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Amerika Pasiruošusi Siųsti 
Kariuomenę į Graikiją

Jungtinės Tautos Siųs Komisiją Prižiūrėti Taiką Balka
nuose — Rusija ir Jos Vasalai Tam Priešinasi — Milži
niška Tautų Dauguma Eina su Amerika.

Stalinas ir Nemano 
Apie Karą

Anglų darbiečių delega
cija iš astuonių žmonių ap
lankė praeitą savaitę Rusi
jos diktatorių Staliną Kau
kaze ir Stalinas jiems pa
reiškė, kad jis ir nemano 
apie karą. Jis tikisi, kad 
skirtumai tarp Rusijos ir 
Amerikos bei Anglijos bus 
išlyginti, o jeigu Amerika ir 
Anglija nenori- tai Rusija 
gali ir be jų tvarkytis ir ga
li palaukti “kol jos (Ameri
ka ir Anglija) atgaus savo 
protą”.

Dėl šito Stalino pareiški
mo Washingtonas mano, 
kad žodžiai yra visai ne
svarbu. Svarbu yra, ar Sta
linas ves taikingą politiką, 
ar ne. “Taikių” žodžių dik
tatoriai niekada nesigaili.

Francijoj Generolo De Gaulle 
Partija Laimėjo Rinkimus

Visos Dešiniosios Partijos Eina su de Gaulle — Komuni
stai Grasina Generaliniu Streiku — Francija Stovi Kryž

kelėje.

Amerikos atstovai Jungti
nių Tautų seime iškėlė rei
kalavimą, kad J. T. Seimas 
išrinktų komisiją, kuriai bu
tų pavesta prižiūrėti taiką 
Graikijoj ir pridaboti, kad 
Albanija. Bulgarija ir Jugo
slavija nesiųstų kareivių i 
Graikiją kelti ten neramu
mus. •

Rusija tam siūlymui griež
tai priešinasi. Su Rusija 
kartu balsuoja nuo Rusijos 
priklausomos šalys, kaip 
Lenkija, čeehoslovakija ir 
kitos. Bet milžiniška tautų 
dauguma pasisakė už Ame
rikos siūlymą ir šį antradie
ni J. T. seimas balsuoja pa
siųsti priežiūros komisiją į 
Balkanus.

Amerikos atstovas H. V. 
Johnson pažadėjo, kad A- 
merika kooperuos su kito
mis Jungtinėmis Tautomis- 
kad apsaugojus Graikuos 
nepriklausomybę. Iš to da
roma išvada, kad Amerika, 
reikalui esant, siųs savo ka
riuomenę palaikyti tvarką 
Graikijoj jei pavojus Grai
kų os nepriklausomybei pa
didėtų. Vienaip ar kitaip, 
Amerika neleis, kad Rusija 
pavergtų Graikiją kaip ji 
pavergė kitas Balkanų ir 
Rytų Europos tautas.

Unija Nutarė Nebe
daryti Rekordų

Amerikos muzikantų uni
ja nutarė, kad tos unijos na
riai ateityje nebedarys mu
zikos plokštelių (rekordų). 
?vluzikantų unija sako, iš 
plokštelių darymo unijos 
nariai turi per metus 5 mi
lionus dolerių pajamų, bet 
plokštelės atima darbą mu
zikantams, todėl unijos na
riai mano, kad mjizikan- 
tams bus naudingiau- jei 
plokštelių gamyba bus su
laikyta.

NUŽUDĖ ŽMOGŲ, IŠ
PRIEVARTAVO MER

GAITĘ

Sekmadienio nakčia Dra- 
eut miestelio gyventojas E. 
Pare sėdėjo automobilyje 
su pažįstama mergaite M. 
Richards. kai ant jų užpuo
lė kitas automobilistas. Mu
štynėse E. Pare buvo nu
durtas su peiliu- o užpuoli
kas mergaitę nusivežė su sa
vim ir išprievartavo. Pirma
dieni policija surado už
puoliką. tūlą R. P. Davis iš 
Loveli. sužeistą jo automo
bilyje Lexingtone. Policija 
spėja, kad užpuolikas ban
dė nusižudyti, bet jis grei
čiausiai pagys.

GRAIKIJA UŽDARO KO
MUNISTŲ SPAUDĄ

Graikijos valdžia uždarė 
Atėnuose du komunistų lai
kraščius, kurie kurstė žmo
nes sukilti prieš valdžią. 
Valdžia sako, laikraščių 
uždarymas yra laikinas, kol 
bus nuramintas partizanų 
judėjimas Graikijos parabe
liuose

Amerikietė Pabėgo 
iš Rusų Vergijos

Amerikoj gimusi Irma 
Mohaupt, 22 metų mergai
tė, šias dienas atbėgo į ame
rikiečių okupuotą zoną Vo
kietijoj ir pasipasakojo, kad 
ji tris metus buvo Rusijoj 
vienoje koncentracijos sto
vykloj Ukrainoj. Iš stovyk
los ji kasdien buvo varoma 
į darbą dirbtuvėj. Prieš tris 
metus rusai ją suėmė ir iš
vežė į vergiją iš Jugoslavi
jos, kur ji gyveno su savo 
tėvu. Tėvą jos partizanai 
nušovė. Jai pavyko pabėgti 
todėl, kad ji papirko du la
gerio prižiūrėtojus, kurie ją 
išleido, o paskui ji iš Ukrai
nos slaptai atbėgo į Vokie
tiją.

SAKO, J. BYRNES “KA
RO KURSTYTOJAS”

Maskvos “Pravda” rašo- 
kad buvęs Amerikos valsty
bės sekretorius. James F. 
Byrnes, esąs “karo kurstyto
jas” ir “netikęs diploma
tas”. Apie Amerikos preky
bos sekretorių W. A. Harri- 
man, buvusį Amerikos am
basadorių Maskvoje, “Prav
da” sako. kad jis nori būti 
“Amerikos impelializmo va
das”. Maskvos užsipuolimai 
prieš J. Byrnes daromi dėl 
jo naujai paskelbtos knygos 
“Frankly Speaking”.

MIRĖ RAŠYTOJAS
BALYS SRUOGA

Vilniuje spalių 19 d. mirė 
rašytojas Balys Sruoga, su
laukęs 51 metų amžiaus, 

j Per karą rašytojas Sruoga 
I buvo išvežtas į koncentraci- 
Ijos stovyklą Stutthofe, kur 
Į per kelis mėnesius buvo bai
siai kankinamas. Paleistas 
iš konclagerio rašytojas grį
žo Lietuvon.

Balys Sruoga yra parašęs 
daug veikalų, jis rašė eiles, 
dramas ir buvo rasų litera
tūros žinomas.

FLORIDOJ SIAUTĖ NAUJA AUDRA
i.'. ' -į'?'.'' ■ ::'sx■ .......... -

Iš antro karto Floridą užpuolė trumpa- bet labai stipri audra, kuri ir vėl pri
darė daug nuostolių. Du žmonės audroje buvo užmušti, o 2,000 paliko be pa
stogės. Paveiksle matyti audros suardytas Cabana Club pastatas prie Atlan
to vandenyno. i

Tolima Šiaurė Gerai Dėl Sausros Kilo 
Saugoma Daug Gaisrų

Amerikos armijos vado
vybė praneša- kad per išti
sus metus karo aviacija ir 
armija darė pratimus Alas
kos ir Kanados šiaurėje ir 
dabar jau turi užtenkamai 
patyrimo dėl kovos sąlygų 
šiaurės speiguose. Armijos 
vadovybė sako. Amerikos 
šiaurė yra gerai saugoma ir 
per šiaurės ašigalį negali į 
Ameriką atskristi nė vienas 
orlaivis nepastebėtas.

Per metus laiko lakūnai 
ir kareiviai įprato į šiaurės 
sąlygas ir sako, ten galima 
gyventi ir galima skraidyti 
žiemą ir vasarą.

TYRINĖJA HOLYWOO- 
DO FILMŲ GAMINTOJUS

Kongreso komisija, kuri 
tyrinėja “neamerikoniškas 
organizacijas’’ pradėjo ap
klausinėti Holywoodo fil
mų gamintojus apie komu
nistų įtaką mūviu gamybo
je. Trys žymus filmų gamin
tojai. pasigyrė kongreso ko
misijai, kad jie esą labai 
geri amerikonai ir stengiasi 
neįleisti komunistinių įdėjų 
į gaminamus filmus. War- 
ner Brothers gamyklos at
stovas. J. L. Warner. aiški
no. kodėl jis pagamino per 
karą šlykštų propagandos 
filmą “Mission to Moscow”. 
Jis sakosi norėjęs “paremti 
karo pastangas”.

GROMYKO VADINA 
AMERIKĄ ‘DIKTATORIŲ’

Rusijos atstovas Jungti
nėse Tautose, A. Gromyko, 
apšaukė Ameriką “ditato- 
riu” ir davė suprasti, kad 
Rusija ir jos pajungti kraš
tai boikotuos Amerikos siū
lomą įkurti “mažąjį UN sei
melį”, arba Jungtinių Tau
tų seimo nuolatinę komisiją, 
kuri turėtų prižiūrėti taiką.

TYČIOJASI IŠ EISEN- 
HOWERIO

Sovietų ' “Literaturnaia 
Gazieta” įdėjo generolo Ei- 
senhowerio karikatūrą, kur 
Amerikos armijos vadas 
nupieštas- kaipo virėjas. Jis 
maišo puodą, kuriame su
dėta “agresija. atominis 
šantažas (blackmail) ir in
trigos”.

Nepaprastai sausas ir 
kaistas raduo, lapams nuo 
medžiu krentant DadidinoT -- ----- ~T-
gaisrų pavojų giriose. Nau
jojoje Anglijoj daugelyje 
vietų giriose kilo dideli 
gaisrai, kuriuos sunku užge
sinti. W. Falmouth- Mass. 
baptistų bažnyčios kunigas 
Paul J. West pirmadienį pa-' 
vakarėj sukvietė savo para
pijoms ir su jais kartu mel-: 

(dėsi. kad užeitų stiprus lie
tus ir užgesintų girių gaiš-, 
ras, kurie siaučia aplink W. 
Falmouth. Massachusetts ir 

! Maine valstijose buvo kilę 
virš 200 gaisrų giriose, bet 
daugumas jų pavyko užge
sinti. Daugelis girių yra už-j 
dalytos keleiviams, kad ne
atsargus pypkoriai nesukel
tų gaisrų. Medžiojimo se-
'znnoc Izoi Vfir otirlofoczonas kai kur liko atidėtas 
dėl tos pačios priežasties. 
Nuostoliai iš gaisrų yra la
bai dideli.

Darbininkai Ui Mar
shallo Planą

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija San Fran
cisco mieste ir CIO unijų 
konvencija Bostone pasisa
kė už Marshallo planą ir už 
davimą pagalbos Europos 
tautoms. Bostone CIO unijų 
konvencijoj kalbėjo valsty
bės sekretorius G. C. Mar
shall ir po jo kalbos kon
vencijos dalyviai karštai 
jam pritarė ir priėmė nuta
rimą už Marshall plano 
vykdymą.

Marshallo planas randa 
vis daugiau pritarimo Ame
rikos visuomenėj ir kongre- 
įse. Daugelis kongresmonų 
ir senatorių, kurie lankėsi 
Europoje, grįžo įsitikinę, 
kad Europai yra reikalinga 
greita pagalba.

FRANCIJA GAVO $1C4- 
150-000 AUKSO

Padalijant iš nacių atim
tą auksą, kurį vokiečiai su
plėšė ir suvogė okupuotuose 
kraštuose per karą. Franci
jai buvo paskiria 104 milio
nai dolerių. Olandijai buvo 
paskirta 40 milionų. Austri
jai — 29 milionai ir Italijai 
pripažinta 4 milionai.

Amerika Gali Padė
ti Europai

Vidaus sekretorius Julius 
A. Krug padarė platų pra
nešimą prezidentui Trama- 
nui apie Amerikos išteklius 
ir pagalbą Europai. Vidaus 
sekretorius sako, Amerika 
gali duoti Europai žymią 
pagalbą visai nepakenkda
ma Amerikos žmonių ger
būviui. bet dėlto Amerikos 
valdžia ir visuomenė turi 
prisilaikyti didelio taupu
mo. Amerika gali šiais me
tais pasiųsti 200 milionų 
bušelių kviečių daugiau į 
Europą, negu pasiuntė per
nai, bet reikės mažiau kvie
čių sušerti galvijams ir tau
pyti duoną.

NUVERTĖ MOTERŲ 
VALDŽIĄ

Francijos miestely Eche- 
gey iki šiolei valdė moterys. 
Jos turėjo visas vietas savi
valdybėje ir moteris buvo 
miestelio majoras. Praeito 
sekmadienio rinkim u o s e 
balsuotojai nuvertė moterų 
valdžią ir į miestelio valdy
bą išrinko tiktai vyras. Pa
šalinta miestelio viršininkė. 
Madeleine Ainoc, sako, jog 
“pasaulyje nėra teisybės”.

AMERIKOS ORO PAJĖ
GOS PARUOŠTOS

Amerikos karo aviacijos 
viršininkas generolas C. A. 
Spaatz pasakė spaudai, kad 
Amerikos oro pajėgos yra 
paruoštos kiekvienu metu 
stoti į kovą. Jis sako, didieji 
Amerikos bomberiai gali 
pasiekti visas žemės kamuo
lio vietas ir karo orlaiviai 
vienaip vien yra gerinami ir 
pratinasi kovoti prieš sub- 
marinus.

ARABAI PASKYRĖ VY
RIAUSIĄ VADĄ

Arabų valstybės skelbia- 
kad jos paskyrė vieną vy
riausią karišką vadą. kurs 
vadovaus visų arabų valsty
bių kariuomenei prie Pales
tinos sienų. Tuo vadu liko 
paskirtas Irako buvęs mi
nisterių pirmininkas, Taha 
Hashimi. Arabai sako, jie 
tuoj pat gali sukelti prieš 
Palestinos žydus 230,000 
kareivių.

Lenkija Buvo Išduo
ta Jaltoje

Massachusetts gubernato
riaus vietininkas Arthur W. 
Coolidge sekmadienį kalbė
jo lenkų sušauktame masi
niame mitinge Bostone ir 
sakė, kad Jaltoje Amerika 
ir Anglija išdavė Lenkiją 
rusams. Lenkų kariuomenė 
padėjo aliantams kautis Af
rikoje- Italijoje ir Francuzi- 
joje. o kada karas pasibai
gė tai lenkų kareiviai pa
matė. jog rusai pavogė jų 
tėvynę. A. W. Coolidge sa
kė, Lenkija šiandien yra 
valdoma Maskvos liokajų, 
kurie laikosi valdžioje 
prieš lenkų tautos valią. Už 
Lenkiją šiandien kalba ir 
turi kalbėti Amerikos len
kai.

A. Coolidge kalbėjo len
kų Suruoštame Kazimiero 
Pulaskio minėjime. K. Pu- 
laskis padėjo amerikiečiams' 
iškovoti jų nepriklausomy
bę ir žuvo už Amerikos lais
vę.

AREŠTAVO AMERIKOS 
KONSULATO TAR

NAUTOJĄ

Lenkų policija Varšuvoje J 
areštavo vieną Amerikos 
konsulato tarnautoją. Ame
rikos pilietę Wandą Sgoką, 
ir penkias valandas ją žiau
riai tardė ir mušė. Lenkų 
policija taip pat suėmė ir 
vieną Anglijos konsulato 
tarnautoją Varšuvoje ir dar 
jo nepaleido.

350 ARMĖNŲ VYKSTA 
RUSIJON

Virš trijų šimtų armėnų 
kilmės amerikiečių iš Bosto
no ir apielinkių lapkričio 
pirmą dieną išvažiuoja iš 
Amerikos į Rusiją, kur jie 
tikisi apsigyventi Sovietų 
Armėnijoj už Kaukazo.

Išvykstančių tarpe daugu
mas yra ateivių, bet yra ir 
Amerikoj gimusių ir augu
sių armėnų- kurie tikisi įsi
kurti savo tėvų krašte. Rusi
jos valdžia pareikalavo, 
kad visi vykstantieji į Ar
mėniją atsisakytų nuo Ame
rikos pilietybės ir todėl nė 
vienas iš jų nebegalės grįž
ai, jei jam nepatiks sovie- 
iškoj Armėnijoj.

GAISRAS KASYKLOJE 
NUODIJA GYVEN

TOJUS

Mont Carmel. Pa. kilo gais
ras vienoje apleistoje ang
lių kasykloje. Sako. vaikai 
padegė tą kasyklą, o dabar 
visi Mont Carmel gyvento
jai dėlto kenčia. Iš degan
čios mainos veržiasi durnai 
ir siera ir nuodija visą apie- 
linkę. Nei Mont Carmel 
miestas nei Pennsvlvaniios 
valstija sako neturi pinigų 
gaisrai užgesinti. Mont Car
mel mieste gyvena nemažai 
lietuvių mainerių.

Praeitą sekmadienį Fran
cijoj įvyko savivaldybių rin
kimai. Buvo renkamos mies
tų ir kaimų savivaldybės. 
Tuose rinkimuose pirmą 
kartą dalyvavo generolo de 
Gaulle vedamas “Francuzų 
Tautos Sąjūdis”, kurs buvo 
pradėtas organizuoti prieš 
šešius mėnesius.

Rinkimuose dalyvavo apie 
25 milionus balsuotojų ir 
naujoji generolo de Gaulle 
partija surinko apie 40 nuo
šimčių visų balsų. Kai kurie 
didieji miestai, kaip Pary
žius. Marselis ir kiti, balsa
vo daugumoje už de Gaulle 
partiją ir naujoji partija 
perima tų miestų valdymą.

Generolo de Gaulle parti
ja skelbia griežčiausią kovą 
prieš komunistus ir tuo Šu
kiu patraukė į savo eiles vi- 
ąų dešiniųjų „ ir vidurinių 
grupių šalininkus. Komuni
stų partija rinkimuose su
rinko apie 28 nuoš. balsų, o 
socialistų partija gavo 19 
nuoš. balsų. Visos kitos 
partijos ištirpo de Gaulle 
partijoj. Komunistų parti
jos įtaka pereituose rinki
muose ne daug ką sumažė
jo. bet komunistų priešinin
kai apsivienijo į vieną gru
pę ir ypatingai beveik visi 
katalikų grupės šalininkai 
nubėgo pas de Gaulle.

Dar per ankstį sakyti, 
kad Francija stovi pilietinio 
karo išvakarėse. Bet nėra 
abejonės- kad Francijoj eis 
didelės kovos iki įvyks 
griežtesnis persilaužimas vi
suomenėje. Komunistai yra 
stiprus tuo, kad vadovauja 
darbininkų unijoms ir strei
kais bei kitokiais neramu
mais trukdo Francijos eko
nominį atsistatymą. Ypa
tingai komunistai priešinasi 
“Marshallo plano” idėjai, 
jie sako. jei Francija ims iš 
Amerikos maistą ir kitokią 
pagalbą, tai ji ir politiniai 
palinks į Ameriką, o ne į 
Rusiją.

Tuoj po rinkimų Franci
jos komunistai grasina su
kelti krašte generalinį strei
ką ir paraližuoti visą krašto 
ūkio gyvenimą.
RUSIJA REMIA KINIJOS 

KOMUNISTUS

Australietis žurnalistas 
Keon turėjo progos per še
šius mėnesius lankytis Kini
jos komunistų valdomoj te
ritorijoj ir jis sako. Rusija 
siunčia Kinijos komunis
tams ginklų ir kitokios pa
galbos. Amerika abejoia ar 
nadėti Kinijai kariauti ar 
ne, o Rusija visai neabejo
dama padeda Kinijos ko
munistams.

GRĮŽTA namo 
BIKINI GYVENTOJAI

1946 metų vasarą visi Bi
kini salų gyventojai buvo iš
kelti iš savo gyvenamų vie
tų. nes karo laivynas prie tų 
salų sprogdino atomines 
bombas. Dabar Bikini salų 
gyventojai grąžinami namo. 
nes salose jau nebėra žmo
nėms pavojaus gyventi
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KAS SKIRIA RUSIJĄ skelbia kovą prieš socialis-* 
IR AMERIKĄ? tus!

“C. S. Monitor’ 
šešius klausimus, 
sprendimas ar neišsprendi-

išvardija DEVINKĖ MANEVRUOJA 
kurių iš-

Nesenai tautininkų spau- 
mas lems Rusijos ir Ameri- da skelbė kad trys tautinin

kų grupės (misionieriai, va
duotojai ir centrininkai) 
nutarė dėtis prie Amerikos 
Lietuvių Tarybos “ketvirta
dalio teisėmis”.

Tautininkai padarė nuta
rimą- išrinko “devinkę” de
ryboms vesti ir kada įvyko 
Amerikos Lietuvių Suvažia
vimas, tai pasirodė, kad jie 
į A. L. Tarybą visai nesi
kreipė dėl to “prisidėjimo”. 
Pasirodo, kad jie tik VLI
K-o įgaliotiniui davę savo 
sutikimą...

VLIK-o įgaliotinis apie 
tai pranešė A. L. Tarybai ir 
sakė. kad tautininkai nori 
gauti pakvietimą iš A. L. 
Taiybos. o dar geriau butų. 
jei jie gautų pakvietimą 
“tartis” iš atskirų grupių 
(socialistų, katalikų ir san- 
dariečių).

Sutinka dėtis- bet nori 
gauti pakvietimą, kad kas 
nepamanytų, jog jie patys 
siūlosi į vienybę. Sutinka 
“tartis”, bet nesiūlo tartis, 
o tik prašo pakvietimo į pa
sitarimą. Kas tai—fanaberi
ja ar klounų politikieriavi- 
mas?

Nenorime mes būti pra
našais, bet. atrodo, kad iš 
tų vienybės piršlybų nieko! 
neišeis. Nei
vienybės nori

kos ateities santykius. Tie 
klausimai yra:

1. Ar Rusija atsisakys pri
tarti atominės energijos ga
mybos internaeionalizavimui ir 
griežtai kontrolei ? Atrodo, 
kad vilties susitarti yra labai 
mažai.
2. Ar Rusija trukdys ir atei

tyje keturių didžiųjų pastan
gas surašyti taikos sąlygas 
Vokietijai ir Austrijai? Dar 
vienas bandymas susitarti dėl 
to klausimo bus daromas atei
nančio mėnesio gale Londone.

3. Ar Rusija, nesusitardama 
su Amerika dėl Korėjos nepri
klausomybės, leis Jungtinėms 
Tautoms prižiūrėti Korėjos 
evakuaciją ir jos nepriklauso
mybės atstatymą?

4. Ar Rusija sutiks daly
vauti surašyme taikos sąlygų 
Japonijai be veto teisės.

5. Ar Rusija per savo sate
litus — Jugoslaviją. Bulgariją 
ir Albaniją — sabotuos ir at
eityje Jungtinių Tautų pa
stangas palaikyt taiką ir tvar
ką Graikijos pakraščiuose?

6. Ar Rusija padės vykinti 
Jungtinių Tautų nutarimą pa
dalyti Palestiną ?

Tokie klausimai stovi 
diplomatinių derybų darbų 
tvarkoje. Prie jų prisideda 
Rytų Europos tautų likimas, 
Kinijos likimas, Francijos ir 
Italiios demokratijų išlar-------v •
kymas ir daug kitų skirtu
mų. Tų skirtumų išlygini
mas yra galimas tiktai vie
nai ar kitai šaliai padarius

KELEIviS, S O. BOSTON

IWO JIMA AERODROMAS PO AUDROS

Pagarsėjusioj per karą saloje Iwo Jima smarki audra (taifūnas) pridarė dide
lius nuostolius gyventojams ir kariškiems įrengimams. Paveiksle matyti, 
kaip atrodo audros suardytas aerodromo bokštas, iš kurio buvo kontroliuoja
mas orlaivių pakilimas ir nusileidimas.

Kas Savaite
i Kada rusai žurnalistai 
bandė užginčyti Laskio 
tvirtinimus suvažiavimo da

Taip jie vadavo Lietuvą
Amerikos lietuviai tauti

ninkai turi budingą “trai- . ... . , ...»<••• i v., lyviai eme kvatoti,
t* Qaiunol’ ir T-mtinin To užteko. Stalino 

ku°Cenna lės” žibintojai uždarė sa-
Tai smetonizmo palaikai. ™ a™onikas.

Visą laiką jie puolė Ameri- Jų “kultūros centras” 
kos Lietuvių Tarybą; visą Amerikos komunistai vėl 
laiką iie gyrėsi savo darbais■ pasišovė naivių žmonių ki- 
“tėvynės gerovei”. Bet— šenius tuštinti.

Washingtone įvyko Ame-] Jie prašo aukų, jie siūlo 
rikos Lietuvių Tarybos su-! pirkti Šerus staliniškos “kul- 
važiavimas, kuriame daly- turos centrui” nupirkti, 
vavo ir Vyliausio Lietuvai Ir atsiras neišmanėlių, 
Išlaisvinti Komiteto (VLI- kurie aukos ir pirks jų šė- 
K-o) atstovas. Jis pasakė: rus. Tegul, juk yra sakoma.

Su Amerikos lietuvių tau- kad “paiką ir bažnyčioje 
tininkų “Misija” VLIK-as muša”... 
neturi jokių ryšių ir nėra Bet tai rodo ir kitą daly- 
gavęs iš jos nei vieno cen- ką. Maskvos garbintojai ne
to... tikri dėl savo ateities. Jie

Tai budinga. Buvo daug bijo netekt jau turimų guž- 
pasigyrimo “tėvynės gero- tų ir todėl bando sukt ki- 
vei” ir — “nei vieno cento”-tas. neva kultūros gūžtas, 
jos laisvinimui iš bolševikų Išmintingi žmonės nesi- 
nevalios! _ duos apgaunami. O paikšai
Vadovas Biržiška Jį? kimba ant Mas-

Lietuvių Darbininkų Drau- kv.<* kvislingų meškeres. Su 
gijos žurnalas “Darbas” tu- ^als a Bopeless ease. 
ri naują bendradarbį—Vac- Be Ne Lux 
lovą Biržišką brolį Mykolo Europos diplomatų žody- 
Biržiškos. ~ nas turi naują žodį—“Be-

Vaclovas gyvena tremty-į nelux”. Jei norit, galit sila- 
je. Jis rašo apie pirmą lie- boti ir šitaip: Be Ne Lux. 
tuvių knygą Amerikoje. Jo Jis reiškia: Belgiją. Olan- 
raštas bus įdėtas į “Darbo”'dija (Netherlands), Luk- 
trečią numerį. semburgas. ,

Tos trys valstybės nese
nai pasirašė naują sutartį— 
muitų unijos sutartį.

Europos valstybių vyrai 
dideliu susidomėjimu seka 
“Benelux” veiklą. Kai kurie 
dagi sako, kad tai esanti 
užmazga Europos Jungti-
ii-iii? t V T7vmc.

Galimas daiktas, muitų 
sienos vargino ir šiandien

“sau-

i diktatūros. Anglijos socia- 
! listai valdo su Anglijos dar- 
įbo žmonių pritarimu. Ang
lija yra pavyzdys demokra- 

galima kalbėti apie tus miestus ir duos visiems-tiško kelio i socializmą. O 
“ekonominį krizį” Anglijo- Anglijos gyventojams pi- * jei toks kelias yra galimas 
je? Atrodo, kad ne. i gius ir patogius butus. Iš jų [ir geras, tai bolševizmas

Paprastai ekonominis kri-(buvo laukiamu kad jie iš-jyia šunkelis kurs veda į

Apie Anglijos Krizį
Ar

zis reiškia.
neturi užtenkamai užsaky
mų. Krizio laike darbai su
mažėja. atsiranda bedarbių, 
pagamintų prekių negalima 
parduoti.

. . Anglijoje tokio krizio vi- 
smetoniniai;saj nėra. Visos Anglijos

.. ., . Hei, ,nie^°' dirbtuvės dirba išsijuosu-
jiems tiK rupi pasireklamuo- sios. Joms trūksta darbi-
ti ir nacriiriinti !_;_i  t i____ n„ i_" -- ~-----—...— -ninKų, iruKSta anglių ir za-

Daug svarbiau yra visuo-1 liavų. Bet pirkėjų joms ne- 
menei žinoti- kad tautinin- ’ trūksta. Kas tik Anglijoj 
kų organizacijos nėra pa--pagaminama, tas bematant

Jie įs-jyr:
kad dirbtuvės laikys krašte visas pilietines:vergiją. į skurdą 

laisves ir kartu planingai į vengiamą karą.
vadovaus krašto atstatymui.1,

—o—
Po dvejų metų socialistu

ir i neis-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS ŽODIS 
TREMTINIAMSvaldymo Anglijoj jau gali

ma drąsiai pasakyti, kad' ---------
socialistai Anglijos žmonių Amerikos' Lietuvių Tary- 
laukimo neapvylė. ba- susirinkusi Washingto-

Anglijos pramonės ir že- no mieste metiniam savo
~i— j: j:_____ ~

dideles nuolaidas, o nuolai- siuntusios į Europą Lietu- parduodama, 
dų laikas jau, regis, praėjo. vos politinei kovai .............
Todėl “tikėti” } 
galima- bet tas 
sveiku nepadarys.

susitarsią
tikėjimą:

KLERIKALŲ GNAI
BYMAI

per VLIK-ą paremti NĖ
Krizio laikais pramonė 

skundžiasi, kad negali par-
VIENO CENTO PINIGŲ. duoti pagamintų išdirbiniu

Kada Amerikos Lietuvių 'i /AnglLJ0J, Pral??onė skun- 
Taryba vedė Lietuvos dz,asl kad neral’va
davimo vajų, tautininkai tą 
vajų trukdė ir rinko pinigus 

!į savo patamsių fondus. Bet 
iš tų fondų VLIK-as nėra 
gavęs nė cento. Tas faktas

džiasi, kad negali pagamin 
ti tiek prekių, kiek ji gali 

*; parduoti.
Ir visvien Anglijoj kalba

ma apie “krizį”, bet tas kri
zis nėra ekonominis, o fi-Bostono “Darbininkas” 

lietuvių katalikų spaudoje 
užima pačią kraštutinę juo-
dojo klerikalizmo poziciją. manevraL ŠmetJniniai'poli- 
pagal savo politines paziu- tikieriai sakosi remi <-LI. 
ras D. yra skerdiko gene-iR bet „remia„ su .
tolo Franko lageryje ir jam He?uviu. Todėl ir Amerikos lau?lau, P.rek.'.« ?tsiyeza is
nieko nereiškia suversti į ]ietuvi visuomenž gerai jS“r’ ,k-alp lsve?a b uzsie‘
touyą bolševikus, soo.alis- pada^, jei tautininkams "‘“Lj*1 S“"8“

,r”? ,.pal,sus lals.v?"la- ateityje vietoj pinigų j jų Prak>bo" '^itas (truku- 
nius. D-o akyse- visi ly- fondįs duos “pakvietimų” ‘™^U^ga'™a

Tiesa- dabar katalikai iri 
socialistai Lietuvos vadavi-, 
mo klausimuose dirba iš-!

vra daug svarbesnis negu i "aris.in‘s- ne.8ali P?-
visi tautininku vienybės lgam,lntl ‘“tenkamai prekių 

‘ - pardavimui į užsienius- kad
galėtų apmokėti reikalingą 
prekių įvežimą. Jei kraštas

eiti šunims šėko piauti.

GAIDYS IR GEGUTĖ
vien, bet “D-o” rašėjams

radengti arba paskolomis 
iš užsienių arba padidinta 
gamyba, arba sumažinant 

J prekių įvežimą.
1 Anglijos “krizis” yra

Argentinos bolševikų j dvejų karų palikimas ir 
ševikus, kirsti per kuprą ir “Vienybė” surado Ameri-j ypatingai antro pasaulinio 
socialistams. * koje “didžia asmenybe”, karo tiesioginė pasekmė

šias dienas “D-e” skai-:kuri -vra ne ka?, kitas' kaip 
tėme anip dideli socialistu zinomas “vieno dole-

LT « ; smetonininkas” Rojus
prasižengimą. Sako, sočia- -yi:zara “Vipnvhė” sako- 
listai kada tai dirbę išvien Ų v ? n- ■
su bolševikais’ ! DrauSas Mizara yra vie-

inas is didžiųjų Š. Amerikos
Na tai kas. jeigu dirbo ? l lietuvių”. Jis yra “didi 

Ar Francijos katalikų par- menybė” 
tija, vedama Bidault- ne- galviny’

tas nekliudo, “plakant” bol-

as-

Tam kriziui išgydyti tėra 
tik vienas vaistas — didinti 
gamybą! Visvien koki val
džia Anglijoj bus ir koki 
ten tvarka viešpataus, ūkio 
negalavimai bus tie patys 
ir gydymas gali būti tiktai

ir stovi “masių gamybos kėlimu.

“Darbe,” kaip pastebėjo
te, bendradarbiauja drg. 
Kipras Bielinis bendradar
biauja Jūsų Keistas ir kiti.

Žurnalo prenumerata — 
vienas doleris metams. Jo 
adresas: “Darbas”, 636
Broadvvay So. Boston. Mass.
Stalino auksas Amerikoj

Vienas laikraštis skelbia

•»\.l llllmes ūkio gamvua uiumama.:
Anglijos miestai atstatomi. 9-10 dd. ir išklausiusi pra- 
Anglijos piliečių laisvės yra nešimus apie moralinę ir 
pilniausiai išlaikytos. Ang- materialinę Lietuvos trem- 
lijos socialinė apsauga ir tinių būklę Vakarų Europo

I

t0“RugĮėm mėnesio vidų-var«ina Eur0P«-

ramraaLicetVLIK-°,va<,ovau-draudimas liko pagerinti.
Anglijoj visiems žmonėms 
yra darbo įkvaliai. Angli
jos darbininkų pasitikėji
mas savo vyriausybe per du 
metus SUSTIPRĖJO. Šian
dien Anglijos darbininkai
žino. kad jie gali kraštą vai- *rį Tai didelis kalnas auksoj
dvti. Ne tik darbininkai, bet vieningumu nelygioje kovo- Sta,in0 sauja (pusžešto mi 

Anglijos visuomenėje pnet, tironus, kuriems i.o;n nio

Lietuvos vaikams 
savo sveikinimus. 

Amerikos lietuviai

tremtyje

di-

bar Jungtinės Valstybės tu-:symą apie vieną 
ri atsargoje 20,000 tonų j Štai vienas jo 
aukso, kurio vertė yra dau-j perlas:

džiuojasi nepalauž i a m u • „ 
tremtirtių kovingumu irj00^^

giau kaip 22,762.100000

ir visa Anglijos liono dolerių) jam kaip nie- 
ikas. Bet kam Stalinas pirko

eilėkalį. 
“poezijos”

“Jus paklydot?.. O aš 
“Į komuną einu;
“Kas pakliūva kely,
“Tą po kojų minu”.
Tai kerštu pritvinkusiotinkamai įvertina Darbo'pavyko laikinai paveržti

valdžios valdymą. Visi ma-įjų Tėvynę, laisvę, atimtŲ Y^Ųnkos dolei-iuš?” *..... čekisto zauna, o ne poezi-
to. kad krašte yra išlaiky-j žmogaus teises ir nublokšti! Tam. ka(1 j 0 obliai užsie- Ja- Tai kraujo ištroškusio 
tos pastovios kainos, teism-jl oibiro vergiją ar tremti neturi inkinc vertėm’ budelio kliedėjimas,
gas prekių racionavin.au I Vakarų Europoje. ! Komunini visus šunes Beitai, savo keliu, yra
užtikrina visiems maisto da-į Broliai ir seserys tremty- kari_ ant bet iu bolševiku credo. Naikint
vinį. “juodojo turgaus” nė- jei Amerikos lietuviai pa- ieŽi Imerikįs yiskų. kas pakliūva jų ke-
ra ir niekas nesipelno is gelbėjo jums laimėti laisvą, S.i-,, „ovoc lyje!pelno
žmonių skurdo ir trukumu. 
Kiek iki šiolei buvo papil
domų rinkimų į parlamen
tą- Darbo Partija visur iš
laikė savo pozicijas.

—o

laisvą-1 doleriu, ir džiaugiasi gavęs./v’! 
demokra-Į . . . . _ . . Ir

Anglijos socialistu “kvo- j pilietines teises jūsų laimin
amai” nėra baigti. Finansi-iSajs nepriklausomybės me
nis krizis- arba gamybos kė-Į tais. Mes sielojomės su ju- 
limo klausimas nėra išris- į mis Jusų pavergimo ir kan
tas. Krašte jaučiama viso-i^ios metais: 1939-1947 m. 
kių trukumų. Bet tie visii^es užtarėme jus, kovojo- 
sunkumai nėra pašalinami-J16 kovojame už jūsų 
per trumpą laiką. Socialis- j žmoniškas teises ir jūsų išsi- 
tai stebuklų nedaro ir pro- laisvinimą. Ir toliau mes 
tingi žmonės stebuklų ne- nesiliausime rėmę visas ju- 
laukia. Visas klausimas yra, SIJ pastangas atgauti laisvę, 
kaip sunkiose, pokarinėse Į pepriklausomybę ir demo-

nepriklausomą ir demokra-Į ’7 » • o°i žmonės neturi gė
tini gyvenimą Pirmojo pa- Anglai apleis Palestiną dos ka]bėti apie demokra 
saulinio karo pabaigoje.! Anglijos vyriausybe ruo- tija
Mes sekėme ir rėmėme jūsų šiasi traukt savo armiją iš į , .
pastangas išlaikyti demo- Palestinos —komunistai ne- ,m]a,®atl8 Korėjoj
kratinę valdymosi forma ir tenka dar vieno “ginklo”. I United Ptess žinių agen- 

•i- .• . . - - - «... xi_i _=t---- turą spalių 20 d. pranese:tenka dar vieno “ginklo”.
Iki šiol jie rėkavo, kad 

“imperialistinė Anglija” Sovietų Rusija 
vergianti ir terorizuojanti A i ”
žydų tautą.

Ką nors panašaus sakė 
(ir sako) žydai ekstremis-'" 
f OI j

Analams anleidus Palekirežimas nori šiaurėsAnglams apleidus raie. ,Koreją bus nauja maišatis.

ištraukė 
savo atstovybę iš Amerikos- 
Rusijos bendrosios komisi
jos Korėjai atstatyti.

Vadinas, rusu diktatūros

liną. žydai turės da^aų; Sta]inas eina Hitlerio ke- 
bėdos. Ir tik tada jie supras, ,,kokių klaidų jie daiė. ihu- Kada ps PasP™«s?

Bus nauja konferencija
Lapkričio pabaigoje į 

Londoną rinksis “keturių 
didžiųjų’’ užsienio reikalų

Žydai ekstremistai sako, 
kad Darbo Partijos vyriau
sybė esanti “hitlerinė”.

Gailėsis jie anglų “hitle-

kratinę santvarką jūsų tė
vynei Lietuvai ir jos ge
riems kaimynams. Visomis 
mums prieinamomis prie
monėmis tieksime talką jū
sų VLIK-ui ir jūsų bendruo
menės administracin ė m s 
bei šalpos organizacijoms.

Lietuviai tremtyje! Nenu
stokite tikėję, kad jūsų Tė
vynės išlaisvinimas ateis ir 
kad jus grįšite laisvon Lie
tuvon kurti sau nepriklau
somą gyvenimą, atstatyti 
ekonominę krašto gerovę ir 
užgydyti okupantų padary
tas žaizdas.

Bukite

sąlygose geriausiai tvarkyti 
krašto ūkį. kad užtikrinus 
žmonėms ir duoną ir laisvę.

Anglijos socialistai į tą 
klausimą davė atsakymą. 
Jie įrodė, kad demokratinis 
socializmas gali kraštui va

dirbo išvien su bolševikais į Ta “didžioji asmenybė” 
kovoje prieš vokiečius ir pa- prieš 20 metų buvo nuke- 
skui ar ji nedirbo išvien su liavusi į Argentiną. Dabar 
bolševikais Francijos vai- Argentinos lietuviai bolše- 
džioje? Ar dėlto “D-o” kie- vikai suruošę iškilmes tai 
rikališki rašėjai ir Bidault istoriškai kelionei paminėti 
įrašys į “Antikristo” pairti- ir ta proga prikalbėjo pri- 
ją? Panašiai dirbo su bol- plepėjo eibes pagyrimu di- 
ševikais ir Italijos katalikų džiajam Rokui. Kodėl 2
Etrt!?n'aV^T,a I Nugi todėl, kad ir Rojus

2 U knks«?n.'M!juos |iria. Lietuviški bolše-
Sri? U 19-i vikai greit įkurs “savitarpio

variai “n oo” v čebatlaižiav i m o kliubą”,k J Uk it , kuriama Miza>'a živs Bimbą,
Ddk .'na 4c,“*e*S- taS.Bimba šnl°m’k9' 
peiktina socialistuose? - Omskas — Andriulį. And-

Dėl bendradarbiavimo su riulis — Boviną. Bovinas— 
bolševikais • galima butų Mizarą, o visi kartu jie cho- v -x •
daug kas sakyti, bet, rodos-^ru giedos himnus didžiajam Į ’ KaG ^le atstaty? ,s^riau_ilistų valdžia yra didžiau
geriausiai į tą reikalą atsa-[“draugui, tėvui Jr mokyto-‘ i sias bolševizmo priešas, 
kė naujai išvilktas dieaosĮjui” Mas!
švieson Kominternas, kurs 
savo svarbiausiu uždaviniu

1945 metais vasarą Ang
lijos žmonės pastatė prie 
valdžios socialistus. Angli
jos Darbo Partijai teko per
imti karo išardytą kraštą, 
kur visko truko. Ant Angli-
jos socialistų buvo uždėta dovauti. Jie įrodė, kad so- 

egaliniai didele atsakomy- cialistinės reformos geriau- 
be. Is jų buvo laukiama. sjaj užtikrina krašto pažan-
ad jie padidins Anglijos gą jr žmonių gerbūvį, 

pramones ir žemes ūkio ga- Maskvos ‘prikeltas Ko
my bą ant tiek. kad galėtų mintemas, kurs dabar vėl 
is užsienių daugiau prekių bombarduoja darbo pasaulį 
l eztl. 11 krašte pagerinti ilgomis rezoliucijomis, į An- 
zmonių gyvenimą. Is jų bu-£iįjos Darbo valdžią krei
vo laukiama, kad krašte bus
išnaikintas nedarbas ir,m« 
skurdas. Iš jų buvo laukia-! įa„(

savo pikčiausią puoli- 
Komintemas teisingai 

jaučia- kad Anglijos socia-
vieningi

iki šiol. Jūsų draugai Ame
rikoje jus neapleis.
Amerikos Lietuvių Taryba

nzmo". kada juos terori- ministeriai — Marshall, Be- 
zuos mahometoniški arabai, vin. Molotov ir Bidault.
Išjuokti “demokratai’’

Berlyne buvo sušauktas 
vokiečių rašytojų kongre
sas, kuriame aštriai susi
kirto rusai ir amerikonai 
žurnalistai.

Rusas žurnalistas Višnev- 
skis pasakė, kad Amerika

Bus nauja konferencija, 
bus pasitarimai dėl taikos 
su Vokietija ir Austrija.

Konferenc i j o s, kalbos 
apie taiką ir—vis nėra tai
kos!

New Yorke dabar seima- 
voja Jungtinių Tautų atsto-

ir Anglija virtusios “reakci-jvai ir, pasėkoje,—plikas nu
jos tvirtovėmis”, kur rašyto- lis
jai neturi jokios laisvės.

Tą pliuškį gražiai išjuo- 
kaip ir kė “New Leaderio” atsto

vas Melvin Lasky. Jis pa
sakė:

“Mes žinome, kaip sunku
askvoje. Tik kas pa- kitę Leono, jis juk irgi “as-| Anglija valdosi be kon- 

irs vargšą eksklokininką menybė”, nors ir dvare iš- centracijos stovyklų, be 
ruseiką? Vyrai, neužmirš- perėta. 'smurto, be vienos partijos

rašyti, kada užpakalyje sto- 
Remkit biznierius, kurie vi cenzorius, o už cenzo- 

skelbiasi “Keleivyje.” liaus stovi policija”.

Galimas daiktas, kad tiek 
jau naudos bus ir iš Londo
no konferencijos.

Demokratijos nori už- 
maldyt rusų diktatūros re
žimą. bet šis bliauja, kaip 
alkanas vilkas- ir gana.

Ir jis bliaus, kol pa
springs. St Strazdas.

racionavin.au
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Pittsburgho Naujienos

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kviečiame Moteris, Mergi- 5429; Mrs. Mary Sestok 
nas ir Mergaites Registru^- BRandyvvine 8627. 
tis BALF Viešai Rinkliavai; Bridgeville: Rev. Aloy- 
—Tag-day. Kuri J vyks L&p- sius Jurgutis Bridgeville 41. 
kričio 15 dieną šiais metais. Mr. A. Klasauskas Box 155,

Nors kanuolių ir gaisrų P- °- Cu<1<l-V- Pa‘ Mr'K Zi' 
dūmai jau išsisklaidė pa-
(langėse ir kraujais paplu-, .. .......... . neatidėlio

l

Box 734, Morgan,-montas 
Pa.

dusi žemė jau nudžiūvo, bet'. P,ašome ... .,
J ’ jant registruotis asmeniškai'

v-j.-trcta .č -arba telefonu kur ir kaip! 
■ v r«as kam patogiau, visi čionai is- 

labai didelis įunk'uš’irivald‘n‘i asmenys priims ju-

dar šimtatūkstantinė 
vių tautos dalis 
trėmime. O jų tas 
yra
mums nė neįsivaizduojamai 
skaudus.
Tai kad bent dalinai jiems 

pagelbėjus, Pittsburghe B- 
ALF Vajaus Komitetas la
bai nuoširdžiai kviečia kiek
vieną lietuvę ir lietuvių

[sų užsiregistravimą
BALF Vajaus Komitetas.

Pittsburgh. Pa.

Plienas “Karalius’’ Pakelia 
Savo Geležinę Uždangą
Musų aprūkęs Pittsbur-

prietelką moterį, merginą ir ghas žinomas kaipo

pi
pravedimo 
gho mieste su apielinkėmis 
viešos rinkliavos—tag-day.

Nes žinoma kad juo dau
giau bus rinkėjų, juo dau
giau ir pinigų bus surinkta, 
o už didesnę sumą pinigų 
bus daugiau duonos alka
niems, geresnių ir šiltesnių 
mbų apiplyšusiems. žmoniš
kesnių pastogių mažiems 
vaikučiams, kenčiantiems 
ligoniams ir nekaltiems se
neliams. Visi karo tremti-

Pittsbur- pasaulio valdytojas. Tik pa- 
sidėkavojant galinga jam 
plienui didmiesčiuose išau
ga didžiausi dangoraižiai ir 
kitos visos civilizacijos man- 
drybės, ir iš plieno yra ga
minami reikalingiausi dar
bo įrankiai ir pasaulio nai
kinimo pabūklai...

Tai dabar ir man jau da
rosi aišku kodėl “draugas” 
Juozas Stalinas ir “drau
gas” Molotovas siekdami 

•užvaldyti visą pasaulį var-
niai gyvena neapsakomai . -
dideliam varge ir jų visų slsake
viltys vra vien tiktai mu- «/ * —
myse. Tat ištieskime mes . . ... ,
jiems savo pagelbos ranką !ihu^u. (Molotovas)

ORLAIVIS VIDURYJE ATLANTO VANDENYNO

Praeitą savaitę vienas orlaivis su 69 keleiviais turėjo nusileisti Atlanto van
denyne. Y įsi keleiviai buvo išgelbėti. Paveiksle parodytas tas orlaivis. NC— 
18612- kada jis pirmą kartą buvo atskridęs į Nevv Yorką ir nusileidžia Hud
son upėj. Visus keleivius iš orlaivio vandenyne išgelbėjo pakraščių sargybos 
laivas, kuriam per radio buvo pranešta apie orlaivio nelaimę vandenyne.

dentas rengiasi ten svečiuo- Raudonas Kryžius dirbo 
tis. . per naktį gelbėdamas žmo-
Prof. Tarulis Pittsburghe nes iš visokių nelaimių.
Profesorius Albertas N. Sunku aprašyti visus žmo- 

TaruJis. kuris prieš keletą niu pergyvenimus- kas pats
- • . 1 • v 1 • * • v* IUCI IZVVII ii7U( UI.menesių atvyko iš Europos į nėra buvęs tokioje maišaty- Jankauskas Romualda.- 

Ameriką, dabar liko pa- je- tam sunku ir suprasti,“ 
kviestas į Carnegie Institute kokius nuostolius gali pada- 
(Camegie Tech.) dėstyti ryti tokie smarkus vėjai ir 
kalbas. lietus. Bet žmonės sako- tai

Iki šiolei prof. Tarulis buvo tik mažiukas uraga- 
gyveno Philadeiphijoj. kur nas. Mažiukas, bet labai

toia“ geležine uždanga* o’at- buvo susto^s atvykęs iš Eu- piktas, roja geiezmę uždangą o at ,ropos Dabaf g atgikėlė . Senas «K » skaitytoja.. 
vadinSsav

vardžiu, vienas T-plienu (Stalinas), o antras! . Lankiu piofesonui geuau
nuo

Kas Nauja Brooklyne
Kriaučiai Jau Neperka 

Farmos
i “Keleivyje” buvo rašyta, 
kad Brooklyno kliaučiai _ 
per savo “Kriaučių Nepri- gera kriaučių 
gulmingą Kliubą” ieškojo sauga, 
vakacijoms praleisti erdvios' Komunistai džiaugiasi 

'farmos. Kiekvienas rimtas “laimėję”. Bet suardžius ge- 
Į lietuvis tokius kriaučių žy- rą sumanymą vargu yra ko

saugiausias pinigu investa
vimas yra nejudomas tur
tas ir toki didoka farma su 
geru viešbučiu butų buvusi 

sutaupų ap-

Gaiiienė-Šcpulienė iš Ylakių vai. 
Grinevičius Kazys, gyv. Bostone. 
Grinytė Anelė, iš Leliūnų. 
Grybauskas Klemensas ir Vincas, 

iš Grybinės km.
Ibianskaitė iš Viekšnių, grįžusi A- 
Ivanauskas Kazys iš Čiukiškių k. 

meriKon apie 1937 m.
Jankauskas Romualdas ir Valeras 

iš Radviliškio.
Januška Bronius, New Yorke. 
Jusionis Adomas iš Rodunės vai. 
Jusionis Aleksas, sun. Jono. 
Kasteckaitė Juzė, Lowell, Mass. 
Kožukauskas Kazimieras, Petras 
Vladas, gyv. Chicagoje.

j gins užgyrė, kad tai puikus džiaugtis.
• dalykas!

Bet Oct. 8, 1917 metais'
Neprigulm i n g o Kriaučių AMERIKOS LIETUVIAI 
Kiiubo nepaprastas susirin- SVEIKINA PREZIDENTĄ
kimas veik vienbalsiai at-' ---------
metė tokios farmos pirki-' Amerikos Lietuvių Tary- 
mą. bos suvažiavime Washing-

Prieš pusantrų metų kilo tone, spalių 9 ir 10 dd.. mu- 
Kriaučių Neprigulmingame sų organizuotos visuome- 
Kliube mintis, vienbalsiai nės atstovai pasiuntė prezi- 
paremta, kad reikia kriau-' dentui Trumanui tokį svei- 
čiams įsigyti vasarnamius kinimą ir politinį pareiški- 
su žemės plotu. Dabar veik mą:
vienbalsiai ta mintis palai-’ October 9, 1947.
dota. Kodėl? The Honorable

Renkant komisiją apsi- Harry S. Truman 
teirauti farmą kriaučių va
sarvietei. komunistai i ko
misiją nebuvo išrinkti. Tai 
jie ir pradėjo prieš farmos

Vyt. Katilius.

President of the United

The White House

LIETUVOS KONSULATO 
Matvt isl° pasisekimo jo darbe mu- PAIEŠKOMI ASMENYS

vi v V I ••įAUJU ĮAuUlUtUVdb/. kVIetlVL, I • • , > .
t - . nie iaučia olieno iralvbe , ų SarsloJe mokslameje irIr visos moterys, merginos Į o“, Jau . plieno gaiyoę. dki k j „ matvsimp ir
ir mergaitės neatidėliojant PLK am N iaimes ar ™a]‘------ ----- ------' “
registruokitės BALF viešai į^?es. ^as X1?o PasaV 10 vai-
rinkliavai—tag-dav kuri j-jdovas plienas turi pasirin- 
vyks lapkričio-November 15 sau sostm? ne Maskvo- 
dieną asmeniškai ar telefo- Je
nu Vajaus pirmininko adv.

musų lietuviškame
S. Bakanas

gyven:-

sunikusiam Pitts-bet
burghe. Į

Sakoma, kad lietuviai i 
yra geriausi plieno darbi-!
Ininkai, o lenkai angliaka
siai. Tai yra ne mano prasi
manymas- bet plieno darbi- __ _

Side: Rev. Magnus Kazėnas unijos didžiųjų virši-|tus užėjo
HEmlock 1212: Viola Yak-’n,n^ pareiškimai ir jie, nas”, bet 
štiš HEmlock 6478; Antoi-
nette Naujelis Everglade 
2274. Northi Side Rev. John 
Misius FAirfax 0347; Mrs.
P. Pivaronas ROseuood 
9770. Soho: Mrs. Anna Gu- prakaito 
tauskas GRant 8032: Simon j dabartinės

MIAMI, FLA.
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tel

E. A. Schultz raštinėj 
Fifth-Grant Building. 
COurt—4183.

Galima užsiregistruoti ir 
sekamose vietose: South

Mažas

Plenary Annual meeting 
pirkimą agituoti. Pirma pri- of the Lithuanian American 
tarė- bet kai nagų prikišti * Council in today’s first ses- 
negavo, tai išvertė ragožių. į sion at Statler Hotel, Wash- 

ington, D. C.. extends its 
collective greetings to you 
Mr. President and pledges 
its full cooperation and sup- 
port of your leadership in 
the battle for įustice and 

galvoti peace. Your fel!o\v citizens 
represented in this coali-

tai išvertė
Be to- komunistai dabar už
pirko “Laisvei” namą už 
130 tūkstančių dolerių, tai 
įie turi pilnas rankas darbo 
sukelti pinigų ir apie kokį 
ten kriaučių poilsio narna 

jar vasarvietę jie ir 
nebenori.

ir
Krainas Kranas.
Kru Ii kas Edvardas.
Kudara (Chudara)

Alfonsas iš Švenčionių ap.
Kunickas Antanas ir Edvardas 
Leonavičienė - Pečiuliutė Ona. 
Mačienė-Abraitytė iš Gižų vai 
Matulaitis Jonas ir Vincas iš 

valkelių km.
Mikaila Jonas iš Stakliškių vai. 
Mikšys Juozas ir Antanina iš Nar

vvdiškės km.
Miller (Kestenis) iš Kt-dainių ap. 
Minkeviš Stanislav, Anna, Apolo

nija arba jų vaikai.
Mulevičius Petras, brolis Povilo. 
Markevičius Albertas ir Petras. 
Navickas Steponas, duktė Jadwy- 

ga iš Gruzdžių vai.
Noreika Jonas iš Šiluvos vai. 
Pilkinas Juozas ir žmona Pranciš

ka iš Kidulių.
Paužienė-Jakštaitė Marija. 
Penkauskas Ignacas, Jokūbas ir 

Jonas, gyv. Chicagoje.
Petkevičius Liudvikas iš Kaišiado

rių vai. Lovvell, Mass.
Pluškevičius, Chicagoje.
Radzevičius iš Karmėlavos vai. 
Ramonas-Ramonaitis Jonas ir Pet

ras ir sesuo Antasė iš Vilkaviškio.
Danielius,

Albertas ar

Su- Komunistai pradėjo f ar- tion council respectfully 
mos idėją neigti. įkalbinėti suggest that the American 
kriaučiams, kad tokios far- delegations to the United 
mos nupirkimas, tai sukiši-Į Nations and peace confer- 
mas kriaučių pinigų ir dau- ence on Germany consider 
giau niekas. Griaut visada this the opportune rnoment

Rikmus Juozas, Kvėdarnos vai. 
Ruseckas Juozas iš Veiverių vai. 
Sauka Jurgis sun. Jokūbo. 
Schneider Max, iš Liudvinavo v. 
Senulis Jonas iš Panevėžio apskr.,

gyv. B,stone.
Simonaitis Juozas, nuo Šiaulių. 
Sižys Balys, inžinierius, iš Skiemo- 

nių-Gyvatynės, ieško savo giminių.
Šudaraitė Genovaitė, gim. Ameri

koje, duktė Prano ir Pašakarnaitės. 
Svylas, rodos gyv. Chicagoje.
Sližys Antanas iš šikštomų km. 
Šmitienė Veronika iš 'Vilkaviškio. 
Švažaitė Ona, iš Viekšnių vai. 
Švipas Kazimieras ir Mykolas iš 

Pušaloto vai.
amašauskas iš žadžiunu kaima. 
Tarosas Pranas, Chicagoje. 
Totoraitė Catherine.
Vabolytės Kunigunda ir Ona iš

yra lengviau- 
Taip ir čia.

Prie to prisidėjo 
žmonių “atsargumas” 
ko- nepirksim farmą. 
biznis neis. jei sukišime pi
nigus ir neturėsime naudos 
jei farmų kainos nukris 

<kaip tada? Daugelis

negu statyti to reųuest an end to Soviet 
occupation of Lithuania- 
Latvia and Estonia and 
the restitution of the hu- 
man rights and untram- 

^ei meled sovereignty of the 
peoples of those countries 

. which are now subjected to 
. ; genocide treatment at the 

mane ^ands of the Russian occu-

musų 
Sa-;

o
Uraganas—Dideli 
Nuostoliai

Parašysiu, kokios vakar 
spalių 11 d. naujienos pas 
mus buvo. Staiga prieš pie- 

‘mažiukas uraga- 
nas", bet kad ir mažas, o 
nuostolių pridarė daug. Pir- Alovės vai.
ma užėjo audra su perkuni- iet'aacS5j?e.t€

žaibais ir lipflis nvlė. Vaicekauskas Antanas

kad daug geriau 
pinigus gatavus

• *VIil tlPfa!pational regime, ir laukti ko 1 &
tai. Kai ta idėja buvo kilusi, Leonard Simutis. President 
tada visi vieningai jai pUta- Pius Grigaitis. Seeretary 
rė, o kai tik atsirado ardv- Michael Valdyki. Treasurer.

Šiaučiulis - amošiunaitė Salomėje, tojų. tUOJ kilo abejones 11', .T(!I1I<,T. r>* .“--pi
Kyy-. Cincinnatti. ___ 'kitų galvose. Taip sumany- ATSIŲSTA rAn4L«LTl

mas ir numirė. , „ .
o . Brolių Ieškotoja. Petį o

Kok. Farma Buvo Ap- ZabOrskio parašyta
xt 8,tc^auta lietuvių liaudies

y°r!<o 130 my-. iliustracijos P. Osmolskio. 
liu- CatSKill kalnuose. buvotT-i - i “Potria” 1947 m 
užtikta prie Hunter mieste- Tuebingener 47 psl. ’
10 al‘e’’0 žemes farma “Brolių Ieškotoja” yra

su 12 < kambarių viešbučiu. gra£j pasakaitė jauniems 
valgykla, šokiams svetame. skaitytojams apie mažą 
su tekančio vandens mau-, mergytę kuri, išgavusi iš 
dyrnosi baseinu piudu, ,notinos paslaptį apie jos
100 pėdų pločio n devynius brolius karan
dų ilgio. Puiki vieta. Uz tą 
farmą musų komisija jau 
buvo įsiūliusi 35 tūkstan
čius dolerių, bet savininkas 
spyrėsi gauti 40 tūkstančiu 

1 dolerių. Penki tūkstančiai 
’buvo tarpe. Bet kriaučiai ne

Rauchas Aleksandras,
Juozas ir Petras.

Simpukas Adomas ir Stasys iš 
Luokės vai.

__  j Skirtenka Jonas iš Jurbarkovra ja ir žaibais ir lietus pvlė Vaicekauskas Antanas iš Krekena-j Stalevičius-Stalas Antanas ir
----- ~ ■y . ibmS-. D,..,. vos vai. ir sūnus Alfonsas ir Bronius, • sandra, gyv. Bostone.praliejęs žmonių, alP ls kibli o. Piasidejo ta ayv. Illinois.
----- - ‘ -—1— ■* - -i • - Valiukas Antanas iš Trakų ap.

Valiukevičiai, iš Dzūkijos.
_ . Vasiliauskas Feliksas, Juozas, Ta- j širvinskas Vladas iš Yalkių, kir-

įlietų buvo tamsu, kaip su- <la^. ir.,.Stasys i5 ..’p«j?s- n . ♦., -— ------- i. • 1 • i - \ asiliauskiene, našle Baltraus, is felkvs Gediminas iš .Jurbarko, Ra-graŽU plienas “ka-l '•emua. U paSKUl Kai prade- Naumiesčio ir du sūnus, Pittsburgho, šeinių ap.
i__ _________ • in r»n«K voioa. c-ilzrv r\nfA ftfl Vingis Adomas iš Naumiesčio vai.: čelkvs-Barkunas Jonas iš Jurbar-

Wicht Luavvig iš Šilinės. , Į ko.
Zajankauskas Juozas, Petras, Vin- čerekavičienė - Šmitaitė Marijona 

cas ir Mikalina, vaikai Simo, iš Tra-Įįš Vystyčio vai., gyv. Chicagoje.
Emilija — - -

tur būt. žino ką kalba 
Plienas “karalius”

nesnese 
nemažai 
kraujo

savo dienose
jau- Zosė ir duktė Vio-

val.
Alek

Aleliunas ATlantic 7399.
Castle Shannon: Rev. J 

V. Skripkus CArrick 3675J.
McKees Rocks ir Esplen: 

Rev. Paul Lunskis FEderal 
0160: Anthonv Mažeika
FEderal 5278; Mrs. F. Ber- 
noth FEderal 8124 Mrs. E- 
va Miller 4017.

Brentwood: B. A. Kerai- 
tis CArrick 2158J.

Homestead: Rev. Emest 
Wassel HOmestead 4159; 
Mrs. I. Puskunicris HOme- 
stead 7793: John Grebliu- 
nas HOmestead 5006; Mrs 
Eva Monkelis HOmestead 
3411; Mrs. Mary Thompson 
HOmestead 2766- Mrs. T. 
Davidauskas Box 257.

East End: Mrs. Joseph 
Virbickas ir Diana Virbic
kas EMerson 1962.

Carrick: Vera J. Kolicius 
CArrick 6138.

Braddock: Mis. Catheri
ne Sergotis Brandywine

ir iščiulpęs nemažai jaudra ir pasibaigė
), iki pasiekė savo|aP1€ 3 valandą po pietų. Per 
lės didybės. Žino-!be^M buvo tamsu, kaip 

ma toli gražu plien
ralius” negali lygintis su i 4° pusti vėjas- sako pute 80 
Juozu Stalinu nei. žiauru-pęr valandą. Vėjas

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir ‘'Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTBR, MASS.

nd.,tollŲ ii pi i- ap_( gyy pjashua ar Bostone.
Zajankauskas Motiejus. 
Zinkevičienė Kotryna, Bostone. 
Žemaitis Jonas iš Plokščių.
Žiupka Stasys.
Armon Aldona.
Aukštuolis Jonas ir jo sunus inži 

nierius, Waterbup-.
n-nlAik TA ... Babdonas Kazimieras iš Kaulališgalėjo eiti ar važiuoti. Dau- kių, š,.duvoS vai. 
gelis Žmonių turėjo apleisti Bakševičius .Jonas iš Kidulių vai. 

vanduo ;..... iz„,.

daugiausiai
darė.

Pajūryje 
! milžiniškos

mu nei žmonių kraujo lieji
me, nes dėdė Juozas jau 
yra sumušęs visus žiaurumo 
rekordus.

Nelabai tolimoje praeity |namus ir yį?u? kelius 
dar daugumas musų atsime- kad pakraščiais 
nam Coal and Iron polici-

įjos laikus- kada plieno ka
ralijoj siautė neramumai-

ir pri-

. vėjo 
vilnys

sukeltos 
užliejo 

taip 
niekas ne

Černiutė Emilija iš Rokiškio ap. 
Daunaravičius Vladas iš Rublelių 

valsč.
Dolangauskaitė Konstancija, sesuo 

Janušauskienės.
Dūda Antanas, iš Ukmergės ap. 
Endrulis Friedrich iš Švėkšnos vi. 

gyv. Brooklyne.
Galubauskas Juozas kilęs iš Mijau-

inamus. nes vanduo iš juru 
kada plienas “karalius” ne-|PradėJ° Juos užlieti. Vėsu- 
norėjo su nieku skaitytis. las išvartė daug medžių, ir
•Jis tada buvo apsitveręs ge
ležine tvora, užsidengęs ge
ležine uždanga- o vartai į 
plieno karaliją budriai bu
vo saugojami.

Dabar laikai jau pasikei
tė. Ir plieno karalijoj uni
jos dabar iškovojo sau tei
ses, o plieno viešpačiai tun 
skaitytis su visuomene. Ir 
geležinė uždanga dabar jau 
pakelta.

Šią savaitę, pradedant su 
spalio 12 diena, yra taip 
vadinama Pennsylvanijos 
Savaitė. Ta oroga plienas 
“karalius” pakėlė savo ge
ležinę uždangą ir atidarė 
vartus publikai apžiūrėti 
visas milžiniškas Pittsbur-i 
gho ir apylinkės plieno' 
dirbtuves.

Carnegie Illinois WorksĮ 
Homestead yra viena iš di
džiausių ir moderniškiausių 
pasaulio liejyklų. Antradie
nį ir trečiadienį spalių 14 ir 

i 15 dienas ta liejykla bus 
atidaryta publikos inspekci
jai. Tai ir jūsų korespon-

mano sode porą medžių nu
laužė.

iš Rokiškio.
Bigaila Antanas iš Mažeikių ap. 
Bindokas Kostantas iš Keturvala- 

t lių vai.
Budrevičius, vaistininkas.
Čepulis Vincas, gyv. Brooklyne.

I Eidimtas Vladislovas, sun. Juozo. 
Fleck, gyv. Broklyne.

iš Batakių
Anta-
vvras

iš
jojusius. išėjo brolių ieškoti 
ir kas atsitiko su ja kelyje. 
Pasakaitė parašyta labai 
gyvai ir įdomu skaityti ne 
tik mažiems, bet ir suaugu
siems. ųr

“Lithuanim Bulletin” 9—
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 

Organizacija Pasaulyje
TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,300,000.00.

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtiniu apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $P>0.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo GO metų Jubiliejinis Va
jus. Jstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIA NCE OF AMERICA 
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

gonių kaimo.
Gargasaitė - Ramzis

vai. ir duktė Ona.
Grigaitis Vincas ir seserys

nina ir Rozalija.
Grikštienė - Girdvainytė ir

Petras iš Kretingos ap.
Grinskienė - Valentinaitė Elzbieta

iš Subačiaus vai.
Grybauskas Juozas sun. Gabrie

liaus iš Švenčionių ap.
Ignotas Izidorius ir sunus Ikonas] 

iš Šiaulių ir duktė Elena.
S™S.»*JoVta.*ilr”,2.;?M.ri-'apie kainą kalbėjo, bet visai ,n Rumeriai Leidžia Ame-

i. Backi, v„. Iatmetė farmo9 P,rk,mo m,n- rikos Lietuvių Taryba. 
.Iešmantas Jurgis ir jo brolis iš t). . Šiame dvigubame nUIM-

Gražiškių vai., gyv. Brooklyne. Kad komunistai bUVO ; vr„
.Joniką Antanas, tremtinys, prašo l • * : i ;   VId įvirti

atsiliepti geraširdžius, norinčius jam piTGS 1301103 pil kllTlH* t31
pa^*v. „ .£ Itralima lengvai suprasti. JieJuška Adolfas is Kretingos ap. I* , i - i on

Kapočienė Magdė iš Kybartų vai. perka SBVO dvarą UZ I-»v
Kadiubauskienė - Naiivaikaitė vik- tyžtančiu doleriu- tai jiems 

te iš Semokų km. I ,. . *
Kazakevičiūtė Ona iš Daugų vai. I Svarbu lietuvių pinigUS Vl- 
Kazlauskknė Mikalina iš Seinų ap. jj tj j “centrą”. O. be

ir dukterys Elena, Mikalina ir Ona. I,WV1 ž \ .
Kiankeris Juozas ir Vincas iš Ky- tO. komUMlStUl O1JOJO, K3C1

^RbriZnis Juozas iš Ramvgalos vai J tokioj kriaučių nupirktoj 
gyv. New Yorke. • farmo j įsikurs tikrai lietu-

Klibavičienė Magdalena iš Žeimių vjško? kulturOS Centras, kuri
spiestųsi vasaros laike lie
tuviai ne tik iš Nevv Yorko 
bet ir iš artimųjų koloni
jų. Bolševikai žinojo- kad 
toj lietuviu darbininkų
moj jie savo rusiškos “kui- kaip 300 puslapiu, 
turos” negalės šinkuoti. 
dėl jie buvo prieš.

Bet sunkiau yra 
kodėl kiti

gyv. Chicagoje.
Knyšius Jurgis iš
Krakaitis Antanas 

keliškių par.
Kriaučiūnas Antanas 

i vai.
Kvederavičius Andrius 

iš Linmarkių km.
| Lazauskienė - Naiivaikaitė 
'nina iš Semoškų km. 
j I>eščinskienė - Janavičiūtė Marijo
na. iš Babtų vai.
I Liaudanskas Povilas 
Ukmergės. (

į Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti j

Jezno vai. 
ir Pijus iš I.an-

iš
ir

Rubleliu
Juozas,

Anta-

ir Zofija iš

i Consulate General of Lithuania toki 
41 West 82nd Street, '
Xew York 24, N. Y. mė

ryje yra įdėti straipsniai 
apie “Lietuvių kalbą indo- 
germaniškų kalbų šeimoje” 
ir platus straipsnys apie 
“Lietuvos požemio judėji
mo atsiradimą” su daug do
kumentu paimtų iš bolševi
ku šaltiniu.

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais,

far- parankaus formato, daugiau 
‘kui- kaip 300 puslapių, kuriuose su- 

rašyta apie 1.500 visokių sapnų. 
Kaina $2. bet "Keleivio” 

suprasti- tvtojams tik $1.00.
skai-

lietuviai parodė Gaunamas Kelei\k> knjgv- 
didelj “atsarguma” ta- ne- "KELEIVIS” 
reikale. Atrodo, kad.6™ Biwdw«y, S. Boston. Mass.



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 43. Spalio 22 d., 1947 m.

'asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

Standartinis Laikas

—Kur tėvas bėgi taip už- reiškia, kad jis pats tokį 
dusęs? planą sugalvojo. Jis turi

ną, kai kurios dirba tiktai 
kas antrą dieną vakarais, 
arba kada yra koks nors

--------------  ypatingas reikalas (sporto
Mes dalijame dieną į 24 pirmyn ga'.ima sutaupyti rungtynės, paradai, bankie-. 

valandas, arba du kartu po elektros šviesos. Vasarą die- tai).
dvyliką. Kad nebūtų painia- nos yra ilgos ir jei žmonės Televizijos stotis aptar- 
vos, visada pažymime pradės vieną valandą anks^ nauja tiktai netolimą apy- 
“prieš pietus (A M) ar “po čiau dirbti, tai jie gali savo linkę, todėl tokių stočių A- 
rietu (P. M.). Pietus, arba darbą baigti prie saulės merikoje turės būti labai,___ __ _ _ i--- : j___  ±__=_dienos vidurys, yra 12 va- šviesos, nevartodami elekt- 
landa. ros šviesos. Paskui vokie-

“Pietųs” arba 12 valan-'čius pasekė kitos šalys ir ta 
da yra tada, kada saulė yra mada atėjo ir į Ameriką, 

‘pačioj aukščiausioj vietoj Kiek tas sutaupo elektros 
danguje. “Saulės laikas” šviesos, niekas nėra teisin- 
yra teisingas laikas. Bet su gai apskaičiavęs. Daug kas

—Ieškau tavęs. Maike. šimtus visokių patarėjų- ku-

tuo teisingu laiku yra ta 
bėda. kad jis. einant iš ry
tų j vakarus nuolat keičia
si. Pavyzdžiui, kada New 
Yorke yra 12 valanda. Phi
ladelphijoj yra 11:55 vai., o 
Baltimorėj vra tik 11:50 v. 
ir tt.

Gyvenant vienoj vietoj 
visai nesvarbu yra. kad gre
timame mieste laikas yra 
kitoks. Bet kada reikia ke
liauti iš vienos vietos j kitą, 
tada laiko skirtumas gali 
būti labai nepatogus. Tas 
ypatingai nepatogu yra 
tiems žmonėms, kurių ama
tas yra gabenimas žmonių 
iš vienos vietos i kitą. kaip. 
pavyzdžiui, gelžkeliams.

Seniau Amerikoje visur 
buvo laikomasi “saulės lai
ko”. Kada buvo pradėti sta
tyti gelžkeliai, tai ir jie lai
kėsi saulės arba “vietinio

AR PALESTINOJ BUS KARAS?

THE ARAB LEAGUE
MXAN OCEANJ3

daug. arba jos turės įsteigti 
“perduodamas stotis”, ku
rios perduos New Yorko 
nuotraukas į kitų miestų* 
stotis. Paskutiniu laiku tele
vizijos programos yra per
duodamos jau telefonų vė
lomis. Todėl vieno miesto 
programa jau galima pigiai 
perduoti į kitą miestą. Bet 
visvien viena stotis gali ap
tarnauti tiktai mažą apy
linkę.

Amerikos radio didžiau
sias nemalonumas yra biz
nio skelbimai. Radio stotys 
laikosi iš skelbimų, todėl 
skelbimus jos kiša į visas 
programas, į kriminalines 
istorijas, į komentatorių 
pranašavimus. į žinias ir į 
muziką. Klausant radio tai 
yra tikra plėga, nuo kurios* 
kartais ir nervai gali pa-1 
krykti. Ta pačia “liga” ža- 

įda sirgti ir Amerikos televi
zija. kada ji atsistos ant ko
jų ir pradės pasiekti plačią
ją publiką. Žinovai sako. 
kad . televizijos skelbimai,

! kuriuos žmonės gali ne tik 
Po ano karo Amerikoje girdėti, bet ir savo akimis 

atsirado “radio”, o oo šio matyti, yra aštuonius kar 
karo rodos, atėjo “te'levizi- tus “vertingesni” biznio 
jos gadynė”. Televizija, ar žvilgsniu, kaip radio skelbi- 
“toli matymas” nėra visai mai. Todėl didžiojo biznio’ 
naujas dalykas. Pirmieji te- skelbimai televizijoj mai- 
levizijos aparatai pasirodė šysis su programa dar la-j Kadaise fizikos moksli- 
dar prieš antrą pasaulinį biau, negu jie maišosi su Į ninkai skelbė, kad musų pa- 
i---- v • ------ , ♦«,; sauiis susideda iš “medžia

gos ir jėgos”. Dr. Šliupas 
buvo išvertęs ir Amerikoje 
išleidęs storą

mano. kad sutaupymas yra 
labai mažas.

Kam vasaros metu teke 
keliauti, kada stotvse laik
rodžiai rodė “standartin 
laiką”, o už stoties ribų vi
si laikrodžiai ėjo vieną va
landą pirmyn, tas gali įsi
vaizdinti. kaip keleiviai tu
rėjo jaustis, kada Amerikos 
gelžkeliuose buvo virš šim
to skirtingų laikų ir kada 
kiekvienas miestas turėjo 
savo “saulės laiką”.

Laiko sulyginimas arba 
įvedimas standartinio laiko 
buvo didelis patogumas ir 
tikrai progreso žingsnis.

P. T.

laiko”. Tas sudarydavo
Ieškau jau nuo vakar die- rie daro jam planus ir duo
nos. • da patarimus. Nors jie mo-

—O kam? kyti žmonės, tačiau pridaro ________ _____ _
—Noriu žinoti, ką man daug klaidų, nes vaduojasi Į turėjo traukinių tvarkraš- 

daryt: rašytis prie naujos tik teorijomis, o patyrimo iš. čius, kuriuose buvo žvmima 
vieros, ar nę? tikrojo gyvenimo neturi. lįki 100 skirtingų laikų. Pa-

—Tai įdomus klausimas. -—Ot, maladec. kad paša- (prastai gelžkelių kompani-

gelžkelių kompa n i j o m s 
daug nepatogumų. Iki 1883 
metų Amerikos gelžkeliai

T ele vizija

Žemėlapyje matyti aplink Palestiną “Arabų Lygos” 
valstybės, kurios dabar telkia kariuomenę prie Pa
lestinos sienų. Arabų valstybės turi mažai kareivių, 
bet jos gali mobilizuoti dideles armijas, jei kiltų ka
ras. Žemėlapyje pažymėta, kiek kuri arabų valstybė 
turi nuolatinės kariuomenės: Irakas—40,000 karei
vių, Sirija — 15 000, Libanonas — 5,000. Egyptas— 
35000 Transjordanija—5,000 ir Saudi Arabija turi 
nepažymėtą skaičių kareivių.

Mokslo Naujienos
Medžiaga ir Jėga

Nejaugi tėvas nori pamesti kei teisybę. Mokslas be.ro-; jos darydavo taip, kad jos'gyvenimą televizija 
------------- žančiaus nieko negiliuoja. imdavo vieno miesto “vieti- i neįėjo

___• 1 ___ S* • X x • X I .—LCVC’ murkliui ne iv — ------- —------ —--------  - -- -

ni- karą, bet į musų kasdieninį radio programomis. Bet tai 
jos'gyvenimą televizija vis dar bus dar tik ateityje, kada

savo parapiją?
Ne, Maike, parapijos ao Šančius reikalingas- ________ _______ ___ _

reikri^darvti Skad Trumą- Pr3kt^a’ patyrimas. Štai, se miestuose, kur sueidavo ie veikia 10 televizijos sto- vaizdai dabar yra gana kei- 
nas išrado nauji .vierą_ ir t]7s -V3 New; stų spalvų. Ekspertai sako.
uždraudė utarninkais mėsą Rįbuna lietaus ■■ -s ■
valgyt? Ltarnmkais neva

mes visi namuose turėsime
nj įaiKą ir pagal jį ieisna-] Sako, dabar bus kitaip, teievizijos aparatus 

bet vo savo traukinius. Bet tuo- Dabartiniu laiku Ameriko- Televizijos perduodami 
ir sueidavo ie veikia 10 televizijos sto- vaizdai dabar yi 

* „ „ gelžkeliai. čių, iš kurių trys yra New stų spalvų. Eks
.. . . būdavo iškabinti Yorke. Žinovai sako, kad kad su laiku televizija per-

religmgi keli laikrodžiai ir kiekvie- iki šios vasaros Amerikoje duos vaizdus natūralinėmis
Iii valgyt kiaulienos, o keV palSŽ T /°d4- • laik^ ^° ^"t3 ‘>k‘3i 60 \ spalvomis,

vergais uždrausta^ paukštie- Hete vfeujk GGek?k?lTai --f43™'* teIevi?«os ?pa-,P« kebų n
Bet tai bus tik

•’nas, pelnus, mokesčius, už
darbius ir seka viso krašto 
ūkio gyvenimą. Pasiremda
mi tais tyrinėjimais- unijų 
vadai nustato savo ekono
minę politiką, iškelia reika-- _ __ _

SluiG SpivnuimuS 
čio mokslininko knygą pa-,ir, bendrai, išeina į kovą už 
vadintą “Medžiaga ir Spė- darbininkų reikalus gink- 
ka”, kur toji teorija buvo luoti mokslu, o ne tuščiais 
puikiai išdėstyta. : žodžiais.

Mokslininkai jau senai1 CIO unijų “Tyrinėjimo 
nuo “medžiagos ir jėgos” ir Švietimo Skyrius” atlieka

vieno Vokie- lavimus,

na ir kiaušiniai. Bet pėtny-
čiom gali valgyt kad ir la- ' 
šinius su sviestu — kaip tik . ' ’
priešingai katalikų vieros 
artikulams. Taigi pasakyk- Rad -

______t , metų. Ikišiol dau-j teorijos atsisakė ir manė- labai didelį švietimo darbą
ai pirmieji ir pra- ratų. Tie patys žinovai sa- giausiai buvo perduodama)kad tarp medžiagos ir jėgos tarpe darbininkų: organi- 

„ dėjo kalbėti apie įvedimą ko, kad dar šiais metais te-j“juodi-balti” vaizdai, kaip'nėra esminio skirtumo, zu°ja kursus, traukia atski-

Maike ką dabar mes kata- t, Amenk3- 1 keturias sritis ir Kodėl tiek mažai televi-, kokios tai palšos ir tolimos
likai turim daryti? Juk po- gražfaį palijo ‘ ' au, kiekvienoj srityje laikytis zijos stočių Amerikoje vei-į nuo natūralinių. R. T.
teriuose aiškiai yra pono g roiai,/t^v-'v'eno ^a?k.°- Taip atsirado kia? Ir kodėl tiek mažai te-i
n;-avo išvirozyta: “Neturė- t?? iiptn« ptandartinis laikas Ameri- levizijos aparatų tėra išpla-j

kitokių dievų, kaip tik K fad f koje' Anglijoje “standarti- tinta? Atsakymas į {uos
Vo o t™™. butų palyjęs kad tėvas ir;nis iaikas» anktsAinn.

Dievo 
si J f OKAI
mane vieną'. Na. o Trumą- kankines inis laikas” gimė anksčiau, klausimus yra toks:UauTniefnT ttS?^‘848 Anglijoj buvo' Televizijos ap.--* —'

ouaiAj taip --- 9--- -- .
medžiagos ir jėgos. Atomų kurie aiškina ūkio klausi 
skaldymas praktiškai įrodė. m.us platesniems sluoks- 
kad medžiagą galima pa- niams.
versti į jėgą. o praeitą sa- Darbininkų organizacijos 
vaitę Yale mokslainėje įvy- man°- kad mokslas ir dar- 
kusiame šimto metų minė- bininkai turi eiti išvien, nes 
jime nuo įkūrimo “Sbeffield;t,k mokslu ginkluoti darbi- 
Scientific School” suvažia- pinkai gali būti geri kovoto- 
vę garsus Amerikos chemi-J3* savo reikalus
kai aiškinosi, kaip paversti ---------
jėgą į medžiagą. Jie sakė, Kas Yra Kultūra ir Laimė? 
dabar jau techniškai yra Antropologija yra moks- 
galima jėgą paversti į me- las. apie žmogų. Antropolo- 
džiagą. Mokslininkas Dr. gai tyrinėja įvairių kraštų 
E. 0. Lawrence iš Kalifor- žmones, matuoja jų galvas, 
nijos Technologijos Mokyk- tyrinėja jų papročius ir bu- 
los aiškino, kad jau esą pa-'dą. Vienas Amerikos antro- 
daryti planai pastatyti pologas. - Dr. Alexander

Roosevelto Atsakymas
Theodore Rooseveltas

nas dabar mums kiša pro- M ]d niekaJ ,ietaus ng_
testancką Dievą... Kas mums ;r ____
daryt? . __r> o/tdors? .kalP° standartinis visai An-;vieną aparatą. Pati televi-1 kartą kalbėjo progresyvių

—Nesijaudink, tėve. Pre- V . ar ?^a ;ghjai. 'zija tebėra dar vaikvstės republikonų mitinge ir
zidento Trumano patvarky- xL Amenkoje standartinis'amžiuje. Gal atsimenate kritika™ rbmnVra.
mas neturi su tikyba nieko p 1 % J, . į laikas odmp motaic nirmnnoine roriio n t,,r.

_ . . aparatai yra!
priimtas Grennvvicb laikas, brangus- iki 400 dolerių'už1 Z —X 1 *• • • • A . - -

griežtai kritikavo demokra 
tų partiją. Baigiant jam 
kalbėti, vienas žmogus pa
klausė jį:

—Kodėl tu esi republiko- 
davai reikalingą stotį. "Na nas?

mis nalpidria i dphpri 1, gimė 1883 metais, Į pirmuosius radio anaratus.gus paleidžia į debesį sau.-įiapkriclo 18 d 12 valandaikaip jie kaukdavo ir švilp-
tnniai, nrnnlhirnna Hp’ per pietus" Nuo laiko|davo. kiek reikėdavo sukibs tuojau prapliumpa he- geižkeIiai pradėjo tvarkyti nėti ir «ieškotr; koI pagau.

savo traukinių tvarkaraš- davai reikalingą stotį. Na 
tai televizija tebėra tame 
pačiame amžiuje, kaip ra
dio buvo apie 1923-26 me
tus, arba kaip “muviai’ 
buvo tais laikais- kada pa
veikslai šokinėdavo po ek
raną, kaip pamišę kazokė 
liai.

Žiūrėti į televizijos pa
veikslus ekrane nėra dide
lio malonumo. Kai pirmą 
kartą matai, yra įdomu, ne1- 
tai yra kas tai nauja. Bei 
kai pažiūri kiek- tai akys 
pavargsta ir visas įdomu 
mas išgaruoja. Paveiksią 
visai primena pirmuosius ii 
labai senus “krutamus pa 
veikslus”, o jei įvyksta kok 
susitrukdvmas (kaip čirški
mas radio aparate), tai pa 
veikslai ima šokinėti po ek 
raną. kaip pabludę. Kam 
teko matyti televiziją prieš 
šį karą, tas gali tik pasidy- 
vyti, kodėl televizija pada
rė tokią mažą pažangą per 
visus karo metus. Bet tele
vizijos aparatų fabrikantai

Kaip gi tai ne? Juk ti-
kėjimas sako kad tik pėtny- J '{ į>erk „*L šoklia”
čioj nevalia mėsos valgyt- o nai : pažabojo Ateis lai 
ketverge ir utaminke gali- £aą dP mok<slas kontro i«lus pagal standartinį lai-
ja daryt atbulai. Ar tai ne j;ptn 1 valdys^ra r°dė tik standartinį

* laiką.

Gelžkeliai kreipėsi į vi
sus Amerikos miestus pra
šydami kooperuoti ir įvesti 
pas save standartinį laiką.

se-

lietų, sniegą ir 
ganus. O rožančium to ne- 

—Tėvas nesupranti daly- padarysi, tėve.
ko. Bemėsės dienos yra į-. —Bet tu- Maike- nedavei 
vestos ne tikybiniais, bet man rodos, kas mums kata-
ekonominiais sumetimais, likams dabar daryt: ar ket- , - . . . t -
Gyvuliai ir paukščiai suėda verge pasnikauti, o pėtny- K l~ku, e miestai tam pasi- 
daug grudų, kurie šiandien čioj valgyt mėsą kaip Tru- priesino ir laikesi ir toliau 
reikalingi badaujantiems manas reikalauia. ar laiky-
kraštams. Taigi tuo tikslu tis Dievo prisakvmų? 
prezidentas ir siūlo mažiau1 —Dievas nepaiso, ką ir 
skersti gyvulių bei paukš- kada tėvas valgai; ir jis jo
čių. kad atliktų daugiau,kių prisakvmų šituo klausi- 
grudų europiečių duonai. j mu nėra davęs.

—Veidiminut, Maike, ne-! —Kaip aš matau- tai tu 
laikyk mane už durną. Kaip -Maike- nori visai sumai-yi 
tu gali tuos grudus suseivyt-1 man razumą; Verčiau tu eik - » J
katruos suėda kiaulės ar nuo manęs šalin, o aš eisiu J f
vištos, jeigu šitų vištų ir Pas zakristiioną ant rodos.

tikėjimo griovimas?

kiaulių nepiausi?
—Be reikalo tėvas ant: 

manęs užsipuoli.

—Viso labo, tėve.

priešino 
vietinio laiko. Bangor, Me. 
majoras griežtai protesta
vo prieš standartinio laiko 
įvedimą, nes jo manymu 
niekas neturi teisės keisti 
“Dievo nustatyto įstatymo”. 
Bet vėliau visi miestai suti
ko su standartiniu laiku ir 
šiandien jis yra priimtas vi-

—Aš esu republikonas 
todėl, kad mano tėvas ir 
mano senelis buvo republi
konai — atsakė Roosevel
tas.

—O jei tavo tėvas ir ta
vo senelis butų buvę arklia
vagiai, tai kokioj partijoj 
tu butum? — paklausė tas 
pats žmogus.

—O, tokiame atsitikime 
aš bučiau demokratas — 
atsiliepė T. Rooseveltas.

penkių bilionų voltų ga
lingumo “bevatroną”, kurs 
galės energiją paversti į 
medžiagą. Jis sakė- naujam 
“bevatronui” pagaminti rei
kės trijų metų laiko, bet jis 
bus pagamintas!

Ir suvažiavę mokslinin
kai ir spaudos atstovai, ku
rie ten buvo. “išsižioję” 
klausėsi apie tą naują su
planuotą aparatą, kurs žada

Spoehr iš Chicagos, nesenai 
buvo-nuvykęs į Maršalo sa
las Pacifiko vandenyne. 
Ten jis surado žmones, ku
rie gyvena gana primityviš
kai, neturi jokių patogumų 
ir prabangos. Bet tas moks
lininkas sako- kad Maršalo 
salų gyventoj3! yra daugiau 
civilizuoti, negu mes. kiek 
reikalas liečia “geraširdiš
kumą. draugiškumą ir malo-

Rugsėjo 28 d. mes buvo
me perspėti “pavaryti laik
rodžius atgal vieną valan 
dą”, nes visa Amerika grį-

Jungtinių Tautų seimo 
Tai ne nariai pradeda pavargti n”o

mano- bet Amerikos prezi-, begalinių kalbų ginčų ir žo iš “šviesos taupymo la:- 
dento planas. į nesuderinamų pažvalgų. Jie: ko” į standartinį laiką.

—Aš, Maike, nemislinu. mano- kad visas jų darbas j Taip visi ir padarėme, iš-
kad prezidentas galėtų tokį pasibaigs tik tomis kalbo- skyrus gelžkelius, kurie ir
durną daiktą išmislyt. Juk mis. o jokių naudingų nu- per vasarą laikėsi standarti- i žada. kad televizija “žengs
iis vrn kilps iš farmerių tai tarimu seimas nanrolčc nin laikn ’nirmvn”

Kur Vieta Šaknims?
Viena labai sena ir labai 

turtinga, bet šykšti moteris 
sukvietė visą savo giminę į 
šeimos balių. Susirinko jos 
jau seni sūnus ir dukterys 
atėjo paaugę anūkai ir anū
kės ir pribuvo didelis būrys 
jaunesnių giminaičių.

Laike vakarienės senoji 
šeimos “galva” prabilo į sa
vo atžalas šitaip:

—Kaip malonu matyti 
tiek daug gražių atžalų iš 
tų pačių šaknų

Vieno giminaičio balsas iš

praktiškai įrodyti, jog me-i^ apsiėjimą su svetimais 
džiaga ir jėga yra tas pats. j žmonėmis”.

---------  i Tas mokslininkas surado
Mokslai ir Darbininkai ir daugiau įdomių dalykų 
CIO unijų konvencija Bo-; Maršalo salose. Jis sako, tų 

stone tarp kitų klausimų salų gyventojai neturi ru- 
aptarė ir unijų įkurto “Tyri-pesnių dėl gyvenimo pa- 
nėjimo ir Švietimo Sky-, brangimo. jie nesidaužo 
riaus” veikimą. gatvėkariais vykdami į dar-

Un i jos sako. jų veikimas bą ar iš darbo, jie neturi 
turi remtis mokslininkų ty- rupesnių, kaip sumokėti sa- 
rinėjimais ir tuo tikslu CIO vo taksus. Jų gyvenimas 
unijų centras turi įkūręs yra ramus, sotus, bet be mu- 
“Research and Education sų gyvenimo skubos ir var- 
Department”, kurio priešą- žytynių. To mokslininko 
kyje stovi buvęs politinių manymu. Maršalo salų gy-

jis yra kilęs iš farmerių, tai tarimų seimas negalės pa-nio laiko. 'pirmyn”. ’ ' j minios atsiliepė šitaip: mokslų profesorius- Kermit ventojai ne tiktai yra dau-
turi žinoti, kad jeigu mėsos daryli ir dar mažiau jis ga- Įvedimas “šviesos taupy-' Šiais metais Amerikoje —Atžalos butų daug svei- Eby, su trimis mokslinin- giau civilizuoti- kaip mes, 
nevalgyti, tai gyvuliai suės lės ką nors pravesti gyveni- mo laiko” per vasarą yra bus pastatyta nemažai nau- kesnės, jei šaknys butų po kais padėjėjais. bet jie yra ir laimingesni už
visą tavo pašarą. man. jei ir galėtų ką nors pirmo pasaulinio karo pali- jų televizijos stočių. Sako. žeme... Unijų “Tyrinėjimo ir mus. Kalbant apie laimę.

—Tėvas klysti. Preziden- nutarti. Todėl seimo nariu kimas. Per tą karą vokie- stočių skaičius vis augs. Da------------------------------------ švietimo skyrius” rankioja bėda yra tame, kad moksli-
tas Trumanas gali bus kilęs tarpe kyla mintis baigti čiai sugalvojo, kad pavarius bar esamos stotys dirba tik Kreipkitės pas tuos, kurie faktus apie Amerikos nra- ninkai dar neišgalvojo apa- 
iš fanu erių, bet tai ne- ginčus ir važiuoti namo. laikrodžius vieną valandą kelias valandas per die- tkelbiasi “Keleivyje.” monės veikimą, apie kai- rato laimei išmatuoti.
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Vokiečių Dirbtuvės | Amerika ir Grenlandija
Amerikiečiai ir angiai nu-Į Danijos užsienių reikalų 

tarė išvežti iš Vokietijos ministeris G. Rasmussen sa-į 
682 karo dirbtuves. Dirbtu-į ko, Danija reikalaus, kadi 
vių mašinos bus išdalintos Amerika ištrauktų iš Gren- 
tarp tų tautų, kurias vokie- landijos visus savo karei- 
čiai per karą apiplėšė. Vi-, vius. Danai nenori net. kad 
sos tos dirbtuvės per karą Amerika laikytų Grenlandi- 
gamino ginklus ar kitokią i jos saloje ir oro stotis, ne
karo medžiagą. Dirbtuvių 
vertė siekia vieno biliono 
dolerių.

. ... —— . Per Daug “Netikėlių”
Anglija ir Palestina , Popiežiaus laikraštis “Os- 

Anglijos valdžia dar kar- servatore Romano” sako. 
tą įspėjo Jungtines Tautas- i praeįs dar 3.000 metų iki 
Į?“ J1 nesiims viena vykdy-, visa žmonija bus atversta Į 
ti J. Tautų nutarimo ame krikščionybę. Dabar kasmet 

pusė miliono netikėlių per
eina Į krikščionybę, bet pa
saulyje vis dar yra “pusan
tro biliono netikėlių”, ku
riuos reikėtų atvesti į tikrą
jį kelią.

kalbant jau apie kariškas 
bazes ir aerodromus.

Palestinos padalijimą. Ang
lija žada netolimoj ateity 
ištraukti savo kariuomenė iš 
Palestinos, o jei J. Tautos 
norės kraštą dalyti turės 
ten pasiųsti savo policiją.

Arabų Grasinimai
Arabų valstybių “kariški 

manevrai” prie Palestinos 
sienų vis dar tęsiasi. Angli
ja perspėjo arabus, kad jie 
liautųsi darę manevrus, nes 
100,000 anglų kareivių Pa 
lestinoj labai lengvai gali 
padaryti tvarką į; rie Pale 
tinos sienų. Šiuo tarpu ara
bų grasinimai grasinimais ir 
paliks.

GENEROLAS KLAUSO MIRTIES SPRENDIMO

Vengrų generolas Gustav Jany buvo nuteistas mirti, 
kaipo karo kriminalistas. Jį teisė Budapešto “liau
dies tribunolas”. Jis buvo kaltinamas davęs įsaky
mą vengrų armijai laikytis prieš rusus prie Vorone- 
žio. Sako, ten mūšiuose prieš rusus žuvo apie 100,- 
000 vengrų.Pabėgėliai Indijoj

Indijos kariuomenės va-
dovybė praneša- kad įvai- j reigkiu didelį ačlUi kad
i'nd§oaPabrea& Ttt — du — “Ke’
indusų ir 1150,000 magome- 
tonų. Tiek žmonių turėjo
bėgti iš savo gyvenamų vie
tų dėl kilusių neramumų 
tarp indusų ir magometonų.

Streikas Kuboje
Kubos valdžia skelbia, 

kad komunistų iššauktas 
generalinis streikas Havanoj 
visiškai susmuko. Laike to 
streiko įvyko kruvini susirė- 

darbi-

Naujoji Zelandija Bauk- 
štosi

Naujosios Zelandijos vy
riausybė sako. ji reikalaus, 
kad ateityje Japonija butų 
taip nuginkluota ir apkar-^ mimai tarpe pačių 
pyta, kad ji nebegalėtų grę- ninku. Dalis darbininkų at- 
sti kitoms tautoms. N. Ze- sisakė klausyti streiko įsa- 
landija reikalaus griežtų kymo ir pasiliko prie savo

IEŠKAU KASTANTO 
ZINKEVIČIAUS

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHR1TIS

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol

>'.rą. kilęs ?.uo -M®™?’?1*?1*?’ AKIHKI i lč> neįsisteigs Dievo Karalystė.Vielkaviskio parapijos, V išlaukto kai-, . * •
mo. 1946 metų spalių 25, 7 vai. ryto Jeigu jus kenkiate nuo Nugaros ALIK ARMIN,
jis išėjo į darbą ir negrįžo. Jis yra1 skaudėjimo. Raumenų gehmo bei*- . ,
56 metų amžiaus, 5 pėdų 8 colių , tikos, Strėnų skausmų, Neuralgijos, 6444 Mass. £>t., Uary ma.
aukščio sveria apie 165 svarus, plau-1 Sąnarių sustingimo Neuritis Kada- (Skelb. 5-8)
kai juodi ar apyžili, akys rudos. j gros ir t.t.. Pabandykit RADĘ TAB- _________________ ___ __________

. , ! LETS dėl gerų pasekmių. Mes no-.Čia yra jo atvaizdas, j rjm, kacĮ jyS pamėgintumėt RADĘ 
Jis gerai išrodo, tie- -- -........ ’
sus,
svyroudamas. Savo 
vardą dažnai keičia. 
Kas tokį žmogų paste
bėsite, prašau praneš
ti man kur jis randasi. 
Kas priduos man tik
rą jo adresą, tam duo-

_ _____ siu $25 atlyginimo.
Kaštanui, jei esi gyvas, atsiliepk 

pats, Uu viskas bus atleista. Kas- 
tantėli, mes visi tavęs laukiam, sū
nelis vis da nepamiršta Uvęs. Atsi
liepk, Kastantėli! Tavo žmona:

Ona Zinkevičienė (4b)
1 3404 So. Union avė., Chicago lb, III.
I —-----------------------

Paješkau gaspaninės kuri mo
kėtų angliškai skaityti ir rašy
ti. Mano biznis yra automobilių 
taisymas; biznis man priklauso 
ir eina gerai. Atsišaukite:

Tony Palubecky,
Ashland, Nebr.

karuna. Su pagarba iki kitų me

rai išrodo, tie- taBLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo- 
bet vaikščioja jums. Nesiųskit pinigų, o

tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. (49) 

NORTHVVAY PHARMACAL CO.
139 North Street. 

ROCHESTER 5. NEVV YORK 
Dept. 30

per praeitus 
leivis” r^ė vieną kartą nepa
klydo, gavau visada į laiką. 
Užtat jaučiuos Tamstoms 
skolingas. Taigi įdedu 10 
dolerių, tegul lanko mumis 
per tris metus, o už likusį 
dolerį meldžiu prisiųsti ka-

tu, Vincent Lubinckas,
Brooklyn, N

Al’SIVEDIMAI
Jauna, įdomi, graži, kultūringa ir 

inteligentiška našlė be vaikų, 35 me
tų amžiaus, bet išrodo daug jaunes
nė, ieško sau inteligentiško draugo, 
bet kokio amžiaus tarp 35 ir 50 me
tų, tik ne senesnio kaip 50. Prašau 
man rašyti rusiškai, lenkiškai arba 
angliškai. Aš pati esu ukrainietė, 
Romos katalikų tikybos. Atsakymą 
duosiu tik tiems, kurie žiuri į reika
lą rimtai ir rašo susipažinimo ar ap- 
sivedimo tikslu. Platesnių informa
cijų suteiksiu laišku. Rašančiųjų 
prašau su pirmutiniu laišku prisiųsti 
savo atvaizdą ir įdėti pašto ženklelį 

_____ ___ ______________________ atsakymui. Atsakymą duosiu kiek
„ i;__„ ant vienam, kas tik žiūrės į reikalą rimReikalingas Darbininkas ant uį Pra-au man adresuoti šitaip.

Parmos, kuris butų sąžiningas, Anna Gregory, (44)
• • „ „„ Gi-merdni dar- 1818 Prospect avė., Apt. 1-A,susipažinęs su farmersku aar Bronx Ngw York

bu; mokestis nuo 65 iki 100 per Tel. TR 8-4999.
mėnesį ir geras valgis bei kam-__________________________
barys su visais patogumais. Ga-
Ii būti ir vedęs be vaiky, „ese- ŽILAS

Y-Įnesnis kaip 48 metų. Prašau at- 
---------------- e Įsišaukti šiuo adresu: (43)

Žydas Buvo Nacių Mr. Stasiūnas,
Maršalas R. D. 4, Cortland, N. Y.

REIKALINGAS VYRAS ANT 
teismas i FARMOS. Darbas ant visados.Amerikos karo

lendorių 1948 metams, o Vokietijoj nuteisė mirti na-, mokestis pagal susitarimą, 
kas lieka, tai senukas tegul cių maršalą Erhardą Milch John Sadauskas (44)
išgeria očiščenos burną, už papildytus per karą žiau-
Good bye. T. Jankauskas, rumus. Maršalas kreipėsi Į 

Chicago. III. Į Amerikos aukščiausią tribu
nolą. kad jo bylą persvars
tytų.

R. D. 4, Cortland, N. Y.

I’A.I IEŠKOJI MAI
Gerbiamieji,
Įdedu postai note trijų 

dolerių 50 centų vertės ir
, T . maloniai prašau siųsti “Ke-

taikos sąlygų Japonijai. darbo. Streikas jau baigėsi. ieivj” john Palaitis į Dani-

KAS MUMS RAŠOMA ■
1
ją, Europoje. Su pagarba,

Helen Daikus,
Naugatuck, Conn.

Taria Ačiū Gedgautams nuėjo ir kas su jais buvo
Gerbiamas Redaktoriau! padalyta ar daroma?

Tai nėra visai tuščias 
klausimas. Pernai mes New 
Yorke rengėme Lietuvos ne-

Turiu garbės pranešti 
kad dėka tautiečių Gedgau
dų reguliariai mane lanko

Aš esu nesenai iš Vokietijos 
Maišalas Milch buvo vo- atvykęs Kanadon lietuvis ir no- 

kiečių karo aviacijos orga- rėciau £autl darbo pas čionai, 
nizatorius. Riebusis Gerin- gyvenančius lietuvius dar a-, 
o-sic hiivn inc vartas het tik.vius mieste ar fanuose. Sutin-.gas DUV O JOS \ anas. Dėt LIK , , lr Kont Vnki Stebuklingos gyduolės kurios pa-
rasis organizatorius buvo dirbti bent kur ir be t i naikina žį|um4, plaukų slinkimą ir 
Milch. Nacių maišalo tėvas darbą. Kurk lietuviai esate rei-į šįas gyduoles privalėtų *
buvo žydas- bet tas jam ne-

! kliudė iškilti i nacių vadų , „Abitibi Power and Paper CoGerb. redakcija, , Vlisunes.
Pirmiausia tariu labai širdin-1 Buvo taip: kada naciai

Milch. Nacių maišalo tėvas kuriam žvia sien-
’ kalingi gero darbininko siųski-^rarba pVeX-

te laišką Šiuo adresu: N 7091 atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge- 

_ .i 1 resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės ne-Regan Camp 24, Ont. Canaaa i atįdįiiodami ilgiau. Kaina $2.00. Jei
gu nebusite pilnai patenkintas, jums

gai ačiū “Keleivio” redakcijai Pa.ėmė valdžią \ okietijoj,» paieškau mano tėvą Fridrichą En-Į pinigai bus sugrąžinti, 
už prisiuntimą

SVEIKATA BRANGESNĖ 
UŽ VISKĄ.

Ligotam žmogui niekas ne
miela. Užtat turit rūpintis, 
kaip apsisaugoti nuo ligų. Ge
riausias vaistas yra M. J. švil
pas Miracle Ointment. Tai yra 
penkių rūšių vaistai; kiekviena 
rūšis nuo įvairių skirtingų ligų. 
Jokie kiti vaistai negali lygin
tis su šitais ir jų nėra aptieko- 
se. Aš parduodu tiesiog ligo
niams.

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir 
smegenų nesveikumo. Nr. 2 
nuo reumatiškų skausmų ir vi- 
vokių paviršutinių skausmų. 
Nuo muskulų ir sąnarių skaus
mų. Persišaldymo ir aštraus 
kosulio. Nr. 3 nuo visokių odos 
ligų; nuo išbėrimų-rash; nuo 
vočių; nuo trūkio; nuo žaizdų 
dėl susižeidimo, nudegimo ir 
nušutimo. Athlets Foot; nuo iš
bėrimų dėl šalčio ir nuo daugy
bės kitų odos ligų, tik ne nuo 
vėžio. Nr. 4 nuo niežėjimų, 
Poison Ivy ir nuo Rash. Nr. 5 
nuo Pilės be operacijos.

Vartodami šitas mostis gau
nat greitą pagelbą. Jau sueina 
septyni metai kaip šitos mostis 
yra užpatentuotos ir pardavi
nėjamos po visas šalis. Turiu 
padėkavonių, — tūkstančiai lai
škų. Patartina visiems bandyti. 
Kaina už dvi uncijas $1., tik 
Nr. 5 nuo Pilės $2. Rašydami 
pažymėkit kurio numerio rei
kalaujat. Siunčiam ir C.O.D. 
tiems kurie prisiunčia su orde
riu 30 centų štampais. Adre
suokite: M. ŠVILPA,

P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford, 6, Conn. 

Vietiniai ateikite: 944 Broad 
atrpot Hartford C.nnn.

Paragvajų Arbata
I Milch tarnavo vokiečiu ar-'drūlį, gimusį Lietuvoje, Tauragė- ' Pasarga:— Jeigu atsiusite kainą 

man aaresų., ... . , •iLrolKinn Švėkšnos valsš. Alseinių kni su orderiu tai mes pastą uzmokesim.
jūsų Maikis su Tėvu. Žino-Į priklausomybės minėjimą.' kuomet buvau Jurgio kariuo-.™1^- ’ a/klPikšįionę). j;3ikąV^i?T ir^askutimuyiai-
ma kartu su mielu jūsų Webster svetainėje kalbė-! mene->-. 0 dabar prisiunčiu tris ‘-------- xr._.
“Keleiviu”. Maikis su tėvu jo Dr. K. Grinius. Tą pačią kanadeiskus rublius, kad Maikis 
Generolu turi čia daug dar- dieną tautininkai rengė ki- su Tėvu nenustotų mane lankę, 
bo. Jiedu iš kazemato Į ka- tą Lietuvos nepriklausomy-
zematą iš skiepo (rūsio) į bės minėjimą ir rinko pini- 
V-tą aukštą, kur anksčiau'gus “Lietuvai vaduoti”. Jie 
tik prūsiškas, geležimis!tą dieną surinko apie 800 
kaustytais batais kareivis dolerių.
tevaikščiojo, mus DP atlan-! Kur buvo padėti A. L. 
ko ir lietuviškais savo pa-į Tarybos surinkti pinigai — 
šnekesiais — pori n i m a i s mes žinome. Jie buvo pa-

nes mano geriausi

i , •• • • i , • •' ku gyvenęs New Yorke, Brooklyne.kad ji prisiektų- jog ne jos Paieško sūnūs Hermanas Endruiis. 
vyras buvo Erhardo Milch Ji Pati arba kas apic ii žin°> mal°- 
tevaS, bet kitas, pasaite- H. Endruiis, Murwik Mutzelburg 
tis” žmogus ir tikras vokie-

Arba galima užmokėt paštoriui kaip 
atneš vaistus.

FLORA L HERB CO.
Dept. 5

Box 305, Dept. 5. Clinton, Indiana

prajuokina.
Nuo tų vaikščiojimų juo- 

dviem visai batai be padų 
liko. o mielo “Keleivio” tik 
skuteliai bepaliko. “Kelei
vis” gan įdomus savo pla
čia informacija- ko tremti
nių spaudoje negalima ra
šyti- tą randame “Keleivy
je”.

Dėkoju mieliems Ged
gaudams. o “Keleiviui” lin
kiu geriausio pasisekimo.

raudon-uodegiams, bet Į lažybas 
neik! Jeigu bus reikalo, tai pa- 

i šauk mane j pagalbą, nes aš 
siųsti į A. Lietuvių Tarybos t esu lavintas juzyti visokius
iždą ir iš ten skiriami tiems 
reikalams, kuriuos Ameri
kos Lietuvių Taryba skaito 
svarbiais Lietuvos vadavi
mo darbe. Bet kur dingo 
tautininkų surinkti pinigai, 
visuomenė nežino.

Gal tas visai nesvarbu? 
Man asmeniškai tikrai ne
svarbu. Bet jeigu tautinin
kai kada nors “dėsis” į A-
merikos Lietuvių Tarybą. 

Sti pagarba tremtinys- i tai tada tas klausimas pasi- 
Liudas Babarskas,! darys svarbus, nes butų ne

leistina. kad per ALT va
jaus ardymą surinkti pini
gai kur tai dingtų iš visuo-

Dėl Tų Fondų menės akių. Tegu “Dirva”
Keleivyje” buvo pąkel- pyksta ir tegu A. Bimba pa

tas klausimas apie “likimą Įdeda jai burnotis- bet kiau
tų pinigų- kuriuos tautini n- sima? visvien turės būti iš- 
kų organizacijos sukėlė per- aiškintas. S. P.
nai metais laike Amerikos - New York, N. Y.
Lietuvių Tarybos vajaus.
A. L. T. vedė vajų- kad su
kėlus pinigų Lietuvos vada
vimo reikalams. Tautinin
kai tą vajų boikotavo ir 
rinko pinigus Į savo fon
dus.

Hanau. Germany.

Skaitytojų Balsai
Gerbiama redakcija.
Gavau pranešimą, kad 

Kada “K-is” pakėlė klau- mano prenumerata pasibai
simą apie tautininku fondų gė. Pasiunčiu jums pinigus: 
likimą tai “Dirva”, Antano $3 už “Keleivį”. 50c. už ka- 
Bimbos padedama- pradėio lendorių 1948 m.. 50c. už
griežtai bartis kaip girdi, 1947 metų kalendorių ir $1 
jus drįstate užsiminti apie Maikiui ant mokslo. Viso 
pinigus- kurie pateko i tau- penki doleriai. Su godone, 
tininkų kišenę... Hip?Jita# Monkerii

Dabar mes sužinojome- Montello, Mass.
kad tautininkai iš surinktų ——— _
pinigų Vyriausiam Lietuvos Gerb. administracija. 
Išlaisvinimo Komitetui nie-

jiedu yra
draugai čia “bušiuose

Jūsų ekscelencija Vyčių vais- saika nrisfpažino sulaužiusi-, Paieškau pusseserių Pipiraičių ki
ko generole, nepasiduok Mai- šeštą prisakymą, o pats parapijos. Taipgi paieškau pusb^o-;
kiui. zakristijonui ir kitiems ivr ii/.ta nariams; hiivn reika- *» Mateusą Pavilonį kilusį iš Užu-, Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- - . ..................... |iuuvn iiaeiaina uuvu įeina kaimo Anykščių parapijos, viri: ir skaiitvuit -žAizniT u.

tis. Kadangi motina po prie-
Camp, flensburg b, (24), 
Zone, Germany.

Britisb I NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

, . . piečių Kaimo AnyKscių pailingas. kaipo gabus aviaci- Girdėjau kad jis gyvena Chicagoje.

šautuvus, kulkosvaidžius ir mo
demiškos mados kanuoles. Pa
sakyk visiems, kad kas tik yra 
komunistas, tas yra be proto ir 
reikia jį vežti į ligoninę, nes aš 
galiu tau vardais ir faktais pri
duoti, kad tai teisybe.

O dabar linkiu viso gero. lai
mės ir pasisekimo visam “Ke-į 
leivio” štabui. Su pagarba.

A. Captain, 
White River, Can.

Gerbiamieji,
Siunčiu 5 dolerius seniui ir 

Maikiui. Lankykit mane už vi
są penkinę, tik Tėvas tegul nu
sišveičia savo batų aulus su 
paršo bamba. Viso gera veliju.

Mary Ruselis, Philadelphia.

Gerbiama redakcija,
Siunčiu jums už “Keleivį” 6

dolerius, siųskit kas savaitę ma
no geriausiam prieteliui S. Ma- 
skaliunui ir man. Su pagarba,

J. Iručius. Chicago, III.

Gerbiama redakcija, 
Prisiunčiu už prenumeratą 3 

su puse dolerius, pusę dolerio 
už kalendorių

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 

... - , .. « j_.. žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.ris malonėtų padaryti man affida i- pašalina perštėjimą ligos
tą. atvažiavimui Amerikon ar Kana- vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- 
don. Esu našle, 32 m. be vaikų. B»>-1 sUbdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
gus, gimnaziją, dabar mokyto auju. iršči Jo’ tinkamos var-

BROOKLYNO VIENYBĖ
tiktume. Vedybų tikslu rašant pri- ^4 • J s >' < C 
siųskite savo foU>, ką ir aš padary- Puolės nuo visų įsvirs.- 
siu; neužinteresuotiems prašau ne- nilI °™s

tai iie Turiu labai svarbų reikalą. Jieškomi 
1 J asmenys prašomi patys atsiliepti ar- 

.K
ios organizatorius 
pripažino Lrhardą Mllcn ha kas žinote apie juos malonėkit 

(46)“tikru ariju” ir leido jam ™n Pranešti už k* aš busiu Iab.?idėkinga.
kai'O Julia Grimašauskaitė

aviacijai. Nacių maršalo tė-Į 1717 N- phanadė?phiį 21, Pa.
vas žydas buvo jau miręs----------------------------------
seniau, prieš nacių įsigalė- Paieškau ^raširdžl° lietuvį ku- 
jimą Vokietijoje.

vadovauti vokiečiu

$4 METAMS

Brooklyno “Vienybė” 
praneša- kad pabrangus po
pieriui ir spaudos reikme
nims “tolimesnis Vienybės 
leidimas esamose sąlygose 
neįmanomas”.

Todėl laikraštis nuo lap-

rašyti. (45)
Mrs. Vanda Grabauskienė,
I). P. Camp, Wohnheim 2/3. 
Watenstedt, uber Lebenstedt. 
b/Braunschweig. Deutschland 
D. P. Assembly, 2911. C. Unit 800. 

via Great Britain.
Paieškomas Juozas Dubliauskas, 

Kavolio sūnūs, gimęs Lauksnėnų 
, < j- ,i- ' kaime. Alytaus valsčiaus ir apskri-knčio 1 dienOS pakelia me- ties. Jį pati ar kas apie jį žino ma-

LEGU-
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių. perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo- 
dąmas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO, Dept. 2,
4847 W. 141h Street, 

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Pas mus yra viso
kių žolių, šaknų. 
Lapų, žiedų ir žie
vių, parduo d a m e 
svarais, pussvariais 
ir uncijom ir pri
siunčiam į jūsų na
rius.

Kumparas 1 uncija..............25 -
Kanapių sėklas, svaras.. $1.00
Čiobreliai, svaras .......... $1.00
Paragvajų Arbata, svar. $1.25
Šalavijos, svaras .......... $1.35
Imberas baltas, svaras .. $1.35
Puplaiškis, svaras.......... $2.25
Valerijono Šaknys, svaras $2.25 
Ajarų šaknys, svaras .. $2.50 
Apynių žiedai, N. F. sv. $2.75 
Stanauninkas. svaras .. $3.25 
Trukžolių šaknys, svaras $3.50 
Europos Ramunė, žiedai $3.50 
Liepos Žiedai, svaras ... $2.75 
Plaukam Tonikas, bonka .50 
šampoo plaut galvai, bonka .50

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

tinę prenumeratą iki 4 dole-i loniaiP^Sur)SaaŠaCiuo a(ir(,ui Stem PharmaCįį 
rių (buvo $3), O pavienius 22 Seymour st., New Britain, Conn. 4847 W. 14th SU Cicero 50.
numerius pardavinės po 10 ---------------- — - =
centų (buvo 5c.)

Toje pačioje “Vienybės”
laidoje, kur Įdėtas praneši
mas apie laikraščio kainos 
pakėlimą. “Vienybės’’ savi
ninkai skelbia, kad jie turi 
dešimtį tūkstančių ir penkis 
šimtus skaitytojų.

Kaip dirba kūnas.
Yra apskaičiuota, kad 85 

ir vieną doleri < nuošimčiai žmogaus energi- 
namo išpirkimui. Ch. Pauža. Įjos SUSivartoia kūno veik- 

Killingly, Conn. laį palaikyti — alsavimui-Į 
maisto virškinimui ir tt.

Gerbiamieji.
Atsiprašau Tėvo. kad taip il

gai neprisiunčiau už prenume-i 
ratą. Dabar gavau porą dienų 
poilsio, tai siunčiu tau už ti-.

geru kietą, kad tu lankytum mane.’ Už si.rto per visą metą kožną mė- 
” “ — ............ -- » nesi 32-jų puslapių žurnalas. Adre-

..

Tiktai
darbui.

15 procentų lieka

DAUG JVAIRUMO
__ ....... ......... ...... Siunčiu Tamstoms
ko*nedavė ir nesiruošia duo- dienų ir vėlinu geriausios Tr>’s rubliai tau. 50 centų už <9.4R)

viontjim-jc riolio spkmės Tamstų darbuose o kalendorių ir 25c. už Kaukazo, tl. Todėl n klausimas paiie- stovinės Idiiistu uaiuuuse. u , , , .. I LIETUVIŲ NAUJIENOS
ka “atviras”, kur tie pinigai labiausiai Maikiui su Tėvu karalių, ba mačiau, kad jis su 332 n. 6th st., n»iiadeiphia 6. r*.

m

Kalendorius 1918 Metams
“Keleivis” jau ruošia spaudai didelį Kalendorių 

1948 metams. Kalendoriuje bus daug straipsnių, 
naudingų patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir 
visokių pasiskaitymų. Kalendorius turės 100 pusla
pių rašto.

kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius bus pasiųstas visiems užsisakiusiems, 
kaip tik jis išeis. Dabar jau laikas užsisakyti kalen
dorių, kad jį gautumėt dar prieš naujus metus. Už
sakymus prašome siųsti

u Keleivis
636 E. BROADWAY. SO. BOSTON 27, MASS.

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Reumatiškuose skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo
nės skundžiasi. Deksnio Galinga 
.Mostis, sudaryta iš daug skirtingų 
elementų ir brangių aliejų, iš skir
tingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skau
smus! Sena ir teisinga patarlė sa
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl 
tepk su Deksnio Galinga Mosčia. 
Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
gumą Deksnio Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. (6-8

Reikalaukit tik
Deken’s Ointment

P. O. Boa 666, Novark, N. i.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ

Rimtosios Sąmoningesnes
Kaip žmonių asmenybės- kalingus vadus. Deja, kur 

budai, pobūdžiai polinkiai tokia drąsa reikalinga, mu- 
ir skoniai, taip pat ir išma- sų “drąsuolių” nematyti; 
nymai bei sąpročiai nevie- musų “drąsuoliai ’ rodo sa- 
nodi: vieniem patinka lėti, vo “mandrumą” ten. kur 
rimti, kitiem—smarkus, už- nereikia.
puolingi; vieniem teisingi ir Kasdieniame gyvenime 
atviri, kitiem — melagingi tokių- abejų lyčių- matome 
ir apsimetėliai. Kiekvienas}visur; jie kitų neklauso, rė- 
sulyg savo budo ir sąpročio kauja. ginčyjas ir- kolioja 
skiriasi sau draugus- to ne- tuos, kas sujų nuomone ne 
galima nuginčyt.

Mano patyrimu
siskaito. Daugiausia tokio 
“smarkumo’’ parodo tie, ku
rie mažiausia žino.

Kad drąsus vadai reika
lingi. neginčiju, bet reikia 
jiems sekėjų. Vadas be se- 

kiek

ir pnsi-
žiurėjimu rimtieji ir lėtieji 
žmonės dažnai būna sąmo
ningesni. t. y. daugiau gal
voja, daugiau žino ir išma
no už drąsius pramuštagal- kėjų tiek naudingas, 
vius. . laivas be vandenyno.

Rimtieji žmonės, kad ir' Naujus daIykus sugalvo- 
nemokmti. daugiau ir blai-ija ir metmenis (planus! 
viau galvoja, arba skaito jiems nustato kaip tik tylie-

arba daugiau z.-jį mastvtojai, o ne drąsus 
klausosi. Tai 

menys. kad ir

mokosi.
nančiųjų

BRANGENYBIŲ UŽ $600.C0C

Mirusi turtuolė Mrs. Vera Johnson Brand turėjo vi
sokių papuošalų už 600 000 dolerių. Paveiksle ma
tyti tie jos papuošalai, kada jie buvo parduodami 
Nevv Yorke iš varžytynių.

karą turėjo 11,000.000 žmo
nių prieaugli. Per sekanti 

j dešimtmeti jų gyventojų 
'skaičius pakilsiąs dar 22.- 
000,000 galvų.

Prieš karą Europa turėjo ^nvll?TiT urani kiekvienam savo gyventojui SOV,ETV "U8UĄ 
tik 1 akrą dirbamos žemės.

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE

SUSILAUKUS 71 METŲ 
AMŽIAUS.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

iArba komunistų diktatūra faktų šioje knygoje telpa daugybė nau- 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- jų, labai gražių ir juokingų monolo- 

\ isiems kyla klausimas kodėl zų ir deklamacijų. Visokios temos: 
usija nesusiatria su kitomis valsty- darbininkiškos revoliucionieriškoa, 

bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti tautiškos, humoristiškos ir laisvuma
is kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji niškos. Visos skambios, visos geros, 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar i Tinka visokiems apvaikšėiojimams,

1
Gi mitybos ir žemes žino
vai sutinka, kad vienam 
asmeniui išmaitinti reikia 
vidutiniškai 2 ir pusę akrų 
derlingos žemės.

Amerikoje mes turim 
apie 3 akrus dirbamos že
mės kiekvienam asmeniui 
išmaitinti ir aprėdyti.

“Taigi, jeigu vaikų gim
dymas Europoje nebus su
varžytas”, sako minėtojo 
biuro direktorius Irving 
Bureh, “tai neišvengiamai 
kils klausimas, kur ji gaus 
maisto savo gyventojų prie
augliui išmaitinti?”

Kol kas Europa tikisi gau
ti maisto iš Amerikos. Bet 
Amerikos Agrikultūros De
partamentas sako. kad A- 
merika negalės ligai euro
piečius maitinti, nes- viena, 
pačios Amerikos gyventojų 
skaičius nuolat didėja, o an
tra. padidinus Amenkos 
laukų sėją- nusialins jos 
dirvožemio trešlumas.

Taigi, anksčiau ar vėliau. 
Amerika turės savo duonos 
aruodus europiečiams užda
ryti. Europiečiams laikas 
butų apie tai pagalvoti ir, 
ilgai nelaukiant- Įvesti gim
dymų kontrolę. Bet jie tuo 
visai nesirūpina. Priešingai, 
kaip sako p. Bureh, tūlos

yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuta buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistų knygą. 
)8 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia del to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet del ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ..................................... 15c

baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina .......... 25c
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Dzian Bambos 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bu
ri pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatus. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygą. Tai' didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................. $l.<)0

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
30" puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina............................................... 25c

EILĖS IR STRAIPSNIAI
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c

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

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina .......................................... 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ...................................................... 25c

kaltinami, jeigu jie yra pri
versti gyventi tokiose sąly
gose. kaip Chicagoje, kur 
vienas miesto, ploto nuošim
tis padaro 25 nuošimčius to 
miesto prasižengimų.”

Kaltinti tėvus ar “namų 
atmosfera”, sako Peterso- 

‘nas. yra labai mėgstamas 
sukčių politikierių argu
mentas, kuomet istikrųjų

daugiau zi-.jj mąstytojai, o ne

• -• ?s". pramuštagalviai.
priešingo bu- get va(jas turi būt vienas.
1or1’ c" ....................................ar Kokioj

atsiranda
daug vadų- norinčių vado- 
vaut. o ne klausyt, tai vi
suomet kyla suirutė, be
tvarkė ir. pagaliau, skili
mas. Lygiai taip būna ir 
šeimoj: kada abudu nori 
vadovauti, tai tvarkos nėra, 
bet ginčai ir- pagaliau, ski-

do bei pažvalgų- su jais Jeigu valstybėj
lengviau susitarti, negu su 
griežtos drąsos “žino
vais”. Svarbu, kad lėtieji 
visados laikosi mandagu
mo. Čia tinka posakis: “gi
li upė tykiai teka”.

Rašydamas andai šitame 
skyriuje, kad “Rimtabudės 
moterys tinka vedyboms ge
riau”, turėjau omeny ir vy
rus. kad rimtieji yra sukal
bamesni bet kokiam reika
le. Anaiptol aš nemaniau, 
kad rimtabudės tinka pote- 
riavimui ir vien tik virtuvės 
apyvokai; kaip tik priešin
gai — rimto budo moteris 
nereiškia apsileidėlę ar ne
išmanėlę; dažniausia ji rei-

organiz a c i j o j

Kur dingot svajonės jaunystės 
ir saldus svajonių sapnai?
Kur dienos nekaltos jaunystės? 
Apleidot jus mane senai.

Tuomet aš buvau dar laimiųga, 
globojo motutė brangioji; 
prie josios nejaučiau aš baimės, 
budėjo jos meilė saldžioji.

Tuomet viskas man buvo
malonu

ir viską mokėjau išrišt. 
Džiaugsmu pripildytai sielairybos.

Man rodos, kad gyvenime!vis kur tai norėjosi skrist, 
reikia daugiau tylių, rimtų 
žmonių, norinčių klausyti ir 
gerbti kito nuomonę, negu 
drąsių vadų. Vadai retkar
čiais reikalingi, o rimtis ir 
susiklausimas — kasdien.

Pergreit p. Luskienė ma- 
škia pažangiai galvojančią ne apkaltino esant siaura-
ir kultūringą moterį.

Aš turiu galvoje vieną
nemokytą, lėtą, kuklią mo
terį. kuri yra užauginusi pa
vyzdingai dukrą ir sūnų; ji 
klauso ir seka viską, kas 
kilnu, dora- pažangu, kultū
ringa; ji skaito ir mėgsta 
skaitymą. Ji nemėgsta daug 
kalbėti ir ginčytis- tačiau 
kas pažangu, kilnu ir jos

jie patys yra didžiausi iš

tvirkimo akstimojai, nes už - .
kyšius leidžia bujoti palei- ^ys net skatina vaikų gim-
stuvvbės ir ištvirkimo ur-idym3. vaikingoms seimy 
vam*s (noms duoda dovanų. Pirma

Pagaliau jis pajuokė tuos ‘taip dalydavo nacių Vokie- 
reformistus- kurie reikalau- .° dabar — komunistų 
ja steigti jaunimui žaidimo katalikų bažnyčia
aikštele

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 

. - - i gimdo pasaulyje įvairiausius nuotireikalauja kuo dau-jkius, tai perskaityk šitą knygelę, 
vaiku. Tokiu kraštu Ka,ba labai UnKVa- Knm pn)tau'

berniukams kliu-Į^P&Į 
apšviestas gat- £lap^la 

ir kitokius “pagerini- 
. tvirtindami, kad šitie 

dalykai atitrauksią jaunuo
lius nuo piktu darbų. Jisai 
parodo, kad buvo pravestas 
šita kryptimi nuodugnus 
tyrinėjimai ir patirti faktai 

Anelė Liutkus, parodę, kad visi tokie “pa- 
------ gerinimai” nieko nepageri

na ir ištvirkimo nesumaži
na. Doroviniai iškrypėliai 
buvo perkeliami į geresnes 
apystovas. jų šeimynos bu

bu vo vo aPgyven(linamos tarp

Atėjo gyveninis audringas, 
pradėjo man trukdyti mintis;į bus, 
nors dienos butų Šviesiausios, 
jas temdė kažkokia slaptis.

i ves 
įmus’

geriau tnmeivanijr.
į jantiems darbininkams neapkainuo 
Į jaS13= Kaina ............................. 25c

maniu moterų priešu, arba, 
net despotu, kokiu aš nesu. jI

Mano pasakymas- kad i 
šeimoj turi vadovauti vie-1 
nas- reiškia bile kuris, o ne 
būtinai vyras, kaip p. Lus
kienė suprato. Tačiau ne vi
sur ir nevisada tas pats. Yra 
dalykų, kuriuos vyras gali 
geriau suprasti, ir vra

Krutinę rakina retežiai 
ir dvasiai uždaro duris;

1 artėja dienos paskutinės,
Į jau gulsiu Į šaltus kapus.

Nėra Vaisto Nuo 
Ištvirkimo

SKAUDI DALIS
kaip yra skaudi lietuvių 
dalis,

Kad rusų pavergta vaitoja šalis. 
Ten verkia mus sesės, broliai 

ir tėvai;
Ten siaučia raudoni žandarai 

žiauriai.

Ak.

Net

vesenai Bostone
i Naujosios Antdiios konfe- kultūringesnių kaimynų, iš- 

vėl " •••’ ‘ • >. dvke vaikai buvo vedami ir , • , - - . . • irenciia kovai su ištvirkimu. * r- .toKių- kuriais moteris geriau Q L visokiu? pasilinksminimus n
luomui naudinga, ji remia ■ nusimano. Todėl šeimoj tu-! , • žaidimo aikštes, buvo supa-
sulyg išgalės. Nors lėta ir ri būt susiklausymas. ! •*’ ' ‘ ‘ * * žindinami su pavyzdingais
‘ “* ‘ galvos btt visa tai nieko

kėliai li- 
Todėl jis ir 

nėra vaisto nuo

kukli, tačiau “drąsuolių" Musų civilizacijos gady-l"*^ ?į^anlį^,J3 budu kain “
nemandagiai puolama ji nėj, kur gyvenimas išsikero- a ll?oti ja^im?“ riuo jį kog,^^.kfĮ“ ,'^'of
sugebi puikiai apsiginti ir į jęs šakų šakelėmis- net ir 
tinkamai atsakyt. į naokyčiausis negali viską

Tos rūšies vyrus ar mo- 'žinoti — šen-ten reikia kito 
teris aš mėgstu, o kulturin-. klausti ir sutikti su kito 
gus ir gerbiu. Tokie naudin- nuomone. Todėl mums, ne- 
gesni bendruomenei ir šei- žinėliams. pridera daugiau 
mai, negu betvarkiai urą- klausyt, o mažiau kalbėti-> j . 
šuoliai”. Įneš — “kam oktavom žo-

Kada smarkumas rodo- džiai rieda, tam gaidžiai 
mas išmanymu- tokius, kur galvoje gieda.” 
reikia- gerbiame kaipo rei- Anis Rūkas.

tvirkimo. Buvo daug pa-,^ kad 
skaitų, pranešimų ir reko-.-5tv,; 
mendacijų. ypač iš krikščio
niškai nusiteikusių “doros 
sargų”, kurie aiškino- kaip

ištvirkimo.

Europoje Perdaug 
G imsią Vaiku

mažą laiškelį jiems 
draudžia rašyt:

Nevalia jiems skųstis ir 
pasisakyt,

Kad žiauriai kankina juos 
rusų šnipai,

Ir išgamom virtę keli lietuviai.

Parsidavė rusams Lietuvą 
naikint.

Ir jos tikruosius sūnūs žudyti.
kankint.

Baudžia, persekioja lietuvius 
visus,

Siunčia į Sibirą ar šaltus kapus.

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augiąo vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterį).
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
įuirį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ka
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos1 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
su gyvenimo būdą ir musų papro
čius. "Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- LYTIŠKOS 
las žemaitės kartu su Andrium Bu-

KODĖL Aš NETIKIU 
J DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas..........20c
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
o senimas irgi dažnai nori pagilini 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 141 pusi. 
Kaina tik .................................el.00

TĖVAS NUŽUDĖ SAVO DUKTERIS

mokinti ir tt.
Bet iš visų jų įdomiausi Jeigu Europos gyventojų 

pranešimą padarė Virgi! prieauglis nesumažės, tai 
Paterson. prieš karą buvęs maisto trukumas galės pasi- 
FBI Bostono biuro viršinin- daryti nuolatinė pasaulio . .. 
kas, o dabar Chicagos Cri- problema. Taip sako wash- * ° 
me Commiss’on o direkto- ingtoniškis Gyventojų Žiny- 
rius, didelis kriminalogijos'bos Biuras.
autoritetas. Jo įsitikinimu To biuro surinktomis ži- 
—nėra vaisto nuo ištvirki- niomis- 32 Europos valsty

bės. neskaitant Rusijos, permo

Našlys Fiore D’Antonio iš Newton. Mass. susiginči
jo su savo vyresniąja dukterimi Mary (dešinėj ) dėl 
jos ketamų vedybų ir įniršęs nušovė vietoje savo jau
nesniąją dukterį Niną (kairėj) ir labai žiauriai pri
mušė dukterį Mary, o paskui pats paėmė nuodų. Da
bar duktė Mary ir tėvas ligoninėj, kur sakoma, kad 
duktė pagys- o tėvas vargu beišgys.

“Mes Amerikoj”, jis sa
ko, “perdaug dedam svar
bos kūno kultūrai sportui, 
ir dėl to didelė musų visuo
menės dalis perdaug yra at
sidavusi šitų dievaičių gar
binimui. Charakterio kūri
mai pas mus visai užmirš
tas”.

Petersonas 
kad sportų 
pasilinksminimais, 
jos veltui eikvojimu, butų 
galima sumažinti ištvirki
mą. Tyrinėjimai ir faktai 
parodo- kad ištvirkėliai to
kiomis pramogomis nesido
mi ir retai jose dalyvauja, 
sako jisai.

“Dabar Amerikoje yra 
giliai įsigyvenusi pažiūra”, 
sako toliau Petersonas 
,“kad dėl jaunuolių ištvirki
mo kalti esą tėvai ir namų 
atmosfera. Tai yra didelė 
klaida. Tėvai negali būt

visai nemano, 

pramogomis.
energi-

Tie tautos judošiai neverti 
žmogaus,
valgio kąsnelio didesnio 
gardaus,
menkos vietelės valdžioje 
šiltos,
išdavikais savosios tautos.

Marcelė Janutienė.

Dėl

Dėl

Per metus amerikiečiai 
išleidžia saldumynams apie 
$300,000,000.

lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 

1 ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių,
> su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................. 50c
KALENDORIUS 1948 M.

Jau galima 1948 m. “Ke
leivio'’ kalendorių. Tai 96 poslapių
knyga. Kaina ............................. 59c.
ANGLISKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 

I žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
į tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00 
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............  25c

LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina __ _ 25c
PAPARČIO ŽIEDAS

i Ir keturios kitos apysakos: (1) 
1 Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi

ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti tą knygutę. Kaina 10c
KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nas gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c

“Keleivi*,” 636 Broadway, 
So. Boston 27. Mass.

91 a my t ė Labai DėkingaIŠ LIETUVIŲ TREMTINIŲ GYVENIMO

Stovyklos vedėjui prižiūrint, merginos ir moterys at
sveria laukiančiam tremtiniui savaitės maisto davinį. 
Už stovyklų ribų gyvena tūkstančiai lietuvių, kuriems 
taip pat reikia maisto, drabužių, avalynės- patalynės, 
vaistų ir kiti} kasdieninių reikmenų. Siųskite savo 
aukas BALF’ui — United Lithuanian Relief Fund of 
America, 105 Grand st., Brooklyn 11, N. Y.

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.” 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų. ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mas*.
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baudžiauninkus —“laisvas” 
badmirvs proletaras.

Kiekviena epocha, suskir- 
—;—' stydama žmones sociali-'
i laisvės aprėžimu. Jei žmo- niais sluogsniais, suskirsto 

Socialistinis sąjūdis nuo&us. ^and? neaprėžtai nau- laisves ir prievoles, o išnyk- 
pat savo pradžios statė žmo- 9.°^ savąja laisve ir tuo pa- dama perduoda savo paliki
mų savo siekimų centre. Ko- Š?u Pažeidžia kitų laisvę, mą Įpėdiniui. Jei skriau- 
vą už žmogaus išlaisvinimą pe .tur* susidurti ir arba džiamieji bendruomenės 
jis pradėjo nuo tų, kurie kautis, arba susitarti, prisi-'sluogsniai susipranta, gtoja Į 
kapitalistinėje visuomenėje ’^ami .Frįevolę nepažeisti kovą už savo paglemžtas 
buvo labiausiai pavergti, ne- kko laisvės. Jau bibliniai. teises ir laimi. Įvyksta nau- 
tekę žmogaus gyvenimo są-’Adomas ir Ieva, tariami jas laisvių ir pareigų su- 
lygų dažnai net jo veido,— musU protėviai, savitarpiuo-j skirstymas, 
nuo'darbininkų klasės. Ko-se santykiuose turėjo susi- Taip buvo viduramžiais- 
vodamas už darbininkų varžyti, nenorėdami vienas kai baudžiauninkai - ukinin- 
klasės būklės pagerinimą ir kitam kibti i plaukus. Ture-,ninkai per sukilimus aplau
pei- darbininkus, socialisti- j?.ir palikuonys, nes pa- žė feodalams ragus: taip
nis sąjūdis šalino luomų ir sklras žmogus buvo per.ypač daug kas keitėsi darbi- 
tuito privilegijas, plėtė dar- snpnas. kad galėtų atšilai- ninku kovos pasėkoje su 
bo žmonių teises kartu prieš galingąją ir is vi-
plėsdamas ' ir žmogaus tei- puolusią gamtą;
sės. kas jis bebūtų. turėjo telktis ir gyventi ben- bet ir. iš viso darbo žmogui.

Kai socialistinis sąjūdis druomenėmis. Tad greta Socialistinis sąjūdis, likvi- 
Įsitralėjo ir pradeda 'lemti laisvl^ Prievolių atsiradi- duodamas kapitalistinę san- 
žmonijos ateities proble- ma? Xra n?k Pat senas, kaip tvarką ir kurdamas socialis- 
mas jis kiekviena proga vėl paįJ paderme. _ tinę, paims ir žmones, kokie
primena, kad jo idealas žmoni^ bendruomeneje--------  --------------—
yra: sukulti toki gyvenimą

kapitalistais 
mis, keitėsi

ir jų valdžio- 
ne tik jiems

sugyvenimo sąlygos keitėsi- 
kuriame nebutu skriaudėjų į'aM^’^Pnt-vki.ai dai ėsi 
ir skriaudžiamu u- kur hutu ±S?sn\. k?.‘>r *r P 
visiems pripažintos ir vyk- ®7.«n™as- J,.s *<Įino Py
domos lygios teisės ir lygios voll« - zm0?ul skaKI* tu0 
prievolės. Siekdamas visuo- aprėždamas ir jo laisvę.

Kai žmonių bendruomenėje 
atsirado privilegijuotieji ir 
antros rūšies piliečiai, lygia- 

7 grečiai vyko ir atitinkamas 
ir prievolių

tinos materialinės paramos 
per visų Įtraukimą Į darbą, 
per darbo tobulinimą, per
planinga bendruomenės jė- ? • - . . .1 ;• laisvių ir prievolių suskirs-
gu ir išteklių panaudojimą. * Kr .

pagaliau. „e? teisinu■ K
mintų gerybių Pasj9i stymą, (dami neprivilėgijuotiems. 
socializmas tuo pačiu siekia 1 J

išlaisvinti žmogų, iš skurdo. Musų, socialistų, suprati- 
nuo netikro rytojaus bai- mu tas laisvių ir prievolių 
mės- nuo per didelio darbu suskirstymas žmonių ben- 
apkrovimo ir padaryti ji druomenėj priklausė nuo 
galimai laisvą. Dėl ko būti- turto: kas valdė turtus ar 
nai laisvą? Dėl to, kad žmo- jiems gaminti priemones

jie yra, su jų laisvėmis n 
prievolėmis. Bet kaip Di
džioji Francuzų Revoliuci
ja- pribaigdama feodaliz
mą. iš karto ir giliai per
tvarkė žmonių santykius, 
taip ir socializmo Įgyvendi
nimas bus revoliucija ne tik 
ūkiškoj santvarkoje, bet ir 
laisvių bei prievolių tarp 
žmonių paskirstyme. Neten
ka iš anksto nusigąsti tos 
revoliucijos. Anglijoj ji jau 
vyksta, o tuo tarpu niekam 
dėl to plaukas nuo galvos 
dar nenukrito, ir policinin
kai tebestovi savo vietose.

Socialistinė santvarka nie
kam nežada absoliučios 
laisvės. Sakoma, kad nuo 
prievolių nebus atleisti net

Paveiksle matyti Amerikos konsulatas Jeruzalėje, 
kuriame arabai išsprogdino bombą. Bomba apardė 
kiek konsulato namus ir sužeidė du tarnautojus. Ara
bai pakišo amerikiečiams bombą iš keršto už tai, kad 
Amerika pasisakė už Palestinos padalijimą Į žydų ir 
arabų valstybes.

Jei socializmas deda 
reikšmės materiali

ne santvarka galės laisvinti nėms gyvenimo sąlygoms- 
žmogų nuo ilgesnio darbp tai ne dėl to. kad jose ma- 
ir ilginti jo laisvalaiki, tytų savo siekimų galą. bet 
Darbas tuomet iš naštos virs dėl to, kad patikrintas ir su- 
sočio. normalaus žmogaus trumpintas darbas, sociali- 
džiaugsmu. nio draudimo patikrintas

Bus pasiektas dar vienas žmogaus rytojus išlaisvins 
milžiniškas laimėjimas. So- žmogų ir Įgalins ji savo lai- 
ciaiizmas siekia tautų tai- syalaikĮ pašvęs tam, kam 
kingumo, suderinto bendra- jis norės. Tuomet jam pasi- 
darbiavimo. Jei iki šiol ka- darys tikrai prieinamas bė
rus gimdė kapitalistų var- ribis žmogaus sielos pasau- 
žybos dėl žaliavų ir parda-.Hs.
vimo rinku, taikus tautu O prievolės? Ar jų nepa- 
bendradarbiavi mas turės sidarys daugiau ir Įkyres- 
tikslą taikingai dalinti pa- nių? Prievolės buvo ir bus 
šaulio žaliavas, suskirstvti su tuo tik skirtumu, kad jų 
darbą tarp atskirų kraštų vykdymas bus pagristas su- 
taip. kad varžybos virstu pratimu, kad. kas daroma 
darnia pasauliniu talka- ku- žmonių bendruomenei, tas 
rios rezultatais butų visi in- daroma ir paties asmens 
teresuoti. Pasaulinės valsty- naudai, jo individualių ga- 
bės idėia, ne tik politinės, Hu patikrinimui ir jų pra- 
bet ir ūkiškos, jau iškilo po turtinimui.
antrojo pasaulinio karo, ei- ---------------
dama iš socializmo siekimų. 29 £00
Kai kas vra apskaičiavęs. ______

tik jie nedirbtų. Pašalinda- rius. 
ma. šitą absurdą, socialisti- tiek

įkad pirmojo karo išlaidos ir, Dvidešimtsdevyni tufestan- 
jo sunaikintų gėiybių vertė. čįaį jr 500 lietuviu per kara 
išreikšta aukso valiuta, duo- buvo kankinami Įvairiuose

---------------------------------------- i . . —----- tų auksu krautą traukinį vokiečių koncentracijos
teisingo paskirstymo, dėl kovodama- sutrumpino dar- daugiau kaip 30 klm. ilgio- lageriuose!
rytojaus netikrumo žmogus bo dieną iš 16 Į 8 valandas, vadinasi, nuo Kauno iki Tremtinių leidžiamas sa- 
yra amžinai rūpesčių vargi- kai kur net iki 6 vai. Į die- -Jonavos. Antrasis karas to vaitraštis “Žiburiai” vieną 
namas. Kad užsitikrintų ną. Socialistinė santvarka, traukinio ilgi tikrai patri- savo numeri paskyrė lietu- 
darbo ne tik savo darbo- planingam ūkyje panaudo- gubino. Kas butų galima viams. kurie buvo kankina- 
vietėj. bet ir laisvalaikių, dama visos bendruomenės tais turtais padaryti žmoni- mi nacių konclageriuose. 
Nuo to darbo ir rūpesčių darbo jėgą, turės galimumų jos gyvenimo pagerinimui? Ten paduoti skaičiai, kiek 
dažnas susikūprina ir sau- eiti prie tolimesnio darbo! Socialistams dažnai priki- lietuvių buvo laikomu Įvai- 
lės nebemato. Kuprinasi ir dienos sutrumpinimo. Ne-"
jo siela- tų rūpesčių apimta užmirškime, kad dabartinis
iv clnriinum o 1 iof ino 111 km TYMClI-

gus laisvę brangina kaipo tas ir buvo gyvenimo kapra-iP?.e f į dangaus karalys- 
d i džiausią savo turtą. Yra las — skirstė žmonėms jų Ty" en ttnėsią
gal tik vienas dalykas, kuri laisves ir prievoles. Turtin- ieXa, g^1 bintl\ Prievolės 
žmogus brangina labiau, gam, sako musų liaudies Pa^ .- J - ir nauJ?J santvar- 
kaip savo laisvę, tai jo gy- priežodis, ir aitvaras neša. i ,£ *lk Ios bus vienodai pa- 

' tai ne visuomet, naakirst.vmas vi_ i ^ytos. Vienodai ir Jais- rVt Avjvrr i V<I vv

ir slopinama. Socialistinė kapitalistinis ūkis dėl padi 
santvarka turės ir čia rea- dėjusio darbo našumo, metų 
lių galimumų daug ką iš metais pavaro . nuo darbo 
pagrindų pakeisti. Nuolati- milijonus žmonių, sudary- 
nė technikos pažanga, kel- damas chronišką nedarbą 
dama žmogaus darbo našu- tam, kad “perprodukcija" 
mą- Įgalins žmonių bend- negadintų kapitalistinio biz- 
raomenę, ir trumpiau dir- nio. . Perprodukcija skurs- 
bant viską pasigaminti. tančiam' pasaulyje! Milijo-

sama, kad jie esą materiali- riose stovyklose. Per 103 
štai. Neminint to. kad kai- vokiečių koncentracijos sto- 
tintojų didelė dauguma yra vykias perėjo 29,500 lietu- 
žmonės labai pilnais vei- vių. 6 tūkstančiai 225 lietu- 
dais, jie užmiršta, kad kova viai buvo nužudyti koncent- 
už socializmo Įgyvendinimą racijos stovyklose. 675 da- 
jau pareikalavo šimtų tuks- bar randasi laisvėje, o apie 
tančių aukų, ir kad tų aukų kitų likimą nėra jokių žinių, 
tarpe lengvai susiras tiek Gal jie kur lytuose gyvena, 
tinkančių i šventuosius, kad gal buvo išžudyti, o gal ru
jų vardais butų galima už- sai juos vėl ištrėmė i kokias

4.
M̂7,

1--- -ijcnt ___ i__uęnuruu-pacrvu cvt xuwv
gim,nes, savo laisvę vertino ukiškos šantvaSte“ kiek“ dau^mai
aukščiau net uz savo gyvy- vįena žmonijos 
bę ir dešimtmečiais kovėsi epocha, pažymėta jai savi- 
su kryžiuočiais- nešusiais ta ūkio sistema, turėjo savi- 
jiems krikščionybę ant kar- tą turto, laisvių ir prievolių 
do galo kartu su vergija, suskirstymą. Jei prisimin- 
Prusai kovose masiniai žu- sjm tų epochų tik dvi pas- 
vo- norėdami garbinti savo kutinės — viduramži ir 
dievus ir laisvai gyventi. j0 ėjusią kapitalistinę 

Tas Įgimtas laisvės sieki- chą. tai kartu 
mas pas žmogų yra supran- iš vienos pusės raguotus 
tarnas. Gyventi žmogus no- neaprėžtos valios ir žiauru- 
ri už viską labiau. Norą gy- mo feodalus-bajorus. laikiu- 
venti itvirtino žmoguje pati sius “paprastą" žmogų žiur- j
gamta'. Kovoje už būvi tas kės vietoje; iš kitosios —^ama gamybos 
teturėjo šansų išlikti, kas skurdo suvargintą, sauvalės S visos bendiuo-
gyvybei išlaikyti mokėjo suriestą baudžiauninką, ku- 
viską aukoti. Gyvybei išlai- rio ranka savaime siekė ke- 
kyti jiems buvo ir yra rei
kalinga laisvė. Laisvė iš
vystyti savyje visus gabu
mus, visas savo jėgas, kad
galėtų jas panaudoti savo jorams, nuip sunuruami oob-c i,
būklei patikrinti. Tik lais- genda apie Upitos Čičinską- • N ad turto pnvilesn- 
vas būdamas- žmogus jau- kuri nutrenkė perkūnas iš
čiasi laimingas ar galis būti giedro dangaus- pragaran 
laimingas. nuvarydamas visą io gūžtą.

Ar socialistinė santvarka čičinskių buvo pilna Lietu- 
gali žmogui patikrinti abso- va. kaip pilna joje buvo 
liučią laisvę? Nuo to mo- “prakeiktų chamų". Pana- 
mento, kai žmonės pradėjo šiai buvo ir kapitalistinės 
gyventi bendruomenėmis, santvarkos pradžioje: tik 
jis turėjo sutikti su savo bajorą pakeitė kapitalistas.

Senieji prusai, musų kraujo suomenėj vcj- ir- oc

lys daugiau. Iš jų paminė- 
gyvenimOjgim svarbiausias.

Kapitalistinė santvarka
yra moraliai nepateisina
ma. nes ii remiasi išnaudo
jimu vienų naudai kitų. Iš
naudotojų yra nvki mažu
ma; išnaudojamųjų milži-,

i nn^iminsim n^a daušurna- to eina 
ėJ meku nepateisintas gamina-j

mų gerybių suskirstymas— 
prabanga vienų ir skurdas 
kitų. Socialistinė santvar-

vietoje; iš kitosios — priemones visos 
menės nuosavybe ir sutvar-i 
kydama ūkiškąją veikla vi-

pures, -poną ' pamačius. ĮSrS 
Musų liaudis kitaip negalė-i ‘ daro bend-
jo atsikeršyti iki dangaus į teię.in 11
puikybėje išsiputusiems ba • padalinimu eina

po 
epo-

įssiputusiems 
kaip sukurdami , 'Prie visuotinos gerovės. IJL?“ I Ia J X_ X •

"t

Skaitykit Naujienas •••
TŪKSTANČIAI lietuvių yra išblaSkvti po visą pasaulį.
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
(iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti.

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai ųiešia tvos tragingus įvykius, ku- 
riuoš teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupacija, šlvkščią "liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos” periodą.

Skaitvdami NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai Įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskiteprogos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
ChlcsgoJ metams $8.00; ui Chicagos ribų kaina metams $0.00; 

šešiems mėnesiams — $3.25.
SIŲSKITE ČEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU;

! NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, IU.

jos bus panaikintos ir milži 
niska bendruomenės dau-! 
guma pasijus išlaisvinta nuo' 
seimininko priklau s o m y-į 
bės.. Visi virs šeimininkais 
ir visi bus dirbantieji. Bus 
Įvykdyta ūkiškoji demokra
tija.

Kapitalistinė santvarka 
serga nepagydoma ūkio 
anarchija. Dėl anarchijos ją 
periodiškai ir kas kartas 
dažniau sukrečia ūkio kri
zės Dėl krizių vyksta, kad 
ir laikinis, bet sunkus ir gi
lus viso gyvenimo pakrik
damas. o dėl to pakrikdymo 
milijonai netenka darbo- 
skursta, nustoja sau pagar
bos ir rytojaus tikrumo.
?etLkro- baimė lydi
darbo žmogų visą jo amžių, 
ir atima jam laisvės ir 
džiaugsmo jausma. Socialis
tine santvarka, vesdama 
planingą visuomeninį ūkį. 
sa^?n.a gyvenimo krizių 
priežastį ir pasėkas krizių. 
Žmonių bendruomenė, iki 

, šiol tebesanti ukiškos san
tvarkos vergė, pirmą kartą 
žmonijos gyvenime pasida
rys savojo ūkio vairininke 
ir tvarkys jį taip, kaip jai 
bus reikalinga. Rytojaus 
baimė bus pašalinta- ir žmo
gus pasijus nuo jos išlais
vintas.

Dėl turtų nelygaus ir ne-

Darbininkų klasė- pati be- nai šalpomis išlaikomų- kad pildyti kelių metų kalendo- nors vergų stovyklas?

eina kartu su didėjančiu 
Elektros vartojimu

Vakar Boston Edison Company paleido darban 
savo Mvstic Stoty Everette trečiąjį turbo-induk- 
torių. pridėdama tuo budu 50,000 kilouattų elek
tros prie savo sistemos.

“Mystic No. 1,” veikiąs nuo 1943 lapkričio, 
nadėjo pakelt didžiausį 1944 metų krovinį. “Mys
tic No. 22”. veikiąs nuo 1945 m. rugsėjo, padėjo 
patenkinti pokarines konversijos pirmuosius rei
kalavimus. “Mystic No. 3”. veikiąs nuo 1947 m. 
spalio, yra paruoštas žiemai, kuri gali pareika- 
auti daugiau elektros negu iki šiol.

Kožnas Mystic Stoties vienetas yra modernus 
50,000 kilowattų turbo-induktorius. kuris veikia 
su dideliu kuro taupumu, palengvindamas kuro. 
darbo ir taksų padėtį.

“Mystic No. 3” parodo, kad Boston Edison pr
itiki fk,stono Metropolijos ir Naujos Anglijos

augimu ir gerbūviu, žiūrėdama da toliau į ateitį. 
Boston Edison kompanija pradėjo statyti Wey- 
mouth'e 1949 metams didžiausį turbo-induktorių 
visoj Naujoj Anglijoj.

Metai prieš Antrąjį Pasaulinį Karą. Boston 
Edison turėjo 350.000 kilovvattų pajėgumą. Šian
dien turi jati 560.000 kilovattų. Gi 1949 metais 
turės jau apie 650,000 kilovvattų. Augant ir ple- 
čianties Didžiajam Bostonui, kartu didės ir šitos 
kompanijos įmonė. Kaip ji buvo pasiruošus karui 
ir pirmiems konversijos metams, taip Boston 
Edison įmonė bus pasiruošus ir ateity patenkinti 
visus elektros pareikalavimus savo aptarnauja
moj teritorijoj.

JAMES V. TONF.R
Bresident

BOSTON EDISON COMFANY

I
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MIRĖ JONAS W. VA
LECKAS

ŠĮ KETVIRTADIENI BA
LF SUSIRINKIMAS

L. Remti Draugija Ruošia 
Metinį Bankietą

Praeitą penktadienį spa- Spalių 23 d. ketvirtadie 
lių 17 d. lyte savo namuose nį. 8 vai. vakare įvyksta nėję. 
ant G st.. So. Bostone mirė;Bendro Amerikos Lietuvių 
Jonas W. Valeckas, senas • Fondo Bostono skyriaus na- 
bostonietis biznierius, su- rių susirinkimas So. Bosto-

Lietuvai Remti Draugijos 
Bostono skyrius savo susi
rinkime praeitą savaitę nu
tarė rengti skyriaus metinį h“* 
bankietą sausio 25 d. Visos 
organizacijos prašomos įsi
dėmėti tą dieną ir nieko ne
rengti. Bankietas įvyks L. 
Piliečių Draugijos svetai-

M U Z I K A
Daina vi ynas ir Pianas

Geriausias pamoKas šitoj sri-

laukęs 77 metų amžiaus. 
Velionis buvo kilęs Lietuvo
je iš Natiškių kaimo- Vabal
ninku valsčiaus. Bostone 
velionis Valeckas buvo vie
nas iš pirmųjų lietuvių biz

no Lietuvių Piliečių Draugi 
jos svetainėje ant E st.

Susirinkime bus perrinkta 
vietinio BALF skyriaus vai 
dyba, bus renkami delega 
tai į BALF seimą New Yor

Duona Pabrango Vieną 
Centą

ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 

kuri turi įgijus muzikos, 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (-)

THREE ARTS STUDIO,

480 Boylston st.. Boston, Mass. 
Tel. KENmore 3571

Namų, ELIot 8222

A LALIO ŽODYNAS
Kaina 12 dol. ($12)

Su užsakymu siųskite ir pinigus 
DR. D. PILKA
546 Broadvvay 

South Boston 27. Mass.

(52)

merių ir per ilgus metus’ke ir bus aptartas ateinan- 
vertėsi mėsos prekyba. ‘čios žiemos veikimas.

Velionis paliko nuliudime visi nariai kvieaami bu- 
savo žmoną Frances. duktė- tinai da)vvautį susirinkime. 
H Mrs. Antanėlis ir du su- Kviečiami ateiti ir tie lietu- 
nu, daktarą Edvardą ir
Aleksandrą, kurs dabar ve
da tėvo krautuvę ant G st.

Tyrinės Armėnų Bėgimą 
iš Amerikos

Iš Bostono ir iš kitų Ame
rikos miestų keli tūkstan
čiai armėnų nori atsisakyti 
Amerikos pilietybės ir išva
žiuoti į Sovietų Armėniją. 
Federalinės valdžios parei
gūnai Bostone sako. armė
nų noras apleisti Amerika 
yra iššauktas rusų propa
gandos. Sako. rusams svar
bu yra gauti daug gerų spe
cialistų darbininkų, kurie 
jau ilgus metus dirba Ame
rikos pramonėje.

Lankėsi Draugas A. Jen- 
kins-Jankauskas
__ ____ __ nTArraeitą savaitę vi v uni 

jų kongreso proga Į Bosto
ną buvo atsilankęs drg. A. 
Jenkins-Jankauskas. siuvėjų 
unijos įgaliotinis Vermonto 
valstijoj ir tos valstijos CIO 
unijų susivienijimo pirmi
ninkas. Drg. Jankauskas bu
vo užėjęs Į musų redakciją 
ir papasakojo savo įspū
džius iš didžiojo unijų kon
greso ir apie savo darbą 
Montreale- kur jis labai 
dažnai lankosi ir vadovauja 
siuvėjų unijoms tame mie
ste.

LDD Bankieto ir Whist Par
ty Komisijos Posėdis

Komisijos posėdis įvyks 
spalių 23 d. ketvirtadienį 
7 vai. vakare. Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėj. Visi 
kviečiami pribūti laiku. 
Bankietas įvyks 9 d. lapkri- 
čio-November- prašome įsi
gyti tikietus iš anksto “Ke
leivio” ofise, pas Bronių 
Kontrimą ir pas LDD na
rius: W. Anestą- B. Palbv. 
J. Taurinską, P. Sank, N. 
Janušką. Komitetas.

Vincas Taruška Sunkiai 
Serga

Kviečiami ateiti ir tie lietu 
viai, kuriems rupi šalpos 
darbas. Jie gali ateiti ir įs
toti į BALF organizaciją 
nariais.

Petrui Remeikiui Padarė 
Operaciją

Lynno ligoninėj daktarai 
D. Killoran ir A. H. Ni- 
kiel spalių 14 d. padarė Pe
trui Remeikiui painią ope
raciją, sudėjo į vietą deši
nės kojos sulaužytus kaulus. 
Pirmą pagalbą jam suteikė 
gerb. A. Ganiprow, savinin
kas kailių išdirbimo įmonės,’ 
jis atsiuntė į ligoninę ir 
gražių gyvų gėlių. Daug pa
galbos ligoniui suteikė Lyn
ne žinomas dantų daktaras 
Edvardas Valiackas. Ligonį 
nelaimėj lankė L. Masilio- 
nis- J. Ruseckas. Roman J. 
Vasil- R. Lockhart ir Uršulė 
Drujietis. Ligonis reiškia 
geraširdžiams žmonėms šir
dingą ačiū.

Drg. V. Taurinskienė 
Ligoninėj

Šį pirmadienį draugė Ve
ronika Taurinskienė atsigu
lė į City Hospital, kur turės 
pabūti kelias dienas sveika
tos patikrinimo tikslu. Ji 
įau serga kelis mėnesius ir

Praeitą savaitę buvo klai
dingai paskelbta, kad Vin
cas Taruška miręs ligoninė
je. Už klaidą atsiprašome 
Pasiteiravę sužinojome, kad 
ligonis po sunkios operaci
jos guli miesto ligoninėj 
yra gana silpnas- bet dakta
rai nenustoja vilties. Linki 
me pasveikti.

Plėšikai Apvogė Cam
bridge Biznierius

Trys didelės duonos ke
pyklos Bostone jau pakėlė 
duonos kainą po vieną cen
tą nuo kepaliuko. Kitos ke
pyklos žada tą pat padalyti. 
Vartotojų protestai nieko 
negelbsti. Kepyklos aiški
nasi, kad miltų kaina paki
lusi.

PADĖKA

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopa turėjo Whist 
Party spalių 18 d. Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje. 
Trisdešimt dvi ypatos sutei
kė geras dovanas. Parės da
lyviai buvo apdovanoti ge
rom dovanom. Tariame šir
dingai ačiū biznieriams, 
draugijos nariams ir simpa- 
tikams už gausias dovanas. 

L D. D. Komitetas.

Mirė Juozas Jurėnas

Praeitą ketvirtadienį nak
čia staiga mirė Juozas Jurė
nas, So. Bostono L. Piliečių 
Draugijos tarnautojas. Jis 
gyveno ant G st. Jono Va
lecko namuose. Velionis bu
vo viengungis.

Mirė Seniausia Mokytoja
Pirmadienį mirė seniau

sia Bostono mokytoja, Mrs. 
M. E. Nichols- kuri per 50 
metų mokytojavo Dorches
terio pradžios mokyklose. 
Ji mirė sulaukusi 90 metų 
amžiaus.

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora- 

___ ____ CUOS Protorama ateinantį ne
buvo paskutiniu laiku page-
rėjusi, bet dėl sveikatos pa-Į 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
tikrinimo ir greitesnio pagi 
limo reikėjo atsigulti ligo
ninėj. Linkime greit grįžti 
namo.

Lygios Algos Moterims 
Mokytojoms

Per lapkričio mėnesio 
balsavimus į miesto valdžią 
bostoniečiai turės atsakyt-

10:30 ryto bus tokia:
1. Muzika
2. Dainininkas Stasys 

Paura iš So. Bostono
3. Pasaka apie Magdutę 
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo-ar jie sutinka, kad mokyto- . . .

joms moterims butų moka-|me S1^ti i °02 East Broad-
mos tokios pat algos, kaip 
vyrams. Bostono Teachers’ 
Club ragina visus piliečius 
atsakyti: “Taip”.

way, So. Boston 27, Mass.
Steponas Minkus

Susilaukė Trečios Dvinukų 
Poros

John Walsh šeima iš 
Quincy Point susilaukė tre
čios poros dvinukų bėgyje 
dvejų metų. Pirma pora tai 
šeimai gimė 1945 m. spalių 
10 d. Antroji pora atėjo 
1946 m. spalių 16 d. ir da
bar trečioji pora gimė spa
lių 13 d.

Šį Sekmadienį Sandariečių 
Vakarienė

Pirmadienio vakare du 
plėšikai įsibriovė į L. Rose- 
man butą Cambridge ant 
Lee st. ir atėmė iš jo ir vie
no jo svečio $470. Plėšikai 
buvo ginkluoti ir užsimas
kavę.

Halloween Costume Party
Rengia Liet. Dorchesterio

Šį sekmadienį, spalių 26 
d. Sandaros 7 kuopa turės 
viešą vakarienę L. Piliečių 
Draugijos svetainėj, So. Bo
stone. Vakarienėj dainuos 
“Gabijos” choras. Pradžia 
6 vai. vak.

25 Nauji Girių Gaisrai

TURĖKIT FONiy
Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00 
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radij« ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio
Service Center

652 E. Broadway 
prie Lincoln School •

TeL ŠOU 2446

GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNĮ MIEGĄ — GERESNĘ 
SVEIKATĄ!!!
Galite jų pirkti svarais pigiom kainom ir pasidarykite patys savo pagalves.

Tai ž’nos*te ant k° m*egate. — Mes taipogi turi- 
' me Europiškus inpilus.—Baltų europiškų žąsų pū

kai ir supašytos plunksnos $2.97. Užsisakykite 
paštu arba ateikit musų krautuvėn. Platus pasi
rinkimas firankų, draperijų ir užtiesalų lovoms.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sųuare 
Hardivare C o.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad *ay, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

LEPIE’S
56 Chauncy Street, Boston 11, Mass. Tel. LIB 3968

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day» Service

Ketvirtis and C o.
Watches - Jewelrv - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

379 W. Broad way, So. Boston
Tel. ŠOU 4649

JI or t pečiai—Namų Paskolos—4'.
Geriausiose Savings iF Bankose ant gerų na
mų, su mažais numokėjimais. galite gauti priduodant man 
pareiškimus. Jokių komisų, apart Bankos advokatų išlaidų, 
nereikia mokėti. Sutvarkykite savo mortgečius. Kreipkitės 
visais namų problemų reikalais pas:

F. J. BAGOČIUS,

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu

ADV. 
302 W. Broadway, South Boston, Mass.

KAIMYNISKA 
D VAŠIA... 

YRA puiki!

Lietaus pagautas ... ir nėra galimybės pagauti trau
kinį. reikia eiti pėsčiam. Koks puikus jausmas kada 
pažįstamas automobilius privažiuoja ir vairuotojas sa
ko: “Ei- kaimyne, — šok į vidų.”

vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS

Office Tel. So. Boston* 0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA J
i

.. Ofiso Valandos: nno 2 iki 4 J 
ir nno 7 iki 8 i

546 BROADVVAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto Central Bą. 

CAMBRIDGE, MASS.

Restoranas Pardavimui
Dideli ir gerai žinomi pusryčiai. Biz
nis įsteigtas 10 metų atgal. Atdaras 
6 dienas, užsidaro kaip 3 popiet. Ne
brangus užlaikymas. Sodčs baras ir 
stalai. Kaina gera. Kreipkitės pas:

Mr. M. Bergman, (45)
18 Tremont st.. Boston, Mass, 
Tel. CAP 1122.

NAMAS PARDAVIMUI 
Kampinis 2 šeimynų namas

su storu, gera vieta bet kokiam 
bizniui. Yra didelė bamė, višti- 
ninkas ir beveik akras žemės 
Greitam pardavimui paleidžiu 
pigiai. (43)

Wm. J. Gasunas,
King st., W. Hanover, Mass.

PARSIDUODA 2 NAMAI 
South Bostone

Kiekvienas trijų šeimynų yra 
štoras su penkių kambarių 
butu su vonia. Kaina prieina
ma. Ten pat randasi pardavi
mui gazo pečius. Kreiptis: 

R. Y. W., 82 G st., (44) 
2-ros lubos, South Boston.

Tamsta esi grupės telefono var

totojas ir kiekvienas bendra
darbiauja su Tamsta geresniam 
patarnavimui... sutrumpindamas 
pasikalbėjimus ir skubiai atsa
kydamas. Tai taipogi yra kai
myniška dvasia. Ji sudaro ste
buklus grupinėje linijoje.

GRUPINĖ TELEFONŲ LINIJOS TARNYBA, gali būti tik
rai gera tarnyba jei tik žmonės kooperuotų. Su laiku kiek
vienas galės turėti individualinę liniją, kas tik norės. Bet

dabar- kada tebėra trukumas vielos ir kitų reikalingų įtai
symų, grupinė linija įgalioja mus aprūpinti tūkstančius 
žmonių, kurie dar ilgą laiką negalėtų naudotis telefonu.

Dėl didelių sausrų šią sa
vaitę vėl iškilo daug naujų 

Moterų Kliubas šį šeštadie-Igaisrų giriose. Vien Massa- 
nį vakare. October-Spalių|chusetts valstijoj praneša
25 diena. Dorchesterio Lie
tuviu Kliube. 1810 Dorches
ter avė. Komitetas.

apie 25 naujus gaisrus, o 
Maine valstijoj dideli girių 
plotai liepsnoja.

GERA BIZNIO PROGA
Parsiduoda Stucco Namas su 

Groseme ir Užkandžių Bufetu, 
kas duoda $300 į sąvaitą pajamų. 
Yra 5 apartmentai, 3 fomišiuoti, 
2 ne, aliejum šildomi. Yra frige- 
deriai ir aliejaus šilima. Apart
mentai duoda per metus $4,800. 
Kaina $26.000. Telefonuokit iš 
ryto: PARkvvay 5955-M.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

•447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Kimbal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ' 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to- j 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADHAY,

SO. BOSTON, MASS. 
TeL SOUth Boston 4618




