ban
dys prašmugeliuoti suktus 
rinkimus ir Lenkijoje.

policija nepaduoda.

OPA OFISAI PANAI
KINAMI

Amerika Balsuoja
Einant “Keleiviui’’ į spau

dą visoje Amerikoje eina 
rinkimai. Renkami 432 kon
gresmenai, 35 senatoriai 
33 gubernatoriai ir daug 
vietos pareigūnų. Demokra
tų partija į atstovų ramus 
išstatė 424 kandidatus, o 
republikonų partija turi 366 
kandidatus. Į senatą demo
kratai išstatė 33 kandida
tus, o republikonai 31. Abi 
didžiosios partijos turi iš- 
stačiusios kandidatus į per
renkamų gubernatorių vie
tas.

Balsuotojų yra susiregist- 
ravusių 59 milionai ir spė-

DENVERE 10 PĖDU 
SNIEGO

! trumpą memorandumą Lie- 
Prezidentas Trumanas tuvos klausimu. Memoran- 

pareiškė, kad Amerikos vy- dūme trumpai primenama 
riausybė Lietuvos užgrobi- Amerikos pasisakymą dėl 
mo nepripažįsta. Tas Ame- Lietuvos ir nurodoma, kaip 
rikos nusistatymas yra re- okupantai vykdo lietuvių 
korduose. Prezidentas toliau. tautos naikinimą.
pridūrė, kad tas nusistaty-Į ---------------------
mas nepasikeitė, negali pa
sikeisti ir nepasikeis.

Delegacijos vardu audi-

Kinijos nacionalinė armi
ja artinasi prie komunistų 
laikomo Ceėfoo uosto šan- 
tungo provincijoj. Komu
nistai gabena pagelbą tam 
uostui ir daugelyje Kinijos 
vietų prasidėjo labai kruvi
ni mūšiai tarp komunistų ir 
nacionalistų. Smarkus mu- ‘ jama, kad balsavime daly- 
šiai eina ir prie Pekino-Han J
kow gelžkelio.

Nežiūrint kruvinų mušiu;praeityje. Antradienį iki

Visur šiais metais ruduo 
yra puikus, bet iš Denver, 
Colorado praneša, kad ten 
iškrito pirmas sniegas. Jis 
atėjo su audra. Vietomis 
sniego buvo priversta 10 pė
dų aukštumo. 6 žmonės mi
rė iš sniego kaltės. Keliai 
taip apversti, kad aplink 
Denver visoks susisiekimas 
aiifomohiliaig rra veik ne
galimas.

Praeita savaitę federali
nė valdžia uždarė 1.642 kai
nų kontrolės ofisus įvairiuo
se miestuose. 10,000 OPA
tarnautojų buvo atleisti išjencijoje kalbėjo Amerikos 
darbo. Kainų kontrolės ofi- Lietuvių
sai panaikinami todėl, kad 
iiems nebėra kas veikti. 
Kainų kontrolė panaikina
ma vis didesniam skaičiui 
prekių.

PALESTINOJ ŽYDAI 
MUŠASI SU ARABAIS

Praeitą savaitę Palestino
je, po kelių metų pertrau
kos, įvyko pirmas kruvinas 
susirėmimas tarp arabu ir 
žydų. Arabai užpuolė vieną

Vo h'rto-g gvarrtvti taikos su- Nežiūrint Kruvinų musių praeityje. Antradieni ik 
tartis S Suomija. Bulgari- Kinijoj dar nenutruko kai-i popiečio iš visų miestų pra

Prezidentas Truman pa
sakė spaudos atstovams.
kad Amerika žada pašilai-i žydų kaimą, žydai gvnėsi.
kyti savo kontrolėj Pacif i- Pasekmėje 7 žmonės užmuš-

vaus šiais metais daugiau ko salas, kurias ji atėmė iš ti ir daug sužeistų. Ikišiol
balsuotojų, negu kada nors Japonijos. Tos salos yra Palestinoj žydai protestavo

svarbios Amerikos saugu- prieš anglus ir vykdė tero-
mui ir jos pasiliks Ameri- ra. Dabar ir arabai įsitrau-

ia Italija. Rumunija ir Ven-'^ns apie “taiką,” kurios ne-'neša. kad balsavimas eina kos žinioje, kol tai bus rei- kia i maištą. Laukiama dau 
•* *.. . J ’ . • t .»_ 1 K.-iTrr, 'labai gyvai.grija ir aptars pagrindinius buvo ir nėra. 
klausimus taikos su Vokie
tija. Del Vokietiios laukia
ma didžiausių priešingumu, 
nes Rusija aiškiai siekia 
“susovietinti” Vokietiją ir 

• įjungti ją į savo “įtakų sfe
rą,” bet Amerika ir Angli
ja su tuo jokiu budu nenori 
sutikti.

kalinga. giau kruvinų susikirtimų.

LIETUVIŲ DELEGACIJA PAS PREZIDENTĄ TRUMANĄ

Rusai Sistematiškai 
Plėšė Mandžuriją

Tarybos sekreto
rius Dr. P. Grigaitis, kurį 
pristatė p-nui Trumanui 
ALT prezidentas p. L. Ši
mutis. Kai Dr. Grigaitis pri
minė prezidentui Amerikos 
lietuviu susiinteresavimą _ .. . x
mažųjų valstybių, ypatin-1 P.es sai?fie
gai Lietuvos likimu, tai p. įus ir uz 3,000.000 aukso 
Trumanas įterpė, kad jis aft-i,Rusa'.. Ie'į’ >r "g skatino 
meniškai yra tuo labai su- kiniečius Mandžurijos nues- 
interesuotas; kad visi yra plėsti pramones san-
tuo suinteresuoti.

Kalbant apie tremtinius, 
prezidentas prisiminė, kad 
besilankydamas Europoje 
jisai matė, kaip išvietinti 
žmonės gyvena. Tremtinių 
tarpe sutiko ir lietuvių. Jų 
padėtis esanti be galo sun
ki.

Pereidamas Į politinius 
reikalus, p. Trumanas paaiš
kino, kad tarptautinė padė
tis šiandien esanti pereina- Amerika pasirase peri
moje stadijoje. Jisai yraikiems metams prekybos ir 
tikras, kad dalvkai susitvar- draugingumo sutartį su Ki-

E. W. Pauley, preziden
to Trumano “reparacijų am
basadorius” sako, rusai iš
plėšė Mandžurijos pramonę 
sistematiškai, gerai pasiruo
šę vogti. Jie išvežė pramo-

Dolucs Išlieto. T * au ------
pramonės mašinų už du bi- 
lionus dolerių. Tas mašinas 
rusai pavogė iš kinų tautos, 
kuri dabar neturi pramonės 
ir ilgai negalės atstatyti sa
vo ūkio.

Amerika Pasirašė 
Sutartį su Kinija

Jeigu Moterys 
Norėtų...

Moterų balsuotoių Ame
rikoje yra 1,171,748 dau
giau, negu vyrų. Jei mote
ly s susitartu ir visos balsuo
tu tiktai už moteris kandi
dates, jos galėtų išrinkti 
kongresą iš vienu moterų. 
Tada turėtume gražią val
džią. kuri gal nebutu geres
nė. bet butų neabejojamai 
švelnesnė ir gražesnė.

Kad moterų balsuotam y- 
ra daugiau, tą praneša Cen
zo Biuras. Jis sako. kasmet 
moterų balsuotojų skaičius 
augo greičiau, negu vvrų 
balsuotojų. Bet moterys ma
žiau domisi politika, todėl 
ir moterų kandidačių ma
žai tėra išstatoma rinkimuo
se.

E. ROOSEVELT IŠVYKO 
RUSIJON

Elliot Roosevelt. mirusio 
prezidento F. D. Roosevelto 
sunus. išvyko šešioms savai
tėms i Rusija. Jis žada ap
lankyti kai kurias Rusiios 
vietas, o paskui rašyti strai
psnius npie gyvenimą Rusi
joj. _ / _ ... .. _ .

Šių metų spalių 29 d. prezidentas Trumanas priėmė Baltuosiuose H imuose Amerikos Lietuvių Tarybos de
legaciją ir pareiškė, kad Amerikos nusistatymas Lietu ves atžvilgiu n ra pasikeitęs, nepasikeis ir negali pasi
keisti. Tai reiškia, kad bolševikų okupacijos Lietuvoje Amerika NEPRIPAŽĮSTA! Po to prezidentas pakvietė 
delegaciją Baltųjų Rūmų sodan, pašaukė fotografus ir liepė visus nuf 'tografuoti. Iš kairės į dešinę stovi: adv. 
J. Grigalius ir S. Michelsonas iš Bostono. Kvetkus iš Pennsylvanijos. p-lė Kižytė ir K. Jurgėla iš Lietuvių Infor
macijos Centro New Yorke, L. Šimutis ir teisėjas Zuris iš Chicagos. prezidentas Trumanas, Kumskis, Vaidyla 
ir Dr. Grigaitis iš Chicagos ir teisėjas Laukaitis iš Balt imorės.

kys. ir kad Amerika galės nijos vyriausybe. Sutartis
atsišaukti pavergtųjų tautų, užtikrina abejų valstybių 
jų tarpe ir Lietuvos reikalu.]piliečiams vesti prekybą a- 

Šiuo metu. prezidentas bejose šalyse, bet Amerikos
aiškino, sunku kas teigiamo 
padaryti. Bet Amerikos nu
sistatymas mažųjų valsty
bių ir teisingumo klausi
mais yra rekorduose.

Prezidentas aiškino, kad 
Amerika stengsis įgyven
dinti teisingumo principus.

Šiuo metu yra dedamos 
pastangos sudaryti taikos 
sutartis ir eiti prie tarptau
tinės padėties sutvarkvmo 
Amerikos vyriausybė sten
giasi padėti pagrindą taikos 
problemoms rišti taikiu bu
du. Jeigu nepavyktų pasau
lio problemų taikiai sutvar
kyti, tai kiltų kova, o niekas 
iš musų nenori, kad ji kiltų.

Delegacijos Sąstatas
Pasimatyme su preziden

tu Trumanu dalyvavo: L 
Šimutis ALT pirm., W. F. 
Laukaitis — vice-pirm., Dr 
P. Grigaitis — sekret.. M 
Vaidila — iždin. Delegaci
joje, be to, buvo J. T. Zu
ris. A. G. Kumskis, J. Gri
galius, W. Kvetkus. S. Mi- 
chelscnas ir K. Jurgėla. De- 
iegaciios sekretorė buvo 
p-lė M. Kižytė.

Pakvietimas Amer. Liet 
Tarybai pasiųsti delegaciją 
pas prezidentą buvo išrū
pintas per Chicagos mies
to maiorą E. J. Kėli v. Be

imigracijos įstatymas pasi
lieka galioje. Amerikos ir 
Kinijos sutartis dar turės 
būti Amerikos senato pa
tvirtinta. Sutartis turi ir po
litinės reikšmės, nes Ame
rika sutartį pasirašė su 6an- 
kaišeko vyriausybe ir pilnai 
pripažįsta jo valdžią Kini
joje.

Anglijoje Laimi 
Darbo Partija

Praeitą šeštadienį Angli
joj kai kuriuose miestuose 
Įvyko savivaldybių rinki
mai. Rinkimus laimėjo Dar
bo Partijos kandidatai. 
Londone ir kituose didžiuo
siuose miestuose darbiečiai 
laimėjo 159 naujas vietas 
miestų tarybose ir devyni 
nauji miestai perėjo i dar
bo partijos valdymą.

Anglijos rinkimai tuo 
svarbus, kad iie parodė, jog 
k r.servatoriai dar “negrįž
ta.” Anglijos žmonės eina 
su darbiečiais. Taip pat pa
žymėtina, kad komunistai 
rinkimus visiškai prakišo. 
Jie buvo išstatė 223 kandi
datus ir pravedė tiktai vie
na miesto tarvbos nari vie
nam Londono priemiestv- 

rasimatvmo su prezidentu' je. Tokio sarmatlyvo pražai
dė legaci ja turėjo platų pa- mėjimo bolševikai nesitikė- 
sitarimą su G. Sullivan ir jo.

i
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NUSIGINKLAVIMO
LENKTYNĖS

ŽODŽIAIS

AMER1KOS PRIGLAUSTA ESTŲ GRUPĖ

Jungtinių Tautų organi
zacija kasdien atspausdina 
ir išsiunčia i pasauli vieną 
milioną žodžių. Ką delega
tai prikalba, tą techniškas 
aparatas atspausdina ir iš
siunčia Į svietą. Jei pasau
lis galėtų būti išganytas žo
džiais, Jungtinių Tautų or
ganizacija drąsiai galėtų 
vadintis pasaulio išganyto
ja.

Anądien Rusijos atstovas 
pasiūlė Jungtinių Tautų sei
mui. kad visos tautos tuoj 
pat pradėtų nusiginkluoti. 
Molotovas taip skubėjo, 
kad jis pasiūlė posėdžiauti 
per naktį ir aptarti “nusi
ginklavimo klausimą.” Ki
ti delegatai manė, kad nak
čia reikia miegoti, o ne apie 
nusiginklavimą kalbėti. Nu
tarta pamiegoti, o paskui 
“nusiginkluoti.” Rusai siū
lė

“Su tikslu sustiprinti tarptau
tinę taiką ir saugumą ir ati
tinkamai UN tikslams ir prin
cipams, J. Tautų visuotinas 
seimas skaito reikalinga pra
vesti visuotiną ginklavimosi 
sumažinimą.

“Vykdymas nutarimo apie 
ginklavimosi sumažinimą tu
rėtų turėti, kaipo pirmą tiks
lą, uždrausti gaminti ir varto
ti atominę energiją karo tiks
lams.’’

Molotovas siūlė “visuoti
ną ginklavimosi sumažini
mą.” Sekamą dieną, po nak
ties poilsio, Amerikos atsto
vas Jungtinių Tautų orga
nizacijoj, Warren R. Aus- 
tin, su rusų pasiūlymu šir
dingai sutiko. Jis pritaria 
visuotinam ginklavimosi su
mažinimui. bet nusiginkluo-

chemijos dirbtuvių Hallėje ir 
sunkiosios mašinų pramonės 
Chemnitze ir kitur, buvo iš
gabenti. Kai kuriose vietose 
buvo išgabentos ir dirbtuvių 
mašinos, kitose vietose, kaip 
Zeiss dirbtuvėse, rusai darė 
smulkmenišką mašinų inven
torių...
“Deportacijų vykdymas ke

lia prieš Vakarų Demokrati
jas ypatingai prieš darbinin
kus, tam tikrus pagrindinius 
klausimus, už kuriuos jie ilgai 
kovojo: būtent, asmens teisę 
pačiam spręsti savo ateiti ir 
išsaugoti savo kitas iškovotas 
darbo teises. Prie nacių tos 
teisės laikinai buvo panaikin
tos, bet pasibaigus karui bu
vo laukiama, kad tos teisės 
vėl bus atstatytos.
“Bet rusai tuo reikalu turi 

visai skirtingas pažiūras. Pa
sikalbėjime su vienu aukštu 
rusų armijos karininku paaiš
kėjo. kad rusai darbininkų de
portacijas skaito visai norma- 
lišku dalyku. Jis tvirtino, kad 
modemiška industrializacija 

daro tokias deportacijas neiš
vengiamas.

“Tas rusas buvo visai širdin
gas savo pažiūrose ir jis nie
kaip negalėjo suprasti, kodėl 
‘vakarų žmonės kelia tiek triu
kšmo del tų dalykų,’ ypač kad 
deportuojamieji vokiečiai turi 
teisę pasiimti su savim savo 
fomičius ir kitus asmeninius 
daiktus, tuo tarpu kaip Ru
sijoj, kada žmonės buvo prie
varta gabenami i Uralo sritį 
ir i Sibirą, dirbti pramonėj, 
jiems nebuvo leidžiama pasi
imti jų daiktų.

“šių dienų Sovietų Sąjungai 
viskas sukasi apie galimai 
greitą industrializaciją, visai 
neatsižvelgiant i žmonių pa
geidavimą. visvien ar tai yra 
vokiečiai, ar jų pačių žmonės. 
Vokiečių specialistai turi sta
tyti rusų pramonę, kad ta pra 
monė galėtų lenktyniauti su

Šiomis dienomis Amerikon atvyko iš Švedijos prastais žvejų laiveliais 48 
estai, kurie pabėgo iš savo tėvynės nuo bolševikų teroro. Kadangi jie neturė
jo vizų nei kitokių reikalingų dokumentu čia išlipti, tai visi jie buvo sulaiky
ti Miami uoste, Floridoj. Einant imigracijos Įstatymais, jie turėtų būt depor
tuoti. Bet ju naudai prezidentas Trumanas imigracijos Įstatymą suspendavo ir 
liepė suteikti jiems svetingą Amerikos pastogę. Visų pirma iš laivelių leista 
išlipti estų moterims su vaikais, kurios čia parodytos su Estijos konsulu Jaak- 
senu priešakyje.

ti turi VISI ir nusiginklavi-j Amerikos ir vakaru pramo- 
mą reikia .kontroliuoti. A-Į ne įmonjų teikės yra visai
menka džiaugėsi del rusų 
pasiūlymo, nes Rusija turi 
galingą armiją...

nesvarbu.”
Žmonių deportacijos, ver

gų darbas, mindymas dar-

Kas Savaite
; ALT Pas Prez. Trumaną ; Dabar—Batai į Medį.

Spalių 29 d. Amerikos] Pereitą savaitę valdžia
Lietuvių Tarybos delegaci- atšaukė kontrolę avalynei.

Churchill ir jo tiškam pasauliui, kad Hit- kus, pirma negu pasitaikys 
klika” nori karo. Hitleris leris sukels karą, jei jam nauja proga jam įssilaisvin- 
koncentravo visą savo pro- nebus pastotas kelias. Chur- ti. .
paganda prieš Churchill.1 chill buvo teisus. Daugelis V įsi Į dai bą. • Aukokime,
Bolševikai ilgai Hitleriui lengvatikių anglų ir ame- kad musų tėvų žemė, Lietu- 
turavojo, iki Hitleris užpuo- rikiečių Į jo perspėjimą ne- va, butų išgelbėta, 
lė Rusiją, o dabar jie vėl kreipė dėmesio ir už tai pa- Tegyvuoja laisva, nepri- 
perima Hitlerio pliauškalus'saulis turėjo užmokėti rai- klausoma ir demokratine 
apie Churchill ir rėkia, kad lionais gyvybių. Lietuvos Respuolika.
tol toc vmnonic tni-i Dabar Churchill perspėja Amerikos Liet. Tarybos

del Rusijos diktatūros. Jis Vykdomasis Komitetas.

kos tiktai 
non

ja buvo nuvykus Į Washing 
toną.

ALT delegacija lankė 
Baltuosius Rumus, ji kalbė
jo su Jungtinių Valstijų 

'prezidentu Trumanu — aiš
ku, nepriklausomos Lietu
vos atstatymo klausimu.

Ryšyje su tuo paaiški, 
kad Jungtinių Valstijų vy
riausybės nusistatymas Pa- 
balčio valstybių klausimu 
nėra pakitėjęs.

Maskvos klapčiukams ši 
žinia bus tikrai kaltus pipi
ras. Raudonieji kvislingai 
vėl zyliuos ir kolios Ameri- 
rikos Lietuvių Tarybą. Ko
munistų mazgotė “Laisvė” 
juk paskelbė, kad “Lietuva 
priklauso Sovietams,” bet—

Musų valstybės galva sa
ko, kad Lietuva priklauso 
lietuviams!

Ar “draugai” Bimba, Mi- 
zara ir jų pakalenija va
žiuos pikietuot Baltuosius 
Rumus?
Hudinis Negrįžo Detroitan

Pasėkoje — dvigubai pašo
ko kainos čeverykams.

Medin lipo mėsa. svies
tas, kiaušiniai, o dabar gre
ta jų ir čeverykai.

Kainos greitesnės, negu 
algos.

Bus dar greitesnė depre
sija. Kada ji ateis, bus vis
ko, tik nebus pirkėjo, kuris 
turėtų dolerį, nepavogtą 
spekuliantų.

Tai vis paseka musų pa
laimintos “free enterprise.”
Ir Bimba Seimuoja

Brooklyno komunistų vys 
kūpąs Bimba gavo progos 
šitaip pasigirti:

“Pagaliau gavau leidimą 
dalyvauti Jungtinių Tautų 
Generalinio Seimo sesijo
se.”

Plokite, mieli parapijo- 
nai, plokite — jūsų Bimba 
jau “dalyvauja generalina- 
me seime,’’ kaip devintasis 
vanduo nuo kisieliaus—at
bukusio paišelio atbukęs 
reporterėlis...

Bet ko Bimbai girtis to
Vėlinių naktį, spalių 31,,kiu paprastu dalyku? A- 

Detroite turėjo įvykti ste-1 menka juk yra laisva šalis, 
buklas. Viename rūsyje su- bile vienas turi galimybės 
sirinko 13 pranašų-spiritua-• įsigyti tokį leidimą ir at- 
listų ir laukė žinių iš “ana-'stovauti savo laikraštį, 
pus grabo.’’ j Pasigyrė, kaip tas, gele-

Laukė ir nesulaukė.

. dabai nusiginkla- bininku teisių viskas tas
vimas ir stovi. Rusija pa- Sovietų‘ Sąju’gai yra ne. 
siūle. Amerika sutiko, kiti gvarbu> kada reikalas eina 
delegatai plojo. Pasiklau- apje pramonės statvma ir sius gerų kalbų atrodytų,| -
kad pašau yję greit prasidės “socializmas,” ar nė?

taiką mylinčių tautų’ bro- MBet ku0 jis skiriasi nu0 
liskas sugyvenimas Neląi- naciu “socializmo,” kurs 
mei. nuo žodžių iki darbų taip jau de, ginkįvimosi ir
yra gerokas tarpas. Rusai lenktynių nevengė pavergti 
del propagandos pasiūlė, - - - - -
Amerika rusų pasiūlymą
priima ir tik reikalauja kon
trolės. Bet rusai kontrolės 
nemėgsta, o todėl iš nusi
ginklavimo žodžių naudos 
bus tiek. kiek iš ožio pieno.

ir išnaudoti milionus žmo
nių?

NR. 1 KARO KURS
TYTOJAS”

VOKIEČIŲ IŠGABENIMAI

Po Berlyno rinkimų pa
sklido žinia. ka*d rusai išga
bena tuksiančius vokiečių 
darbininkų į Rusiją, dirbti 
“pagal kontraktą penkiems 
metams.” Pradžioje buvo 
manyta, kad rusai, keršyda
mi už berlyniečių “negerą” 
balsavimą, ima iš Berlyno 
darbininkus ir gabena juos 
į Rusiją. Bet vėliau pasiro
dė, kad gabenimas specia
listų darbininkų vyksta iš 
visų rusų okupuotos Vokie
tijos dalių.

“C. S. Monitor’’ praneša

elačiai, apie vokiečių išga- 
enimą ir sako:
“Išgabenimas vokiečių specia

listų ir patyrusių darbininkų 
jokiu budu nėra pagal laisvą 
susitarimą. Išgabenimas vyks
ta pagal aišku rusų okupaci
jos valdžios įsakymą, visai ne
atsižvelgiant j atskirų asme
nų pageidavimus. Paskutiniu 
laiku daugumas specialistų iš 
tokių dirbtuvių, kaip Čarl

, želę radęs.
“Bendrasis Frontas”Detroito pranašai tikėjo i jų 

ir kitiems sakė, kad vėlinių _ ,. ...
naktį jie pasimatvs su mi- ,Smetonmes dinastiją pa- 
rusiu savo vadu. Hudiniu. 'trakai i>' Maskvos garbinto- 

'jai turi bendra frontą. Ka
... TT.xf . •- i išvengiamas. Dabar aar Hudinis mirė pirm dvide- vieni nukala antrieji paza-linasi iš Hitlerio jo propa- lajj.as Staliną sulaikyti be J1? šiuo adiesu. Amen os.gįmts metų, vėlinių naktį, latija.

name civilizuotų žmoniųp*3V°s X’en.yb§ • 
gadynėje, bet Detroito pra-j T - __ pirmininko kun.

našai rodo ką kita. Jie tikį.; B Končiaus pranešimas 
cibulizuoti žmonės. jjs keliones Europoje ilgas,

bet tuscias rastas. Jame nė
ra žinių, kiek kelionė kaš
tavo, kam jam buvo reika

tai tas žmogus gresia 
kai ir nori karo.

t, .. , • - 'sako, jei Stalinui nebus pa-: „ . . .
:..pxr i stotas kelias, karas bus ne- „Aukas prašom .rmė Hitlerio politiką ir sko- Dabar dar visais vajaus reikalais kreip

visi Rusijos agentai, Kaip; 

Churchill teisingai sakė prieš jį šėkrir Hitlerio a-į 
Anglijai ir visam demokra- gentai.

los vardu.

Gelbėkime Lietuva!
ti t siųsta Paminėti
Petras Babickas, Eilėraš

čiai — Toli Nuo Tėvynės.
Antras papildytas leidimas, 

1 išleistas Romoje 1946 m.Todėl Amerikos Lietuvių 
Taryba, suvažiavusi Wa- 
shingtone, š. m. rugsėjo 21 
ir 22 dd., vienbalsiai nuta- 

I je, persekiodamos, terori- rė paskelbti didelį aukų rm- 
! zuodamos iš išnaudodamos kimo vaju Lietuvos gelbėji-. dalią, ir tėvynės ilgesį. Rin- 
' jos žmones. ,mo reikalui ir sukelti 250! kinio kaina SI. “Keleiviui”

Lietuva yra pavergta. 
Į Svetimos valstybės kariuo
menė ir slaptoji policija šei
mininkauja Lietuvos žemė

105 puslapiai.
Šiame eilėraščių rinkiny

je įdėta apie 70 eilių, dau
giausiai apie tremtinio ne-

Kisieliškas Kiseliovas,
Rusijos diktatorius Sta

linas vėl prabilo. United 
Press žinių agentūrai jis 
pasakė, kad Rusijos-Ameri- 
kos santykiai nėra blogi.

linga net 10 mėnesių, kai 
panašios misijos atliekamos 
į 3-4 mėnesius.” ,

“Laisvė” pataiso “Vieny
bę.” Girdi, Končiaus išlai
dos buvo “tokios milžiniš- 

kad bijoma jas skelb-
Bet tuo pat metu Jungti- 

nių Tautų seime kalbėjo; 
baltgudis Kiseliovas. Jis pa-jtj ’

O kiek prie jų sukėlimo 
prisidėjo tysliaviniai-bimbi- 
niai bendrafrontininkai?

sakė:
Jungtinių Valstijų armi-i 

jos buvimas Kinijoj kelia 
nerimą visam pasaulyje...Musų tėvų kraštas buvo tūkstančių dolerių. Į autorius prisiuntė porą ek-

• pagrobtas karo metu, nors| Apie tai iau buvo praneš- į norintieji gali £)ernokratijos nėra paten-
į jis buvo neutralus ir niekam]ta spaudoje visuomenei ^'nusipirkti, arba užsisakyti Į kintos Us jokiu bu(Ju 
■ nepadarė skriaudos. Tą laiškais žemesnėms lietu-:’*r V?.tf ^ut:lrlų....................
smurto žygį Jungtinės Val
stybės viešai pasmerkė dar

Juozas Stalinas davė sig
nalą ir dabar visa bolševi
kų spauda visur plusta W. 
Churchill, kaipo “Nr. 1 Ka
ro Kurstytoją.” Stalino ga- 
zieta lietuvių kalboje, “Lai
svė” sako:

“Tai žalingai propagandai
(neva už karą prieš Rusiją—
Red.) davė signalą No. 1 ka
ro kurstytojas. To reikalauja 
Anglijos imperialistų politika, 
kad išlaikyti vergijoj 500.000.- 
000 kolonijų vergų! Bet tas 
nereikalinga Amerikos žmo
nėms.”

Čia kalbama apie Chur
chill. Jis “kursto karą,” jis 
didysis kaltininkas, todėl 
puci visi stalincai prieš bai
sųjį Churchill...

Jei kas paklaustų D. M. 
Šolomską įrodyti, kur Ang
lija laiko “500,000,000'ko
lonijų vergų,’’ jis, be abe
jo, neturėtų ką atsakyti. Tas 
žmogus pliauškia iš Hitle
rio kantičkų. Juk ir tas “Nr. 
1 karo kurstytojas” yra tik 
amžinatilsi Hitlerio žodžių 
kartojimas, šolomsko ir

1940 metais, ir po to Ame
rikos valdžia daug kartų 
žodžiu ir raštu darė pareiš
kimus, kad ji nepripažįsta 
Lietuvos ir kitų Baltijos val
stybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.

Paskutinėmis dienomis 
šitą Jungt. Amerikos Vals
tybių nusistatymą dar kar
tą patvirtino pats preziden
tas Trumanas, kada jis pri
ėmė Amerikos Lietuvių Ta 
rybos delegaciją 
siuose Rūmuose, Washmg- 
tone, š. m. spalių 29 d., ir 
išklausė jos pranešimą apie 
Lietuvos padėtį.

Amerikos valdžios akyse, 
lygiai kaip ir Didžiosios 
Britanijos ir daugiau kaip 
keturių dešimčių kitų pa
saulio valstybių, Lietuva te
bėra, teisės atžvilgiu, nepri
klausoma tauta.

Mes žinome, kad lietuvių 
tauta neatsižadėjo savo su
vereninių teisių ir neketina 
jų atsižadėti. Priešingai, 
Lietuvos žmonės atkakliai 
kovoja prieš tuos, kuine už
simojo juos paversti savo 
vergais. Jie ir dešimtys tuk-

laiškais žymesnėms 
vių kolonijoms. Vajus jau 
prasidėjo. Dabar atsišaukia
me į visus geros valios lie
tuvius ir prašome paremti 
šį kilnų reikalą. Kiekvienas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius, kiekvienas koloni
jos komitetas arba draugi
jų sąryšys, kiekviena drau
gija, kliubas ir kuopa ir 
kiekvienas paskiras asmuo 
yra kviečiami prisidėti dar
bu ir auka.

Šaukite susirinkimus. į- 
• galiokite aukų rinkėjus,

Bahuo- renkite prakalbas arba pra
mogas. skirkite aukas iš or
ganizacijų iždų. kreipkitės 
į kitų tautų žmones, simpa
tizuojančius Lietuvai — žo
džiu, dėkite visas pastangas,1 
kad aukščiau paminėtoji 
ketvirtdalio miliono dolerių 
suma butų nukelta ne vėliau 
kaip iki ateinančios Vasa
rio šešioliktos.

Dar kaitą pabrėžiame, 
kad Lietuvos nepriklauso
mybė nėra žuvusi! Lietuva 
yra tiktai laikinai patekusi 
į svetimą jungą. Ji turi tuo 
jungu nusikratyti kaip ga
lint greičiau, kol dar nėra 
pabaigtos spręsti pokarinio 
Europos sutvarkymo prob-

P. Babic 
kas. Via Barbara Oriani 87, 
Roma. Italy.

“Tėvynėn,” Neperiodinis 
Kultūros, Meno ir Literatū
ros žurnalas, leidžiamas 
Salzburge, Austrijoje, šį 
žurnalą redaguoja rašyto
jas Vincas Krėvė-Mickevi
čius. Gavome 2 ir 3 nume
rius. Juose įdėta daug ei
lių, literatūros kritikos 
straipsnių, vaizdų, prisimi
nimų ir dalimis spausdina
mas Įdomus V. Krėvės-Mic 
kevičiaus veikalas “Dan 
gaus ir Žemės Sūnus.”

“Musų Žinios,” Austrijos 
lietuvių savaitinis laikraštis 
leidžiamas Salzburge, prie 
UNRRA skyriaus 191.’

Draugų Talka

pne

Zeiss ir Schott dirbtuvių Jeno-į Stalino sėbras Hitleris bu- 
je, Hentachel mašinų statymo, vo suradęs, kad anglų tauta 
dirbtuvių Stassfurte, Leuna ir visi geri žmonės nori tai-

stančių Lietuvos tremtinių, lemos. Jeigu, taika Europoj 
Vakarų Europos kraštuose,! darant, Lietuvos klausimas 
šaukiasi musų pagelbos,,butų apeitas, tai musų gim- 
kad padėtume jiems atgau- tąjam kraštui tektų, gal būt, 
ti laisvę. 'vargti ir kentėti ilgus lai-

Aukų “Keleivio” namui 
išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: Mrs. Vera Končie
nė iš Pittsburgho — $2.50; 
Mrs. Morta Strazdienė iš 
Detroito — $2; A. Navickis 
iš Chaddsfort, Pa. — $2; 
Fr. Gudavich iš Worceste- 
rio — $2; K. Motuzas iš 
New Haven. Conn. — $1; 
Mrs. A. Olekna iš Jackson- 
ville, Fla. — $1.

Visiems aukavusiems

prisideda 
santykių..

Ir kisieliškas Kiseliovas 
ir Stalino bernas Molotovas 
atakavo Angliją ir Ameri
ką. Jie sakė, kad Washing- 
tonas ir Londonas stengiasi 
pavergti pasaulį.

Ak, taip — rusiški šmo- 
kai puikiai imituoja Frey- 
tago vokišką šmoką. Jų de
šinė nežino, ką daro kairė 
ir vice versa.

Bet yra žioplių, kurie 
šventai tiki viskuo, ką jiem 
pasako didysis bolševikų 
vodžius.
Neturi Atomų Bombos...

Tai pat United Press ži
nių agentūrai Stalinas pa
sakė, kad Rusija dar neturi 
atomų bombos.

Vienas Bostono dienraš
tis tuoj suriko:

“Russia has no 
bombs—Stalin!”

Ta “šventa teisybė” bu
vo paskelbta dideliu “stry- 
meriu,” per visą puslapį.

Bet tai yra paprastas blo- 
fas. Stalinas nėra toks žiop
lys, savo sekretų jis neskel
bia. Tam ir “geležinė užlai
da,” kad pasaulis nežinotų, 
kas vyksta Stalino “rojuje.”

Stalincai Gavo Lup^i
Iš Bad Oyenhausen sto- 

gerinimo vykios. Vokietijoj, buvo 
gauta tokia žinia:

“Spalių 11 dieną trys so
vietų karininkai, neturėda
mi reikalingų britų karo va
dovybės leidimų, įsiveržė į 
vietinę išvietintų asmenų 
stovyklą. Išvietintieji Balti
jos valstybių žmonės apmė
tė akmenimis neprašytus 
sovietų pareigūnus ir palei
do į juos rankinę granatą.”

Tie Stalino bernai elgėsi 
gengsteriškai ir susilaukė 
tinkamo atlyginimo. Ko jie 
lindo ten, kur neturėjo tei
sės lįsti ir kur jų niekas ne
laukė?
Jie “Pagerbė” Br. Vargių...

Vienas komunistų pecke- 
lis praneša, kad Chieagoje:

“Meno Sąjungos vardu 
sekmadienį buvo uždėtas

ntnm £ėlil2 vainikas ant
aiom i Broniaus Vargšo kapo Tau

tinėse Lietuvių Kapinėse.”
Toji “meno sąjunga” — 

komunistų padaras, ir labai 
nususęs. Meno joje nei tiek, 
kiek pas gaidį astronomijos.

Vargšas-Laucevičius nebu 
vo komunistas. Jis mirė dar 
tada, kai stalincų niekas 
nežinojo, jis buvo’socialis
tas.

Kokios teisės jie turi 
vintis velionį?

Tas liberališkų pliuškių 
organas butų taip pat gerai
padaręs, skelbdamas, kadi Jokios. Tai eilinis šarla- 

draugams tariame širdingą Stalinas neturi Adomo bom-;tanizmas. 
ačiū. bos... 1 ė St

t
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KELEIVIS, SO. BGSTGr? Puslapis TreČMU

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne
Svarbus Socialistų 

Susirinkimas

Lapkričio 8 d. (penkta
dieni) Įvyks LSS 19-tos kp. 
susirinkimas, ALP Kliubo 
patalpoj. Pradžia 8 v. vak.

Šis susirinkimas yra la
bai svarbus ir kiekvienas 
narys privalo dalyvauti. Y- 
ra prisiųstos iš Centro LSS 
Vykdomojo Komiteto rin
kimų blankos. Taip pat y- 
ra prisiųsta iš centro ir kai- 
kurie konstitucijos pataisy
mai, kur buvo priimti LSS 
suvažiavime Bostone.

Taigi, visus šiuos reika
lus Šiame susirinkime turė
sime nubalsuoti. Be to, yra 
ir kuopos svarbių reikalų 
aptarimui. Visi bukite šia
me susirinkime.

J. Glavesk&s, sekr.

•J. Glaveskas. P. Dulkės cho-, 
ras padainavo keletą daine
lių..

Tie bankietai yra rengia
mi senesniems unijistams, i 
norint pamasinti jaunes
nius būti gerais ir aktin-l 
gaiš unijistais. Kol kas tų- 
bankietų rengimas sukėlė; 
upa pas demokratinius siu
vėjus. Jie labai plačiai Įsi
meta i darbą ir uždirbtus 
pinigus paveda geriems 
tikslams.

Kriaučius.

DETROIT, MICH.

Ii Juozo Urbono Bankieto

DARBŠTI LIETUVIU BIZNIERIŲ ŠEIMYNA

KAS SKAITO, RAfiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Rengiama Puiki Vakariene
Ar jau visi “Keleivio” 

skaitytojai žino. kad yra 
rengiama gardi vakarienė 
ir smagus šokiai? Rengia 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 116 kuopa, šeštadienio 
vakare, lapkričio 16 dieną. 
Pradžia 7 vai. vak. Vaka-

Spalių 26 d. kun. N. Pa- rienės vieta Armono salėje, 
kalnio parapijos svetainėje, 2386 24th St. Visi esate šir- 
buvo Juozo Urbono 35 uni- dingai kviečiami, socialis- 
jinės veiklos paminėjimo tai, jų draugai ir visi “Ke- 
bankietas. Žmonių dalyvavo leivio” skaitytojai. Padary- 
virš 4 šimtų. " ’kim ŠĮ parengimą kuo sek-

Juozas Urbonas 35 metai mingiausiu. Vakarienės pel- 
atgal atvyko Į šią šąli. Jis no dalis bus skirta “Kelei- 
pradėjo dirbti prie kriaučių vio” namo išmokėjimui. Jei 
už prosininką. 1913 metais Tamsta skaitai “Keleivi” ir 
kriaučių didžiajame streike mėgsti tą laikrašti, tai buki 
musu Juozas smarkiai pasi- geras, prisidėk prie jo pa
rodė? Nes tuo metu mums stogės išmokėjimo, o tą pa- 
kriaučiams reikėjo susidur- darysite atsilankydami ant 
ti su antiunijistais žmonė- šio parengimo. Tikietus įna
mis. Juozas pikieto eilėse lonėkite Įsigyti iš anksto, 
buvo pirmutinis žmogus. Jo kad šeimininkės galėtų pri- 
ryžtingumu ir drąsa ne vie- gaminti užtektinai gardaus 
nas streiklaužys buvo su- maisto. Jei negalit Įsigyti

Paveiksle matome Lud- 
vikos Rudzinskienės ledo 
biznį, “Lakonia—Lake Port 
Ice Co.”, Lakonijos mieste, 
N. H. Paveiksle parodyta 
ledaunė ir trokai, kurie va
sarą ledą išvežioja kostume
riams.

Prieš trokus stovi Mrs. 
L. Rudzinskienės šeimos 
nariai ir darbininkai. Iš ei
lės, iš kairės Į dešinę eina: 
Aleksas Rudzinskis, jaunas 
anūkas Juozas Rauba, Paul

Rudzinski, mirusiojo Vinco 
Rudzinskio brolis. John Ru- 
dzinski su savo jauna gimi
naite Shirley Rauba, Mrs. 
Sophie Rauba, Rudzinskie
nės duktė, paskui eina du 
da rbininkai, Newell Lewis 
ir Madore Gilbert, o po jų 
matyti pati L. Rudzinskie- 
nė. to didelio biznio “bo
sas." Vinco Rudzinskio naš
lė. Po jos dar matome pen
kis darbininkus: Charles 
Chamberlain, Lorenzo Gil

bert, Aleksas Stulpinas, Jo
seph Gilbert ir Jimmy Le- 
wis.

Visi Rudzinskių ir Raubų 
šeimos nariai dirba “Lako- 
nia-Lake Port Ice Co.” le- 
daunėj. Mrs. Rudzinskie
nės ledo biznis eina gerai. 
Žiemą ledas yra iš ežero 
suvežamas i ledaunę, o va
sarą jis išvežiojamas kostu- 
mieriams. Be to, žiemos 
metu Mrs. Rudzinskienė 
prekiauja ir malkomis.

laiką važiuotų ant vakaci- tas laikraštis tokių gromatų 
jų? Buvo kalėjime, o kad netalpina, 
laiškas praeitų pro cenzo-; Tai ve, tokias žinias iš 
rių rankas, rašo jog buvo Lietuvos gauna musų didie- 
ant vakacijų. Mūsiškiai Lie- ■ ji komisarai.

J. Rutkauskas.

Bubnelytės, Ona ir Petronė, Vei
sėjų va... Seinų aps.

Kučinskas (Bus.-nr Petras, Veisė
jų vak, Seinų apsK.

Budrevivienc (Antanavičiūtėj Ele
na, duktė Andriaus, kaiseJorių vak

Uukinienė (Samoškaitė) Ona. Ba- 
graniancio vak, Tauragės ait.-., gy». 
Chicagoj., ir vyra Kazys Bukinas.

Calield, Aleksandras, Edvardą? ir 
Karolis, gyv. Oregon valstijoj ir 
Chicagoj, šeimos prašomos atsiliepti. 
Jie spėjamai buvo l.ilę iš Taurage!, 
apskričio.

Cviklienė (Indrisiunaitė) Elena, is 
Pasvalio vak. Biržų aps., ir šeima.

Cernauskaitė Jieva, ištekėjus, Lei
palingio vai., Seinų apsk.

i Degutis Antanas, gyv. Chicagoj.
Dowgiala, Antanas ir Mykolas, ir 

jų šeimos.
| Draugelienė «Platanienė) Uršulė, 

Paežerių vai., Vilkaviškio aps., gyv. 
Brooklyne.

Eidiejienc , Kazlatu kaistėj Barbo
ra, Salantų V3k, Kretingos aps.

l'lock George.
Galinis Pranas, gyv. New Yorke. 

i Garšva Napoleonas, atvykęs Anre- 
• rikon ldftš metais.
, Gintaraitė Juzė, gyv. New Yorke.
I Girdauskas, Jurgis ir Pranas, Ki

dulių vak, Šakių aps., gyv. BroolJy- 
‘ ne.
! Grikšelis Jurgis, sūnūs Jurgio, P?
! Nemakščių vak, su šeima.
! Gudelytė Sofija, ištekėjus už ju

rininko, bene Mickausko ar pana- 
I šiai. Vaškų vak. Biržų aps.
■ Jankauskienė (Kulikauskienėj Zo
sė, iš Rietavo, Telšių aps., gyvenus 

•j Vv ilkes-Barre, Pa. 
i Jurgutis Andrius, gvv. Detroite,
9189 Russell S.t

Juškevičius Leonas. Žeimių mies
telio, Kėdainių aps., ir jo šeima, 
gyv. Chicagoj.

Kamsiukas Jonas.
Kanaporius Ipolitas, gyv. Amster

dame ir Kanaporytė Ona, gyvenusi 
Brooklyne.. iš Kėdainių apsk.

Katauskienė Kazė.
Katilius Vincas, Mariampolės ao., 

jo žmona Marė. sūnus Jonas ir Vin
cas. gyv. Morgantovn. W. Va.

Kilas (Jurkštaitė) Elena, gyvenus 
Rumford, Me.

Krikščiūną- Juozas, gyv. Chi agsj.
Lapinskienė (Tarasevičiūtėj Ago

ta. Pakruojo vai., Šiaulių ans.
Lauschus Gustavas, turi kepyklą 

New Yorke.
Leimantienė t Paslavičiutė) Anelė, 

Linkuvos vai.. Šiaulių aps., gyveno 
Niagara Falls.

I.eparskas, iš Joniškio. Šiaulių an.
I-ipkus Juozas, sūnūs Juozo ir Ma- 

jp rįs, iš Alytaus, gyv. Nev Yorke.
Liuiza Jonas, Nemaniūnų vaisė.,cialistų darbuotojas. A, Įgyvendinti gyveniman 

Montague Israels. žydų kil- parodyti praktikoje, kad C.j Aiyu’us* ap£ 
mes advokatas ir geras kai- C.F. gina darbo žmonių iri Miliauskienė Uršulė, 
bėtojas. Rinkimai bus lap- vidurinių sluoksnių intere-; axava1ka*?'broii.T^rado. 
kričio 22 d. i sus.

Pajevonio

draustas nuo streiklaužiavi- tikietų iš anksto, tai norsj tuvoje laikydavo daug kar-; 
mo. Užtad musų Juozui ir praneškite komisijos na-į vių, o dabar laiške rašo, jog; 
tapo suruoštas bankįetas, jriams, kad dalyvausite. Ga-’grvvuliu turi daug, o svar-

Rpikin nasakvti , , ‘ lite telefonuoti sekančioms ’ blausias gyvulys yra kume-
Keikia pasakyti, kaa ypatOms: laite ir avelė, maisto, sako.

kriauciai getai a siliepe į, jų Balchunas, DA 5081, turime daug ir valerome ga-' 
rengejų kvietimą. Pnsinn-|Just. Balchunas-LA 8489 na puikiai kaip didiji oenk- 

Reikia priminti, kad nors
bendrame parengime, bet

farmeris.
' kilęs ar turėjęs giminių Biržų aps.

a t i n.. :x Norkienė-Vilkienė (černauskaitė)
KailU SU įsi aels liko is- Mary, Leipalingio vak Seinų aps.

Okas Mikas, iš Tauragės, gyvenęs 
Chieagoje.

Paslavičius Petras, Linkuvos vaL, 
Šiaulių aps.. gvv. Niagara garis.

Į Paškevičius Vladas, gyv. Philadel-

Sutikdamas būti kandi- x x x. . ,
datų i majorus drg. A. M. sWn ^i kandidatai į 
Israels sakė, kad jam ne- miesto tarybos narius ir į 
gali būti didesnės garbės. komisiją,
kain atstovauti C.C.F. ir los C.C.I. piograma y ra pii~! phijoj.

Miesto Savivaldybės nrnmma rinkiminėi kovoi taikinta Kanados intere-į Paukštaitienė (Padolskaitė Marce- programą rinkimine.! k0\0J. onHprina rl?rbnnčni-lU’ Gi|* va!" Mariampolės aps.. gyv.
d v ki - rv? i A’- . ’ m ‘v , Kinkunai • jis Sakė. jog sutinka būti ?arns- Ji suaenna aunančių {bene \ewarke.
t SietnXl Tai mat?te’.kad, Spalių 14 d. Kanados so- kandidatu todėl, jog skai-į JU “ų mteresus.su visų k<£^<> J^. n£usio Amen-

duonoks’,nei £ieV°’ cialistai (C.C.F.—Coopera- to C.C.F. programą teisin- vidurmiųjų sluoksnių inte- - *-e-*•
mus n suteiki daugiau in-’ 0 tik juodas badas. O jus ikru — l- Vonorinc resais ir siekia pasalinti

WINNIPĘG, MAN., 
CANADA

, v. tive Commomvealth Fede- $?ą ir naudingą Kanados . . ... ,
talikai jei nenarodvtu sąvoi" • i j, • -1 klaus,ate- kat,a vazluos,me ration) Winnipeg mieste iš- žmonėms. —Jei busiu iš- stambiojo kapitalo .snaudo-
tahka,, jei neparodytų -avo Komisijoje < aj-buojas. ten. | statė ^v0 ka^fdatus ; šio rinktas _ israels _ Jima. Ji .vra prnmt.na nul

iu ŠfrarHianz A Paimlia’ Tą laišką buvome pasiun- miesto valdžią. J majoro vykinsiu musų mieste parti-į zm?ska?1 gyventojų aleai 
nė, N. P^iulskienė irlera; * “Laisvei” bet išstatytas veiklus so- jos programą, stengsiuos ją ^biuosiuT “ap$X£

musų katalikai nebūtų ka- formacijų.

“kas aš.” Nesiklausę visos 
rengimo komisijos narių, 
jie Įsakė kun. N. Pakalniui 
j'radėt bankietą su malda. 
Nei šis nei tas... Pernai P. 
Montvilos parengime tokios 
maldos nebuvo. O šiemet 
del Juozo .Urbono turėjo 
rtielstis. Kibą Juozas dides
nis griešninkas?

būrys musų darbščių vyrų, 
kaip tai A. Strazdas, J. Be 
sasparis. F. Juzėnas, D. 
Kasparka ir kiti.

Užtikrinu, kad busite pa. 
tenkinti netik gardžia va

JUOZAS STALINAS

K reti n-

- kariene, bet ir draugišku
Vakarienės metu pasakė' patarnavimu. Kviečiame at- 

neblogas kalbas: kun. Susilankyti. Mes jūsų lauksim.

— ARBA

Pakalnis. J. Buivydas, F. 
Milas. V. Šerkšnys ir dar 
keli. Vakaro vedėju buvo

Komisiios narė,
B. Keblaitienė.

PHILADELPHIA, PA.
“KELEIVIO” KALENDO

RIUS 1947 METAMS

Pranešame 
skaitytojams, kad Kalendo-
rius 1947 metams jau ruo-

Gromata Atšaldė
Mudu su žmona važiuo

jame gatvekariu. štai Į tą 
“Keleivio” Patl gatvekari Įlipa, porelė 

senu pažįstamų, kuriuos ga
na gerai žinome per eilę

Kaip Kaukazo Razbaininkas 
Pasidarė Rusijos

Diktatorium

metų. Kaip tik patėmijo
mus gatvekary, tuoj priėjo, 
pasisveikino ir užvedė kal
bą.

Per daug metų iš jų bur
nos niekada neerirdėjau nie
ko kita, kaip tik partija, li
nija. fašistai ir kitokie bol- 

“Kel.” Administracija, ševikiški gudrumai. Todėl 
labai nustebome, kai dabar 
tie musų pažįstami pradėjo 
kalbėti visai kitaip. Rodos, 
jie laukė nesulaukė tos die
nos, kada galės važiuoti Į 
“Tarybų” Lietuvą komisarų 
darbams. Lyg juokais ir pa
klausiau, ar nemano vykti 
Į Lietuvą? Išgirdau atsaky
mą:

—Ką čia jau vyksi. Ma
nasis (sako žmona) gavo 
laišką nuo brolio, rašo, kad 
ateinančiais metais bus be 
duonos, ba tame sezone,! 
kada reikėjo sęti rugius ar. 
kviečius, buvo ant vakaci-! 
jų. Ir kurgi jus matėte, kad 
ūkininkas per rugių sėjimo

šiamas ir ji galima užsisa
kyti jau dabar. Užsakymus 
galima siųsti kartu su pre
numerata. Kalendoriaus 
kaina bus 50 centu.

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Viaokių Gėrimų, Alau*, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

Kulalių km., Mosėdžio vai., 
gos aps.

j Pečiukaitis Pranas, sūnūs Marės 
Pečiukaitienė I Martišiųtės), gyve
nęs Chieagoje.

Perrey Adam ir Gottlieb, broliai 
Karolio, gyv. New Yorke.

Platanienė (Draugelienė) Uršulė 
iš Paežerių vai., Vilkaviškio apskr., 
gyv. Brooklyne.

Pliaugienė (Zeleniutė) Kazė, Alo
vės vai., Alvtaus apsk.

Pocienė (Sakalauskaitė) Onh. kilu
si iš Skrebutiškių parapijos. Vaškų" 
valsčiaus.

Radzevičiūtė Teofilė, I^ipalingio 
vai.. Seinų aps. I jt

Radzewitsh (Gumbinaitė) -Rotolk- 
ja, duktė Kazio, Panevėžio vai., gy
venus Chieagoje.

Rimavičienė Domicėlė, gyv. New 
Yorke.

Sakalauskas Aleksandras, Skrebu
tiškių parap.

Saladvs Ikunininkas, brolis Justi
no, ir jo vaikai, ju tarpe duktė Jad 
vyga. uri farma Illinois valstijoj.

Skukauskai, iš Naujamiesčio, Pa
nevėžio aps.

Sopkoviak (Bikinaitė) Ona su šei
ma. gyv. Pittsburghe.

Stanislavičius Rokas, kilęs ar tu
rėjęs giminių Kėdainių aps., gyv. 
Amsterdame.

Stuckienė Magdalena, gyv. Chiea
goje.

Šaliganienė (čemevskaitė Marė. 
•iš Liepojos, I^itvijos, gyv. New Yor
ke.

Tėvelis, Lukšių vai., ftakių aps.
Vaicekauskas, kilęs ar turėję?' gi

minių Širvintų vai., Ukmergės aps., 
gyv. Amsterdame.

Vaičekauskas Simonas. Rt-audvi’ė 
vai., Tauragės aps.. gyv. Chieagoje.

Vaičiulevičienė 'Brinikaitė) Bar
bora. gvv. Brooklyne.

Vaitiekienė (Waitek) Bučinskaitė 
Barbora, žmona Vincą. Vainuto vai., 
Tauragės aps.

Velička Alek-andras. sūnūs Pet
ro, Veliuonos vai.. Kauno aps., gyv. 
Brooklyne.

Velvkus Povilas, Kairių kaimo, 
Šiaulių vai.

Vičiulis Feliksas. Salantų valsč., 
Kretingos aps.

Vidugiris Kazys, gyv. So. Bostone, 
2 Balarik St.

V'iktas Liudvikas. Tauragės sos.
Vilkienė (Norkienė) černauskaitė 

Marė Leipalingio vai.
Volcickaitė Jieva, iš Lazdijų.
Zanauskaitė Teosė. Ustukių km., 

Pasvalio vai.. Biržų aps.
Zanauskas Antanas, sūnūs Jono. 

Vendžiogalo* vai.. Kauno aps.. gyv.
Žemelis Vladas, sūnūs Karolio, iš 

Roch esteryje.

Jai turėtų pritarti visi susi 
pratę žmonės.

Winnipego lietuviai irgi 
visi be jokiu išimčių (musu 
tarpe stambių kapitalistų iš 
viso nėra) gali pritarti C. 
C.F. partijos programai ir 
atėjus rinkimams turėtu vi
si pasisakyti ir balsuoti už 
socialistų kandidatus.

Musų mieste C.C.F. yra 
nusistačiusi pravesti kai ku
rias naudingas reformas. Ji 
reikalauja perimti iš priva
čių kapitalistų elektros ga
myklą, Įvesti visam miestui 
centralinį garo šildymą ir 
atlikti eilę kitų naudingų 
darbų.

Winnipeg miesto rinki
mai Įvyks lapkričio 22 die
ną. Įsidėmėkit tą dieną ir 
visi balsuokime už socia
listų kandidatus.

K. Beniusis.

" -r.

LIETUVOS TREMTINIAI 
PAJIEŠKO SAVO 

GIMINIŲ

Tai nauja brošiūra, kurią išleido "Keleivis.” Joje yra surašyti visi 
Stalino-Džiugašvili “žygdarbiai”— peši mas bankų, intrvgos 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 musų išleistą brošiūrą. Jos kaina tik 25 centai. Siųsdami užsakymus 
adresuokite šitaip:

KELEIVIS
C36 BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

Alubavičius Aleksas, Stakliškių 
miestelio, Alytaus apsk., išvykęs A- 
merikon 1931-32 metais.

Antanavičius Kazys, sūnūs Petro. 
Kaišedorių vai., Trakų aps.. lankėsi 
Lietuvoje apie 1924 m.

Artišauskai. kilę iš Naujamiesčio, 
Panevėžio apsk.

Ausrat August.
Bacevičaitė Ona. Lukišų vai., Sa

kių apsk.
Balandis Dovydas.
Baltrūnas Jonas. Skapiškio vai.. 

Rokiškio apsk.
Bartkienė (Bučinskaitė) Ona, Vai

nuto vai.. Tauragės apsk.
Bendikienė (Draugelytė), Paežeriv 

vai.. Vilkaviškio aps.. gvv. Floridoj.
Blaževičius (Blužasi Edvardas, sū

nūs Benedikto, Krakių vai., Kedai- 
niu aps.. gvv. Chicagoj.

Bogušas Bronius, Leipalingio vai.. 
Seinų apskrities.

Bokas Antanas. Radviliškio vai 
gyv. Brooklyne.

Bubelienė Agota 
Vilkaviškio apsk.

Jieškomieji ar apie iuos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania 
41 W. 82ud SL New York 24. N. Y.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel-

Pajevonio vai.. J>jn|ut J, pajieškojimus.

f
t

mteresus.su


Fu»lapU Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

asu
Maikio su Tėvu

—Alou, Maik!
—Tėvas išrodai gerame kus rubavoti. ale ant senat-

Kasdien 44,000 Audrų
SMULKMENOS APIE 
ŽAIBĄ IR GRIAUS

TINI

okupantų siutimą Lietuvoje. 
Amerika žino, koks pavo-' 
jus gresia lietuvių tautai. 
Amerika žino, kad Lietuva

mas išsikraunant didžiąja! nėra “priešų šalis,” bet tik- 
elektrinei įtampai. O ka- tai užgrobta ir nekaltai nie- 
dangi griaustinis- rieda vi- kinama tauta. Ir kokią pa
są žaibo nueitą kelią ir gar- ! gelbą Amerika žada Lietu- 
sas žymiai, lėčiau sklinda, Vai? Jokios! Amerikos poli- 
negu šviesa, tai nuo žaiba- tika nepasikeitė. Ji nepripa- 
vimo iki trenksmo visuo-'žista rusu grobimo. bet ii ir

Musų žemei yra didelė 
palaima, kad atmosferoje 
nuolatos vyksta termodina
miniai reiškiniai, kurių 
tarpe bene didžiausios reik
šmės turi audros. Juk be au
drų. kurių dėka mes gauna
me didžiausią kritulių kie
kį. musų augmenijos pasau
lis netektų savo vešlumo.
Audros lietus yra pats vai
singiausias lietus.

Mokslas skiria dvi aud
ros rūšis: žiemos audrą ir 
vasaros audrą. Abi jos ky
la, kai šaltos oro masės Įsi
veržia į šiltesnes ir tuo bu
du suardo oro pusiausvyrą.
Tuomet susidaro debesys ir 
kyla audros. Atmosferoj e- 
są vandens garai pavirsta 
lašais arba snieguolėmis, 
kurių vieni turi teigiamo
sios. kiti neigiamosios elek- ,Iros Yra net sukurta aud- ros dyd* ir krypt! piane;a t ios. na net sukulta aua tolimesnėms stotims, kiek-

žįsta rusų grobimo, bet ji ir 
met praeina ilgesnis ar pirštu nejudina, kad Lietu-1 
trumpesnis laiko tarpas, va atgautų savo demokra

tiškas teises, savo prarastą
savivaldą ir nepriklausomy

kol mes jį užgirstame. 
Vasaros audros dažnai į

viršų išsiplečia iki 10 kilo- bę. Vadinasi, nekaltai pa-
frAzlril ii* 1 o _ _____r _ x x „ 1*1 metrų aukščio, todėl ir la

kūnas vargiai tegali jas per
skristi. Tačiau kadangi va
saros audros nekeliauja iš 
vietos į vietą, bet retai per
žengia 10 km. s{ •indulį ir 
toj pat vietoj vėl pranyks
ta, tai lakūnai gali lengvai 
jas aplenkti. Žiemos aud
ros kaip tik priešingos va
saros audroms.

Žiemos audros nesiekia- 
didelio aukščio ir jas gali-j 
ma perskristi. Kai dabar 
visur kur įrengtos meteoro
loginės stotyš. kurios aud-

vergta tauta lieka vergijo
je, o Amerika tą apgailes
tauja, bet “šiuo tarpu’’ nie
ko negali jai padėti.

ros teorija, pagal kurią ma
žais lašeliais lyjąs lietus ar 
menkas sniegas turi žymiai

'dijęs ir buvo pradėjęs ban-i elektros kieki, o sningant

upe.
—Jes, vaike, ūpas pas 

mane pašėlusiai geras. Ga
liu pasigirti, kad aš sudėjau 
net ir k runku ant tos in
tencijos. Pasiklausyk, padai
nuosiu :

* * ♦
Aš sau vyras kaip tik reikia, 
Kad ir tūli mane peikia.
Bet pas mane viskas yra,
Kas padaro regli vyrą.

Burdo noriu ne pustynės.
Bet prie dailios • gaspadinės; 
Mat dabar jau tokios mados: 
Generolui reik vigados.

Ir kur einu, ten man sekas, 
Gaspadinės plakte plakas,
Ba pas mane viskas yra,
Kas padaro rngli vyrą.

Kartais d .*•£" tain pavyksta,
Kad kūmulės susipyksta;
O tai vis dėl to taip yra,
Kad jos myli toki v’-rą...

—Na, tai ką, ar negerai 
skamba?

—Geru, gerai. n“t kas 
tėvui da-ė okio įk\ ūmo?

—Ge~os naujienos davė 
man įk ėpimo.

—Ko ios naujienos?

Ar Amerika tikrai nieko 
negali padėti Lietuvai ir ki
toms tautoms, kurios yra 
panašioje padėtyje, kaip 
Lietuva? Amerika gali pa
dėti, jei ji tikrai norėtų lai
kytis savo pasižadėjimų ir 
savo garsių deklaracijų. A- 

1 merika turi gerų norų, bet 
norų neužtenka, reikia ir 
valios, pasiryžimo. Ameri
kos politikoje gerų norų v- 
ra perdaug, bet valios ir 
ryžtingumo dažnai visai ne
simato.
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'V M F
vienas lakūnas šiandien a- 
pie kiekvieną audrą gauna

Panašioje, kaip Lietuva, 
padėtyje šiandien randasi 
120 milionų Europos žmo-Į 
nių. Visi tie žmonės su il-Į 
gesiu žiuri į Ameriką. Jie 
klausosi jos garsių deklara
cijų ir visi jie nesulaukia 
jokios praktiškos pagelbos 
iš Amerikos. Rusijos impe
rializmas tuos žmones smau 
gia, engia, “sovietizuoja,” 
išnaudoja, o Amerika ten
kinasi tiktai puikiais žo
džiais, kurie pavergtoms 
tautoms nieko negali padėti 
ir nieko nepadeda. Kol A- 
merikos dabartinė politika 

4“11- nepasikeis tol Europos tau- 
tos laisvės ir nesulauks. Ir 
Lietuvos laisvė priklauso 
nuo Amerikos politikos pa 
sikeitimo, o ne nuo jos lai
kymosi tos pačios gerų no
ru ir nieko nedarymo poli- 

S« J” { ? t.vse. kai,, pav.. Sacharoj, t,kos-

daugiau elektros, negu di-, ^kriJ?
delis lietus ir smarkus snie-1 aplenktl ai w PersKnsil 

Į gas. Lyjant visuomet nei
giamieji lašai turi didesni

priešingai — teigiamosios 
snieguolės.

Elektrinius reiškinius au
drų debesyse sukelia lietaus 
lašų arba snieguolių susi
darymas. Tuo budu didėia

Todėl ir audrų pavoiai a- 
viacijai dabar yra žymiai 
sumažėję.

Apie audru pasiskirstymą 
visame žemės rutulyje per 

i eilę paskutinių metų dau
giau negu 3,000 viso pasau
lio meteorologinių stočių 
surinko daug Įdomių statis-

vės galėjo ir vėl sugrįžti į 
razumą.

—Būdamas klieriku, tė
ve, Stalinas išmoko tiktai 
pati blogiausi dalyką iš dva- 
siškijos, būtent tą, kad tiks
las pateisina priemones. Tai 
yra jėzujitų obalsis. Stali
nas irgi laikosi to obalsio.
Kad pasiekti savo tikslo, ji-jsios ocnuus is»uy- . - pul
sai bučiavosi su Ribbentro-I ginimo, yra klaidinga. E- ^Meksika - 140 Viduri-
pu ir darė su juo sąmokslus lektros atsiradimas vra n? Lii a i - n ’

o-landžiai <aisiies su atmos- nis Kongo — loO, irglaudžiai susijęs .u atmos _ t 220 aUfJ 
fermių kritulių susidarymu . m • • „

tai pakaitas, Stalinas ir įn iydėjimu= Audros pa- ^aiF1 d-.-un
spiovė į jo lavoną. Todėl j grindą visuomet sudaro at- ain* auun? 
nėra tėvui ko'džiaugtis, kadi siradę ir vienas kitą triną

vandens lašai.

kielektrinimas ir audros de-•duomenų. Iš tų duo- įsielekti mimas ir au iros e men„ susidar0 toks vaizdas: 
besu smarkesnis judėjimas., d V
Paplitusi nuomone kad au- £ vidurinė Bra-
dra kyla is pnes tai buvu- ,

elektros itamoų išsily- ?

Ši nuotrauka parodo Andrių Višinskį lenkiantės bu
čiuoti New Yorko arkivyskupui Mclntyre’ui rankon. 
Tai yra tas pas Višinskis, kuris išskerdė visus žymes-, 
nius senuosius bolševizmo vadus, kad Stalinui nebūtų 
konkurentų. Dabar Stalinas yra atsiuntęs Višinskį į 
Jungtinių Tautų susirinkimą New Yorke. Ta proga 
Višinskis nuėjo katalikų bažnyčion ant mišių ir nusi
žeminęs pasisveikino su arkivyskupu. Jis yra lenkas 
ir išauklėtas katalikų dvasioj.

MARGUMYNAI
SKAUTAI surinko skautai. Skautai at

liko ir daugiau naudingu 
patarnavimų kraštui.

prieš kitas valstybes. O da
bar, kai Ribbentropas buvo

Stalino pasiuntinys dabar 
atėjo bažnyčion ir nusiže

Mažai audrų esti poliari
nėse sritysė ir kai kuriose 
subtropinėse aukštumu sri-

mino kataliku dvasiškijai. apsupta elektros lauko, ku- ? V ” • • ; „ T - +Tas nusižeminimas irgi tu- rio įtempimas kyla maždaug Skėsti’nedau
nuo 200 iki 400 voltų kas ; -|,e Pei. ftus ,estl T 
tūkstantis metrų Šis elek- SažailLį įnamis ir

tikai. O kai šito pritarimoįmo^er nfekaiiem~ pt “ "°? ■ k , „
tLTnan^Xnl°d?mPo“

Lept Uk, nors ark,vysKup, Austmlija. Vidurinė Cili. ią Lenkijoje, Rumunijoje,
—Tai roknoii kad iis kasmet parengiama apie 16 $la kartalS per Bulgarijoje ar kur kitur

milionu audrų arba 44.000 ,us ?«P^jtaiko Jokios di- 
audru kasdien. Amerikiečių uh?i VL®
aviacijos vyresnybė paskol^E v etose i ' 
bė. kad kiekvieną sekundę Rai kunose vietose i 
virš musu žemes ritulio e-

..... ....................... .......ugi
ri tikslo. Jis nori gauti ka
talikų dvasiškijos ir visuo
menės pritarimo savo poli

—Tai tu rokuoji. kad jis 
via tikras zdraica?

-Žinoma.
—Jeigu taip, tai pasa

kyk, kokius maniebrus da
bar galės daiyti Bimbos 
vaiskas? Ar iis eis bažnv-

—Nu d S’alinas atsivertė1 čion poteriauti, kaip Višins- 
prie dv sios šventos! I kis. ar kels buntą prieš ti-

—O Kur rėvas gavai to kėjima ir toliau? 
kių informacijų? * —Kas dabar darvti Bim-

—Maike. tą jau visas1 bai. to jis ir pats nežino, 
svietas žino. Argi tu neskai-į —Ar tai Stalino šnipai
tei gazietose, kad jo paslasjo neinstruktina?
Višinskis jau buvo nuėjęs' —Ne. tėve. nevisada Sta- 
išklausvt mišių šventų Nau- lino šnipai ii atsimena. Pa- 
jurko kataliku bažnyčioj ir vyzdžiui, kai Amerika p°- 
pabučiavo arkivyskupui į garsėjo atominės bombos iš
rankų? Tai kaip tu rokuoji,, radimu, tai komunistų laik- 
ar jis tą padarė be Stalino, raščiai gyrėsi, kad jų Sta- 
ukazo? linas irgi turįs atominę bom-

—Bet tai da neparodo, bą. ir “daug geresnę,” ne- 
tėve, kad Maskva susitai- gu Amerikos. Bet dabar 
kys su Roma. Į pats Stalinas davė raštu pa-

—Maike, aš geriau žinau reiškimą, kad tokios bom- 
už tave. Dievas pradėjo cu-jbos jis neturįs. Taigi, pasi- 
dus rodyt Juk tu pats man rodo, kad Bimba ir kiti Sta- 
sakei, kad ant visų bažny- lino garbintojai patys neži
nių duru bolševikas Leninas nojo. ką iie apie atomine 
buvo užrašęs, kad tikėjimas! bomba rašė.
žmonėms yra trucizna. O j —Tai ką jie dabar apie
dabar pati bolševikų naeal-|tai sako? 
stva<ateina bažnyčion! Tai1 —Iie nieko nesako. Jie
J am tu rokuoji: ar čia ne t Ii. kaip rurę prari:ę. 
eudai ?

—Čia nėra nieko pana
šaus. tėve.

—Na. tai kaip tu, Maike, 
šitoki praiova išvirozytum?

—Aš pasakyčiau, tėve, 
kad tai i paprasta Mask
vos politika. Aiškiau pasa
kius—veidmainių politika.

KODĖL JIS APSIVEDĖ

“Father Divine.” kurs ne
senai vedė jauna ba-t.r 
mergina, davė pasikalbę ji 
ma bolševikiškam nem*” 
laikraščiui ‘People’s Voi^e.’

ir nie
kuomet negirdimas griaus
tinis.

“M. Žinios.”sančią atmosferą raižo apie 
360.000 žaibų.

Vasaros audros dažniau- n >T *i •-«-
šiai įvyksta tarp 14 ir 17/ Olltlka NepdSlkeite
valandų, kai oras esti la-! --------
biausiai Įkaitintas. Audrai Prezidentas Trumanas

vos įjungimo į Rusiją yra 
sąžinės nuraminimo arba, 
jei kas nori, rinkiminių pa
žadų politika, bet Lietuvai

Bulgarij 
skamba puikiai, bet tas pa
sisakymas nesulaiko čekistų 
nuo smurto, persekiojimo ir 
demokratijos šalininkų žu
dymo pavergtuose kraštuo
se.

Jei Amerika tikrai norės 
įgyvendinti teisingą ir pa
stovią taiką, ji turės keisti 
savo politiką. O jei ji tos 
politikos nekeis, tai po ke
lių ar keliolikos metų ji tu
rės reikalą su sovietizuota 
Europa ir turės už savo ne- 
siryžimą susidurti su sustip-

kilti reikia, kad kas šimtas maloniai priėmė lietuvių de
metrų į aukštį oro tempera- legaciją ir užtikrino musu 
turą mažėtu 1 laipsniu, tei-, visuomenės atstovus, kad 
gi vieno kilometro aukštyje'Amerikos politika Lietuvos 
je oras turi būt 10 laipsnių klausime nėra pasikeitusi, rėjusia ir apsiginklavusia 
šaltesnis, negu prie žemės “negali pasikeisti ir nepasi- ‘ ‘
paviršiaus. Elektros itampa keis.”
atsiranda tuomet, kai iš Iš tų žodžiu galima spėti, 
vandens gani ore susidaro kad Amerika nesirengia 
lašai, taigi vandeniui tirs- pripažinti Rusijos smur’o 
tėjant, elektra išsi- prieš mažą Lietuvą. Ameri- 
laisvina iš lašų. Taigi visas ka nepripažins Lietuvos i- 
debesis esti elektros pri-'jungimo į Rusiją. Toks už-

Rusijos diktatūra.
J. D.

Įvairenybės

krautas.
Daugiausia žaibai 1FS1-

tikrinimas gali būti malonu 
girdėti. Galinga Amerika

krauna*’ šokdami nuo debe- nesutinka su Rusijos grobi
šio Į debesį, kiti gi nuo de
besio Į žemę ir pagaliau 
rieti r.uo debesio i viršų. Ir 
kaip tik labai plačiai paoli 
tusi nuomonė, kad žaibas 
biri zigzagine formą, vr? 
klaidinga. Elektrinė Įtam 
pa. kuri išsikrauna nuo de
besio i debesį, į žemę arv? 
i viršų, visuomet sau išsi 
gręžia per orą tiesiausią ba 
nalą — žaibo kanala. Ti! 
tuomet, kai žaibas turi ne
paprastą ilgį (pasitaiko žai 
bu. kurie siekia net 18 ki

mo politika.
Jei Lietuva butu laisva ir

Rusija tiktai grąsintų ją už
grobti, šitokio Amerikos 
prezidento žodžiai butų la
bai linksmu girdėti. Bet 
šiandien Lietuva yra Rusi
jos okupuota! Rusai Lietu 
voje šiandien vykdo save 
žiaurią lietuviu naikinimo 
politiką. Lietuvių tauta nai
kinama. terioiama. o tūks
tančiai rusu kolonistų atga
benama į I ie’uva ir apgv- 
vendinama lietuvių žemėje. 
Lietuvai reikia skubios pa-

‘ALCAN’

1943 metais per vasarą

Anglų generolas Baden- 
Powell kadaise kariavo Af
rikoj prieš burus. Jis skun
dėsi, kad iš Anglijos at
siunčiami kareiviai yra
SS’

savo. kareivius ir priprati- "er KaS^'į'
mę juos pne sunkių karo t mėnesius4tiį karei *ai> in. 
sąlygų ir prie gyvenimo ty- žinieri h. speeialisty vįda. 
■ ame ore, Jis jvede Įdomią j k, , fib(|
mankstinimosi programą ,- . ,- ,/
tyiame ore. Mankstimmo Rai «Alcan „ arba Alaskos- 
programa buvo toki įdomi, i — r 
kad kareiviai ją labai mė
go-

1908 metais Baden-Po-

tyrame ore.««»4- 1 » * X-1 v _
Kanados vieškelis. Kelio 
nutiesimas kainavo Ameri
kos iždui 125,000,000 dole-

wcll panašią . mankštinimoį "Beniau iš Amerikos i A- 
progi-amą pasiūlė Anglijos,laska beveik nebuvo ke]jo.
jaunimui- Jaunieji ją pamė
go ir iš to atsirado “skautų Susisiekimas ėjo jura, o ke

lio statymas atrodė visaijudėjimas.” 1910 metais A- nerei'kalin„as. Karo laik 
merika paseke anglus ir čia ka(]a A]aJkos svarba pasį’
įsikūrė pirmos skautų orga
nizacijos. Dabar visi pažįs
tame skautus, žinome jų u- 
niformas.

darė labai didelė, atsirado 
reikalas turėti kelią i tą to
limą Amerikos žemę. Kelias

r, , , -ibuvo pastatytas.Per karą jauni skautai j 1 J 
atliko didelį darbą gelbėda-i “Alcan” vieškelis eina 
mi visokiais budais kraštui per dykiausias Kanados vie 
laimėti karą. Reikia pami- tas. Jis turi nuo 26 iki 40 
nėti, kad Amerikoje skau- pėdų platumo ir, kaip jau 
tai surinko 166 milionus minėta, yra 1,600 mylių il- 
svarų senų popierių, kurie gas.
buvo pasiųsti į popieros Tas kelias dar nėra galu- 
dirbtuves perdirbti. Skau- tinai sutvarkytas. Gazolino 
tai surankiojo daug metalo stotys prie kelio yra tik 200 
laužo, ypač svarbų darbą mylių protarpiais. Pakelėje 
jie atliko rinkdami \seną a- dar nėra įrengta viešbučių, 
iiuminiumą. Iš 12,000,000 Bet viskas tvarkoma ir ke- 
svarų aliuminiiaus laužo, lias jau naudojamas susisie- 
10 su puse milionų svarų kimui.

Parazitiškas augalas, va
dinamas mistletoe. netarps- 
ta pasėtas žemėje. Jis turi 
gauti maisto iš kito kokio 
nors augalo.

—o—
Francijoj yra daroma 250 

skirtingos rūšies sūriai- Ita
lijoj — 200, Danijoj — 60, 
Olandijoj — 45, o Ameri
koj — tik kelių rūšių.

—o—
80,000 bičių turi atlan

kyti vieną miliona žiedų, 
kad surinkus keturis svarus 
nektaro, iš kurio paskui pa
gaminama vienas svaras 
medaus.

UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1917 METAMS•

“Keleivis” leidžia puikų, didelį kalendorių 1947 metams. 
Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant 50c. kartu su 
laikraščio prenumerata ar atskirai.

Kalendorius jrreit jau išeina iš spaudos ir visiems užsisa
kiusiems tuoj pat bus išsiuntinėtas.

1947 metų kalendoriuje bus daupr straipsnių, informacijų, 
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.

“Dieviškasis tėvas’’ pas’sa-
—O ką tu žinai, kad Sta- kė: “aš nesituokiau dėl Iv- lometrų ilgį), žaibo kanalas 

"linas negrįžta prie dvasios ties pasismaguriavirr.o.. bet įgauna lanko formą, 
šventos? Juk jis buvo klie- kad platinčiau Jėzaus šven- Griaustini galima papras- bus taip sunaikinta, kad iš sparnai išsiskiečia 29 co- 
rikas, mokinosi Dievą gar- tenvbę ir panos švenčiausios čiau paaiškinti. Jis yra ne jos liks tik skurdus likučiai, liūs.
binti. Teisybė, buvo sublu- nekaltybę.” kas kita. kaip tik trenks-j Amerika žino apie rusų J. D. T.

Azijoje rasta suakmenė- 
gelbos. arba lietuvių tauta jusi musė dra^on, kurios

u ttKeleivis
636 E. BROADWAY. SO. BOSTON 27, MASS.
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Bomba Romoje
Nežinomi teroristai is-:

Stetin Virto Szcziecin
Lenkai praneša, kad

sprogdino Romoje Anglijos buvusį vokiečių miestą Stet- 
ambasados namą. Dvejuose. tin jau nusikėlė gyventi 120
lagaminuose buvo atgaben
ta “pragaro mašiha” prie 
ambasados durų ir kai bom
ba sprogo, visas namo ga
las buvo sugriautas. Žmo
nių aukų viduje nebuvo, 
bet du praeiviai buvo su
žeisti.

tūkstančių lenkų. Dabar tas 
miestas vadinasi Szcziecin. 
Paskutinieji 6,000 vokiečiai 
iš to miesto atgabenami į 
anglų okupuotą Vokietijos 
dalį.

Indijos Neramumai
Indijoj, Bengalijos pro

vincijoj jau žuvo nuo tiky
binių riaušių 5,000 žmonių. 
Riaušės vis nesiliauja. Pra
eitą savaitę riaušėse žuvo 
25 žmonės ir 60 buvo sužeis
tų. Muštynės vis įvyksta 
tarp magometonų ir indų.

Italijos Fašizmas
Mussolinis nebegyvas, 

bet fašizmas Italijoje dar 
tebėra gyvas, nore turi veik
ti slaptai. Praeitą savaitę 
“žygiavimo į Romą” 24 me
tinėms fašistai po visą Ita
liją išplatino daug atsišau
kimų ir giriasi, kad “žygis 
į Romą dar tęsiasi.”

Pagerbė Rooseveltą
Paryžiaus miesto taryba 

pavadino vieną požeminio 
gelžkelio stotį “Franklin D.

Rusijos Šnipai
Ateinančią savaitę ame

rikonai Vokietijoj teis su
imtą rusų šnipą, Walter 
Kazmarek. Bet kaltinama-

KELEIVIS, 30- BOSTON

MOLOTOVAS IŠSIŠOKO Višinskis ir mišios p?skirti. dovaną, kam tik ] Išeina dideli, ir įdomu.
jis nori, bet as visada ma-, Keleivio kalendorius 1947

“Pasiūtušiūs šunis aš r'-vsiu- kad ma"° kudikis ”eUn“
. . • ra iš visų gražiausias. i kymus su pinigais prašom

SUSHUO5 Ii t* 1 •Ezopas, siųstireikalauju 
visus iki vieno!”

A. J. Višinskis, 
Zinovjevo-Kamenevo 

Byloje.

Roosevelt” vardu. Seniau sis aktas prieš tą rusų šni- 
mirusio prezidento vardu pą nė žodžio nemini Rusi- 
buvo pavadinta viena gat-‘jos. Kazmarek bus kaltina- 
vė. Franeuzai jaučia dėkin-(mas už neleistiną žinių rin- 
gumą Amerikos mirusiam kimą, o apie jo šnipinėjimą 
vadui už Francijos išvada-, rusams nebus kalbama, 
vimą nuo vokiečių okupan

Atvažiavęs į Jungtinių Tautų susirinkimą New Yor
ke, Molotovas tuojau pareikalavo, kad pasaulis nusi
ginkluotų. Anglija ir Amerika tą reikalavimą pasvei
kino ir nuėjo da toliau, negu Molotovas. Jos pareika
lavo, kad butų sudaryta ir tarptautinė kontrolės komi
sija,’kuri galėtų lankyti visas šalis ir žiūrėti, kad nusi
ginklavimas tikrai butų vykinamas.ir niekas negalėtų 
slapta kitam karui ruoštis. Bet Rusija tokiai kontrolei 
priešinga. Molotovas tuo budu pasijuto, kaip ant karš
tos skaurados.

tų. Kanada Baudžia
--------- Kanados teismas nuteisė

Argentina ir Ispanija vieną pilietį, James Scot- 
Argentina pasirašė pre-'land Benning, už davimą 

kybos sutartį su frankine rusų šnipams slaptų žinių 
Ispanija. Pagal tą sutartį apie Kanados ginklavimąsi, 
Argentina parduos ispa- 5 metams kalėjimo. J. Ben- 
nams maisto produktų, mė- ning seniau tarnavo Amu- 
sos, kviečių ir valgomo alie- i nicijos departamente ir iš 
jaus, o Ispanija parduos ten slaptas vyriausybės ži- 
Argentinai plieną ir kitus nias davė rusų šnipams.

bandžiau atsibusti, lyg iš tis be namų, be darbo ir be 
miego, ir nusikratyti nerpa- saviškių po . svetimus kraš- 
lonų sapną. Trinu sau akis, tus ir misti iš svetimos ran- 

U matau tuos ilgus kambario kos. Bet bolševikams, kurie 
1 stulpus ir tarpe jųjų slan- sakosi esą liaudies draugai, 

klojančius kitus šulelius, tokios milžiniškoj daugu- 
kurie čia suvežti iš artimų moj visai nekaltų bėglių

“Pasiutusių šunų’’ medžio 
to jas, pagarsėjęs Stalino 
budelis-prokuroras Andrie

jus Višinskis nuėjo New 
Yorke į švento Patriko baž
nyčią ir išklausė šventų mi
šių.

švento Patriko katedros 
murai nesugriuvo dėl “drau
go” Višinskio tartiufiškos 
maldos. Netrenkė perkūnas 
nė į vyskupą F. J. Mclntire, 
kurs širdingia spaudė “drau 
go” Višinskio ranką po šv. 
mišių išklausymo...

Bolševikiškos ir katalikiš
kos davatkos dabar negali 

į suprasti, kas atsitiko. Ypač 
lietuviški bolševikai kvailai 
šypsosi ir spėlioja, kas ga
lėjo atsitikti, kad “draugai” 
Višinskis su Novikovu ėjo 
klausyti šventų mišių. Ins
trukcijų jie negavo, kaip tą 
“didelį įvykį” aiškinti, to
dėl ir aiškinimas pas juos 
išeina ne pagal liniją.

Vėžio brolis Bimba “Lai
svėje” aiškina, kad “drau
gai” Višinskis ir Novikovas 
tiktai veidmainiavo, kada 
jie ėjo šventų mišių klau
syti. Jis sako:

“...asmeniškai aš manau, jie
(Novikovas-Višinskis) j tas 
maldas netiki ir dalyvavo tik
tai iš mandagumo.”
“Frazių maišas’’ Pruseiką 

‘Vilnyje” surado visai kito

‘Keleivio*’ adresu.
NUO UŽS1SENĖJUS1V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Pajieškau sesers Marijonos Šližy- 
tės-Siaučiunienėe, gimusios Kiškelių Tie kurie kenėįa nuo SENŲ, AT- 
kaime, Anykščių valsčiuje. 1940 me- VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
tais ji gyveno New Vorke. Jiesko nepajį ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudė j imą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos vai
toti nuo džiustaitčios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy-

ir tolimų lietuviškų dievna- kančios atrodo permenkos. , .vi„.v]e. .
mių. Girdžiu antrą balsą: Bolševikiški čekistai, tar- k j aiškinimą Visinskio-No vi

pramonės išdirbinius. i
Žydų Terorą*

Praeitą savaitę Palesti 
‘The nos žydai tęsė teroro aktus

IAnglų Rekordas
Anglų savaitraštis 

News of the World” skel- prieš anglus. Jeruzalėje du 
bia, kad jo cirkuliacija da- J žydai ir viena mergaitė 
bar siekia 7,412,382 kopi-į bombomis išsprogdino gelž- 
iir Tas savaitraštis sako, J kelio stotį. Nuo bombos 
pasaulio spaudos istorijoje • sprogimo žuvo 12 žmonių, 
nė vienas laikraštis niekada• Terorą atliko slapta žydų 
nebuvo pasiekęs tokios di-t organizacija “Irgun Zvai- 
delės cirkuliacijos. Leum.”

mių
Klaidą turime atitaisvti! tum vilkai, dantis kalena 
Perstatau k. Jurą maldos prie bėglių stovyklų, norė- so: 
vadovu. Dabar paaiškėjo darni juos iš ten išplėšti ir 
man paslaptis, ką reiškia nukankinti, arba prie prie- 
turėti ženklelius. Aš, mat, vartos darbų numarinti, o 
maldos nekalbėjau. mūsiškiai komlyderiai iš

—o— “Laisvės” ir “Vilnies” aba- 
Dabar. broli ir sesute, ei-Įzo, kad galėtų, tai tuos

PAJIESKOJiMAI

8esuo:
PETRONĖLĖ SLI2YTĖ-BUISAS 

Virgilio 1647,
Buenos Aires, Argentina.

Aš, Milda Gegeskienė, pajieškau 
savo brolio Kazimiero Kuziminsko ir 
brolienės Emilės. Apie 25 metų at
gal gyveno New Jersey valstijoj. 
Kas apie juos žino, prašau man 
pranešti. Aš labai jų pasiilgau (46) 

MILDRED GEGESKAS,
Box 73, R. F. D„

East Granby, Conn.

Pajieškau Andriaus Kasparavi
čiaus, gyvenančio Bridgevvater, Mass. 
ir dirbančio lietuvių ko-operatyvo 
čeverykų dirbtuvėj. Turiu labai svar
bų reikalą. Prašau atsišaukti šiuo 
adresu: (46)

MRS. MARY ALADAVICIENĖ,
63 Beach St., Haverhill, Mass.

Pajieškau Jono Vaičiūno, kilusio iš 
Pranių, Gelvočių valsčiaus, Ukmer
gės apskrities, Kauno rėdybos. Prieš 
karą jis gyveno Kanadoje ir ketino 
keltis į Jungtines Valstijas. Meldžiu 
atsiliepti šiuo adresu: (47)

PETER SHARKA,
121 Cherry SK, Cambridge 39, Mass.

duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEUU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštgraų ir 
niežiančių kojų.' Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO. Dpt 2 
4847 W. 14th (Street,

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St., Cicero 50, 111.

kovo maldingumui. Jis ra-

“Ar nekeis Vatikanas savo 
atsinešimo link Tarybų Sąjun
gos 9”

Bimba įtaria, kad Višins
kis su Novikovu tiktai veid
mainiauja, o draugas Pru-kūne prie tikrosios maldos., bėglius ištremtu i čekistų jį/keičia yatikaIW

kuri kviečia mumis gelbėti nagus. Ot Jums ir liaudies _

Iš BALF Seimo

gelbėti
musų brolius ir sesutes, e- 
sančius baisios audros sū
kuryje, be namų, be turto, 
be savųjų, be maisto, be 
drabužių ir be Tėvynės! 
Malda ta reikalauja iš mu
su aukos sumoje $525.000

nagus. Ot Jum? 
draugai!

Komunistai nesupranta, 
ar tik nuduoda nesuprantą, 
kodėl tie bėgliai nebėgo 
nuo nacių, bet bėgo nuo 
bolševikų. Bet tai labai na- 

jturališkas dalykas. Kiekvie-

McAlpin viešnamy spa- mažųjų elektros žiburėliui ta yra šventa malda ir visi 
lių 18 ir 19 dd. atsibuvo (teikė dirbtinę šviesą, šio! suraskime musų širdyse

Mes, Juozas ir Morta Bajorynai, 
pajieškome savo sunaus Juozo (Jo- 
seph Bayonne), 19 metų amžiaus. 
Tūlas laikas atgal gyveno Atlantoj, 
Ga., 154 Cooper st. Paskui išvažiavo 
į San Diego, CaL, kur apsigyveno 
prie 2112 Fifth Avė. ir iš ten dingo. 1 
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.

Pajicskau 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
ti jo adresą. Turiu labai svarbų rei
kalą. (46)

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

Žoles ir Šaknys
Mes parduodame 

visokias žoles ir vi
sokias šaknis jūsų 
sveikatai, ir pasiun- 
čiam į 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
Devinmacės žiedai ................25
Ajarų šaknys ....................... 25

viengungiauti, sumaniau Raudonalksnio žievės ..........20
Karališka mėta ..................... 20
Metelė Pe'yna ......................25
Gyvatgalvio lapai ............ .25
Plaukams Tonikas ..............50

APSIVEDIMAI
Atsibodo

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

PETRAS fcMUDANAVIČIUS

politiką, nors ne Vatikano 
vyskupai ėjo bolševikiškų 
mišių klausyti, bet Maskvos 
vyskupai ėjo į Vatikano mi
šias.

Vadinasi, instrukcijų nė
ra, tai musų bolševikiški 
dvasios “vadovai” ir klai-

jy gyĄ'ybės išgelbėjimui. Ši-i nas žmogus bėga nuo didės- džioja, kaip Višinskis 
švento Patriko katedrą.

užuojautos ir pasiklauskime 
save. kiek galime paaukoti,

BALF seimas. Tarpe pirmų-erdvingo buto pilioriai iš- 
ir antrų lubų šio viešnamio, puošti veidrodžiais ir kas 
aukštame, pilioriais ir šu-' panorėjo, galėjo matyti sa- kad gelbė.jus savo nelaimės 
lais išramstytame, erdviam, vo veidą bei savo veido ab- prislėgtus brolius bei sesu- 
kambary, susibūrė apie 150 , mainą vieną ar kitą svarbes- 
senosios ir jaunosios kartos'nį klausimą svarstant.
Amerikos lietuvių. Apie 65 Į „ . , . ...
nuošimčių buvo musų gra-Y Seimo dalyviai buvo su-
žiosios lyties sesučių, dalis ženklinti su tam tikromis

tęs. Parodykime darbais, o 
ne vien lupomis, kokios yra 
musų širdys!

Filantropas.

dar žydinčio amžiaus, kita Įskabelemis, kurios puošė 
dalis jau rudens šalnomis krutinės. Bet ne visij de- 
nubaltintomis, žilomis gal- legatų ženkleliai puošė tą 
vomis. Kadangi “Keleivis”, Paci?Į krutinės pusę: vieni 
turi Moterų Skyrių su savo Puos® kainą savo. krutinės 
vedėja, senesnės kartos lie-' r.us?- kjir plaka sirdis.^ ki- 
tuvaite Mrs. Michelsoniene, j V Puos? dešinę arba tuscią- 
tai negaliu apleisti neprisi- krutinės pusę. Kitas man 
minęs ir apie kitą Moterų neaiškumas buvo: Kodėl 
Skyriaus vedėją, irgi jau vieni SJ° seimo dalyviai bu- 
senesnės kartos, tain pat čia YY suženklinti, o kiti 
gimusią ir prie VVaterbury ;As tok,° ženklelio
kalnuose augusią. buvusią Į neg?vau; 
panelę Prisevičiutę, dabar-* Klausui vieną malonios 
tinę “Naujienų” Moterų ^aizdos ponią : Ką reiškia 
Skyr. vedėja, Mrs. Norą si graži įskabėlė prie dau- 
Gugienę, kuri kartu vra ir ?eL10 krūtinių. Maloni mo- 
BALF generalinė sekretorė. jeris klausė manęs, aras 

(delegatas? Mano atsakv- 
Kadangi kalba eina apie mas buvo, kad nežinau. Nu- 

musų moterų dvasios vado-'stebo, bet visgi kupina man- 
ves. negaliu užmiršti ir tą dagumo tarė: “Atstovai, 
su lietuviška širdžia lietu- kurie turi tuos ženklelius, 
vaitę, kilusią iš gilių Alle- iie turi balsą, kurie neturi 
ghenv tarpkalniu ir aukštų- ženklelio — neturi balso.” 
jų Pennsvlvanijos kalnų Tai kas gi atsitiko, su ma- 
anglies distriktų, Mrs. Ko- nim ir mano balsu? Vos ne- 
ličienę. j senai ir aš traukiau kartu

BALF seimas buvo lietu- su visais Lietuva Tėvvnė 
viu moterų seimas. Čia mu- musų. dabar neturiu balso! 
sų sesės sulošė svarbią ro- Laukiu aiškumo, 
lę. Jeigu rasis galimvbės. Kur tai toli, tarpe tu mil- 
apie moten sioie veikloje žiniškų stulpu pasigirdo 
atliktus darbus pakalbėsim rustus balsas: Mes pradėjo-

ne?
iš viso

Del Tų Bėglių ir 
Išvietintų

Lietuvių komunistų spau
da ir kalbėtojai be paliovos 
dergia tuos bėglius (išvie- 
tintus) žmones. Komunistai 
sako, tie bėgliai nusikaltę 
Lietuvai! Bet jie juk bėgo 
ne nuo Lietuvos liaudies, o 
nuo rusų bolševikų okupa
cijos. Tai kam sakyti, kad 
tie bėgliai prasikaltę prieš 
Lietuvos liaudį?

Komunistai sako. kad 
bėgliai tarnavę okupan
tams naciams. Daleiskime 
kad iš tu bėglių galėjo būti 
vienas kitas vokiečių sim- 
i atikas. Bet komunistai ne
turi tiesos už tai juos smer
kti, nes komunistai juk pa
tys garbina svetimos vals
tybės vadus ir tų vadų pa
kalikus Lietuvoie. kaip. pa
vyzdžiui. Palecki ir pana
šius kvislingus. Smerkti na

nio pavojaus. Užsidegus na
mui žmogus šoka ir iš aukš
to žemyn, nore yra pavojaus 
užsimušti. Iš degamo laivo 
žmonės šoka i jurą. nore yra 
pavojaus nuskęsti ir t.t.

Visiems patriotingierns 
lietuviams abieji okupantai, 
ir naciai ir bolševikai, ly
giai grėsė ir buvo pavojin
gi. Bet bėgdami į Vokieti
ją lietuviai galėjo tikėtis pa
siekti anglų ir amerikiečių 
globos, o pasilikdami pas 
bolševikus, jiems joki pa
gelba nė iš kur negalėjo at
eiti.

Bolševikai prikaišioja 
bėgliams, kodėl jie negrįž
ta į Lietuvą. Sako. jei jie 
nėra prasikaltę, tai gali 
grįžti ir jiems nieko nebus.
Bet toks priekaištas yra la
bai keistas. Taip sakydami 
bolševikai tiktai nori užbo
vyti Amerikos lietuvius.
Pabėgusieji lietuviai geriau 
už mus žino. už kokius “pra
sikaltimus" bolševikai žmo
nes baudžia. Kuo buvo pra
sikaltę tie tūkstančiai lie
tuvių. kuriuo? bolševikai iš
trėmė į Sibirą? Desėtkus 
tūkstančių vynį ir motoru, 
seneliu ir vaikų sugrudo Į 
gyvulinius vagonus ir išve
žė i Sibirą. Nejaugi mūsiš
kiai komlvdemkai tiek yra Stebuklingos gyduolės kurios pa- 
Žiopli. kad jie nežino, iog naikina žilumą, plaukę slinkimą ir 
T • i ',,x> plai>kanas. Šias gyduoles privalėtųLietuvoje 'L ^spaitumu \e- tur^tl kiekvienas, kuriam žyla, slen

ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet 

Todėl priekaištas apie ne- "ėra dažai. Nėra nieko už jas ge-

Sm.

GRAŽIAUSIAS VAIKAS

Kaitą žvėrių karalius pa
skelbė visiems žvėrims duo
siąs dovaną tam, ka« turės 
gražiausią, jo nuomone, 
vaiką. Tarp kitų žvėrių at
ėjo ir beždžionė, nešdama 
ant rankų beplauk}, plokš- 
tanosį savo kūdikį. Visi, pa-| 
matę beždžionę, ėmė gar
džiai juoktis. Beždžionė pri
glaudė savo mažytį prie 
savęs ir tarė:

—Žvėrių karalius gali

z*. Trr.,
Toronto, Ont., Canada.

Nuo 17 metų ir toliau, nuo 140 
iki 150 svarų, šviesaus gymio, turi 
būt darbininkė ir gera virėja. Ra
šykit angliškai ar lietuviškai ir įde
kite savo fotografiją. 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 50 metų amžiaus 
našlys; norėčiau ir moteriškės apie 
tokio amžiaus, bet turi būt rimta, 
ramaus budo ir ne girtuoklė. Aš 
esu buvęs biznyje, turėjau ūkį ir 
mėgstu ramų gyvenimą, nerūkau ir 
negeriu svaigalų. Daugiau parašy
siu apie save per laišką. Prašyčiau 
prisiųsti ir savo atvaizdą. Ant juo

ŠamjKKJ plaut gaivą ........... 50
Vitaminai B Complex .. $2.75

ALEXANI)ER’S CO.,
414 W. Broad way,
So Boston 27, Mass.

Reumatiški Skausmai
Peksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. 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;

prašau nerašinėti. Paveikslą ga-l 4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
lėsiu sugrąžinti. (4$) 16-OZ $5.00. (29-7)

A. A. SINALIVAS, Į DEKENS OINTMENT CO.
157 St. John St.. Manchester, ConnJ P- O. Box 666. Newark 1, N. J.

NEBŪK ŽILAS

cių ir bolšerikų pakalikus
turi teisę visi patriotingiidama rusu kolonizacija? 
lietuviai, kuriems Lietuvos’ 
nepriklausomybė yra rrie 
širdies. Ir, kaip jau minė-

kitą karta. Dabar grįšime me šį seimą be maldos ir J iau, iei bėglių tarpe ir bu-
atgal į viešnamį, į tą tipiš- todėl musų visi čia kad ir.vo vienas kitas nacių sim- gantį tvartą
ką kambarį su daugeliu geriausi nuveikti darbai, patikas, tai tokius jau nubau bukiių Juozas.
stulpų, piliorių ir šulų. pro neturės vertės, nes neturės dė pats gyvenimas. Tik isi------------
kuriuos saulės spinduliai Dievo palaiminimo! Išgir- vaizduokime, ka reiškia ap- Remkit biznierių*, kurie
nešviete tūkstančiai dęs tokį halsą sujudau ir leisti savo kraštą ir basty- skelbiasi “Keleivyje.”

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovėa Lietusių Žmyčlv
grįžimą yra nerimtas. Tik 
tai avelės skverbiasi į dc

resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės ne
atidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. Jei
gu nebusite pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti.

Pastaba. Su orderiu sykiu siųskit 
ir pinigus, kitaip orderiai nebus iš
pildomi. (46)

FLORAI, HERB CO. .
Dept. 5

Bnx 305. Dept 5, Clinton, Indiana

t patingai dabartinė* krikščionybė* gadyr-.-)* kiekvienas turėtą 
perskaityt, naa tik tada galės aiškiai ac prasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, tnrl r7l poslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 OO: audimo apd.—11.25. Pinigus galima siųsti popierin; doleri 
avhs “Monev Orderi” Admaookit sekančiai-

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

I I t I
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

$ 17,000,000 Kovai Su
Paleistuvybės Ligomis

Sunku Įsivaizduoti, kiek norėją, jis nieko nelaukda-
Amerikoje yra išsiplatinu-, mas privalo kreiptis pas 
sios paleistuvybės ligos, gydytoją, kad ištirtų, ar is- 
švelniau vadinamos “vene- tikrųjų tokia liga yra. Jei-
ros ligomis." Federalinio 
Health Service apskaičiavi
mu, kasmet čia užsikrečia 
šitomis ligomis apie 1,500,- 
O00 vyru ir moterų, ir tik 
trečdalis jų išsigydo.

gu pasirodys, kad žmogus 
tikrai užsikrėtęs, ir kad li
ga da neisisenėjusi. gydy
tojas gali išgydyti ją i 4 
valandas, ičirkšdamas jam 
penicilino vaistų.

Federalinė ir atskirų vai- Jeigu kas neturi pinigų
stybių valdžios stengiasi 
kraštą nuo tos nelaimės ap
saugoti, bet tai sunki užduo
tis, nes didžiuma ligonių

gydytis pas privatų gydy
toją, tas gali nueiti į viešą 
kliniką, kuri paprastai ran
dasi kožname mieste. To

li. S. Health Service ap
skaičiuoja, kad sifiliu Ame
rikoje kasmet užsikrečia a- 
pie pusė miliono žmonių, o 
gonorėja gauna apie milio- 
nas gyventojų, ir kad tik 
apie trečdalis tų ligonių iš
sigydo. Vadinasi, prie senų 
ligonių kasmet prisideda a- 
pie 1,000.000 naujai užsi
krėtusių. Jie vaikščioja li
goti ir užkrečia kitus.

Kovai su tomis ligomis 
federalinė Jungtinių Vals
tijų valdžia dabar išleidžia 
per metus apie $17,000,000, 
ir prie to da milionus dole
rių kasmet išleidžia atski
ros valstijos. Daugely vals
tijų jau veikia įstatymas, 
kuris reikalauja, kad prieš 
susituokimą jaunavedžiai 
pristatytų vedybų biurui 
sveikatos liudymą nuo gy
dytojo. Be tokių liudymų 
neduodami leidimai santuo
kai.

Jis Turėjo 4 Pačias
Spartos miestelyje, Newsarmatijasi eit pas gydyto-, kias Įstaigas užlaiko vieti- 

jus. liga Įsisenėja ir paskuiniai sveikatos departamen- 
jau sunku ją nuveikti. į tai ir gydymas tenai nemo- 

Mes dedam ši straipsni; karnas.
tam, kad parodžius, kaip! Tai tiek apie gonorėją, 
lengva nuo tų ligų išsigy-1 Dabar klausimas, ką žmo 
dyti, ir koks baisus nuo jų | gus privalo daryti, jeigu se New Jersey vietose, 
pavojus, jeigu jos bus sle- 'jam pasirodytų, kad jis turi mnton i.«
piamos. Asmuo, kuris vaikš- sifilį?

Jersey valstijoj, policija su
ėmė tūlą Justą Barkeri už 
daugpatystę, nes paaiškėjo, 
kad jis turėjo vedęs 4 mo
teris ir užlaikė jas įvairio-

LEIVIS, 50. BOSTON

MONKI-BIZNIS SU MONKE

užkfės 
patirti. Kaip*
Moiikėi tas rbiznis” nelabai patinka.

- ■ -T—' ■

čios su tokia liga nesigydv- 
damas, gali būt suparali-

Tokiame atsitikime, jeigu 
žmogus turi pinigų, jam pa

žuotas, gali netekti proto ir tartina kreiptis Į privatų
galų gale numirti be laiko.

Daugiausia prasiplatinu
sių šitų ligų yra dvi: viena

gydytoją, kad ištirtų krau 
ją. Jeigu tas gydytojas pats 
negalės to padaryti, tai jis 
nurodys savo pacijentui at-jų vadinasi gonorėja, o ki- J v,,,.;to sakomingą įstaigą, kuri pa
darys kas reikia.

O jeigu žmogus pinigų 
neturi, tai jis privalo kreip-

.. m • v • - itis Į sveikatingumo centrą I—Gonorėja: Tai herai is- zi, ‘m.& (nealtn center) savo mies

tą — sifilis
Štai ką apie tas dvi ligas

sako U. S. Public Health 
Service:

gydyt reikia tik nuo kelių 
minučių iki 3 ar 4 valandų 
laiko. Gydymo būdas, tai 
—ičirkšti penicilino nuo

te arba apskrity. Tenai pa
darys reikalingą kraujo a- 
nalyzę ir nusiųs ligoninėn 
nuo 9 iki 14 dienų gydymo-vien° jki keturių kartų. Tąj si 

erah atlikti daktaras savo o-fise. arba klinikoj. 1 -Bet h^n,s P**"1
(Seniau gonorėjos gydy

mas tęsdavosi nuo savaitės 
iki 4 mėnesių. Ji būdavo gy
doma sidabro druskomis ir 
kitais lėtai veikiančiais vai- 
stais)

2—Sifilis: Toji liga, nors 
ne tiek prasiplatinusi, kaip 
gonorėja, bet daug pavo
jingesnė ir sunkiau duodasi 
gydoma. Jos pašalinimui iš 
žmogaus sistemos reikia nuo 
9 iki 14 dienų. Visą gydy
mosi laiką ligonis privalo 
būti ligoninėj, nes kas 3 
valandas - jam reikia leisti 
penicilino ir truputį aršeni
ko su bismuto doza. Vaistai 
čirškiami Į šlaunį.

(Seniau sifiliui iš žmo
gaus kraujo išvalyti reikė
davo nuo 18 iki 24 mėne
sių. Kol penicilinas nebuvo 
išrastas, ta liga buvo gydo
ma aršeniku ir bismutu).

Ką Reikia Daryti Pajutus 
Ligą?

Jei žmogus gauna nuo-Sr • 1 1 • • 1 • « — J •

pinigų, tai kaip jis galės li
goninėj gydytis nuo 9 iki 
14 dięnų? Argi ligoninė lai
kys jį nemokamai?

U. S. Health Service sa- 
i ko, kad Amerikoje yra 
daug bendrų (general) ir 
tam tikrų (special) ligoni
nių, kurios gydo tokias li-
gas nemokamai.

Ketvirtą moterį jis vedė 
tik keletą savaičių atgal 
Dumonto miestely ir šiomis 
dienomis dingo. Netrukus 
ji gavo nuo jo iš Spartos 
miestelio laišką, kad ji jo 
nejieškotų, nes jis nutaręs 
“pasidaryti sau galą.

Moteris padavė tą laišką 
policijai. Policija pradėjo 
tyrinėti ir nustatė, kad 
Spartoje tas Barkeris gyve
na su savo treciąja žmona, 
kurią jis vedė 1944 metais 
ir jau turi su ja sugyvenęs 
vienų metų mergaitę.

Iš surinktų policijos ži
nių išrodo, kad Barkeris 
gali būti lietuvis. Jo pirmu
tinis vardas — Justas — 
yra aiškiai lietuviškas, o 
pavardė Barker gali būti 
Barkus, Barkauskas, ar 
joms panaši.

Be to, jo pirmutinė žmo
na, kurią jis vedė 1933 me
tais, po tėvais vadinosi Ju- 
lia Raškauskaitė (Roskow- 
ski).

Antra jo žmona, paimta
Kovoje su paleistuvybės 

ligomis yra du svarbus da
lykai. būtent:

1. Kad asmuo, kuris yra 
tokia liga užsikrėtęs, kuo 
greičiausia nuvyktų pas gy
dytoją ir pradėtu gydytis, 
kad neužkrėstų kitų.

2. Svarbu susekti tą as
menį. nuo kurio ligonis sa
vo ligą gavo, ir taip pat 
svarbu surasti tą. kurį ar 
kurią jis pats galėjo užkrės
ti.

Jeigu vietiniai sveikatin
gumo organai gali tokius

. <1938 metais, po tėvais va-
dinosi Anna Zuidzus. Tai 
irgi aiškiai lietuviška pavar
dė, tik, matyt, truputį iš
kraipyta. Anna dabar gyve
na Lindeno miestely ir turi 
trejetą vaikų.

Barker, ar Barkus, dabar 
yra areštuotas už poligami-

KAIP 9 VYRAI KANKINO 
VIENĄ MERGAITĘ

Boxforde, netoli nuo Ha- 
verhill, Mass., buvo toks at
sitikimas: Pas vieną farme-

asmenis surasti, tai jie gali r! a*ėjo apdraskyta, suvel- 
paimti juos ištyrimui ir gy- ta- vos ^yya mergaite ir
dymui, kad negalėtų per

žiūrą, kad jis gali turėti go- duoti ligos kitiems.

GIMĖ “GELEŽINIUOSE PLAUČIUOSE99

gyva mergaitė 
verkdama papasakojo savo 
nelaimę. Aš. sako, esu iš 
Portlando, Me. Pareinant 
man vakare iš teatro, mane 
sučiupo du vyrai, įstūmė į 
automobilį, užėmė bumą ir 
atvežė į kažin kokią kempę 
netoli nuo čia. Tenai buvo 
da 7 vyrai ir visi jie pradė
jo mane kankinti

Per vieną naktį ji buvu
si išgėdinta 16 kartų.

Farmerys davė žinią po
licijai, kuri tuojau ir suė
mė 9 piktadarius. Visi jie 
esą jauni, tarp 16 ir 24 me
tų amžiaus. Mergaitė yra 16 
metų amžiaus. Policija nu
vežė ją ligoninėn, kur ji da
bar sunkiai serga.

"Keleivio” Knygos
DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

... , • u i Valgyt ir gert reikia dėl to, kadsako. kad nebuvo. Jeigu buvo.Į nepagalvoję* žmogų*,
kaipgi Nojus butų galėjęs su-jg^ ko . norJ~?
►. . v...... ...... „...i... im0KUg 8iip8Ut ir dėlko vienas mai

stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukrau*, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų ? Situos klausi
mu* suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mua. Kaina .. l&e.
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM
D-raa F. Matulaitis. Antra, peržiurė- 
sa ir papildyta laida. Kaina .. 2tc.

Mrs. R. Crutcher buvo patalpinta į “geležinius 
plaučius,” kad akstintų jos alsavimą, nes dėl paraly
žiaus buvo sukritę jos plaučiai. Būdama uždaryta tame 
aparate, ji pagimdė kūdikį. Ši nuotrauka parodo nau
jagimį ir jo motiną alsuojamam aparate. Tai buvo 
San Antonio ligoninėj, Texas valstijoj.

LIETUVOS PRISIKĖLIMAS
Vargingos tėvynės, vargingi vaikai,
Plačiai išsisklaidę po svetimą minią! 
Sudėsim mes dainą,—prabils mus vargai, 
Nušvis mus dangus, apsiniaukęs pilkai, 
Lengviau atsidusim Tėvynę priminę.

Sudėsim mes giesmę iš savo skriaudos,
Iš teisių po budelio kojų pamintų.
Iš sielvarte gimusio skausmo maldos,—
Ir kenčiančios širdys tą giesmę giedos. 
Kad gimtąją žemę atmintų.

Ne džiaugsmo garsais ta giesmė nuskambės. 
Ne skundais marinančio nusiminimo. 
Gaivinančios viltys joje suspindės! 
Ištrvškus iš sielų giliausios versmės,
Ji skelbs naują rytą ir prisikėlimą.

Vargingos Tėvynės, vargingi vaikai, 
Nekeikime savo skausmingo likimo! •
Mus kruvinos skriaudos ir dverus varmai* • • • “"T - "V - --CJ-Ir liūdinčiais kryžiais pasvirę kapai—
Tai sėkia šviesaus Lietuvos atgimimo.

Putinas.

i AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo. o moks
las sako 
tai
rinkti į kelias dienas visų veislių 
gyvenus, kurie gyvena išsimėtę po 
visų žemės kamuolį? Kaip jis ga
lėja tuos gyvūnus prastoj savo ar
koj sulaipinti? Iš kur ėmėsi tiek 
vandens, tad visų žeei; apsemtu? 
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 

. iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras- 
Į ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis
tų žmonės? šitie ir šimtai kitų 
klausimų, j 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 
laugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 

m., pusi. 63......................... 26c.

SOCIALIZMO TEORUa.
šis veikalas trumpais Ir aiškiai* 

laktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeista* kapitalizmas. Kaina 25c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusL 61..........25c.
\R ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knygai 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusL Kaina .. $1.25

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojant) politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta* 
ky. Kaina ............................... .. lša.
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ 
Labai įdomus senovės filosofų da-

leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščia* mo
kslą* arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusL ..................................... lOe.

DŽIAN BAMBOS STYC1AL 
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoria- 
tiški straipsniukai ir juokaL Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 25c
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturias kitos apysakos: (1) Na-
nisitikintis Vyras; (2) žydinti Gina; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nužu
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... Ile
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji_ gėrimai atsiliepia ių val

as yra arba tikisi kaaa nor» 
būti kūdikių tėvais, butmai turėtą
karna." Kas yra arba tikisi ka£ 
būti kūdikių tėvais, butmai t 
perskaityti šitą knygutę. Kaina 10c 

_ T . EILES IR STRAIPSNIAI.
SriSu, iK^Hr tt“kSi tu?di£ 28 grano* eiM“
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- daugybe straipsnių, juokų ir 
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.0C

MATERIALISTIŠKAS
i ISTORIJOS SUPRATIMAS.
’ ši knygelė aiškina proletariato fl- 
iizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ky 
<imdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
<iua, tai perskaityk šitą knygelę 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininke ma neapkai- 
nuojama. Kaina ....................... Me

Sugrįžk, Jaunyste
Sugrįžk, jaunyste numylėta,
Kviečiu dar kartą pas save!
Atskleiski rytą man saulėtą.
Ateik dienužėj, ne sapne.

Sugrižg. suteik naujas jėgas.
Be jų gyvent neįmanau,
Kaip be lietaus kad vysta žiedas,
Taip be tavęs aš pasenau.

į • .i .! . * • . • •• • ♦*u • -K
• j Mąstau ir jieškau, kaip išeiti

Iš tos keistos vaizdų buities,
Vienatvėj sunku man gyventi —

............. 0, kasgi ranką man išties?

Apvaikščiodama savo 70 metų gimtadienį spalių 26 d , aš 
šią dainelę skiriu visoms draugėms, sulaukusioms 70 m. amžiaus.

Anelė Liutkuvienė.

Policijos klausinėjama, nytoja buvo draugė Vikto- 
ji pasisakė esanti Miss Phy- rija šarkiunienė, pavyzdin- 
lis Hale, 26 metų amžiaus,'ga šeimininkė ir motina. Be 
iš Bostono. Ji dėvinti vyriš-’to, Mrs. Ruth Sharkey iške- 
kas drapanas dėl to, kad pė didelį ir skanų gimta 
taip esą lengviau gyventi ir J- ~
daugiau pinigų galima pa
sidaryti. Ji gyvenanti taip 
jau 14 metų.

SUĖMĖ MERGINĄ VY
RIŠKAI APSIRENGUSIĄ

Netoli nuo Bostono poli
cija sulaikė vieškeliu einant 
įtariamą vyriškį, pas kurį 
rado užtaisytą revolverį. 
Darant smulkesnę kratą 
pasirodė, kad tai ne vyras, 
bet mergina vyriškai apsi
rengusi.

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei

mrrrrrr > s nrm s rrrrva

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.
«
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daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Paikiai iliustruota. Kains 2fc-
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šrtuo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10e
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau 
jų, labai gražių ir juokingų monolo 
gų ir deklamacijų. Visokio- temos 
darbininkiškos, revoliucionieriškos 
tautiškos, humoristiškos ir laisvam* 
niškos. Visos skambios, visos rems 
Tinka visokiems apvaikšSojimams 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa 
gerinta laida. Kaina .................. tte
KUNIGŲ CELIBATAS.

*i knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istoriia 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ii 
Jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terį*, dukteris ir mylimosios nepa
pultų j tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Tovmsend For, D. D., su- 
tietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ........................................ 2#«
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl p» 
negali tikėti Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ..................................... S9r

KUR MŪSŲ BOČIAI 1 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir š>

yga parodo, kodėl taip manoms 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITE. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23...................... 19c.

“KeleiTU,” «3« Broadsray, 
S««th Boston. Ma««.

dienio keiksą, o Mrs. D. 
Šilk papuošė stalą gražiau
siomis gėlėmis.

. . . Kitos draugės man įtei-
Pohcija nugabeno ją į kė puikių dovanų šio 70 m.

gimtadienio proga. Dar ki
tos sveikino per laiškus ir 
atvirutes. Vakarėlio rengė
joms, dovanų pirkėjoms ir 
visoms, kurios šia proga 

1 mane sveikino per laiškus ir

Westboro valstijos ligoninę 
ištirti protą.

PADĖKA MANO 
DRAUGĖMS

SIELOS
BALSAI

Mano gimtadienio progaj «£»}*» - visoms tariu 
spalių 26 d., Bridgewatery nuosll<lų aciu. 
buvo suruoštas gražus va-i Anelė Liutkuvienė,
karėlis. Šio vakarėlio suma- Bridgewater, Mass.

0T KNYGA! Didysis Lietuviškas 
SAPNININKAS

Nauja, viri 300 nuslepiu knyga.į 
kanoje yra išaiškinta daugiau , 

kaip 5000 sapnų 1
Nustatyta kaina yra $2.00. bet, 
‘•Keleivio’’ skaitytojams tik $1.00g 

Užsakymus adresuokit taip: 
KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston 27,
Maso.

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 TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

Popieriniais apdarais $1.00
Audimo apdarais $1.25

Kiekvienas turėta paparttf *".’»*
Kiekvienas aasipšrkM tą_kuygą pwMiiaegs- PieigsA teriaem. 
dust “Meney Orderiu." Poptoriniua gaUma siųsti tiesiog papras 
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti »r “Keleiviu” »d 
rasą ir nepamirškit prllipyt u*3 centus markę.

|ę Ę Į ĮT | y Į S M
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Pamiršo
JUOKAS PRO ASARAS

Tikras Atsitikimas iš girdi, žinom mes tokius os-
Pabėgėlių Gyvenimo tus: gestapininkai ir esesi

ninkai, paskui Hitlerį kaip
Niekur, gal, lietuviams bitės į medų. Musų tautie- 

aplinkybėse taip palankiai tis nunuogino kairę ranką 
nesusidėjo, kaip Rupkinge- jr parodė, kad nieko nėra 
no kolonijoj: vienuose na- išdeginta.

—0 čia kas? — apsi
džiaugė vienas rudojo reži
mo atgailautojas.

—Čia buvo skiepai!—tei-

vlenuose na
muose tautinis komitetas su 
Raud. Kryžium, gretimuose 
— kalėjimas, o skersai gat
vės — okupacinės valdžios 
vyriausias tribunolas. Mu
sų tautiečiams nereikia
daug vaikščioti, visi jo rei
kalai atliekami čia pat.

Į tą koloniją nesenai at
sikraustė pagyvenęs DP, 
dar senojo kalendoriaus 
žmogus, vadinasi, mokėjo 
tiktai rusų ir lenkų kalbas, 
kurios vakarų Europai visiš
kai nereikalingos.

Taigi, vieną tamsų ru
dens vakarą, ar tai pasmil
kęs, ar šiaip jau išsiblaškęs 
tautietis sumaišė duris ir, 
užuot pasibeldęs i komite
tą, pasibeldė Į kalėjimo du
ris. Tur būt, nei vienos ki
tos įstaigos durys pasaulyje 
taip lengvai neatsidaro, 
kaip kalėjimo. Musų trem
tinį pačiupo už pakarpos ir 
įmetė į tamsiąją. Ant ryto
jaus atėjo pareigūnas su 
mašinėle ir jau norėjo nu
skusti galvą, bet kadangi 
naujasis kalinys buvo visiš
kai plikas, tai prižiūrėtojas 
jam tiktai numetė dryžuotą 
pižamą.

Po kavos trimitas visus 
nacius išvarė į kiemą. Pas
kui liepė išsirikiuoti ir vy
resnysis pagal sąrašą ėmė 
tikrinti pavardes. Patikri
nęs, padavė po kastuvą ir 
išvedė į darbus. O musų 
tautiečio pavardės niekas 
nešaukė.

—O tu ko čia maišaisi?— 
riktelėjo prižiūrėtojas.

1 nojo Kryžiaus buhalteris.
‘ Musų tautietis pamojavo su 
1 rankšluosčiu ir buhalteris 
pastebėjo. Jam net portfelis 
iškrito iš rankų. Gailestin-, 
gas buvo žmogus. Laisvės 
netekęs tautietis jam iš ke
lionių šį tą parveždavo: tai 
benzinką, tai akmenuką, 
tai vaikams lupinę armoni
kėlę. :

Rezultatai buvo greiti. 
Tą pačią dieną komitetas 
suėjo i kontaktą su kalėji
mo viršininku, kuris reikalą 
nukreipė. Į kanceliariją.

—Porotskeviėius? Tokio
i.ų . i . sąrašuose nėra, labai gaila, Girdi, j ieškokit kitui dur- pOna j i — pareiškė komite

tui raštinės vedėjas, užvož-ko rumbas. Aiškus gestapi
ninkas.

Kai būdavo kameroje ka
linių, nors tas gerai, kad 
nenuobodu. Gavę po cigare- 
tą, naciai tuoj nutilo ir po 
to ėmė girti auslenderį. Ta
čiau visiems išėjus į dar
bus, prasidėdavo moralinės 
kančios. Kad bent kas pa 
klaustų, už ką jis sėdi, kad 
nors virėjas biskį patardy
tų. Gal, paskui praneštų vy
resnybei, kad jis nekaltas 
ir visiškai be reikalo valgo 
duoną. Bet nič niekas, nė 
per nago juodimą, nesidomi 
juo. Iškrėtė visus kišenius, 
perskaitė visus pasenusius 
kelionių pažymėjimus, ta 
patybės dokumentus, kino 
bilietus, iš draugų gautus 
laiškus, nario mokesčių kvi
tus, karinės policijos pa
baudų lapelius.

Vieną kartą, netverdamas 
nuoboduliu, pasisiūlė iš
šluoti kamerą.

—Ką, ar nematai ant sie
nos šlavikų sąrašo? — su
riko prižiūrėtojas.

Tautietis matė ir atmin
tinai žino. bet jo pavardė 
nė ant vieno sąrašo nefi- 
guruoja. Pas virėją ir bul
vių skusti neįsiprašė, nors 
ir fundijo cigarečių. Nieko

damas knygas. — Štai, žiū
rėkite pro langą, visi kali
niai grįžta iš darbo. Dau
giau neturime.

Komitetas atydžiai aki 
mis perleido kolonas, bet i 
Porotskevičiaus nė vienasi 
narys nepastebėjo.

—Gal buhalteris tuo lai
ku buvo neblaiviame stovy 
—paabejojo vicepirminin
kas.

—Ne naujiena, ypač po 
to, kai gavo pirmąsias BAL- 
FO siuntas — pritarė sek 
retorius.

Ir komitetas grįžo per] 
kiemą į savo įstaigą. Buhal
teris žegnojosi, buvęs blai
vutėlis, nes ėjęs dalinti dra
bužių ir, jeigu kiek išgėręs, 
tai tik po dalybų. Komite
tas nutarė šiam reikalui 
duoti eigą.

KELEIVIS, SO. BOSTON
:___.šašam i > ' _ ssai

GENEROLAS EISENHOWER GRĮŽTA NAMO

Generolas Eisenhower visą mėnesį lankėsi Euro
poje ir tikrine Amerikos kariuomenę okupuotuose 
kraštuose. Dabar is grįžo namo. Eina kalbos, kad ge
nerolas greitu laiku apleis generalinio štabo viršininko
vietą ri bus pa .-kinas ambasadorių į Angliją.■ - - - - - -

Farmeriam Pasiskaityt
Nuostoliai iš Gaisru

Peniai metais visoje Ą- 
merikoje farmeriai turėjo 
185,000,000 dolerių nuosto
lių iš gaisrų. Dali tų nuosto
lių išlygino draudimas, bet 

niekada

-Ich niks naci.. - ban- kita ”eliko’tdienynldif:
----kurksoti ant narų irnas
svajoti apie komiteto prieš
kambarį, kur lyg bitės avi
lyje tautiečiai dalinasi įspū
džiais iš kelionių po toli
mas zonas, rūpinasi kulturi- 

jniais klausimais, svarstyda

dė aiškintis tautietis? Parei
gūnas sukomandavo:

—Marš į vidų!
Grįžo į kamerą, atsisėdo 

ant narų ir visiškai nusimi
nė. Aišku, sušaudvs. Neva- 
ro į darbus, nepriima patik-
nniman ir varinėja kaip su- « c ov '
nį. Ne taip, kaip visus pa
dorius kalinius. Laukia žiau 
raus tardymo, o paskui...

—Brr! — sudrebėjo ne
laimingasis Nemuno sūnūs. 
—Bloga gyventi viengun
giui, nėra kam rūpintis ten, 
laisvėje. Komitetas, aišku, 
mano, kad- išvažiavau pa- 
ępekuliuoti ir keletą mėne
sių nič niekas nepasigęs 
manęs. Sušaudys, o tada nė j

Amerikos Liet. Tarybos Memorandumas, 
Įteiktas Prez. Trumanui

Jei reikia pakeisti elekt
ros dratą, daryk tą išjun
gęs elektrą, žiūrėk, kad 
grindys butų sausos. Elekt
ros dratų nereikia “perkrau 
ti,’’ nes jei įkinkysi į dar
bą šviesą, elektrinį prosą, 
“tosterį” ir radio, dratas ga
li būti perkrautas ir “fiu-

(draudimas nieKaaa visų 
ir, jei galima, Į gaisro nuostolių nemalonu- 

artimiausiu laiku sušaukti j mų ir vargo negali išlygin- zas” sprogs arba dratai į- 
posėdį. ti. Yra aprokuota. kad kiek-į kais. Jei reikia dratą pra-

* — i—!--•-• — vieną valandą Amerikoje ilginti, tai niekada to drato
nekabink ant geležinių vi
nių ar prie vamzdžių. Ne-

pinigai ir kiek jų galės iš
keisti kiekvienas vargšas 
tremtinys.

Kartą neiškentęs, paėmė 
save į rankas ir paklausė 
pro vilkelį valdžios atstovą 
su raktais:

—Kada gi mane tardys?
—Palauk, kai ateis eilė...
—Tai leisk mane pas vy

riausybę !
—Draudžiama! — rikte-

Ant rytojaus kalėjimo 
raštininkas pamanė, kad 
gal, tikrai koks nepageidau
jamas gaivalas slapstosi su 
neaiškiais jo įstaigoje. Ir, 
nacius išvarius į darbą, per
ėjo per kameras. Ant naru 
kiūtėjo susigūžęs Porostke
vičius.

—Pavardė? — suriko.
—Porostk...
Pareigūnas patveręs mu

sų tautietį už pakarpos iš
metė pro duris j gatvę, kaip 
visiškai nereikalingą kalė
jimui žmogų.

Vakare Porostkevičius 
jau gėrė litrą su buhalte
riu.

—Tik tu manęs nepamir
šai! — bučiavosi išlaisvin
tasis su išlaisvintuoju, nes 
degtinė greit darė savo 
darbą nusilpusiame Porost- 
kevičiaus organizme.

Pdgis Andriušis.

«Atomgradas99

apygardos komitetas nieko į Įėjo raktininkas ir užtraukė 
nepadės. j vilkelį.

Tardvmas vis nesiskubi-j Baigiantis mėnesiui, kali
na. Darbo kolonos grįžo iš nius vedė į pirtį, iš kur lan- 
lauku, puolė prie bendro gelis eina gatvėn. Nusiren- 
stalo? Musu tautiečiui taip gęs, jis pažvelgė į laisvę, 
pat davė griežčių sriubos. Kaip tik tuo metu ėjo gatve 
Naciai ėmė lietuvį tardyti, jo geras prietelius, Raudo-

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metą 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kains........................................................ >1.00

KELEIVIS
G36 Broadvray, So. Boston. Mass.

sudega keturi farmų trobe
siai.

Insurance kompanijos sa- leisk vaikams “praktikuotis 
ko, 90% visu gaisru ant far-’su elektros dratais. Niekada 
mų galima‘butų išvengti,1 neliesk elektros prietaisų 
jei farmeriai butu atsarses- būdamas vonioje, 
ni. Siūloma “penkių punk- Atsargiai elgtis su elekt- 
tų programa” apsisaugoti ros laidais yra naudinga, 
nuo ugnies: 1) Pašalink iš Mažiau gausi sutrenkimų ir 
trobesių nereikalingus daik-jgali išvengti nuostoKų. 
tus, kurie lengvai pagauna į Farmerio Vaikas,
ugnį. 2) Aplink motorus ir

Washington, D. C. 
Oetober 29, 1946

The Honorable Harrv S. Truman,
President of the United States,
The White House, VVashington, D. C. t

; e i
Sir:

On July 23, 1940, when the Moscow Government was bring- 
ing to a elose its devious processes aimed at annexing the Baltic 
States, the Government of the "United States issued a statement, 
wherein it condemned the Russian predatory activities as viol- 
ating the eonvietions of the American People, as well as all the 
principles of eonduet among nations.

On Oetober 15, 1940, the late President. FrankHn D. Roose 
velt, receTved in audience a delegation of the Lithuanian Ameri
can Coancil. He declared that Lithuania had not lošt its inde- 
pendence and re-assured that delegation that Lithuania will be 
free again.

We believe, Mr. President, that you subscribe to the prin
ciples referred to above and generallv re-affirmed in your 1945 
Navy Dav Address and your recent statement to the United 
Nations General Assembly.

Reposing confidence i n your views, we appealed to you recent- 
ly, pleading for Justice for the Baltic States of Lithuania, Lat
via and Estonia. These three Progressive and peace-loving 
peoples had suffered untold hardships during the war. They 
are štili subjected to a hostile occupation by a recent Ally of 
the United States. They are enduring the most cruel persecu- 
tion. They are deprived of all human rights of free men. If the 
Russian Government is permitted to pursue its present policies 
of inhuman deportations, illegal mobilization for armed forces 
and slave labor, mass arrests and forcible Sovietization—within 
a short time there may be left būt uretehed remnants of once 
Progressive nations.

We are here today to plead before you in behalf of the 
Baltic Peoples whose sufferings are knoun to us perhaps better 
than to any other section of the population of this country.

We are here to ask you, most urgentlv. to re-affirm this 
country’s stand on Lithuania and the other Baltic States— 
Latvia and Estonia. And we ask you further to direct the pro- 
per agencies of this Government to initiate active efforts in 
helping to restore the sovereign rights, human freedom and 
self-govemment to Lithuania, Latvia and Estonia. Your re- 
assurance on this cause will re-invigorate the hopes of the op- 
pressed peoples that this great American Democracy will strive 
to effect justice. to honor its uar-time declarations of policy 
principles.

We thank you most sincerely for receiving us, and urish you 
good health and strength in the arduous and trying duties of 
your great Office.

Very respectfully yours,
The Lithuanian American Council.

Prie Baikalo ežero, Bu- 
riatų-Mongolų “respubliko
je” Rusijoje išaugo naujas 
miestas, vadinamas “Atom- 
grad.’’ Tame mieste Rusijos 
mokslininkai daro tyrinėji
mus ir bandymus su atomų 
energija ir su kosminiais 
spinduliais. Miestas yra at
skirtas nuo pasaulio, į jį ga
li patekti tiktai tie, kurie 
turi iš aukštosios valdžios 
leidimus. Mieste pastatyta 
visokių institutų, laborato
rijų. bandymo stočių. Ko
kius bandymus rusų (ir vo
kiečių) mokslininkai “Atom 
grade” daro. niekas neži
no. Bendrai apie Rusijos 
mokslininkų darbus tik tiek 
yra žinoma, kiek apie juos 
praneša rusų spauda.

Nesenai Stalinas sakė, 
kad Rusija neturi atominės 
bombos. Musų bolševikai 
čia Amerikoje visą laiką 
pasakojo, kad Rusija turi 
atominę bombą. Ar ji turi 
ar neturi, tą tik rusų dikta
torius žino. Kada tie dik
tatoriai nori “supuvusias” 
demokratijas pagąsdinti, 
jie sako, turime bombą. Ka 
da nori kreditų ar šiaip no
ri durnius užbovyti, jie sa
ko neturime bombos...

Tuo tarpu Atomgrade 
mokslininkai dirba. Rusija 
išleidžia penkis bilionus ru
blių mokslininkų tyrinėji
mams finansuoti. Atominio 
ginklavimosi lenktynės jau 
eina.

Kitus eieKiros pnėtalsUš 
dažnai apvalyk dulkes, vo
ratinklius ir arti nelaikyk 
jokių lengvai degamų daik
tų. 3) Gazoliną ir kitokias 
lengvai degamas medžia
gas laikyk metaliniuose in
duose ir, jei tik- yra galimy
bės, toliau nuo trobesių. 4) 
Patikrink, kad perkūnsar
gio dratas į žemę yra pri
jungtas prie perkūnsargio 
smaigalio. 5) Laikyk tvarko 
je stogus, kad vanduo ne
pasiektu šieno, šiaudų, nes 
iš šiaudų puvimo gali kilti 
gaisras.

Rudis ir Oras Gadina 
Mašinas

Fanuose yra naudojama 
daug visokių mašinų. Atėjo 
ruduo. Mašinos baigia dar
bą ir todėl laikas pagalvo
ti, kaip apsaugoti mašinas 
nuo jų didžiausių priešų. 
Jei mašinos paliekamos o- 
re, o ne pastogėj, tai jos dėl 
to genda. Dargi gerai iš
teptos ir apsaugotos nuo 
rudėjimo mašinos po atvi
ru dangum žiemą daug nu
kentės nuo rudėjimo. Tau
pus ūkininkas visokias ma
šinas turi laikyti, pastogėj.

Bet rudis pasiekia maši
nas ir pastogėje. Norint tik
rai apsaugoti nuo rudėjimo 
per žiemą, reikia jas prieš 
padedant žiemai į pastogę 
gerai nuvalyti ir ištepti su 
kokiu nors “Rust-ban” te
palu. Tą tepalą pavasarį 
lengva nuimti su kerosinu. 
Gerai apsaugotos mašinos 
nuo rudžių sutaupo farme- 
riui daug išlaidų; mašinas 
galima ilgiau naudoti ir 
mažos išlaidos apsaugoji
mui mašinų gerai apsimoka. 

Atsargiai su Elektra
Kas turi elektrą faunuo

se, tam prisieina būti ir 
“elektrišenu." Tai dratą 
reikia pataisyti, tai “fiuzas” 
pakeisti, tai naują lemputę 
prijungti. Keletas patarimų, 
kaip elgtis su elektra, gali 
būti naudinga atsiminti.

Kelnes Vyro 
Nepadaro,..

s

i

Coleshill teismas Anglijo
je praeitą savaitę sprendė 
keistą bylą. Panelė Irene 
Palmer prašė teismą panai
kinti jos vedybas su panele 
Eilėn May Young.

Buvo taip: Londono sto
tyje Irene susipažino su 
gražiu vaikinu, kurs Sakėsi 
esąs pa varde Young. Iš pa
žinties greitai gimė meilė, 
o iš meilės vedybos. Bet po 
vedybų pasirodė, kad tas 
Young yra ne vyras, bet 
“normališka moteris.”

Gavosi nei šis nei tas. 
Tris savaites panelė Irene 
gyveno su savo “vyru,” ki 
ris nešiojo kelnes ir rūkė 
pypkę, bet šiaip jau vyris-1 
kurnu nepasižymėjo. Ji nu-' 
ėjo pasiskųsti prokurorui, 
kad jos “vyras’’ nėra vyras. 
Daktaras patikrino “vyrą” 
ir rado, kad jis yra “norma
liška moteris.” Teismas da
vė toms panelėms perskyri
mą, o panelei Young dar 
pridėjo ir bausmės už suve
džiojimą.

Panelė Young aiškinasi, 
kad ji pradžioje norėjo tik 
pabaikauti, o paskui, kada 
Irene į ją įsimylėjo, ji ne
bežinojo, kaip nuo jos atsi 
kratyti. Ji bandė susižadė- 
jimą nutraukti, bet Irene 
grasino, kad ji nusižudys iš 
meilės., “Ir ką aš turėjau 
daryti?” — sako panelė 
Young — “turėjau ženvtis 
su ta pakvaišėle.”

maikio Tėvui po
PENKINĘ

Prisiuntė šie draugai: K. 
Motuzas iš New Haven, A. 
Barakauskas iš Philadelphi
jos (dvi prenumeratos), 
Bemice Young iš Brookly
no, John Petren iš Detroito.

“Keleivyie” naudinga yra 
daryti vi*okiuų biznio skel
bimu* ir pajiefltojimu*.

I^ionard Simutis, President 
William F. Laukaitis, Vice-President 
Dr. Pius Grigaitis, Secretary 
M. Vaidina. Treasurer.
Delegation Members:
John T. Zuris
Alexander C. Kumskis
John J. Grigalus
Wflliam T. Kvetkus
Stanley Michelson
Constantin R. Jurgela.

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiikinam* laikai It aplinkybes kada j Pasauij atėjo 
Knatus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus ėodi.a. 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS 11. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(S) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS m. Ar Jezua Kristus buvo Romos Katalikas?
EK IBIUS IV. Kaip profesorius Rr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas f indą mentalinę teologija, aiškino kokių 
•**™a valstybėje administracijos fonnų. Aiškindamas tas for- 

y™ pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip ttandUn yra romiškoje bažnyčioje.

Y* vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
SKYRIUS VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvnzv 

b popiežių prakeikimai.
8K YRIUS Vii. Romo* bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m 
FiHpinų revolioeija ir priežastys, kurios tų revoliocijų iššaukė 
Rorooa bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS Vili. Šiandieniais supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
kaygų, nes joje ras daag reikalingų dalykų ir senaaemt galės 
eeaipažfot ea vtaa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI. kuria turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam
sini mų plačios visuomenė*, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai. 
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 280 poslapių, didelio formato: apaudė aiški.
Aedisto viršeliais, grašiai sidabrinėm raidėm įapasMae kay- 

gea > aidas. KAINA 08.00.
Tvirtais popieres viršeliais, kalas 81.88.

Galima gaut pas autorių, sekančio adresu:
REV. M. VALAOKA, R. D. 8, DALTON PA

Taipgi galima gaut ta knygų noordyta kains Ir

‘'KELEIVIO” KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.636
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KAIP EINA IR KAS 
DAROMA ALT VAJUI 

PRAVESTI

ATEINANTI SEKMADIE
NI BALF ŠALPOS

VAKARIENĖ

ŽADA LEISTI NAUJĄ 
LAIKRAŠTI

CARE SIUNTINIAI 
VERTA SIŲSTI

Socialistų Metinė Vakarie
nė Gruodžio 8 dieną

, Išeina didelis ir įdomus 
i “Keleivio” kalendorius 1947

Vienas bostoniškis prida Kaip kasmet, taip ir šie- Rinkimų išvakarėse Bos- metams. Kaina 50c. Užsa- 
vė mums laišką gautą iš met Bostono socialistai ren- tono demokratų partijoj at- kymus su pinigais prašom 
Francijos nuo vieno pabė- gia savo metinę vakarienę, sirado plyšys. Dalis partijos ,
ffėlio. kurs cravn iš to hosto- Vakarienės ruošime dalv- žmnnin atvirai išėin m-ieš ••M**1 Keleivio adresu.

Bostono Demokratai 
Suskilo

Laukiama Daug svečių, Bus 
Dainų Programa

Ateinantį sekmadienį So. 
Bostono Lietuvių Šalpos 
Fondas rengia vakarienę 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
svetainėje, ant E streeto. 
Vakarienės pradžia 6 valan
dą. Visas pelnas iš vakarie
nės eis nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams šelpti.

Amerikos Lietuvių Tary
ba paskelbė vajų. Reikia .gelio, kurs gavo iš to bosto- Vakarienės 
sukelti Lietuvos vadavimo Į njškio CARE maisto paką. 
darbui -50,000 dol. Bosto- Pabėgėlis del to rašo:
no ir apylinkių lietuvių vi
suomenės darbuotojai rim-

Liet. Darbininkų Draugi-į tai susirūpino vajaus prave-

ruosime daly- žmonių atvirai išėjo prieš 
vauja LSS 60 ir 71 kuopos,'savo partijos kandidatus, 
o taip pat ir LDD 21 kuo- Curley ir M. Ward paskel

“Nuoširdžiai dėkoju sa-( pa. Šiemet vakarienė įvyks bė, kad jie stoja už repub- 
vo ir savo šeimos vardu už gruodžio 8 d., So. Bostone,: likonų kandidatą i guber-
turtingą siuntini, kurį prieš

jos centras praeitą sekma-įdimo reikalu. Bostonas ir i tris dienas gavau per vietos

DEKSNIO MOSTIS

“Keleivyje” dar yra ke
lios dėžutės po $1 Deksnio 
mosties. Kam reikia užeikit.

REIKIA VYRŲ

Lietuvių Piliečių Draugijos! natoriaus vietą, 
svetainėj.praeityje gerai pasidarba

vo, bet dabar stovime prieš 
itin didelį -darbą.

Vajaus Pradžia
Pirmos pastangos pini

gams sukelti jau padarytos. 
Spalių 13 d. ALT Bostono 
skyrius rengė pikniką Keis
tučio darže. Piknikas buvo 
rengtas ant greitųjų, bet vis
gi iš jo liko apie 230 dole
rių pelno, kurie eis į musų 
kvotą vajaus pinigams su
kelti.

Nepriklausomybės 
Komitetas

Ateinantį penktadienį, 
lapkričio 8 d. Lietuvos Ne
priklausomybės Komitetas 
Bostone šaukia visuomenės 
darbuotojų ir organizacijų 
atstovų positarimą. Posėdis 
įvyks pobažnytinėj svetai
nėj, W. Fifth St. Pradžia 8 
vai. vakare. Pasitarime bus 
aptartas klausimas, kaip 

.... suruošti Vasario 16-tos mi-
nė'^eSVatt^k.au- P™

simu duos įdomų atsakymą.
Daugelis žmonių nežino, 
kad apie trečdalis Ameri-

dienį darė savo posėdį ir 
tarėsi apie išleidimą drau
gijos nariams kultūrinio 
žurnalo. Nutarta tokį žur
nalą leisti kartą per 3 mė
nesius. Žurnalas žadama iš
leisti apie naujus metus, bet 
pirma dar LDD centras no
ri susižinoti su savo skyriais 
ir darbuotojais įvairiose ko
lonijose. Žurnalo vardas pa
liko galutinai nenutartas.dainųkapieogeramabUo šfimMnor? daugumas LDD centro 

įlinkės užtikrina, kati vaka- S-.'1"**? atgaivinti 
rienė bus gardžiai paga- ;Clį - ’ djnę. kun e-
minta. Po vakarienės eis 191a-Į6 metais o paskui 

l buvo leidžiama Brooklyne 
Liet. Darbininkų Draugijospasilinksminimas.

Visi lietuviai ir lietuvės 
kviečiami maloniai atsilan- 
kytCį tą vakarienę ir parem 
ti gerą darbą, o kartu visi 
turėsime progą smagiai lai
ką praleisti ir jaukiai tarp 
savųjų pasilinksminti.

Tad iki pasimatymo atei
nantį sekmadienį BALF va
karienėj !

Rengėjai.

Bostono Žydai Surinko 
$7,000,000

per 12 metų.

Ar Grįš Prohibicija?

Visi Amerkioj atsimena 
garsiuosius prohibicijos lai
kus. Dabar Massachusetts 
valstijoj balsuotojai turėjo 
pasisakyti, ar jie nori prohi-

koperatyvą. Tai kariškas 10 
dienų davinys. Ten buvo 
200 cigarečių, už kurias 
lengva gauti $8.50, buvo 2 
klgr. lašiniukų, kurių čia be 
8 dol. irgi nepirksi. Kiti 
dalykai irgi aukščiausios 
rūšies. Tad musų akimis žiu 
rint, turint 15 dolerių, gali
ma drąsiai mokėti. O kas 
‘įdomiausia,’ kad čia muiti
ninkai jau nebegali nagų 
prikišti...”

Tai geras liudijimas CA
RE siuntiniams. Dabar tie 
siuntiniai kainuoja tiktai 10 
dolerių. Kas tik nori pagel
bėti saviškiams pabėgė
liams, gali kreiptis į CARE 
organizaciją ir už 10 dole
rių pasiųsti naudingą mais
to paką. CARE adresas: 50j 
Broad St., New York 4, N. 
Y, '

Pakels Algas Miesto 
Darbininkams

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Korpora 
cijos programa ateinantį ne 
dėldienį iš W0RL stoties. 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryte. bus tokia:

1—Muzikantai: J. Shuri-

Bostono majoras pirma
dienį vakare paskelbė,, kad 
ateinančiais metais bus pa
keltos miesto tarnautojams 
ir darbininkams algos. 18. 
tūkstančių miesto tarnauto- (la, P. Itutti ir A. Shakalas.
jų ir darbininkų gaus ketu-1 2—Dain. Em. Burbulienė 
ris milionus dol. algų pake- ir Ona Savičiunienė.
limą, kad išlyginus gyveni
mo pabrangimą.

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.**

3—Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu- WORL Sta- 
tion, Lithuanian Program. 
Boston, Mass. S. Minkus.

“Daina” Ruošiasi 
Pasirodymui

Reikalingi tvirti vyrai, kurie 
galėtų dirbti prie “bailing pre
so” vilnoms rišt j 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 (-)

BORIS BEVERAGE CO.

Amerikos žydai buvo nu
tarę sukelti 100 milionų do
lerių savo tautiečiams Euro
poje gelbėti. Bostono žydų 
kvota buvo paskirta 5 mi- 
Iionai dolerių. Praeitą sek
madienį Bostono žydų ben
druomenės vadai paskelbė, 
kad Bostone surinkta $6.- 
778,827. arba vienas milio- 
nas ir 700 tūkstančių dole
rių daugiau, negu buvo nu
statyta kvota.

Žydų šalpos vajus pasi
sekė todel, kad visi žydai 
be išimčių dėjosi kiek kas 
galėjo prie pinigų sukėlimo. 
Jie gavo aukų ir iš krikš
čionių, kurie norėjo pagel 
bėti vargstantiems Europos 
žydams.

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos Susirinkimas

LDD 21-mos kuopos na
rių susirinkimas įvyksta šį 
penktadienį, lapkričio 8 d. 
Susirinkimo vieta Liet. Pi
liečių Draugijos svetainė, 
ant E St. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes reikės 
aptarti svarbius organizaci
jos reikalus. Prašome atsi
vesti draugu, kurie nori įs
toti į draugiją nariais. Pra
džia 8 vai. vakare.

Valdyba.

Rinkimai Bostone Praėjo 
Tvarkingai

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

Radijų, Radio-Fonografų, Elektrikinių ir Garinių 
Šildytuvų bet Kokiam Ruimui. Taipgi 

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

South Boston Radio Service Center
652 E. Broadvvay, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

Pereitą penktadienį adv. 
Bagočiaus ofiso patalpose 
įvyko “Dainos” draugijos 
susirinkimas, kur buvo pri
imta dar 10 naujų nariu ir 
nutarta suruošti keletą dai
nų ir muzikos vakarų. Visų 
pirma “Dainos” dainininkės 
pasirodys BALFo bankiete, 
kuris įvyks lapkričio 10 d.. 

~ . , <-• 16 vai. vakare, tai yra — šį
į tuvos vadavimo darbui pa- sekniadienį, So. Bostono 
remti. Suvažiavimas įvyks T.ioHivii, Sulai

ALT vajaus.
Draugijų Suvažiavimas

i i ... • , , Lapkričio 17 d. Bostone
o™.™1® Jų lr dabar yra iyyks Bostono ir apylinkių 

lietuviškų organizacijų su
važiavimas. kuriame svar- 

; biausais klausimas bus, 
i kaip organizuoti vajų Lie-

sausos.

Baisi Žmogžudystė 
Stonehame

Pirmadienį policija rado Lietuvių Piliečių Draugijos 
Stonehame viename name svetainėi. ant E St. Pradžia 
du užmuštus žmones. Lz-j] vai. visos draugijos, pa
mušta moteriške _1 metų, šabinės organizacijos, kliu- 
pavarde Lavman ir sveti- jr kitokios organizaci- 
mas \ynskis, E. \\ hitman. i jos vra kviečiamos atsiųsti 
26 metų. Žmogžudystė pa- sav0‘ atgtovus ir bendrai vi 
daryta moteriškės bute, ku sierųs pasitarti apie vajaus 

pravedimą. Jei kuri draugi
ja ir negavo laiško, visvien 
prašoma siųsti atstovus į 
suvažiavimą.

Musų Kvota
Massachusetts lietuviai, 

iei jie nori išpildyti savo 
kvotą, turėtų sukelti iki at
einančių metų vasario 16 d. 
apie 35.000 dolerių. Tiek 
mums išpultų sukelti pini
gų, iei norime, kad visi A- 
merikos lietuviai sukeltų 
250,000 doleriu. Ar galėsi
me tą padaryti? Tas pri
klausys nuo musų pastangų, 
nuo visų lietuvių supratimo

ro laivyne, jo žmona susi-1 ir nuo noro aukoti ir irody- 
draugavo su Whitman. Ka-lti darbais, o ne vien tik žo- 
da vyras grįžo, žmona ir to--džiais. kad trokštame lais- 
liau palaikė santykius su' vės musų tėvų kraštui Lie- 
Whitman. Dabar viskas pa-1 tuvai.
sibaigė didele nelaime. I Rep.

riame buvo 2 maži jos vai
kučiai. Policija apklausinė- 
ja moteriškės vyrą Layman 
del tos žmogžudystės aplin
kybių.

Pagal vėliausi policijos 
pranešimą, žmogžudystę pa
pildė Whitman. jis nušovė 
savo meilužę Mrs. Layman 
ir paskui pats nusišovė. Nu
žudytosios moteriškės vy
ras, sako, miegojęs tuo lai
ku. kada jo bute įvyko toji 
šiurpi nelaimė.

Visa ta kruvina istorija 
yra “karo vedybų” pasek
mė. Kol Layman buvo ka-

Lietuvių Salėj.
Vėliau bus pirmutinis

“Dainos” balsų koncertas 
su užkandžįais. o po to iau
ses» anieis koncertas. į ku
ri kviečiami keli artistai iš 
New Yorko.

“Dainos” susirinkimas bu 
vo labai gyvas ir jaukus.! 
Darbą užbaigus, adv. Ba-, 
gročius su ponia Bagočiene 
susirinkusius draugiškai pa
vaišino.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
BilukoitlSį dovini nk» «▼ iuva»

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
ri ausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. , (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS

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

West Roxbury, Mana.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nno 2 Iki 4

ir nno 7 iki 8

546 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1820

Massachusetts valstijoje 
rinkimai vyko ramiai. Susi
domėjimas balsuotojų dide
lis. “Žinovai” sako, kad mu
sų valstijoj balsuos 1.800,- 
000 balsuotojų. Musų vals
tijoj šalia kongresmonų, se
natorių. gubernatorius ir 
kitų pareigūnų rinkimų dar 
eina referendumo balsavi
mas del kelių svarbių klau
simų.

Sportas Namuose

Ateinančiais metais Bos
tono WHDH radio stotis, 
pagal susitarimą su sponso 
riais. Narraganset bravoru 
kompanija ir su Atlantic 
Refining Co. duos plačiu? 
reportažus iš sporto įvykių 
Naujojoj Anglijoj. Radio 
klausytojai galės sekti spor
to įvykius atsisėdę prie sa
vo radio aparatų. Raporta- 
žas bus duodamas iš visu 
didžiųjų sporte lygų žaidi
mų. _ _ _ _

KETVIRTIS & C0.
379 W. Broadvvay, So.

Tel. ŠOU 4649

Charaktorius...
yra labai svarbu padaryti sėkmingą Ale, 
taip, kaip individualui. PICKWICK su sa
vo nepalyginamu skoniu turi charaktorį, 
kuris atskiria jį nuo kitų visų Alės.

FICKWICK
"ALE that is ALETftAOC MARK RlttSTCTTO

12 Onoj Buteliuose Dabar Galima Gauti.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS) •

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniaia: 
nno 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St-, arto Central Bų. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrade.

Specializuoja Vyrišku organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrg ligaa

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4871

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
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 Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-1 
limas vietas.
Saujri priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
TcL SOUth Dostea 4614

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870
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