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Prezidentas Truman Ruošiasi
Vykdyt Savo Programą |

——•
Siūlys Praplėsti Socialinį Draudimą—20 Milionų Naujai 
Apdraustų — Pakels Senatvės Pensijas — Ruošiami iri 
Kiti Įstatymai. , '

Naujai perrinkta prezi
dento Trumano administra
cija rengiasi pasiūlyti nau
jai perrinktam kongresui

Mrs. E. Roosevelt 
Įspėja Rusiją

Amerikos atstovė Jung.
priimti visą eilę įstatymų. Tautų seime, Mrs. Roose- 
kuriuos prezidentas siūlė velt, velionies prezidento 
ir 80-am kongresui, bet ku- našlė, įspėjo Rusiją, . kad 
rie tada nepraėjo. j Amerika ilgai nebepakęs

Vienas iš pirmųjų lies Rusijos bandymo “mus už- 
socialinio draudimo pra- baidyti”. Ji sakė, kad Rusi- 
plėtimą. Prezidentas siūlys į ja veda tokią politiką, kuri 
įtraukti į socialinį draudi- visame pasaulyje sukelia 
mą iki šiolei neapdraustus baimę dėl naujo karo ir 
asmenis, kaip smulkius biz- trukdo normalių sąlygų at- 
nierius, amatininkus ir far- statymą pasaulyje. Mrs. 
mėlius, farmų darbininkus, Roosevelt sakė, kad Ameri-
valdžios įmonių darbinin 
kus ir k. Viso apdraustųjų 
skaičius bus padidintas 
apie 20 milionų.

Prezidentas siūlys pakel
ti senatvės pensijas bent 
50 nuošimčių, nes dabar 
mokamos pensijos yra vi
siškai neužtenkamos. Jau 
seniau prezidentas siūlė pa
didinti darbininkų ir darb
davių įmokėjimus į senat
vės pensijų kasą, bet kon
gresas tam siūlymui nepri
tarė. Dabar laukiama, kad 
kongresas sutiks su prezi
dento siūlymu.

Atsikračiusi nuo republi- 
koniškos kongreso daugu
mos, administracija žada 
naujam kongresui patiekti 
eilę svarbių įstatymų. Tarp 
kitko bus įneštas įstatymas 
apie rėmimą butų staty
bos. apie mokesčių per
tvarkymą ir eilę kitų. Dar
bininkų unijos kelia reika
lavimą, kad tuoj pat butų 
atšauktas ar pakeistas Taft- 
Hartley bilius, dėl kurio 
visos darbininkų organiza
cijos yra nepatenkintos.

kos žmonės nori taikos ir 
norėtų bendradarbiauti su 
Rusija, bet Maskva dar tu
ri įrodyti, kad ji siekia tai
kos.

PREZIDENTAS TRU: Šypsosi patenkintas

Prezidentas Trumanas su žmona ir dukterimi Marga ret patenkintas sutiko ži
nią, kad Amerikos balsuotojai jį išrinko dar keturiems metams būti šalies 
prezidentu.

KAIP AMERIKOS ŽMONES BALSAVO
Bet -nei pietinių valstijųPraeito antradienio, lap

kričio 2 d., balsavimas bu
vo didelis demokratų parti
jos laimėjimas. Demokratų 
kandidatai į prezidento ir j 
vice-prezidento vietas, prez. rinkimus.

De Gaulle Laimėjo 
Rinkimus

Thurmondo partija, nei Prancūzijoj praeitą sek- 
Wallace “progresyviai” ne- madienį buvo renkama 
pajėgė surinkti tiek balsų, “Respublikos Taryba”, ar- 
kad republikonai laimėtų ba senatas. Rinkimuose da-

Kinijos Komunistai 
Eina Su Maskvat
Kinijos komunistų parti

ja, lapkričio 7 d. širdingai__ ;i »  o _ _T* -,4-,- "D* * so *švelninu ouVi£tU iviiSiją Ii' 
smarkiai puolė Ameriką. Progresyvių kandidatas H.
Kinijos komunistai sako, 
kad dabar Amerikos impe
rializmas ir “jo palaidi šu- 
nės” užėmė Hitlerio, Hiro
hito ir Mussolinio vietą ir 
“pasiutusiai” rengiasi prie 
naujo karo. Kinijos komu
nistai sako, kad jie stovi 
“pasauliniame vieningame 
revoliucijos fronte”, kuriam 
vadovauja Sovietų Sąjun
ga. Kinų komunistų vadai 
sako, kad “kapitalizmo pa
saulis yra visai supuvęs” ir 
eina prie išnykimo.

lyvavo 100,011 savivaldybi
Hany S. Truman ir šen. Al-Į Naui_. ninkų ; .dęktoriųt kurie bu-
hpn Rarklev surinko 23 - ' Vo pasklrtl valsčių ir ap-
ooS to4 k ,y d kl? 1 Kartu SU prezidento lin- ckricin Rinkimus laimėin 388,o84 balsus; Republiko- įf kongreso rin- ^kričių. Kmkimus laimėjo
nu kandidatai cubernato- ir , . de Gaulle partija. Ji gavonų Kanaiaaiai, guoemaio kimai Buvo perrenkami,no Znetnrėin niekn)
rius Thomas E. Dewey ir • . von2resmonaį jr treč- , v J neturėjo nieko), 
ETibematorius Earl Warren. X onSr\~IM?n“1 ", irfc. komunistai gavo 16 vietų
—-_i.~ oi ąsą 772 halsu- dahs_ senat<x Demokratai (turėjo 97), socialistai ga- 

Kongreso nmo- vo 48 vietas (turėjo 62) 
mus ir dabar į atstovų rū
mus yra išrinkta 263 demo
kratai ir 171 republikonas 
(praeitame kongrese buvo

^įivinlzn CUi iiiiyv

Molotovas Aiškina 
Amerikos Rinkimus

Rusijos užsienių reikalų 
ministeris Molotovas, rusų 
revoliucijos minėjime sakė, 
kad Amerikos balsuotojai 
“atmetė agresijos ir reakci
jos programą”, kada jie 
balsavo prieš gub. T. E. De-

PATRAKĘS ŽMOGUS 
NUŠOVĖ 7

Staiga išėjęs iš proto 38 
metų negras, Melvin Col- 
lins, praeitą šeštadienį New 
Yorke pagrobė šautuvą ir
pradėjo šaudyti per atdarą .. . A . ... .
langą savo kaimynus ir pra-, ?.ey'„ Dėt nežiūrint į tai-
civius. Jis nuščvė 7 žmones,' k,lus .-H"11™“8, M?loto™s 
kol policija ji patį peršovė, skundėsi, 1-~>

A. VVallace surinko 1,109,- 
025 balsus ir gubernatorius'“ 
J. Strom Thurmond surin
ko 978,470 balsų. Viso bal
sų paduota 46,859,851.

Pagal “elektorių balsus” 
demokratų kandidatai ga
vo 304 elektorius, republi- 
konai — 189 elektorius, 
Thurmond—38 ir progresy
viai nė vieno.

Pagal valstijas už demo
kratus balsavo šios valsti
jos: Arizona, Arkansas,
Kalifornija, Colorado, Flo
rida, Georgia, Idaho, Illi
nois, Iowa, Kentucky, Mas- 
sachusetts, Minnesota, Mis- 
souri, Montana, Nevada, 
New Mexico, North Caroli- 
na, Ohio, Oklahoma, Rho- 
de Island, Tennessee, Te 
xas, Utah, Virginia, Wash- 
ington, West Virginia, Wis- 
consin ir Wyoming.

Už republikonų kandida-

Kairiųjų Sąryšis” (iskai 
tant ir radikalus) gavo 50 
vietų (turėjo 44), krikščio
nys demokratai gavo 15

246 republikonai ir 188 de- (turėjo 69) ir nepriklauso 
mokratai). mų senatorių įėjo 21 (buvo

Senate dabar vra 54 de- 28). 13 senatorių yra smul- 
mokratai ir 42' republiko- kių grupių atstovai. 51 se
nai, o 1946 metais papildy- į natorius darbus išrinkti 
tame senate buvo 45 demo- kolonijose. De Gaulle parti- 
kratai ir 51 republikonas. .ia sako, ji laimėjo rinkimus 

ir turi imtis sudaryti val-Atstovų rūmuose ir sena
te demokratai turi aiškią 
daugumą. Praėjusiame 80- 
ame kongrese, atstovų rū
muose buvo du bolševikuo- 
jantieji “darbiečiai” iš

džią.

ALIEJUS UŽMUŠĖ 
20,000 ANČIŲ

Kanadoje, St. Peter ežere
New Yorko valstijos, o nau- kasmet nusileidžia tųkstan- 

ciai ančių, kurios lekia įs 
šiaurės į pietus žiemavoti. 
šiais metais tame ežere, dėl 
vandens užbiaurojimo alie-

Republikonų Partijoj Liberalai 
Kelia Maištą Dėl Rinkimų

Liberališki Vadai Partijoj Nori Pašalinti Konservatorių 
Vadovybę — Pažangieji Republikonai Siūlo Bendradar
biauti Kongrese su Trumanu—Visoj Partijoj Eina Bruz
dėjimas.

Vakarus Krečia
Aliejaus Drugis

Vakarinėse Amerikos val
stijose pasirodė “aliejaus 
drugys”, šešiose valstijose, 
Arizona, Cdlorado, Monta
na, New Mexico, Utah ir 
Wyoming, atrasta daug 
aliejaus žemėje ir dabar į 
tas valstijas pasipylė alie
jaus ieškotojai ir žemių su
pirkinėtojai. Ypatingai tur
tingos aliejaus atsargos už
tiktos Wyoming valstijoj, 
bet ir visose kitose kaimy
ninėse valstijose aliejaus 
drugys krečia žmones, su
kelia galybes vilčių ir jau 
padidino apiejaus gamybą 
plačiose srityse.

'Aliutės' Rankraštis
Išplaukė Anglijon
Garsiosios pasakaitės vai

kams ** Alipr> in VŲnnder- 
land” rankraštis šią savai
tę išplaukė į Angliją, kur 
jis bus laikomas Britanijos 
muzėjuje. Rankraštis buvo 
nupirktas amerikiečių už 
50,000 dolerių, bet Kongre
so knygyno vedėjas, per 
privačius žmones sukėlė 
50,000 dolerių ir tą rank
raštį atpirkęs pasiuntė į 
Angliją, kaipo Amerikos
tautos dovaną.•

Alice in Wonderland au
torius buvo anglų matema
tikas Charles L. Dodgson, 
kurs pagarsėjo Lewis Car- 
roll slapyvardžiu. Pasakai
tė buvo parašyta 1863 me
tais.

kad Amerika 
planuoja kurti “šiaurės At
lanto karo sąjungą” ir vis
vien ruošia karą ir planuoja 
agresijas...

Molotovas kalbėjo Mask-
__________ vos didžiajame teatre, kur

į buvo iškilmingas bolševikų 
SMARKUS SUKILIMAS i “Oktiabrio” minėjimas. 

ŠIAURĖS KORĖJOJ j Stalinas minėjime nedaly- 
šiaurinėj, komunistų vai- vavo.

domoj Korėjoj praeitos sa-

Visi nušautieji buvo negrai, 
tik vienas praeivis buvo 
baltas. Policija spėja, kad 
M. Collins staiga išėjo iš 
proto.

vaitės gale vyko labai smar
kus gyventojų sukilimas

SENSACINGAS NAUJAS 
AMERIKOS TANKAS

I ries i-usų pastatytą vai-. Amerikos armija praneša, 
džia. Iš Seoul praneša, kad kad ji jau turi pasigaminusi 
sukilime žuvo ne mažiau, naujausią “General Patton” 
L"”T' c h,L.£.^nA;n; tanką, kurs važiuoja 30 my

lių per valandą, yra lengvai 
valdomas ir labai stipriai 
ginkluotas. Naujas tankas 
turi oficialinį vardą M-46.

kaip 6 tūkstančiai žmonių 
Sukilimas dar nėra numal 
šintas:

J. PARNELL THOMAS 
APKALTINTAS 

Republikonas kongresmo- KIEK AMERIKOJ MIRŠ 
nas J. Parnell Thomas, ne-' TA ŽMONIŲ, 
amerikoniškos veiklos ko- Pereitais metais Jungti 
misijos pirmininkas, pa- nėse Valstijose mirė 1,445,

jame, 81-ame kongrese, at
stovų rūmuose beliko tik
tai vienas bolševikuojantis
kongresmonai iš New Yor- . .......... ,ko jumi įs aliejinių laivų, dau-

Kongreso sąstatas pasi- .ančiH !ki
keitė be tiktai partiniu ati^olei JaH ?0,000 ančių

v, ,cFuo.^.ų žvilgiu, bet į kongresą Įėjo 'S™> galą to eze™ ahe™°-
tus pasisakė šios valstijos: i daug liberalinių atstovų ii tame vandenyje ir kasdien 
Connecticut, Delaware, In-Į senatorių, kurie į rinkimus dar daug ančių zųsta,
diana, Kansas, Maine. Ma- ėjo liberališka demokratų ez^’? . as.^1.en nu®}'
ryland, Michigan, Nebras- platforma. Iš atstovų rūmų 1^’dzia tūkstančiai pauks- 

ir iš senato buvo pašalinta cllL
daug atstovų, kurie praėju; 
šiame kongrese priešinosi 
prezidento Trumano įsta- 
timdavystei. Iš kongreso

ka, New Hampshire, New 
Jersey, New York, North 
Dakota, Oregon, Pennsyl- 
vania, South Dakota ir Ver- 
mont.

Už “valstijų teisių” parti
jos kandidatą, gubernato
rių J. S. Thurmond, balsa
vo keturios valstijos: Ala- 
bama, Lpuisiana, Mississip- 
pi ir South Carolina. “Val
stijų teisių” partija atėmė 
iš demokratų keturias vals
tijas ir 38 elektorių balsus.

VOKIETIJOJ DINGO 
321,009 VAIKŲ

Hitlerinė Vokietija pavo 
buvo iššluota nemažai"“už ?ė iš kaimyninių kraštų per 
kietėjusiu” izoliacininku. karą labai daug vaikų, at-j 

‘ ‘ gabeno juos į Vokietiją ir,
Naujame kongrese yra x išskirstė tarp vokiečių. Da- 

moterys atstovų rūmuose ir Į,ar kaimynai nori tuos vai-! 
viena moteris senate. kus surasti, bet 321,000 vai-i 

Gubernatorių Rinkimai kų kur tai dingo ir ių nega-: 
Šiais metais buvo per- Įima surasti. Ypatingai! 

renkami
Henry A. VVallace “pro-' natoriai 

gresyvių” partija nelaimėjo! mokratai laimėjo 20 guber 
daugumos nė vienoj valsti- natorių vietų, d republiko- germanizacijai ' n 
joj, bet ta partija padėjo nai 13. Dabar iš 48 valsti- \°kietiją auginti 

jų demokratų partija turi čiais. 
savo gubernatorius 30 val-

metais buvo per- urna suiasu. i patingai 
ii 33 valstijų guber daug vaikų naciai pavogė 
i. Iš to skaičiaus de- iš Lenkijos, kur vokiečiai 
ai įaimėio anbei- rinko vaikus “tinkamus

trauktas į teismą už bandy- 370 žmonių, kas reiškia 49,- 
mą nusukti valdžios pini-'753 daugiau negu metai 
gus savo naudai. - Grand• prieš tai. Bendrai imant, iš 
Jurv padarė nutarimą jį į kiekvieno 1000 gyventojų 

. atiduoti teismui teisti. per metus būna 10 mirimų, tijos balsų.

republikonams laimėti tris 
valstijas: Maryland, Michi
gan ir New York, su 74 
“elektorių balsais”. Be H. 
A. Wallace progresyvių 
balsų, tos valstijos butų 
daugumoje pasisakiusios už 
demokratus, nes wallaci- 
niai balsai, kaip ir Thur
mond partijos balsai, buvo 
atskelti nuo demokratų par

JONAS KARDELIS
VYKSTA KANADON
Buvęs ilgametis “Lietu

vių žinių” redaktorius ir 
dabar tremtyje “Lietuvių 
Žodžio” redaktorius šias 
dienas išvyksta su šeima 
iš Vokietijos į Kanadą. 
Lapkričio 5 d. jis išvyko iš 
Detmoldo į Bremeną, kui
sęs į laivą. Vyksta į Toron
to, Ont.

Pralaimėjimas rinkimuo
se republ. partijai buvo la
bai netikėtas smūgis. Ypač 
partijai buvo didelis smū
gis, kad tradiciniai republi- 
koniški farmeriai Minneso
ta, NVisconsin, Iowa, Mis- 
souri, Illinois ir Ohio valsi- 
jose masiniai persimetė pas 
demokratus ir balsavo už 
“new deal” politikos kan
didatą.

Pažangieji liberalai kelia 
reikalavimą, kad senoji, 
konservatyvinė partijos va
dovybė, kuri vadovavo par
tijos politikai 80-ame kon
grese, pasitrauktų ir užleis
tų vietą pažangiems ele
mentams partijoj. Vadai 
Taft, Martin, Taber, Hal- 
!eck ir kiti turi pasitraukti. 
Partijos vadu numatomas 
Hnrold Stassen.

Pažangieji republikonai 
aiškina, kad “nevv deal” 
politika jau taip giliai yra 
įiejausi krašte šaknis, kad 
prieš tą politiką nebegali
ma laimėti.

Pažangus . republik o n ų 
senatoriai ir kongresmonai, 
priešakyje su Vermonto se
natorių Aiken, siūlo ben
dradarbiauti kongrese su 
prezidentu Trumanu, o ne 
su konservatyviais pietinių 
valstijų demokratais. Toki 
pasiūlymą tie republikonai 
jau padarė prezidentui Tru- 
manui ir žada remti jo po
litiką kongrese.

Daugelis republikorių yra 
nepatenkinti, kad ta parti
ja išstato gana liberališkus 
kandidatus į prezidentus, 
kaip Wendell Willkie ir T. 
E. Dewey, bet kongrese 
partijai vadovauti paveda 
reakcingiems vadams, ku
rie visus partijos pažadus 
mindo po kojų.

Liberaliniai demokratai 
ir Trumano administracija 
tikisi iš pažangiųjų repub
likonų sulaukti paramos sa
vo programai įgyvendinti 
kongrese.

vežė i i 
vokie- į

VIŠINSKIS KALTINA 
GRAIKŲ VALDŽIĄ

Rusijos atstovas Jungt. į 
Tautų seime A. Višinskis, 
iškėlė kaltinimą prieš Grai
kijos vyriausybę, kad ji 
rengianti puolimą prieš, 
graikų partizanus nuodin-Į 
gomis dujomis. Višinskis 
sako, kad Amerika ir Ang
lija šitam sumanymui pri-j 
tariančios.

LAURENT PERIMA KA
NADOS VYRIAUSYBĘ
Kanados ministerių pir 

mininkas Mackenzie King 
išbuvęs 21 metus Kanados 
vyriausybės priešakyje, šia' 
dienas perleidžia savo vai 
džią naujai liberalų parti 
jos išrinktam vadui, Louis 
S. Laurent. M. King pasi 
traukia iš vadovavimo vai 
džiai dėl senatvės ir dėl Ii 
gos.

stijų, o republikonai 18-oje 109,000 UNIJISTŲ DAVĖ 
valstijų. Demokratai paver- rAKEISKIMUS 
žė iš republikonų 9 guber Pagal Taft-Hartley bilių 
natorių vietas, o patys pra- unijų darbuotojai turi duoti 
rado republikonų naudai affidavitus, kad jie nėra 
dvi vietas. komunistai. 100,000 unijų

Demokratai, rinkimų pa- renkamų veikėjų tokius pa
sekmėje sustiprino savo reiškimus padarė ir prane- 
administraciia ir turi užtik- sė valdžiai po priesaika 
rintą kongreso daugumą, kad jie nėra komunistai.

PALIAUBŲ DIENA IR
KRAŠTO SAUGUMAS
Šių metų karo paliaubų 

šventė, lapkričio 11, yra 
švenčiama krašto saugumo 
ženkle. Amerika turi būti 
saugi, o saugi ji bus tik ta
da, kai bus stipri ir pasiruo
šusi ginti savo ir viso pa
saulio laisvę. Šitoje dvasio
je visa Amerikos tauta mi
ni šių metų Paliaubų Dieną.

KOMUNISTAI NUŽUDĖ 
UNIJŲ VADĄ

Italijos komunistų žmog
žudžiai praeitą šeštadienį 
nužudė Bologna mieste 
“laisvųjų unijų’’ vadą Giu- 
seppe Fanini. Komunistai 
senai prieš tą unijistą rėka
vo ir iam grasino, šeštadie- 
r‘ jis buvo atrastas netoli 
B Jogna miesto lauke su su
daužyta galva. 11 įtariamų 
žmogžudystėje suimti.
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sas buvo padėjęs miglotai'
--------- ateičiai. Tuo tarpu republi-Į

Prezidento Trumano per- konų kandidatas vengė pa
rinkimas prezidento vietai sakyti savo programą, nes 
nustebino daug žmonių, ji už gerklės laikė tas pats 
Ypatingai buvo nustebinti reakcininkų vedamas 80-as 
tie žmonės, kurie buvo “vi- kongresas. Todėl T. E. De- 
sai tikri”, kad Trumano ad-, wey daugiau kalbėjo apie 
ministracija jau yra mirusi, “tautos vienybę , kaip apie 
tik ją bereikia palaidoti, aukštas kainas ar butų tru- 
Bet “tikros žinios” apie kurną.
Trumano administracijos Tauta tarė savo laisvą 
mirtį, kaip Mark Tvvain sa- žodi ir paskyrė kraštui va- 
kė, pasirodė “perdėtos”. Ta dovauti demokratų admi- 
administracija lieka dar ke- nistraciją. Pralaimėjęs rin- 
turiems metams. Ji lieka kimus republikonų kandi- 
sustiprėjusi, su dauguma datas, gub. T. E. Dewey. Į 
kongrese ir su naujai tautos Į pirmas pasiuntė perrinktam 
perrinktu prezidentu prie- prezidentui savo sveikini- 
šakyje. mus ir širdingus linkėjimus,

PO RINKIMŲ

Žinovai visai rimtai sa
kė, kad prezidentas Truma
nas negali laimėti. Tą sakė 
žymiausieji Washingtono 
žurnalistai. 50 tų žurnalis
tų, kurie buvo apklausinėti, 
visi be išimties pranašavo: 
T. E. Dewey išrinkimą.

Moksliški viešosios nuo
monės institutai, kaip Gal- 
lup, Roper, Crossley ir kiti, 
visi vieningai pranašavo 
Trumano pralaimėjimą.

Žymieji “kolumni štai, 
kaip Lippman, Pearson ir 
kiti taip pat pranašavo pro 
šalį.

Visa eilė laikraščių darė 
prieš rinkimus šiaudinius 
balsavimus ir visi sakė, kad 
prezidentas Trumanas pra
laimės. “N. Y. Times” at
spausdino gražų žemėlapį, 
kuriame pagal valstijas su
skirstė, kiek kur balsų bus 
paduota už įvairius kandi
datus ir iš anksto “išrinko”

kad jo valdymas butų sėk
mingas. Tokius linkėjimus! 
naujai perrinktam prezi
dentui raiškia ir kiekvienas, 
eilinis žmongus.

DIDELI SPRENDIMAI

Naujai peninkta Ameri
kos administracija ir prezi
dentas Trumanas stovi 
prieš labai svarbius spren
dimus. Sunku pasakyti, ko
kie sprendimai bus svarbes
ni, vidaus ar užsienių poli
tikos, nes ir viduje ir tarp
tautinėj politikoje yra susi
tvenkusių svarbių klausi
mų, kurie žūt būt turi būti 
išspręsti.

Viduje administracija ir 
kongreso demokratinė dau
guma turės iš pirmų dienų 
susidurti su Taft-Hartley

’T' IT TYnvarziU X • X^.
Gal ne visi tie pranaša

vimai buvo noro padiktuoti 
ar partinės dvasios įkvėpti. 
Bet jie visi parodė, kad 
“viešoji nuomonė” yra toks 
dalykas, kurį dar nėra gali
mybės “moksliškai” pagau
ti ir, į kolumną surašius,

KELEIVIS. SO. BOSTON

KORĖJOS ARMIJA VYKSTA GAUDYT SUKILĖLIŲ

darę sukilimą. Armija _ .
kilėliai slapstosi kalnuose ir puldinėja valdžios įstaigas ir gelzkelius.

Kas Savaite Į
Pranašams Per Nosį!

nori tikėti* Visus pranašų džurijoj. Laimėjimas ir pra- 
pranašavimus šuo nunešė laimėjimas įvyko veik tuo 
ant uodegos... , pačiu laiku.

Pranašavimų “paslaptis” Mandžurija, tuitingiau- 
vra lengvai atspėjama. Di- šia Kinijos dalis n gal visos 
dėlė dauguma Amerikos Azijos sudis, atiteko bolse- 
spaudos vra republikonų vikams. Kinų komunistų 
rankose, ar bent republiko- armijos, rusų apginkluotos 
nu simpatikų rankose. Tie ’r nišų instruktorių įsmo- 
žmonės spėjo taip, kaip jie kytos, veržiasi į Kinijos 
norėjo, kad butų. Kadangi platybes. Kinijos naciona- 
žmonės balsavo ne pagal jų line valdžia svyruoja, kras- 
spėjimą, tai gavosi didelis j te panika, o maskviniš siau- 
“konfuzas”. j bas gresia užlieti vi>ą Ki-

Ypatingai gerą pamoką]
gavo visokie “viešosios nuo
monės” institutai, “Gallu- 
pai” ir panašus “bešališki’

Jei Kinija atiteks Mask
vos “globon”, visa Azija 
neišvengiamai irgi atsidurs

pranašai, kurie dabar kelis; Maskolijos įtakoje. O tada?
mėnesiūs turės savo pašli 
jusią reputaciją taisyti.
Spauda ir Žmonės

Amerikos spauda, nors

tą mainienų s------  . , . .
lionai tonų anglių iiko ne- timos valstybės agentus bol- rių juostas medžių pasi- 
iškasti, kasyklos sugadin- ševikus. Tai yra vienintelis kirsti?
tos, pramonės atstatymas būdas apsiginti ir nuo “gel- Žemės gerinimo ir der- 
sutrukdytas, o kaltininkai bėtojo” de Gaulle. nes tas liaus kėlimo programa A- 
kalba jau apie gelžkelių generolas purpsta iš ne- merikoje yra vykdoma be 
streiką ir kitokius neramu- tvarkos ir iš komuni
mus.

gailėjo vietos visų Kanai 
datų kalboms dėti. Iš bet 
kokio didelio laikraščio ga
lima buvo tiksliai žinoti, ką 
žadėjo demokratai, republi- 

tu pa- paliovos. Amerikoje niekas konai ir penktakojiniai 
- ----- ----------------- — “progresyviai”...

Savo pažiūras laikraščiai 
kurie,

___ vojaus. Pašalink netvarkos nesako, kad jau viskas pa
Prancūzijos vadai, trečio- priežastį, “gelbėjojas” de daryta. Bet čia žmonės pla-

sios jėgos šalininkai, žino, Gaulle irgi susmuks. Ta nuoja ir PADARO, tuo tar- reiškė “vedamuose”
kad arba jie sudraus komu- kryptimi, kiek galima spėti, pu kai Rusijoj suplanuoja, kaip parodė gyvenimas, vi-
nistus, arba ilgainiui turės Prancūzijos demokratija giriasi be galo ir labai daž- j siškai visuomenės neveda,

įstatymo pakeitimu. Koks i įvy^j’“persjiaužimas”, kurs jau ir pradeda eiti. Mainie- nai planai palieka tik po- Žmonės laikraščius skaito,
įstatymas pakeis tų unijų j ju*os iššluos į šiukšlyną. Per- riu streikas buvo bene pieryje. Toks yra skirtu- bet perskaitę drįsta turėti
noVcnpiomo Kiliu? CSVaiiHnc i *i___ -i_______ __ir _x._?x.rnekenčiamą bilių? Skaudus 
butų klausimas reikalaus 
greito sprendimo. Panašiai 
yra su civilinių teisių įsta
tymu, su jaunimo šaukimu į 
priverstiną karišką apmoki- 
nimą, su kainų kontrole ir 
eile kitų klausimų.

s gali ateiti iš de- sprendžiama “pamoka” de- mas tarp vergiško bolševiz- Į savo nuomonę, kuri kartais 
generolu de Gaui- mokratams. mo ir laisvų žmonių bendro! su laikraščio nuomone visai
________ _ __________________ darbo. Į nesutinka.

i Didžiausias pavojus Ame-i Panašiai yra ir su radio
Gerve ir Zllele irikos dirvoms yra nuo van-į komentatorių aiškinimais.. t)irns ,-r

silaužimas 
šinės, su gener

Atsakymas į tą “tada” 
yra tas, kad su Azijos mi- 
lionais vadovavimas pasau
liui išslis iš Amerikos ran
kų ir pereis į rusų rankas. 
Tupčiojimu ir “taikos misi
jomis” šito pavojaus nebus 
galima išvengti.
Senos Bėdos

Ne tik Kinijos ir Azijos 
likimas žiuri peninkta jai 
musų šalies administracijai 
į akis ir reikalauja sprendi
mo. Visas taikos klausimas 
laukia kokio tai sprendimo. 
Rytų-Vakarų įtempimas ei
na didyn. Trumanas ir De- 
wey, Wallace ir Thomas, 
visi žadėjo taiką, ar bent 
žadėjo dirbti už taiką.

Jei nuo Amerikos pri
klausytų, dėl taikos nebutų 
jokių abejonių, taika butų 
užtikrinta pasauliui. Bet, 
deja, taika ar karas pri-

dens išplovimo. Visa musų komentatoriai “komentuo- 
ja”, o žmonės balsuoja...
‘Elektorių Kolegija’

Maskvos diktatūra sėja pik
tą vėją ir pasaulis norom 
nenorom turės Maskvos dik-uzs^nių pouuKGje - Sovietį Rusijos šešius kar:us daugiau uerunguoju žemes pa- Rinkimai dar kartą paro. ėt audros der.

nistraciją turės įsspręsti ‘milžiniškus” planus pa- rių juostų" jau yra prisodi-'' n^lu.’ . ^ia Jabai plo- dg visuomenei, kad “elekto-flių suimti.

civilizacija “remiasi” devy-
• j • ' Praeitą savaitę kalbėjo- Tai reiškia, kad Amerika , c®.liais .dirvožemio,

Lzsiemų politikoje admi-' ševiotu kartus rkr,<rian “H- arbą derlinguoju z
parduoti dienraščiams. • __ -i -,x.- • • •Dabar pilna aiškinimų,! J T’“
kodėl prezidentas Truma-i'1*8
nas laimėjo ir net kodėl jis į?s .nePnkJaua°*n5*>ę • _ Kai 
turėjo laimėti. Juo kas karš- kur!e Pol.ltlm.a‘ vada> Ja“

j Rusijos klimatą Ma- nusi, negu Maskva ŽADA "Sem?i’fmažeoti'h“unŽt? rių kole™a”,>:ra, atgyvenęs' Kada, kaip? To niekas 
s “Pravda”, skeibda- padaryti per lo ateinančių . uJJ’ij^S^ žemė^S i831 °ua{nZ‘* dalykas. Zmo-; nežino, gal to nežino ir pa- 

*x«, tuos planus, neiškentė metų! u , • T ? nes balsuoja uz vieną ar ki- tvs didieji karo kurstvto-
nepasigyrusi, jog: Rusai planuoja apsodinti kandidatą, bet paskui.! jai Maskvoje. Bet Maskva

pasi
rodyti “reikalą suprantą”.

Prezidentas Trumanas lai
mėjo todėl, kad už jį be at
vangos dirbo jis pats ir jo

uių pavojų. . duojamas kapitalistinėj sis- Amerika p aneša, kad čia ličiai pa-
Su.rlpo2f..._vaįanni? v,a!?' temoj". 461 milionus akių žemės rod-vs> ko cla J8” Paslekta

Tą Maskvos pasigyrimą
išgirdo “American F arm

tybių mobilizavimas ir ūkiš
kas atstatymas bus tęsiamas

populerus kandidatas į viče .^arshallo planas gureau” vadai ir davė la-
prezidentus, Alben Barklev. i A-tas ,?au.^V ^ans’! bai idomų atsakvmą ru-
Jei demokratų vadų tarįe Tu sams. Jie sako. KĄ RUSAIbuvo svyravimų ir nepasiti- ^meriko? balsuotojai ne-!ŽADA PADARYTI PER 
kėjimo savimi, prezidentas 'iuPiasmiaipasisake uz ak- 15 METų. AMERIKA JAU 
Trumanas nenuleido rankų ?ng? Arnuos dalyvavimą, PADARĖ PER PRAĖJU- 
ir nenustojo vilties. tarptautinėj politikoj, o tai Į SKts 12 JIETŲ,

Už prezidentą Trumana daba>Umu.laiku reiškia mo-
masiniai balsavo darbinin- Mi?“01' J'?85 Pi'^ssov įc- 
kai, kurių unijos milžiniš- Į®?8 totahtanz-
ko j daugumoj pasisakė už v •_ -j * mdemokratų kandidatus ir už _.Kai > H^^ntas Truma- 
juos dirbo nas tuos didžiuosius uzdavi-

padaiyta. Keli skaičiai pa- didatus.
Kada elektorių kolegija

yra padengtos .iriomis ir Valdžiai planuojant ir buvo įrašyta į konstituciją,— —— i.-j .„j----- - . > ., . jj gal ir turėjo kokios tai
prasmės, nes tada nebuvo 
politinių partijų, kurios bu- 

Ameriko- žemės ūkio eks- tūkstančių akių žemės ap- tų apėmusios visą kraštą, 
penai sakf. kad ririų juos- kasimu. Kad apsaugojus Šiandien ta “kolegija” yra'.. . . _ C .,      _ _ 1 U »M « Lv 1 ~ 1   

yra prižiūrima, kad girios vadovaujant Amerikos far- 
tose platybėse nebutų išnai- meriai apsaugojo nuo iš- 
kintos. plovimo 14 milionų 117

Atrodo keista, bet štai ką 
sako A. Farm Bureau eks
pertai, kurie Amerikoj pra
vedė daug platesnio užsi
mojimo programą, negu ru
sai ŽADA pravesti. JieUž prezidentą Trumana "ĮV? ,''ykI!1ns’ Pasirod>'8. tikisako: 

masiniai balsavo ir farme-i t?,ka“„I>8“£..,?a?.P^eis !r! Rusai žada padalyti 44. . vaikiu n Rusai zaaa paaarvu
nai, kurie demokratų admi-i to bės konerese tūkstančius dirbtinių ežerų,nistraciją tikrai negali skų- ■ k^^Z knriX tvenkinių, arba
stis ir neturi pamato būti ] kona; turėjo danoiimfl^ Ha i dirbtinių vandens rezervua- nepatenkinti esama padėti- ■ moto^uvoaS^’kŽp! n). Bet Amerikpk nuo S 

Grigo bitės. Jie dažnai baf

zervuatų padaryta 680,000,

mi.
Prezidentas Trumanas at- , ...stovavo rooseveltinę “new d- 0 su rePubl'ko“a^.,_ • *2. . prieš savo partijos vado

nuomonę. Jei demokratai ir 
naujame kongrese tiek pat 
solidarumo terodys, kiek ir 
praėjusiame, tei administ
racija turės sunkumų bet 
kokią vieningą programą 
vykinti. Ar rinkimai demo
kratus suvienijo, parodys 
greita ateitis.

deal” politiką, kuri, žmonių 
akyse, reiškia politiką liau
dies interesuose, o ne stam
biųjų korporacijų naudai.

Prezidentui Trumanui 
stipriai padėjo republiko- 
niskas 80-asis kongresas, 

nePai’odė jokio suge
bėjimo, jokios programos ir 
jokio noro savo pažadus 
bent šiaip taip pildyti.

Prezidentas Trumanas j 
rinkimus ėjo su savo pro
grama, kuri ką tai žmonėms 
sakė. Jis nevengė kalbėti 
apie aukštas kainas, apie

arba penkioliką kartų dau 
giau, negu rusai žada pada
lyti per ateinančius 15 me
tų! Išeina, kad Amerika 
kiekvienais metais padaro 
tiek pat žemės drėkinimui, 
kiek rusai giriasi padarysią 
per 15 metų.

Rusai žada apsodinti “gi
rių juostomis” plačias sri-

PRANCUZUA “KRYŽ
KELĖJ”

žingsnį.
“Stalinas Užreiskė”

Bolševikų “Laisvė” pra
nešė visoms Maskvos atlai
dų ištroškusioms davatkė
lėms, jog “Stalinas Užreiš- 
kė: Anglai-Ameri konai 
Kursto Karą, Bet Jiems Ne
pavyks”.

Ar “pavyks’’ anglams ir 
amerikonams, mes nežino
me. Bet “Laisvės” redakto
riams už “Stalino Užreiški- 
mą” mes siūlome duoti 
“Kultūrinio Centro” vod- 
kos medalį.

Pas bolševikus “reiški

tos čia buvo sodir.amos per žemę nuo išplovimo pla- i tik istorinis balastas, kurs 
privačių fa: merių žemes ir čiose ganyklose pradėta daug gal ir nepakenkia, bet,
30,000 fa: merių sv.tiko, kad vaitot trąšos, auginti gėrės-' praktiškai žiūrint, yra visai 
per jų žemes eitų tų gil ių nės žolės* Tokių pagerintų1 bereikalingas dalykas, 
juostos. Tie farm- riai savo ganyklų čia yra 36 su puse
noru dėjosi į kramto klima- milionų akių. 18 su puse 
to apsaugą ir be jokios vai- milionų akių žemės čia ap- 
džios prie- irtos sutiko vai- sėjama “žaliomis trąšomis”, 
džios planavimą paremti. arba žolėmis, kurios yra

Rusų j, agynmas, kad apariamos dirvos pagenm-, kurie tik netiki į Stalino 
kapitalistinėje sistemoje” mui. . o .. i “taikingumą”. Wallacinių

Planavime yra hejsivaiz-! Ąmenka ir Rusija yra lietuvių “vadas” B.. J Ru
duojamas yra gryr.a nesą- dvi didžiausios valstybės, j bjjįus jau senai “užtikrino”
mone, ne- Amerikoje pla- Jos maždaug gali lygintis( kad j0 “remiamas” Wallace sireiškia” o v*
lys žeme.- gerinimo darbai dirbamos žemes plotais, gaus “mažų mažiausiai še- bąli _ ’~peiS?dšW?’ V 
buvo pravesti be kolchozu, derlių gausumu ir tt. Rusi - šis milinnnc Koleii” 1 ireiS ia .pravesti be kolchozų.! derlių gausumu 
be prievar? s, be koncentra- -)a turi daugiau žemės, bet 
cijos stovyklų. Yra vienas Amerikos žemės ūkis yra 
skirtumas, l.urį verta Įsidėti daug našesnis.
į galvą: Amerikoje tie že-l Skaičiai, kuriuos paskel- 
mės pagerinimo ir klimato bė Amerikos Žemės ūkio 
apsaugos darbai JAU yra departamentas, yra skaudus 
padaryti, > Maskva dai tik spragtis Maskvos diktato- 
“planuoja" daryti. Kadalrdams j J}°sį. Jie pasigyrė 
Maskva pabandys savo pla- j afba nežinodami, kas Ame- 
nus pravesti, tada pasiro- rikoje daroma žemės page- 
dys, kiek visokių kliūčių'rijimo srityje, arba tikėda- 
ten atsira.' — bus ir “šabo-! mies, kad “Amerikos Bal

Wallacinčs Aimanos
Penktakojų vvallacinių 

“progresyviai” žadėjo šluo
ti į šiukšlvną ir demokra
tus, ir republikonus ir visus

sis milionus balsų
B. J. Kubiliaus pranašys

tės pasirodė tokios pat ver
tės, kaip ir kitų pranašų 
tikri “apskaičiavimai”. Bet 
Wallace partija turi pagrin
do ypatingai gailiai aima
nuoti. Rinkimai sudaužė 
“Guru partijos” viltis likti 
Amerikos politikoje ir čia 
vaidinti Stalino garsiakal
bio vaidmenį.

tis. Jie “planuoja” tokių gi- tažo’’ ir vi>ų galų iširimas,!sas” nepasieks Rusijos gy- Wallace tikėjosi įkelti re- 
koks Rusi j j reiškiasi visoj ventojų ir neišaiškins, koki i Publikonus į valdžią, o pa-_ i  « 2?? ** _ ..r n •• • c Iri ii lio Imi f iirių juostų prisodinti iš viso 

3,000 mylių ilgumo, palei 
upes ir per pietinės Rusijos 
stepes. Bet Amerika tokių 
klimato apsaugos girių juo-

Prancuzija jau eilė metų
. v-----: vr- yjs “kryžkelėj” ir niekaip_____ _

Taft-Hartley bilių, civilines iš savo vidujinių sunkumų stų, nuo Kanados iki Mek- 
teises, namų statybą ir ki-' nepajėgia išbristi. Olandi- sikos, turi jau prisodinusi 
tus skaudžiausius kiausi- ja, Belgija ir dargi Italija 18,000 mylių (nuo 1935 
mus, kuriuos 80-as kongre- atstato savo ukį, bet Pran- metų iki dabartinio laiko).

planingo; gamyboj
Amerikoje planavimas 

daromas iš centro, bet di
dieji žemės gerinimo darbai

yra tikrovė čia ir Rusijoj. 
Amerikos žemės gerini

mo darbus atliko ne “kapi 
talistinė sistema”, bet val-

pravedami vietoje, daly- džios planavimas ir farmų 
vaujant savivaldybėms ir gyventojų kooperav i m a s. 
patiems fa meriams. Rusai Valdžios ekspertai planavo, 
gal nustebs,-kad Amerikoje (Pabaiga 7 pusi.)

skui j is butų “gelbėjęs” ir

mai” eina pagal ciną: Sta
linas “užreiškia”, Bimba— 
“nureiškia”, Mizara —“pri- 
reiškia”, Tauras — “pra- 
reiškia”, Šolomskis — “at-

J. D.

RED. ATSAKYMAI

R»»dow, Ar-
— Amerikoniškas 

svaras turi 453 gramus, o 
o00 gramų yra trupučiukas 
mažiau, kaip du mūsiški 
svarai. V įsame pasaul vie 
išskyrus Ameriką ir AnglL 
jos kraštus, yra vartojama 

metnska sistema” sai
kams, svoriui ir kitokiems 
matavimams. Račiau žiu-Įtemola-atuą ir taiką savo rėkite straipsniuką Vmė 

“gedeomskomis” aunano- “Keleivio” numeryje.

J. Jazminui, Calgary, Al
ni is. Amerikos liaudis jam 
pasakė “šarap”!

Bii
{• ~yž Prisiųstą rašinį la
bai aciu. Jį iau pradedame

ta pasiskelbti “Keleivyje.” spausdinti “Keleivyje”.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Socialistų Susirinkimas. . vė’ savo žmonai perdaug
Lietuvių Socialdemokratų pinigų, pražiuiėdamas kitus 

Sąjungos 19-os kuopos na- darbininkus, kurių preisai 
rių susirinkimas įvyks šį už tam tikras sekcijas labai 
penktadienį, lapkričio 12 d. maži.”
A. Lietuvių Piliečių Klube, J. Buivydas pakviečia

mas, kad jis, kaip tų kainų 
nustatytojas, paaiškintų.

280 Union Avė., Brooklyn,
N. Y. Pradžia 7:30 vai. va-| 
kare. • kaip ten ištikrųjų yra. Aš

Visi nariai kviečiami bu-! paaiškinau, kad to visai nė- 
tinai dalyvauti susirinkime J ra, ką dirbtuvės Germanas 
nes yra labai svarbių reika- jums aiškina. Kaip dirbtu- 
lų aptarti. j vės eermanas, taip ir Cb.

Sekr. Ant. Buivydienė., Kundrotas žino, kad tas 
--------------  ’ Įpreislistis nepadarytas ga

k • - ea ei • tutinai, tik nukopijuota?
k Kn«uc.ų S4 Skyriau* nuo F shimaičio dirbtu-
O 1-Su^UTimOA T vės kainų — nukopijuotas

i3 v i*. todėl, kad Mičiulis ir F.kliubo name buvo kriaučių!Shimaitis di,.ba vien0 nu- 
54 skyriaus mėnesinis susi-įmerio darb^ Jeigu & ,,rei 
rinkimas. Nanų buvo ne-jsas geras pgg Oofmaną ir 
daug. Pranešimų is unijinių: ShilJaitb tai kod51 jis turė- 
įstaigų nebuvo, nes žydams negeras pas p. Mi-
šventa ir posėdžiai neįvyko. | £įuip

Iškalas mmirlcn mm brn- Bet iuk čia ne tame dalv-

ILLINOIS DEMOKRATAI ŠVENČIA PERGALĘ

Chicagos demokratų rai tija suruošė triukšmingą pergalės minėjimą ir yi ač 
Fiiinois demokratai džiaugiasi atkovoję iš vemibUkonų gubernatoriaus vietą. 
Naujuoju Illinois gubernatorium išrinktas John S. Boyle (viduryj su šviesiu 
kostiumu). Demokratai laimėjo daug ir kitų svarbių vietų.

lietų nupirko net už čielą 
šimtinę.

J. Nalivaika iš Executive

Craft Tailor Co. (seniau 
buvusi Karvelio dirbtuvė} 
kol kas skursta ir ateities

KAS SKAITO. RAiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Washingtono Paminklui 100 Metu
Praeitą vasarą Įvyko šimt- dalių ir pasaulio jį jau yra 

metinės sukaktuvės Wash- aplankę. Daugelis iš jų ko- 
ingtono Paminklo, Wash- pė 898 laiptus i viršūnę, ki- 
ington, D. C. i ti naudojosi elevatorių. Pa-

Kada Jurgis Washingto- minklas yra 555 pėdų aukš- 
nas mirė, 1790 m., kongre- čio ir 55 pėdų aplink bazę. 
sas nutarė pastatyti pamin- įstatymas sako, kad nei vie- 
klą pagerbti pirmą Jung. nas kitas pastatas Wash- 
Valst. prezidentą ir Ameri- ington, D. C., negali būti 
kos nepriklausomybės kovų aukštesnis už Washington 
vyriausią vadą.. Bet nieks Paminklą.
nieko nedarė. 1833 m. bure- Iš paminklo observacijos 
iis privačių piliečių, tikėda- platformos galima matyti 
mi kad Amerikos žmonės daug istorinių ir gražių vie- 
tinkamai neįvertino šios ša- tų: Baltuosius Rumus, Iždo 
lies tėvą, sujudo statyt Wa- pastatą ir seną Valstybės, 
shingtonui paminklą. Jie Karo ir Laivyno pastatą, 
įsteigė AVashington Natio- Potomac upę, Smithsonian 
nai Monument Society. į Institutą, Kongreso namus, 
Draugijos pirmas preziden- Arlington Tautines kapi-
tas buvo John Marshall, 
garsusis Jung. Valst. Vy
riausias Teisėjas ir Wash- 
ingtono draugas. Draugija 
rinko pinigus šioje šalyje 
ir užsieny. Robert Mills, 
garsus architektas, padarė 
pianą. 1848 m. kongresas 
autorizavo pastatymą pa
minklo ant viešos žemės 
Washingtone, D. C. Vieta

nes, kur guli nežinomas ka
reivis ir kur nesenai palai
dotas Generolas Pershing, 
pirmo pasaulinio karo armi
jų vadas.

Pii mose paminklo iškil
mėse, 1848 m. Robert C. 
Winthrop, Atstovų romų 
kalbėtojas, sakė: “mes gali
me geriausia pagerbti Wa- 
shingtoną remdami jo idė
jas ir sekdami jo pavyzdį,

kuria Washingtonas taip jis sau pasistatė milžinišką1 ” • * „ __*„11 se • 1 •

tik galėjau,' ir už savo dar-
preislisti patikrinti, nes ji Ar gali unijos delegatai bus ™-U’
nustatant kartais pasitaiko daryti dirbtuvės darbinin-: nie

neGwd°Grade Co. kol Potomac U,»s,
dirbinėja, bet nesmarkiai, i —„>=4~ A'f JAinKrfc a H J J •

raliui, Lapash čermanui St. “facing $3.00,” kas nepri-i tvirtinti. 
Albertui ir Zorlando dirb- klauso zipperiniam lainikui 
tuvės čermonui Frank Ren-
hartui. Pranešimas priimtas 
be pastabų.

A. Lelis iškėlė šitokį pa
klausimą: “Aš noriu, kad 
kas man išaiškintų nesu
prantamą dalyką. Aš dirbu
Mičiulio dirbtuvėje su A.' po $6.00 už šimtą lainiku. Lv
t» • »• Y7 ~ M • x rr» i • i 5 si s Oiin - --

į siminti, kas buvo su Joint ninkai dirba, bet darbo ne- nis iš 30,000 akmenų buvo 
_ JBoardo padalytu preislis- perdaugiausia. į vietą padėtas. Paminklas

dirbtuvė kainavo 1,200,000 dolerių, 
pirmos pere i- $300,000 aukavo valstijos, 

rankas, miestai, privatus žmonės ir 
kams at- svetimos Šalys, kongresas

pas Mičiulį ėjo “piping z.p- ., vko dele.
per laming ali around . Uz

pači
Stanlev Albertuiper įainmg anai oun«. pasikeitimas. Tą pa- nan teko dirbti kelius va- binitos rusies darbą mokama » y , atlik- i i • ?• d T

no £6.00 už šimtą lainftti. ^'!tl,um<> 43?“',*?,°.1'... h3™5- ko1 Prastoti ?“tegu- . J

nebloga
ir Sullivan dirbtuvėje dar- 

- bininkai kol kas dirba.

Buivydiene - Vasikoniute. 
Mičiulis, dirbtuvės čerma- 
nas ir delegatas Ch. Kund
rotas sako, kad A. Buivy
dienei už apvadžiojimą zip-

buvo sw. jau naujasis delegatas,, Gavome, sušaukėme Lapash ba neblogai.

paminklą, — ši garbinga 
lespublika yra jo pamink
las. Tol, kol žmonės trokš 
laisvės, tol jie atsimins Wa- 
shingtoną.”

Common Council.

NOBELIO PREMIJA U2 
LITERATŪRĄ

šių metų Nobelio premi
ją už literatūrą gavo anglų 
rašytojas Thomas Stearns 
Eliot. Visa Amerikos spau
da platokai rašo apie tą ra
šytoją ir primena, kad jis 
yra gimęs St. Louis, Mo., 

DETROITO LIETUVIAI vėliau yra tarnavęs Bostono
A A ir A A JH-l n «n-i -u L. 1 • X*1 — 1*

paskyrė $900,000. Pamink
las buvo atidalytas publi
kai 1888 m. ir daugiau ne-

Simano dirbtuvėje dir- gu dvidešimts milionų žmo-
Tokių lainikų
Tuos aštuonius šimtus už , _
baigus, pradėjo eiti ne “ali, - p'įyduodan,as . ................ ...... ................

linm^DiDinff^už ku- ?a'ikai priėmė. Vėliau jis buvo Zoriandos dirbtuvėje
inJf tai kiau,_kad pas Mičiul, zip-'jvestas į Joint Boardo įstai- vo nesusipratimo, nes

Ch. Kundrotas, o ne J. Bui- j dirbtuvės darbininku susi- Ripley Clothing Co. dirb- 
rinkimą, ir musų trijų pa- tuvėje taipgi neblogai dir- 

delegato darytą preislistį darbinin- bama.
bu-

nių iš visli Jung. Valstybių

RENGIA VAKARĄ

peliniu lainiku mokama po riuos mokama tik pusė, taiv x rtr *• 1 z\z\ T -3 *
ap-j Šį sekmadieni, lapkričio

o kaip Dofmanas pakėlė 
kainą, tai ji dabar gaunanti 
po $13.00 už šimtą lainikų. 
Aš noriu žinoti, kas sako

Piping or bend 
$5.00.

Piping armholes $2.75. 
Piping vent patch $1.25.

viename banke ir tik vėliau 
išvyko į Angliją ir ten pa
garsėjo, kaipo rašytojas. 
1927 metais T. S. Eliot pri
ėmė Anglijos pilietybę ir 
pasidarė moderniškos poe
zijos vadu tame krašte. T. 
S. Eliot vardas ir dabar

todėl, kad Mičiulio dirbtu-į‘‘Ar valia delegatams darv- perkalbėti. Dabar, sakoma, J vab vakare, bus lietuvis-
vė ilgai nedirbo iš priežas- t; „„eislisčius?® Tik ja'u darbo duos. X Buivydą, kas vakaI??- S?.™?.'"* k(>,. . . - v. . ..
ties savininku nesutikimo. saka.. mlu žmonių ir at ___________ trys vaidinimai: “Is Tevy-| kebą galybę ginčų. Vieni jį
Kada Mičiulis atpirko iš mintis’’ ' ’ ' ruirirn m "«s” “AffidaviUs įr ..P“! aukstl"a.- ka‘P.° g™aus!
yehomes Kaino biznio da- jeigu kas nori g to preis.
Ij ir pradėjo dirbti, tai bu- lisčio pasidaryti “politinio Šuo atnešė moteriškės galvą

dio Pusvalandis”. Vaidins musų laikų poetą, o kiti va-
naujai atvykę lietuviai. Po: dina “nonsensu”. Šias die-

Viso susidaro: $12.00. Vogiau Ve'SžėT mėnuo. • "P?1^0 .ames? vaidinimo šokiai prie geros į nas poetas lankosi Ameri-
kalą dirbtuvės čermanas o , , •• t 0 ne «ios savaitės užsitęs kol ° ’A31,-'? J°i J.aa neGiįu» ‘a‘ko “^° ’Kj muzikos, bus gėrimų ir už-įkoj ir čia jis išgirdo apie
<5toVviUvi«n« Ti« sakn- “T ° kacI J1S Yra .t°. ’. , slOs savaues uzuięse, noj tidsrys, kiek Zaolackas is socialdemokratų vakane- oi . i • ................. .r
Buivydas būdamas deleca- patikrinti kas pagamino apsiaustų, -tad muilo. Joks prasimanvmas nės. Ji ivvks laokričio 13 d.Buivydas, būdamas cteiega- Įik nori Bet čia ne tame butų galima nustatyti F ' ... . -

teisvbe ir kas skleidžia me-i Piping half zipper lining 
lūs?” ' $3.00.

Pirmiausia “aiškina” rei-.

tu, atnešė preislistį už zip- 
perius ir padavė Mičiuliu- 
kui, kad tas parsineštų na
mo ir kartu su tėvu išekza- 
minuotų tą kainų sąrašą.
Mičiulis tuo laiku sirgo. Aš 
nuėjau į Mičiulio ofisą ir 
pasiėmiau tą preislistį, kurį 
iki šiai dienai turiu ir jums 
jį paskaitysiu. Jame sako
ma štai kas:

Piping facing ali around 
$3.00.

Piping or bend 6 seams 
$5.00.

Piping armholes $2.75.
Piping vent patch $1.25.
Piping zipper lining ali 

around $6.00.
Viso sudaro: $18.00.
“Kada Dofmanas padarė 

A. Buivydienei preislistį, 
tai visam zipperiui nustaty
ta $13.00 už šimtą lainikų. -----, s--------.---- . .... . „.
Vot, čia J. Buivydas ‘sukro-!ir tegul jis tą reikalą išaiš- neimti, tai gera būti dele- bet darbo neperdaug.

uz i niekam neprikibo, nepri- ši šeštadieni. Lietuvių Au-
Rengėjai.' jam suteiktą Nobelio dova- 

: ną.
reikalas. Čia yra tik noras zippenus kainą. Kada tam k:bs ir man. Veltui tie žmo- ditoriioj, 3133 Halsted st. LH TLE VALLEY, N. Y.
mano vardą diskredituoti, reikalui pasiruošta, P. Mi ngS save eikvoja ir kitu? Lietuvių Socialdemokratų 
tai ir viskas. čiulis susižeidė koią ir ne-,suvedžioja '

Ch. Kundrotas pareiškia: galėjo atvykti i Joint Boar- Delėgat
“Čia ne preiso klausimas, d?. Tada teko imti pavyzdį! Atkočaičio
bet klausimas, kas leido J. iš kitos dirbtuvės ir ruošti ^eko “Progre 
Buivydui preislisčius daryti, Mičiulio dirbtuvės darbi- ’ 
kuomet
tam
preislisčius
teisės pasisavinimą iš kitų Jas liko. dirbtuvei J* Freedmano fir- mininkės rūpestingai rao- Iš to padaryta išvada,
J. Buivydas yra kaltas. Praslinkus keliems mėne-Įmą- Išmainytas drambly? šiuši svečius meiliai ir gar- kad kur nors nelabai toli

ant pelės. Freedmana? turi džiai pavaisinti. gali būt tos moteriškės lie-
Šalaviejų, Mitčiuli ir “K. Prašytume bankieto ti- kanų. Pradėjus ieškoti, 50

Ch. Naciunskas irgi klau- siams. sugalvota, kad čia 
-- • “Ar turi teise delegatai reikia J. Buivydui “užvežti

Šimą, kad J. Buivydą “su- yra sakęs, kad jis nieko ne-Įtoms dirbtuvėms jau darbo l iek maistoj pampinti, 
spenduoti ant viso amžiaus darysiąs, jokios ateakomy- neduoda. Vakarienėje turėsim*
už sauvalę.” bės už nieką neimsiąs. Weil,

J. Buivydas duoda Įneši- tai Kundroto pozicija. Imti 
ą, kad pasišaukti Joe Dof- iš unijos algą ir nieko ne-

taras sako, jog galva buvo 
ime gra- nuplauta piuklu.

Armak-Armakausko dirb- žią dainų ir muzikos pro- Policija mano, kad kas 
tuvė kol ka^ dirba. gramą ir gerbiamų svečių nors bus moterį nužudęs,

Diržio dirbtuvėje darbi- prašysime nevėiinti. Pra- jos kūną sumėsinėjęs ir išmą, kad pasišaukti .. . r
maną i sekantį susirinkimą daryti, jokios atsakomybės• . i •• x ?* •*

ninka! irgi kol kas dirba, džia 7 vai. vakare. Iki pasi- metęs po laukus.
matymo. J. J. P. Petrukas.

Pavergęs Lietuvą priešas

WORCESTER, MASS.

CBESTiNErS
CANTEEN

VIRTA MALONI IR ULTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
CMa irau narna ir "Kdejvis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET| 

WOR< KSTKR. uasx

SIUNTINYS Nr. 4—$7.10
2 sv. 3 ozs. kiaulinių tauku 
2 «sv. rūkytų lašinių 
2 sv. degintos kavos 

«... . 1 sv- 2 ozs. margarino
AID OVERSEAS, INC, 4S51 S. A.hl.nd Avė, Chic.go 9, Hl.no,. ,

14 ozs. (1 dėžutė) kond. pieno

Neužmirškit Padėti Tremtiniui
AID OVERSEAS, INC. siunčia maisto siuntinius į visaa 4 Vokietijos zonas ir kitus Europos 
kraitns Makyrna SSSR. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimi. Jei adresatas nesursn- 
a-—' pinigai gražinami aluntėjui. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų, žicnr.t i kur sier- damas. mniRm J AIŠKIAI PARAŠYKITE SAVO IK GAVĖJO AD-

V NUMERIUS IR JU KAINAS. AID OVERSEAS. INC. maisto siuntiniai 
joa aandėliuoae. o užsakymai iš Čhicagos siunčiami AIR MAIL-SPECIAL I)E- 

Maiato paruoiimaa yra akrikulturos ir sveikatos departamentu priežiūroje.
Pavieniame aamenims ar organizacijoms, užsakant ii karto didesnį siuntiniu skaičių dno- 
a nuolaida.

tinys eina. 
RESĄ. P AKI

Pikuojami ~
IVERY.

SIUNTINYS Nr. 1—S7.M 
2 sv. 3 ozs. kiauliniu tautkų 
2 sv. rykytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv (be 2 ozs.) ken. bekono 
1 sv. 2 ozs. margarino.

SIUNTINYS Nr. 3—$7.^1 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. 3 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. 2—$7.20 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. ozs. margarino 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 1 sv. kiaulienos mėsos 
1 sv. kiaulienos mėsos

(5/»«iSIUNTINYS Nr.
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. presuoto marmelado 
2 sv. degintos kavos 
z sv. 3 ozs. cukraus 
1 sv. 2 ozs. margarino
a s7uNTTNYS~7jr7~įqį^ 
8 sv. 13 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 7—$7.20 
3 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. 3 ozs. kiauliniu taukų
o SV' mar«f»rino2 sv. (be 2 ozs.) ken. bek„n ’

SIUNTINYS N' 8—$2.9.»
5 sv. kvietimų miltų 
4 sv. 7 ozs. cukrau>
“SIUNTINYS \r.
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado
1 sv. kakavos 
4 sv. 7 ozs. cukrau-

SIUNTINYS S r
2 sv. rūkytų lašin u 
2 sv. 3 ozs. kiauliniu tau 
2 sv. 3 ozs. margarino 
2 sv. kavos
1 sv. 1 oz. šokolado 
“SIUNTINYS Nr. U—*
4 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus
1 »v. 2 ozs. mieiii ių kraopų

SIUNTINYS Nr- U’—*'>»*•
2 sv. rukytu lašiniu
2 sv. 3 ozs. kiaulinių
3 sv. kavos 
2 sv. 3 ozs. cukraus

•»_$4.Si>

p,—

-$3.95

taukų

SIUNTINYS Nr. 1.3—$5.30 
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. presuoto marmelado
1 sv. 2 ozs, syrupo
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv. 3 ozs. ryžių
'i sv. kakavos
1 dėžutė kond. grietinės

SIUNTINYS Nr. 14 M.4O
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. presuoto marmelado
2 sv. 3 ozs. cukraus
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gal>alai tualetinio muilo

SIUNTINYS Nr. 15— $5.5(1 
1 sv. 2 ozs. margarinu 
1 sv. 2 ozs. syrupo 
1 sv. presuoto marmaledo 
1 dėžutė kepeninės pastos
1 sv. kavos
2 : v. 3 ozs. cukraus

2 gabalai tualetinio muilo 
1 sv. miežinių kruopų 
1 dėžutė kond. grietinės 
Vi sv. kakavos

sv. saldainių “bonbon”
SIUNTINYS Nr? 16—$5.i5 

1 sv. 2 oz. kiau'inių taukų 
1 sv. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. presuoto martnelnclo 
1 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus

SIU NTI NVS N r. 17—$5.45 
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
1 s v. 2 ozs. margarino 
1 sv. presuoto marmelado 
1 sv. degintos kavot
1 sv. 2 ozs. miežinių kruopų
2 sv. 3 ozs. sūrio
2 sv. .7 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 18—$5.6« 
4 sv. rūkytų iašinių 
4 sv. 7 ozs. cukraus 
1 sv. 2 ozs. margarino

SIUNTINYS Nr. H—$9.95 
2 sv. 3 ozs. kraulina) taukų

1 2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. leAono 
2 sv. 3 ozą. margarino 
2 sv. presuoto marmelado 
4 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus 
2 gabalai tualetini'* muilo

SIUNTINYS Nr. M—$7.80 
4 sv. 7 ozs. margarino 
4 sv. 7 ozs. cukraus 
4 sv. kavon
3 sv. 5 ozs. miežinių kruopų 
2 sv. presuoto marmelado 
2 fcV. kvietinių miltų

PASTARA, čia nustatytos kainos siuntiniams j Vokietijų; 
siunčiant j kitus kraštas reikia pridėti 46 centų už kiekvienų 
siuntini specialioms išlaidam* padengti.



Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Metriška Sistema
Visas pasaulis dabar jau! Visų mastų nėra reikalo 

vartoja ‘‘metriška sistema”: žinoti, bet kai kada yra 
visokiems matavimams, tik’naudinga atsiminti. kad 
angliškos kultūros kraštai musų mylia turi trunuciukn
laikosi senosios svarų, saikų daugiau, kaip pusantro ki- 

kitokiu matavimų siste- lometro. Musų jardasir 
mos.

“Metriška sistema'* gimė 
su didžiąja Prancūzijos re- 
voliucifa. Prancūzijos par
lamentas metriška matavi
mų sistemą priėmė 1790 me
tais ir paskui iš tos šalies į

nes su darbu čia yra sunku,! 
ir, be to, reikia mokėti ispa-' 
niškai. Iš ten mumis išvežė 
i Barguisimetą, o kitus Į 
kitus miestus. Barguisimete 
yra taipogi sunku su darbu, 
nes apskritai Venecueloj 

pramonės,
įvežamos

trupučiuką trumpesni, 
metrą. Vienas kilogramas 
turi 2 ir penktadali musų 
svarų. Viena? litras vra be
veik lygus musų kvortai. 
Vienas musu colis turi pus
trečio centimetro. V iena į

ta sistema išsinlatino po vi- musų uncija turi 28 gra
są pasauli. Šiandien, kaip mus. Vienas hektaras turi 
sakyta, ta sistema vyrauja pustrečio akro.
pasaulyje. Tik J. A. Valsty-1 M. M-s.
bės ir kraštai surišti su Ang- i ------------- —- e .
lija laikosi kitokios siste- J VetieCUela OrldlVlU 
mos. Iš to gaunasi galvbė

Drg. N. Jonus, a prida
vė mums laišką jauno lietu
vio tremtinio, kurs liepos 
mėnesi išvyko iš Vokietijos

nėra jokios pramonės, nes 
visos prekės yra 

>ra j iš kitų kraštų. Aš gavau j 
uz‘ darbą Duace. Čia statome 

naują elektros stotį. Iš pra
džių uždirbu nedaug, bet 
vėliau tikiuosi gauti dau
giau, nes pradžia visuomet 
sunki.

Baigiu rašyti pasilikite
sveiki ir linksmi, lauksiu iš 
jūsų atsakymo ir jeigu ne
būtų sunkumų, tai prie pro
gos norėčiau gauti kokį lie
tuvišką laikraštį.

Dam&lis.

painiavos, nes kada reikia 
kilometrus, literius, gramus,' 
ir kitokius mastus išversti Į 
mvlias, kvortas ir uncijas, 
tai gaudasi tikras jovalas.

Nuo to tarptautinio “jo
valo* nukenčia ne tiek eili
nis žmogus, kuriam labai 
retai prisieina kilometrtis 
versti i mvlias, bet daugiau- parašęs laišką, ir buvau pu
šiai nukenčia biznio žmo- 
nės, pramonininkai ir visi 
tie, kurie turi reikalų su ki-

Egypto Nilas
“Keleivyje” buvo rašyta 

į Venėzuela. Jis keliavo or-; apie “Nilą”, arba tą didelę 
laivių ir savo laiške rašo: , Afrikos upę, kuri maitina

, Egypto žmones. Puikiai bu-
Mielas drauge, i vo aprašyta, bet ne viskas
Bu?'au, 'H?18 18 ? ostijos buv0‘ -akvta Tiesa N-llas

maitina Egyptą, drėkinda
mas to krašto laukus. Bet 
Nilas ne visus Egypto žmo
nes lygiai maitina. Nors dėl
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—Na, tai sveikas gyvas, 
Maike!" Kaip jautiesi po 
lekšinųf

—Tėvas, turbut, turi gal
voje rinkimus’

—Jes, Maike, aš kalbu 
apie rinkimus. Buvo dau^ 
fonių, ar ne? Sako, republi- 
konai turėjo jau prisipirkę 
šampano ir fajenrerkų, bu
vo užordeliavę didelę muzi
ką ir riktavosi selebreityt 
savo^ laimėj imą, o tuo tar
pu išėjo ne laimėjimas, ale 
didžiausis pralaimėjimas. 
Valuk to aš ir klausiu tavęs, 
kaip tu dabar jautiesi?

—Aš jaučiuos paprastai, 
tėve. Vienos ar kitos parti
jos laimėjimas man nedaro 
skirtumo. Skirtumą jaučia 
tik politikieriai, kuriems 
rinkimai reiškia šilta? vie
tas ir riebias algas valdžio
je. Aš manau, kad ir tėvui 
vistiek pat, kuri partija lai
mi ar pralaimi.

—Seniau, Maike, būdavo 
ne vistiek. ba politikieriai 
nesigailė d a v o cigarų ir 
alaus, tai buvo už ką ir bal
suot; bet šįmet ji nieko ne- 
fundijo. Ir pasakyk, kodėl 
jie pasidarė tokie stindži?

rinkti. Nelabai senai buvo 
šaukiamas blaivininkų mi
tingas, ale ir iš to niekas zai 
neišėjo. Valuk to, Maike. budu:

tomis šalimis.
Metriška sistema yra la

bai paprasta ir “logiška”. 
Pagrindinis tos sistemos 
mastas yra metras. Prancu- 

“metrą” nustatė tokiu 
jie paėmė atstumą

rasęs, kiek siuntimu is ju 
sų buvau gavęs, turbut, jus 
jau esate ta laišką gavę li
esu jums dėkingas už siųs
tus man siuntinius. Aš ap
leidau Vokietija 12. 7 1948. 
Iš Muencheno
žė mus

to nėra kalta 
visgi įdomu,

Nilo upė, bet 
kad tos upės 

visiems žmo-, ... gerybės ne
,la??.no. >.sve: Seras lvgiai tenka, 

sunk', ezur.iais į Didžiausias Egvpto turtas 
aerodroma. Čia ame 16:30 - * r
stovi pne? 

motorais
mus lėktuvas su yyra žemės ūkis. 12 tūkstan

čių žemės savininku tame
man ir pasidarė markatna, tai ” žemės ašigalio ir ekva- 4 motorais. Lipame laipte- • jęra§^e ĮUrj 2 milionų 300 

’ ’ ” kad musų žmo-įtoriaus (pusiaujo) ir pada-'bais 1 lėktuvą ir čia kiek- tuk5tančin žemės, o trys 
lijo tą ilgumą į dešimti mi- vienam nurodo vieta, kur milionai «savarankių” vals- 
lionų dalių. Toki dešimtim- tun sėstis. Apie 16:4o pra- tiečiu turj tiktai j milioną 
lioninė dalis tam ašigalio ir dėjo motorai uzti ir leng- 750 tūkstančių akeriu že- 
ekvatoriaus ir vadinama vai per aerodromą nedeti 1 mės.
metru. Dabar metras yra Įr bematant mes pakilome 
platinos lazdelė, laikoma] i padanges. Pakylame mes

ant dūšios, kad musų 
nės taip apsileido.

—Nereikia dėl to nusi
minti, tėve, nes tai yra pa
prastas dalykas.

—Ne, Maike, 
prastas dalykas.

čia ne pa- 
Kai aš bu

vau jaunesnis, svietas buvo

Dar daugiau Egypto gy- 
gyventoįų vra valstiečių be-;

Paryžiuje Tarptautinė.? Ma- maždaug apie 2« >00 metrų Kerniu, kurie dirha stambių-
stų ir Saikų Komisijos ar
chyvuose, tam tikroj tempė

ir skrendame linkme Pranvisai kitoks.
—Svietas ir tada buvo 

toks pat, tik tėvas buvai ki- i raturoj. 
toks. Buvai jaunesnis, pa- Metriška sistema VISUS 
saulis išrodė įdomesnis, | mastus, ilgumo, svorio, sai- 
daugiau turėjai vilčių atei- Į ko ir kitokius išveda iš me- , , . . .
tv. Be to. tėvas buvai daug į tro. Tūkstantinė metro dalis musų keleiviai pradėjo skų

jų žemės savininkų dvaruo-
euzijos, Anglijos ii i-girdo--^ labai menką atlygini- iš
me, kad pirmas nusileidi-:_ -

Po republikonų pralaimėjimo koks tai juokdarys 
prikabino prie GOP nacionalinio komiteto durų šer
menų vainiką, išreiškimui liūdesio dėl įepublikonų 
palaidotų vilčių.

Aliejaus Faktai
Kanadoje, prie Leduc, medžioja aliejų, bet kol 

Albertos provincijoj, rasta kas be didelių pasekmių, 
aliejaus. Pradžioje eksper- Tuo tarpu Australija ga* 
tai sakė, kad iš Leduc alie- benasi sau aliejų iš~ Borneo 
jaus laukų galima bus gau- salos, kur iš angliškos tos 
ti nemažiau, kaip 100 mi- salos dalies australiečiai 
lionų galionų aliejaus. Da- gauna 240,000 tonų alie- 
bar tie patys ekspertai sa- jaus per metus. Olandų 
ko, kad ten galima bus gau- Borneo salos dalyje per me
ti 200 milionų galionų alie- tus iškasama visas milionas 
jaus, o “gal ir dagiau’’, — tonų žalio aliejaus, 
prideda tie ekspertai. Kad patenkinus aliejaus

Aliejaus kasimas Leduc troškuli Australija nori ga- 
kasyklose prasidėjo tiktai minti sintetini (dirbtinį) 
1947 metais ir 1948 metais aliejų iš akmens anglių, 
buvo laukiama, kad ten bus A. N.
ištraukta iš žemės gelmių --------------

mas bu> Airijoje. Lėktuvas Didžiausias Egypto žemės 
jr oro spaų- savininkas yra karalius, ku-pradėjo 

dimas d vis didėssms ir

sveikesnis, tvirtesnės buvo 
kojos, geriau veikė vidu
riai. Dabar sveikata jau ne
kokia. ak-'? neprimato, au-Į 
sys neprigirdi, tikrumo nė-- 
ra, ateiti? nevilioja, ir išro
do. kad čia kaltas pasaulis. 
Seni žmonės visuomet taip 
žiuri i -gyvenimą.

—Tai tu sakai, kad aš 
turiu misteiką?

—Ne. tėve, aš to nesa
kau. Jeigu žmogus serga ir

stis, kad nebegirdi, nes už-yra milimetras. 1 vieną mu
sų coli eina 25 su puse mili
metrai. Šimtoji metro dalis
yra centimetras, kurių į co-į bet ausis jjreit vėl atsitaisė 
Ii eina pustrečio; dešimtoji čia muitais-pasitiko jauna 
metro dalis yra decimetras,[anglė ?’T vienu 1 anninku. 
o jei imsime tūkstanti met- '*ie buv° mandagus ir nusi- 
rų, tai turėsime kilometrą. I nu,mis susitvarkyti do-

riuo dabar yra Farukas. Jis 
valdo stambiausius krašto 
dvarus ir, kaipo karalius.

_________________ skundžiasi, kad jam skau-
—Republikonai nematė f.Ia- negalima sakyt, kad 
- - - - — - jis klysta.

—Bet aš, vaike, nesergu. 
—O aš sakau, kad tėvas 

sergi; sergi senatvės liga.
—Olrait, Maike, tegul 

’au taip būna kaip tu sa
kai. Tegul jau aš busiu Ii-į 
goni?. Bet pasakyk, kodėl 
kiti žmonės taip apsileidę? 
Juk musų susaidė turi šimtą 
memberių. bet mitingan ne
ateina net tuzinas. O seniau

reikalo balsuotojus vaišinti 
dėl to, tėve, kad tikėjosi 
lengvai laimėti. O demo
kratai neturėjo vilčių laimė
ti, todėl manė, kad vaišini
mas nieko negelbės. Dėlto 
tėvas ir negavai cigaru.

—Jes, Maike, per šituos 
rinkimus reikėjo čiuloti se
ną cibuką. Ale tas tai butų 
da pusė bėdos. Daugiausia 
zgrizatos man pridarė žmo
nių apsileidimas. Kaip aš 
žiuriu, tai svietas išeina vi
sai ant bomo.

—Tiesa, tėve, paskuti
niais laikais Amerikoje bū
na daug plėšimų ir kitokių 
nedorybių, bet čia netiek 
žmonės kalti, kiek visuo-

mvlia turi vie-i kumenti s. Kai dokumentus 
dešimtąsias ki-i sutvai'kerne nuėjome i Ae- 

lometro. rodromo restoraną. čia
Iš metro prancūzai pada mes susėdame prie baltai 

rė ir visus kitus mastus. Pa- padengtu stalų ir pradėjo- 
imkime svorio mastus. Vie- me vak rieniauti. Po vaka-

Viena musų 
ną ir šešias

nas kubinis metras gryno 
destiliuoto vandens sveria 
toną. Dešimtoji tonos dalis 
yra centneris, tūkstantinė 
tonos dalis yra kilogramas, 
kurs yra lygus 2 ir dviem

ik- ' l ’ądejo vi?o-įgauna jg valstybės iždo virš 
b’’dfis daužyti ausis,] pusantro miliono dolerių al

gos per metus. Tuo tarpu 
“savarankiai” Egypto vals
tiečiai, kurie turi nuosavos 
žemės gabaliuką, turi per 
metus pajamų apie 20 dole-

nenės apie 2:30 nakčia 
skrendame mes vėl toliau. 
Skrendame per Atlantą i' 
po 12 valandų kelionės lei 
džiamės Newfoundland sa
loje i amerikiečių kariška

dešimtadaliams musų sva- gavome pa-
ro. Tūkstantinė kilogramo i ’r aPie vak aP-
dalis yra gramas. Į vieną'Newfounland ir 
musų unciją eina 28 su vir- VaK leidžiamės Ber-
šum gramai. i mudoje. čia mes valgyti ne-

Žinomiausieji ploto mas
tai yra hektaras, arba 10,-

visi susirinkdavo. Na, tai 000 ketvirtainių metrų. Vie
išvirozyk, kodėl jie taip ap 
sileido?

—Jie. tėve, taip pat pa
seno. Jie irgi serga senat
vės liga.

—Ne, Maike, tu turi mis
teiką. čia ne senatvė kalta. 
Čia kaltos naujos mados.menės santvarka. Matai, 

nelygiai padalvti šalies tur-'Tijatrai, 
tai. Vieni perdaug turtingi, 
kiti gi nieko neturi. O žmo
gaus prigimtis vra tokia, neina i mitingus. Mano lai-

nas hektaras yra lygus be
veik 2 su puse musų ak
rams. Ketvirtainis kilomet
ras turi šimtą hektarų, o 
viena musų ketvirtainė my
lia turi apie pustrečio ket
virtainio kilometro.

Iš metriškų saikų dau-

gavome ir apie 1 vai. nak
ties skrendame toliau. Apie 
7:15 vi. ryte pagaliau nusi
leidome Caracas (Venecue- 
la). čia aerodrome mes iš
buvome visą dieną, tik ge
rokai { pietų pradėjo mu
mis gabenti autobusais i 
Trompii: >s lagerį. Pakely-__ x_ /.• •_ • • _ •

nu:
Iš to matyti, koki prara

ja Egypte yra tarp turtuo
lių, kurių yra mažai, ir tarp 
beturčių, kuriu yra devy
nios galybės.

Jei pažiūrėsit į kokią 
nors enciklopediją, tai rasit 
parašyta, jog Egyptas yra 
konstitucinė monarchija, 
kas reiškia, jog tame krašte 
yra karalius ir yra žmonių 
renkamas parlamentas. To
ki yra konstitucija.

Bet jei pažiūrėti į gyveni
mą, tai matysime visai ką 
kita. Egypto valdžia yra 
karališka diktatūra. Kara
lius diktatorius šeiminin
kauja, o jo “ramstis” vi
suomenėje yra tie 12 tūks
tančių dvarininkų, kurių 
rankose yra Egypto žemės 
ūkis.

Skurdas krašte yra dide
lis ir nepasitenkinimas žmo-

per metus apię 500,000 bąč- iziciro D/\ D1C1TI 
kų žalio aliejaus. Bet vien V101VV rU DliJIkĮ.
liepos mėnesį šiais metais --------
ten išgauta iš žemės gilu- šiaurėje Šilčiau, Pietuose 
mos 527,703 bačkos alie- Šalčiau
jaus, o per visus metus ten Kanados meteorologas, 
bus gauta aliejaus ne ma- ar oro pranašas Andrew 
žiau, kaip 2 milionai bač- Thompson, šias dienas lan- 

. kėši Norvegijoj, meteorolo- 
Tai nėra daug. jei atsi- gų suvažiavime. Jis sako, 

minsime, kad Amerikoje kad tolimoj šiaurėj per pas- 
kasdieną iškasama iš žemės Rūtinius 50 metu oras pasi- 
virš penkių milionų bačkų.'darė vidutiniškai šiltesnis 5 
Bet Kanadoje, kur iki šiolei laipsniais, o pietinėj Kali- 
aliejaus nebuvo, tai yra di- forai oį oras eina šaltyn, 
delis daiktas ir žymiai su- Gal kada nors Kalifornijos

je teko matyti įvairiausių nėse taip pat vra didelis. Ir 
lūšnelių, kuriose europie- kain nebus

muvink pikčeriai glaustai yra žinomas litras, 
ir visokie džiazai išvedė P<urs yĮ'a beveik lygus musų 
žmones iš kelio ir užtai jie i kvortai. Bet ir litras yra iš-

kad jeigu pats neturi, tai kais tokių išmislų nebuvo, 
atimk iš to, kas turi. Taip dėlto ir tokio ištvirkimo ne- 
elgiasi ne tiktai atskiri žmo- buvo.
nės, bet ir valstybės. j . —Ištvirkimo,

vestas iš metro.
Metriškoj sistemoj VISI

mastai — sunkumo, ilgumo, 
pločio, talpumo, ir visi kiti 

buvo! .vrą išvedami iš to paties pa

europie
cipi butų neįmanoma gy
venti. Teko Trompillos la
geryje gyventi 3 savaites. 
Per tą iką sutvarkė musų 
dokumentus ir gerokai ap- 
kandžio o uodai, bet darbo 
gavo tik keletas asmenų,

kaip nebus, jei gyventojų 
masė yra beteisė, nuskurusi, 
o maža saujelė ponų valdo 
krašto turtus ir plepa apie 
patriotizmą ir panašius gra
žius dalykus. J. S-ras

—Bet aš ne apie tai kal
bu, Maike.

—0 apie ką?
—Aš norėjau pasakyti, 

kad svietas nežiūri savo pa
vydnasčių. Ve, per Visų marmūzę. Kaip tu acivožiii 
Šventų šventę musų Sčeslv-' sak.vkt, kad aš buvau iš- 
vos Smerties Susaidė buvo'Jv,rkęs?
sušaukus mitingą. Buvo ir —Nesikarščiuok, tėve. 
keisas alaus, ale niekas ne-i Pasikalbėsim apie tai kitą 
susirinko. Atėjo tik vienas sykį.
maršalka, ale ir tas girtas. Į 7—------------------
Jau ketvirtą mitingą sau- Kreipkitės pas tuos, kurie 
kiam, ir vis negalim susi- skelbiasi “Keleivyje.”

tėve,
visada. Bet jaunas būda- °rindinio masto — metro, 
mas tėvas to nematei, nes: ^5a’ sakome “ir „visi ki- 
pats buvai ištvirkęs. ti”, tai gal kas paklaus, o

—Maike, tu i mane taip! kokie mastai dar yra, be 
nekalbėk, ba gausi per aukščiau paminėtų? "

Taigi, kad mastų yra la
bai daug. Pavyzdžiui, elekt-
rai, magnetizmui, radioak- 
tingumui, metalų kietumui, 
atsparumui, ir kitiems ga

ri abar varto-j 
mastai, nors!]

lams matuoti 
jami metriški
kartais ir su labai keistais 
pavadinimais.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Liet miškai - Angliškas 
A. LALIO Žodynas 

Nauja Laida 
2 temai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU \rpAR.AIS $14.00.__

Pinigi. siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

5IS E. Broadvrav
South Boston 27, Mass.

ATVYKO DEVYNI 
TREMTINIAI

Spalių 29 d. laivu Mari
ne Flasher į New Yorką at
vyko devyni lietuviai. At
vyko :

Maneliai Vytas, Faustina 
ir Juozas; Rimkevičius Pet
ras ; Krasnakevičius Kazys 
ir Jonas; Gregeris Rozali
ja; Swilpa Frank; Zikaras 
Vaidutis.

Pasitiko juos BALF at
stovė Ona Valaitienė.

BALF Centras

i mažina aliejaus importą.
Dabartiniu laiku Leduc 

laukuose veikia 115 alie-
į jaus šulinių, iš kurių išgau
namas aliejus.

žmones važiuos ziemavoti 1
“šiltą šiaurę” 9

Vaikus Reikia Lupti
Anglijos karo mokyklose 

dar ir dabar mokiniai už 
Didžiausieji pasaulio alie-1 tam tikrus prasižengimus

jaus šaltiniai randasi Vidu
riniuose Rytuose, arba dy- 

1 kiose ir neturtingose arabų

vra lupami senovišku budu, 
rykštėmis į tam fikęą kūno 
vietą. Tiesa, kariškos jau-

šalyse. Ekspertai apskaičia- niklių mokyklos atsiklausia 
vo, kad ten žemėje yra ne tėvų, ar jie pritaria rykš- 
mažiau, kaip 32 bilionai {tems, jei toks reikalas iškv- 
bačkų aliejaus! la. 75 nuošimčiai tėvų pa-

Dabartinė gamyba Arabi- reiškė, kad, jų manymu,
į jos ir Viduriniųjų Rylų vaikams sveikiau yra gauti
kraštuose atrodo šitaip: rykščių, kaip kitokiu baus- 
Kasdien Saudi - Arabijos mių.

į aliejaus šuliniai duoda
; 425,000 bačkų aliejaus, Ira
no kasyklos duoda 500,000 

į bačkų, Irako kasyklos — 
i 87,500 bačkų, Barein salos 
kasyklos — 30,000 bačkų ir Vokiečių Socialdemokra- 
Kuwait srities kasyklos — tų kongresas Duesseldorfe 
100,000 bačkų. Viso Viduri- vienbalsiai priėmė rezoliu- 
niuose Rytuose kasdien iš- cij4, kurioje reikalaujama,
kasama iš žemės 1,142,500 
bačkų aliejaus.

Bet Viduriniųjų Rvtų

VOKIEČIŲ SOCIALDE
MOKRATŲ REZOLIU

CIJOS

kad Vakarų valstybės neda
rytų jokio sprendimo Ber->. 
lyno konflikto klausime,

aliejaus kasyklos didina- kuriame butų varžoma lais 
mos. Ten gręžiami nauji šu- jr savivalda Berlyne. Re
liniai, tiesiamos aliejaus! zcliucijoje taip pat pare- 
dudos, statomos rafineri- miama mintis sudaryti Eu- 
jos. Vidurinieji Rytai gali ropos suvienytas valstybes 
gaminti tiek pat, o gal ir ir taip pat reikalaujama 
baugiau aliejaus, kaip ir tuojaus sustabdyti demon- 
Tungtinės Amerikos Valsty1 tavimą fabrikų reparacijų 
bės, kur per dieną gaunama sąskaitom
iš žemės, kaip jau minėta, ----------- —--------------------
virš 5 milionų bačkų. Palengvinkime tremtinių

—o— naštą, sušelpkime juos! Au-
Dirielė Australija “trokš- kas siųskite:

ta”, ji neturi savo aliejaus. United Lithuanian Relief
Dabar po visą Australiją 
Amerikos ir Anglijos alie-' 
jaus kompanijų ekspertai

Fund of America,
105 Grand st.,

Brooklyn 11, N. Y.
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Kam Įdomu-Tepaskaito
LIETUVOS TREMTINIŲ, AMATNINKŲ IR DARBI
NINKŲ PROF. S<1OS CENTRO SEKRETORIAUS, K. 
RAKUNO LAIŠKAS DRG. A. JENKINS IR JO ATSA
KYMAS.

Brangus Drauge: Gavau pluoštą per dd. K.
Draugas Buivydas mums Bielinį ir V. Požėlą jūsų 

pranešė, kad Jūsų rūpesčiu vardų, adresų, ir tt. Tas vis- 
1600 musų Sąjungos narių kas reiks išskirstyti į gru- 
galės įvažiuoti į U.S.A. Ver-: peš, šeimas ir pavienius, ir 
monto valstiją žemės ūkio įrašyti į tas blankas, pagal 
darbams. i farmerių reikalavimus dar-

Beveik netikėdami savo bo rankų. Aišku, irgi už- 
akimis šią žinią skaitėme į truks. Bet tą dabar daro- 
kelis kartus. Jus ir isivaiz- me.
duoti negalite, kas dedasi 
musų širdyse, kai mes, per
gyvenę abi — raudonųjų ir 
rudųjų nacių okupacijas, ir 1
• •__ a.___ i i i • 1

KELETAS DUOMENŲ IŠ 
PREZIDENTŲ RINKIMŲ

Siųskite ir amatninkų ne 
vien ūkio žemės darbininkų 
rekordus, ruošiame planus 

jųjų terorą, dabar kelerius [r .jiems padėti. Tuoj apie 
metus gyvename lageriuose tai daugiau sužinosiu ir 
ir, baigdami pamesti pasku-' Jums pranešiu.
tinęs viltis, staiga gauname Iki pasimatymo,
žinią, kad galėsime įvažiuo
ti i laisvą kraštą ir gyventi, 
kaip visi laisvi žmonės: — 
laisvi nuo priespaudos, lais
vi nuo teroro, laisvi nuo 
baimės, ir savo darbu užsi
tikrinti savo rytojų ir vėl 
tapti žmonėmis.

Mes, kurie prieš savo no
rą turime gyventi mums ne
draugingame krašte, sugru
sti ir pusbadžiai DP lage-i 
riuose, ujami, koliojami ir 
šmeižiami, kaip gervė gied
ros laukėme biliaus dėl DP 
įvažiavimo i U. S. A. Bet. 
priėmus bilių, musų viltys 
buvo beveik pranykusias, 
nes ne visi iš musų S-gos 
narių turi giminių ar pažįs
tamų, kurie galėtų parūpin
ti reikalingas garantijas 
darbui ir pastogei.

Ir staiga tas viltis Jus vėl 
mumyse atgaivinate ir su
stiprinate musų pasiryžimą 
toliau gyventi, nebebunant 
kitiems našta.

Sunku čia mums žodžiais

A. Jenkins,
(Jankauskas) 

Vermonto CIO 
Darbuotojas.

Nors prezidento rinkimai 
jau praėjo, tačiau jų proga 
spaudos buvo iškelta iš rin
kimų istorijos keletas įdo
mių duomenų, kuriuos ame
rikiečių visuomenė buvo 
jau pamiršusi.

Kai kuriuos jų čia pami
nėsime :

1. Amerikos motery s pir
mu kartu dalyvavo prezi
dento rinkimuose 1920 me
tais, kuomet Hardingas bu
vo išrinktas prezidentu.

2. Vienintelis preziden
tas, kuris buvo išrinktas 
Elektoralės kolegijos vien
balsiai, buvo George Wash- 
ingtonas.

3. Daugiausia balsų yra 
gavęs Franklinas Roosevel
tas. Kai jis kandidatavo pir
mu kariu (1932 m.), jis ga
vo arti 23,000,000 balsų; 
antru kartu (1936 m.) jis 
surinko net 27,476,673 bal
sus; trečiu kartu. (1940 m.) 
truputį daugiau kaip 27,-

000,000; o ketvirtu kartu 
(1944 m.) 25,000,000 balsų 
su viršum. Jis buvo vienin
telis prezidentas išrinktas 
keturis kartus iš eilės.

4. Daugiausia balsuotojų 
dalyvavo 1940 metų rinki
muose, kuomet prieš Roose- 
veltą ėjo republikonas Will- 
kie. Tuomet iš viso buvo 
paduota 49,815,512 balsų.

5. Amerikos prezidentų 
rinkimuose yra buvę du at
sitikimai*, kuomet kandida-

kratų, socialistų, “žaliakūp-' 
rių” (greenbacks), prohibi-Į 
cininkų, socialistų darbinin-; 
kų, socialist laborių, krikš
čionių nacionalistų ir Ame
rikos “žolėdžių” (vegetari-į J- L 
jonų). M-

J. P. THOMAS ATSISA
KO LIUDYTI

J. L. Lewis Geraširdis
Amerikos mainerių vadas bo Federacijos. Tokios po-

Lewis “nustebino pa- litinės “vizgės” širdis yra
Į šaulį”. Jis pasiuntė telegra- kieta ir dėl Francijos mai- 
mą į Franciją su užuojauta nierių skurdo jis tikrai ne-

Atstovų rūmų neamerikoų JOs mainierių
niškos veiklos tyrinėjimo 
komisijos pirmininkas, re
publikonas kongresmonas 

tai gavę daugiausia balsų J. Pamell Thomas, buvo pa- 
nebuvo išrinkti, tai Samue- šauktas liudyti į federalinį
lis Tildenas 1876 metais ir 
Clevelandas 1888 metais.

streikuojant i e m s mainie- sijaudina. 
riams... J. L. Levvis telegra-: Jei J. L. Lewis “sudrebi- 
mą siuntė tada, kai Franci- no” savo širdį dėl Franci-

grand jury” apie jo taria 
mai daromą šmugelį su al-

6. Demokratų asilas ir re- gų išmokėjimais savo gimi- 
publikonų dramblys iš pra- naičiams. 
džios buvo spausdinami

streikas jau 
baigėsi. Jis užtarė komunis
tų sukeltą streiką ne dėl 
Francijos darbininkų gero
vės. J. L. Lewis turėjo visai 
kitokį išskaičiavimą.

Amerikos mainierių va
das gauna algos 50,000 do
lerių per metus. Jis yra re
publikonų partijos stambus____  ______ y Kongresmonas J. P. Tho-

balsavimo blankose tų par- mas atsisakė teisme liudyti, 
tiju kandidatams pažymėti, pasiremdamas konstituci- . 
nes buvo daug beraščių bal- jos patvarkymu, kad nie- merikos kapitalistais. Jis 
suotoju, kurie rašto negalė- kas negali būti verčiamas kadaise glostė komunistus, 
jo perskaityt. liudyti pats prieš save, ar- bet paskui juos iš unijos iš-

7. Šių metų prezidento ba jei liudydamas jis gali mėtė. Jis rėmė Rooseveltą, 
rinkimuose buvo išstatyti pats save inkriminuoti... bet nubėgo pas republiko-
vienuolikos partijų kandi- --------------------------------y [nūs. Lewis kūrė ir
datai: republikonų, demo- Remkit biznierius, kurie griovė C.I.O. unijas. Jis bė- 
kratų, progresistų, dixie- skelbiasi “Keleivvie.” go, grįžo ir vėl bėgo iš Dar-

jos mainierių streiko, tai 
jis turėjo aiškų išskaičiavi
mą. Be reikalo Lewis’o šir
dis nedreba, jei iš to nėra 
jokios naudos, o ypač už 
bolševikus Lewis savo auk- 
sabumiškos gražbylystės ne
barsto už dyką.

J. L. Lewis yra mainierių 
vadas ir “bosas”, bet jam 
to maža. Jis norėtų būti A-

ir beišreikšti tą savo džiaug
smą ir dėkingumą, kurį mu-i 
sų širdys jaučia. Tai yra ta
rytum gražus nesibaigiantis 
sapnas.

Sąrašus pasiuntėme į IR- 
RC Centrą Munich, jie pa
žadėjo nedelsiant persiųsti 
Jums, bet mes vieną egzem- 
pli(#ių artimiausiomis die
nomis tiesioginiai persiusi
me Tums. n dabar siunčia
me Jums už Jūsų rūpestį ir 
musų reikalų nuoširdų su
pratimą savo ir musų Są
jungos narių vardu nuošir
dų darbininkišką ačiū ir lin
kime Jums geriausios klo
ties. Esame tikri, kad musų 
Sąjungos nariai nuvykę į 
Jūsų kraštą — neapvils!

Jūsų,
L.T.A. ir D. Prof. S-gos 
Centro Valdybos 
Sekretorius:

K. Rakun&s.

ramstis. Jis pate nevengia merikos' darbimnky uniji- 
btznio su stambiausiais A- nio jud4jim0 bosu. pir.

mininkavo C.I.O. unijoms, 
bet per politinį neapsiskai- 
čiavimą jis save pats iš to 
pirmininkavimo “išbetino”. 
Jis grįžo į Darbo Federaci
ją, bet ir ten jo niekas į va
dus nepaskyrė. Pabėgęs iš 
antro karto iš Federacijos 
J. L. Levvis bando sukurti 
trečią unijų centrą, aplink 
savo mainierių uniją. Tuo 
tikslu jis kuria mainierių 
“59-ą distriktą”, 4 kurį jis 
nori įtraukti visokių užsiė
mimų darbininkus.

Savo “bosavimo” plėti
mui J. L. Lewis mano pa- 
naudoji ir bolševikus, to
dėl jis ir numetė jiems 
“gerą žodį” apie Franci
jos mainierių skurdą ir 
apie Marshallo plano ne
tinkamumą. J. L. Lewis’ui 
žodžiai yra pigus, o naudos 
iš bolševikų jis tikisi su
laukti. Mat, kuriant “50-a 
distriktą” J. L. Lewis vie
naip vien sueina į konfliktą 
su kitomis unijomis, kyla 
visokie “jurisdikciniai gin
čai” ir jis pirma turi tas ki
tas unijas apardyti. Na, o 
geresnių unijų ardymo eks- 

irkaip bolševikai.1^1 , 
pats J. L. Levis nežino.

Jankausko Laiškas DP 
Lietuviams

Brangus Broliai ir Sesės 
Lietuviai: ~

Jūsų laiškutį per drg. K. 
Rakuną, siųstą oro paštu, 
šiandien aplaikiau, Ačiū. 
Be plačių aiškinimų mes su
prantame ir įvertiname jūsų 
vargingą padėtį.- Tikėkit, 
mes nuoširdžiai norim ir 
stengiamės jums padėti. 
Bet dalykai taip greit nesi- 
daro, kaip mes ir jus norė
tume. Tačiau, nenustokit 
vilties, mes visomis išgalė
mis stengiamės padėti jums 
atverti tas taip kietai už
trenktas duris, per kurias 
ligi šiol tik privilegijuoti te
galėjo prasiskverbti, bet, 
Lietuvos artojui tas nebuvo I 
įmanoma. O betgi tos durys 
bus atvertos ir jums, musų 
Tėvu Žemės artojėliai.

Tik dabar man teko pa
tirti iš DP Komisijos pirmi
ninko Ugo Carusi raštinės )• 
Washingtone, kad baigtai 
oaruošti atatinkami patvar
kymai ir blankai, kuriuos 
musų fanr.eriai turės išpil
dyti, garantuojant jums 
darbą ir butą, ko reikalau
ja DP įvažiavimo įstatymas.

'TAIKINK AUKŠČIAU’, Pasakė Naujoji Anglija

... IR NES PADARENE

TION
MHCIS

♦Tai yra padidinimas elektros (ta
rnyboj, 30 nmmimčią riri 194® metą 
lapkričio 1 d. (tarnybos pajėltnmo.

Prie® sesių® mėnesius mes »u pasididžiavimu pranešėme, kad Naujo
sios Anglijos šviesos ir jėgos elektros kompanijos stato rekordinio užsimo 
jimo, 834,000 kilovatų gamybinio pajėgumo elektros stotis, kurios turėjo 
pradėti veikti 1952 metais.

Po to pranešimo Jus be paliovos vis daugiau ir daugiau elektros var 
tojate ir mes greitai padidinome musu gamybų, kad galėtume patenkinti 
jūsų pareikalavimų.

Šiandien mes pranešame, kad 206,000 papildomų kilovatų buvo 
pridėta prie musų programos. Dabar vietoj 834,000 kilovatų, Jūsų švie
sos ir jėgos elektros kompanijos Naujojoj Anglijoj stato jėgaines VIENO 
MILIONO IR KETURIŲ DESIMTŲ TŪKSTANČIŲ kilovatų pajėgumo 
ir naujoji gamyba yra numatyta 1952 metams.

Planai jau ruošiami ir toliau plėsti elektros gamybų, kad užtikrinus 
Naujosios Anglijos aprūpinimų elektra.

electric light and power companies
OP NKW KNOLANB

JJU, S|mnx.r.J 6, ,O$tON EDISON

Čia tai ir yra visa J. L. 
Lewis’o pasisakymo dėl 
Francijos streikų paslap
ties. J. L. Levvis gerai žino, 
kad Francijoj mainierius į 
streiką išvedė komunistai 
ne dėl uždarbių pakėlimo. 
Francijos mainieriams už
darbiai buvo pakelti dar 
prieš streiką ir išeidami į 
streiką darbininkai jau ga
vo uždarbių išmokėjimą 
pagal naujus nuostatus. J. 
L. Lewis tą žino ir žino ge
riau, kaip kas kitas. Patys 
Francijos komunistai skel
bė, kad jie streikuoja prieš 
Marshallo planą, o ne dėl 
uždarbių!

J. L. Lewis gal tyčia lau
kė pareikšti savo “užuojau
tą’’ franeuzų mainieriams 
tada, kada jau streikas bu
vo susmukęs. Tuo budu J. 
L. Lewis ir prie streiko pra
tęsimo neprisidėjo ir “gerą 
širdį” pigiai parodė. Bet 
rodymas geros širdies poli
tinėms skunkėms bolševi
kams J. L. Lewis’ui daug 
garbės nepadarys.

Amerikos unijinis judėji
mas iš lengva, labai lėtais 
žingsniais eina prie vieny
bės. Unijinis judėjimas ka
da nors sudarys pagrindą ir 
politiniam darbininkų susi
būrimui į galingą Darbo 
partiją. Ant vienybės kelio 
šiuo tarpu stovi unijiniai 
bosai, kaip J. L. Levvis, To- 
binas ir kiti, kurie savo bo- 
savimą ir ambiciją stato 
aukščiau platesnio solidaru
mo.

Plačią darbininkų vieny' 
bę čia įgyvendins unijų va
dai, kurie turi aiškias idė
jas ir gilų solidarumo pa
jautimą ne tik su “savo” 
unijos nariais, bet ir su vi
sais žmonėmis ir su pažan
gos idėjomis. Vadai be 
principų, be politinio nu
garkaulio ir ambicingi “bo
sai” vienybės neįgyvendins.

Unijistas.



Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

KELEIVIS, SO. BOSTON

DEMOKRATAI GERIA PERGALES TAURĘ

Ne\v Yorko demokratų partijos būstinėj po rinkimų 
ėjo pergalės aplaistymas. Patarnautojas turėjo pasi
lipti net ant stalo, kad galėtų visus ištroškusius per
galėtojus aptarnauti.

SKRYBĖLIŲ IR AUTO
MOBILIŲ MADOS

Vyrai paprastai mėgsta 
daryti juokus iš moteriškų! 
skrybėlių madų. Sako, tos 
mados kinta taip greitai,
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J. Jazminas

ALIARMAS

Moterys BALF’o Seime

Kaip visuomet, taip ir šį- Seimą atidarant p. Bie- 
inet moterys BALF*o seime žienė labai įspūdingai su 
lošė nemažą role. Jos visuo- dainavo Lietu\os himną, o 
se reikalų svarstymuose Amerikos himną — Ado- 
ir diskusijose parodė, kad maitienė. Bankiete gerai 
tremtiniu reikalai joms ru- sudainavo kelias iš įvanių 
pi tiek pat, jei ne daugiau, operų dainas tremtinė V. 
kaip ir vyrams. Jos rimtai Jonuškaitė, Lietuvos operos; 
susirūpinusios našlaičiais, dainininkė. . ,
seneliais ir ligų užgautais Per bankieto vakarienę 
tremtiniais. Ju jautrios šir- Julė Daužvardienė, Lietu- 
dys giliai atjaučia tuos vos konsulo žmona tinka- 
vargšus ir jos stengiasi kaip ma ir gražia kalba pasvei- 
no’s jiems pagelbėti. kino kardinolą Stritchą ir

Ypač daug tremtiniu nau- Įteikė jam nuo lietuvių do- 
dai vra pSidarbavuš visų 'anas _ Buraco išdrožtą 
eerbiama BALF-o sekreto- medim kryžių ir Lietuvos 
re p. Nora Gugienė, kuri sęaĮvooi papuoštam albume 
nuo pat BALF-o isteisrimo piešini su past eikmimu. Ji 
nenuilstančiai jamį veikia, savo užduot, negalėjo ge- 
šimet ji vėl išrinkta BA- r;iLu atlizh.
LF-o raštininke. Tremti- Seiman taipgi buvo ateju- 
nių reikalai visuomet jos ! si p-lė Hogan, britų Raudo- 
pirmutinė mintis. n°J? kryžiaus darbininke,

Apart p. Gustienės, seime1 kun tris metus dirbo tani 
dalyvavo BALF-o direkto- tremtinių ir gerai susipazr 
rės'p. Keblaitienė ir M. Mi-ino su daugeliu lietuvių. Ji 
chelsonienė. Vera Količie- Chicagon atvažiavo atosto-
nė, buvusi direktorė ir vice- ?as praleisti. Kun. Kon- - . __ .
pirmininkė šiame seime •ciaus pakviesta pasakyti; ny nurodyta keliolika punk-, motina dažnai patėvi ap- 
•nedalvvavo. Rodosi, kad ji keliatą žodžių, ji pasveiki- tų, kur moterys esančios muša ir jis galų gale turi 
visai partraukė savo veiklą no lietuvius ir papasakojo skriaudžiamos, arba netu- išeiti be nieko.

Salzburgas i Taigi, nakvynės reikalas
Salzburgas savo vardą Salzburge išsisprendė paly- 

kad kol moteris nusipirku- bus gavęs nuo netoliese ginti nesunkiai. Antras opus 
si naują skrybėlę parsineša esančiu druskos kasyklų, reikalas buvo maisto korte- 
iš krautuvės namo, ji išeina (Salz vokiškai druska), lės. Jų gauti mus nukreipė 
iau iš mados. Taip pat ir pro miestą te- i NSV. Čia mus priėmė kaž-

Bet pažiūrėkim, kaip bu- kunti srauni upė vadinasi kokia mergina ir maloniai 
na su automobilių mado- Salzachas. Vienu žodžiu, pareiškė, kad Salzburge
mis, kurios yra taikomos visur druska... Na, ir reikia palikti jokiu budu negali-
vyrams. Ar jos nekinta? Ir. pasakyti, kad ji Salzburge me. kad visi pabėgėliai lie- 
kaip dar! O automobilis buvo nenormuota, tik jau tuviai turi būti nukreipti į
juk kainuoja daugiau, negu karui besibaigiant pradėta Baltijos pajūrį — Štetiną.
moteries skrybėlė. duoti ant kortelių, po pusę Rostoką, ar Šlez\vig-Hol-

i štai, Chrysleno automo- kilogramo ant galvos, dėl šteiną.
bilių korporacija paskelbė, darbo jėgos trukumo, buvo —Taigi, prašau pasirink-
kad 1949 metams ji dary- sakoma, 
sianti jau naujos mados 
(naujo modelio) automobi-

ti,—tarė.
Put. s9khn«»e ^nlun T: paprašė _ leidimo pirma

nuosavybė. Dar ir da- . nį pasiima busianti pridėta, ha,Y\fnn<>hh‘ ,vUnnnHn kai sustojome pnes zeme-
prie automobiliii karnos, to-1

| dėl 1949 metų modelio au
tomobiliai kainuosią daug 
daugiau, negu šių metų.

Ar tas reikalinga?

Ne jums, Bet Mums Reikia Lygių Teisių

Žinoma, kad nereikalin
ga. Naujo modelio automo
biliai nebus geresni, kaip 
šių metų modelio, tik kitaip 
išrodys.

Taip pat vra ir su mote
rų skrybėlėmis. Naujos ma
dos skrybėlės nei kiek nePonia O. B. Kubilienė f neįneša. Priešingai, vyras 

aiškina “Keleivy", kode! dar turi užauginti jos‘vai- buna geresnėSj tik kitaip g
moterys kovoja. -Jos straips- kus. Užaugę vaikai su savo

per
su BALF-o valdyba. Tą aš 
labai apgailestauju, nes ji 
yra daug gero, kūrybinio...............- .-
darbo atlikusi. Būdama ir svanos. Stovyklos, j antrooju 
našlaičiu pirmininke, ji ne-įkuri°^e .gyvena lietuviai, 
tik savo darbu, bet ir auko- >Ta svanausia užlaikomos.

Ji taipgi dėvėjo suknelę, 
kurią lietuvės tremtyje jai

kaip vargingai tremtiniai rinčios tokių pat privilegi- 
gyvena. Ji sakė, kad lietu-Į jų, kaip vyrai, 
vės moterys yra labai darb- Aš labiau susidomėjau 
epine ir evtjrinv ^tnvvHn« antaniniu ir rl^<imtnnin

Vienu žodžiu, vyras mo
teries turto negali pasisa
vinti, bet moteris visada 

dešimtuoju gauna vyro turtą.

mis juos reme. Ji našlai
čiams pirko drabužius, juos
lankė ir kaip įmanydama numezgė.

Reikia pasakyti, kad pra-JUOS seipe ir jų gerove iu 
pinosi eityje BALF-o valdyboj

bar Monchberge (vienuolių , 
kalne) stūksojo puikiai išsi- * ,
laikiusi didinga pilis. Šito u?’ , , .
kalno papėdėje gulėjo se-i nen?anau' ka<? būtinai
nas miestas sti stnoviškais iueilllr'e va2iuot> ten- ku*‘ 

- j mus pasiųs.
Prašau į štetiną, pane-į namais ir siauromis gatvelė

rodo.
Moterys nereikal a u j a, 

kad jų skrybėlių mada bu
tų kasmet keičiama. Taip 
pat niekas nereikalauja, 
kad automobilių modeliai 
kasmet butų keičiami. Bet 
fabrikantai, kurie gamina

motens išeina kur viena, 
tai ją tuojaus Įtaria ge-

cija jo ieško iki sugauna ir. Tai yra kapitalistinės sis- 
uzdaro kalėjimai!, kur jis temos neišvengiama yda.

Taip<ri seime dalyvavo < Augiausią darbavosi mo- riant kur nors smuklėj, ar- 
p A Devenienė, pavaduo-! terys nuo pažangiųjų srio-Į ba liežuvaujant su kitomis 
’ ‘ i- i. •vės, socialdemokratės. moterimis.”dama direktorių bostonietį 

J. Tuinila, o ateinantiems 
metams jau ir pati tapo iš
rinkta direktore. Apart j). 
Devenienės, į naują direk
torių valdybą įėjo dar šios 
moterys: Nora Gugienė, M. 
Michelsonienė, P. Grybie
nė, P. Lapienė, Julė Mack 
ir Violeta Tysliavienė. Naš
laičių komisijos pirm. iš
rinkta P. Lapienė.

Seime vice-pirmininkės 
vietą užėmė P. Paurazienė. 
o raštininkių — pp. P. Be- 
verage - Jurgeliutė, M. Mi
chelsonienė ir p. Poškienė. 
Našlaičių pirmininkės ra
portą išdavė Ieva Trečio
kienė, o Kontrolės Komisi
jos — M. Michelsonienė.

M. M-nė.

RUDENĖLIS.

Jau atėjo rudenėlis. 
Daržely nuvyto gėlės; 
Berneliai karan išjojo. 
Mergužėlės jų raudojo.

Medžių lapeliai byrėjo. 
Berneliai ką jas mylėjo, 
Gal kitas pradės mylėti 
Arba galvas reiks padėti.

atsakiau,-

mis. Bet šitas miestas tebu- L _  _ T-
vo palyginti nedidelė salelė le’T lar7_ .„
r . ir panele išraše mums or-tarp moderniško Salzburgo 

su puikiomis gatvėmis ir 
grakščiais namais — vilo
mis.

Dabar Salzburgas buvo 
gražus kurortinis miestas. 
Gatvėmis bėgiojo troleibu
sai, tramvajai, autobusai... 
Šiaip jis žymus buvo gal tik 
tuo, kad čia kadaise gimė 
Mozartas. Mieste buvo na
mas, kuriame šis didysis 
muzikas gyveno, ir kuriame 
dabar buvo muziejus. Iš ki
tų įžymybių gal dar verta 
paminėti Mirabel pilį, kaž
kokio arkivyskupo pastaty-

derius bilietams į Štetiną 
gauti ir davė maisto korte
les dešimčiai dienų...

Arbeitsamtas
Man Salzburgas iš karto 

patiko, ir aš buvau linkęs 
bent tuo tarpu pasilikti čia. 
O norint pasilikti, kitos iš
eities nebuvo — reikėjo ieš
koti darbo. Viskas — su
penėjusi piniginė, maisto 
Kortelės — vertė pradėti 
dirbti. Be to, pradėjus dirb
ti butų galima gauti leidi
mus avalinei ir verpalinėms 
medžiagoms...

Šituo norima pasakyti, 
kad moteries teisės nely
gios. Vyrui leistina vienam 
išeiti, o moteriškei—ne.

Gerai, panagrinėkim šitą

turi nelaisvėj dirbti ir mote
rį su vaikais užlaikyti.

Bet ieigu moteris pabėga 
ir palieka vyrą su vaikais, 
policija jos neieško, kad ii 
duotų vyrui ir vaikams už
laikymą.

Ir
moterv

M

ATSAKYMAS A. R-UI.

Tamstos raštelio “Var
dan Teisybės” nedėsime.!____ __ —

parašytas•’«a to akwR 7doie i Tilpo Tamstos p*iac»
vi ruoh' tun(’ž Si kaltinta». ‘«P<> kaltinamo- 
vs nuoki. sRun(.ziasi,igios pUffc įsakymas, ir to

■ tą savo šeimos reikalams, Nutarėmeeiti ^iai, > ?r‘ 
• kurioje dabar buvo įvairios' e.Itsamte >> prasyti Jaioo. 

įstaigos, pradedant ‘ biblio- j JeJW Paskirtas darbas ne
teka ir teigiant civilinės! Pat,ktV: gal«;Joire. galesi- 
metrikaeijos įstaiga. Bau-! vazl“°“ I Sle.un«- ar «» 
giau Salzburgas jokių įžy-! £'tur --,T.!es?.’ 02 *«va«į>*- 
mybių neturėjo, jei neskai- L?a*lu aukln?^ Us 
tyti tikrai gražiu canitosU. s J'aus-vaizdu ® v e mes bet arbeitsamtai pa-

i prastai nesusigaudydavo. 
• Kai į Salzburgą atvažia-’ Aplamai, tvarką'buvo sten- 

vome, jis tebuvo bombar- į giamasi išlaikyti didelių
duotas vieną kartą. Bombos bausmių ---- * * ’
buvo kritę stoties rajone, ir

vietoje Elisabeth
, situaciją. Daleiskim, kad i motery:
'vyras pareina iš darbo na-!^d visuomene jas sknau-;. Užteks. Geriausia ginčąIvien?Je viet°Je, Kl^abeth sukontroliut 
i mo ir neranda moteriškės. džianti._ neprų azistonti 1>-! užbaigti, “ kol iis' nenuėjo i ^' Pas buvo ištisai pakliūdavo,

a turi da-;?'H.tel51a’u v'Ta!s' ! rertoli. Jisgnautas. Bet kitur jokių kliūdavo...

gręsmėmis. bet 
priemonių nusižengimams 
sukontroliuoti nebuvo. Kas 

tam, žinoma,
namie. Ką jis tada .

’ryti? Pasigaminti sau vaka-; -s,e’ ne be<- mums,
rienę ir tylėti? Vyras pa-; vyrams, re i n dingos lvgios 
prastai netyli. ite13^3-

Bet jeigu vyras, išdirbęs 
ištisą savaitę, subatoj pa-

Nebus laimės, jei musų
Au-

sunaikinimo žymių nešima- Taigi, vieną gražų rylą 
tė. • nuėjome į arbeitsamtą. čia

tautiečiai tebekenčia!
Juozas Paškoris. • kas siųskite! _ ______
---------- ’ United Lithuanian Relief Čia išbuvome keletą dienų, mergaitę, kuri paaiškino^

reina apie 12 valandą nak- rnn PASISAKĖ U? Fund of America, kol mums pareiškė, kad ii- kad pirmiausia turime pas
liudniaus netekt bernelio. ties catį taip pat netyli. Ji r IMDYMO KONTROI E 105 Grand st’ £lau kaPbano duotl mun?s juos užsiregistruoti, paskui
oratars meilu žodeli. ;supykusi iškolioja ji, kadi _____ Brooklyn 11. N. ^l. nebegali, nes 10 kambarių gauti paskyrimus, paskui

i jis “per naktis pijokauja ir pareitos svaitės linki- . * savo žinion paima SS... Vėl i nueiti į kriminalinę polici-
su merginomis latrauja”. Ma^ '-' hSetts vaNti- LAIMĖJO $50,000 , atsidureme gatvėje vėl pra-j ją, kur padalys musų nuo-

1 -- . muose Massaehusetts valsti į ! dejome viešbučių ir svetai-; traukas ir paims pirštų nuo-

Iš pradžių sustojome vieš- užsieniečių skyriaus šefo 
būtyje “Bayrischer Hof’V kambaryje radome maloniąČ’i’o 7Szv lzolofo nmnn _• _ _ _ •*! •

Liūdnas laikas rudenėlio, 
Dar
Kas pratars meilų žodeli. 
Kas nuramins širdužėlę?

• Paukščių dainos jau nutilo. 
Alena Devenienė referavo * Saulė leidžias greit už šilo. 
svarbiais BALF-o klausi-i P**5na sutrumpėjo, 
mais. 1 Rudenėlis kaip atėjo.

Mandatų Komisijon įėjo 
šios moterys: pp. Šimaitie-

B. Gurskienė

Kita pati vėlai parėjusį:-^ buv0 jr.' :atyvos keliui 
! vyrą dar ir apdaužo. ! pasiūlytas v; uotinam bal-

Taigi nereikia Kaltinti vy- savimui isU? no projektas 
. rus, jeigu jie panašiai rea-, Iegalizuo;i g- tdymų kont.
L ^U°Aa' Pa’ rolę, kuri yra au legalizuo-i

ta visose Jur. tinėse Valsti-reina vėlai namo.
nė, Tubelienė, Pipiraitė, Pe- Kažkas apskaičiavo, jog Dešimtame punkte paša-i io=e ~i5«kvi Massa-
keltienė ir Oreškienė. Europon reikėtų importuoti kvta taip: “Jei vyras sal- 'C ’tt5 ir’C -.noptipnt

r:-------j----- — — 50,000 kačių, kad išnaikin- džiu savo liežuviu prisipla-; r)idįiaUci Amą nrieš ši-
tų žiurkes, kurios po karo ka prie merginos įr ją nri-! ta paŽXa' kSė tetSikų, 
uzpludo tą kontinentą. gauna, tai jis tikras Don kunigai. jie ;,ukž iš sakvk.

Žuanas: bet jei mergina triuhijo ra(Jiją ir-jti.
I 'a."!P.a motin?., tai ji pasi- kinžjo bals,J(1. ,jus per spau-

r mansų Komisijon — pp 
Biežienė, Linkuvienė ir La
pienė.

KARALIŠKA PORA VODEVILYJE

Anglijos karalius su žmona Londono Palladium te
atre atydžiai seka vodevilio vaidinimą scenoje. Vo
devilis, arba linksmas šposų vaidinimas, Amerikoje 
nebėra madoje, bet Londone tos rūšies teatrai dar 
yra populerųs. ,

leidėlė ir niekas jai neuž
jaučia—ko norėjo, tą ir ga
vo”.

Tai dėl to, štai, moterys 
ir reikalauja sau lygių tei- 

■ šių su vyrais. Bet man ro
dos, kad turėtų būti atbu
lai: ne moterys turėtų rei
kalauti lygių teisių, bet vy- 

; rai. Moteiys Amerikoje turi 
daug daugiau teisių, negu 
mes, kurie jas užlaikome. 
Moteris gali nieko neturėti, 
bet kaip tik susituokia su 
vyru, tuojaus iai priklauso 
pusė jo turto. Ir jeigu jiedu 
skiriasi, ji pusę jo turto 
gauna. Bet jeigu vyras ap- 
siveda su turtinga moteriš
ke, pats jokio turto neįneš- 
damas, ir jeigu jiedu vėliau 
skiriasi, tai jis pusės jos 
turto negauna.

Dažnai buna taip, kad 
našlė su keliais vaikais iš

dą, kad ka? balsuos už tą 
pasiūlymą, ;as balsuos 
“prieš Dievu statymą”.

Bet nežiu nt šitos aki
plėšiškos agitacijos, už gim
dymo kontr ię vistiek pasi
sakė veik " >0 tūkstančių 
balsuotojų. Vadinasi, dau
giau kaip pr«4 miliono žmo- 
nių kunigų mpaklausė.

Tiesa, gimdymo kontro
lės sumany as nesurinko 
gana balsų, kad galėtų tap
ti įstatymu, bet Planned 
Parenthood I.-ague of Mas- 
sachusetts, k rfos vardu ši 
iniciativa tmvo padaryta, 
pranešė rir . imu tarybai, 
kad ateina:, ais rinkimais 
ji vėl statys i klausimą re
ferendumui.

nių apvaikščiojimą. Pusę! spaudas. Dėl darbo turime
•dienos veltui išvaikščiojus,j kreiptis i kitą įstaigą, ku-
T. pasiūlė užeiti į Piter-Ho- rios adresą mums parašė, 
tel. didžiausi ir puikiausi Jeigu ten mums darbo ne-

Miss Mary Elizabeth 
Sautner, iš New Yorko, lai
mėjo gerai įrengtą moder
nišką namą $50,000 vertės. 
Dovaną ji gavo už pasiūly
tą geriausią, obalsį pinij 
gams sukelti kovai prieš 
širdies ligas. Jos obalsis bu
vo: “Let heart and hand 
gi ve readily’. Laimėtoja

Lietuva pavergta, lietu
viai kenčia sovietų jungą.

____  Paremki tad, lietuvi, auko- _
teka už pasiturinčio vyro. mis Antrąjį Lietuvos Gel- nutraukta savo naujame 
Nei ji, nei jos vaikai nieko'bėjimo Vajų. . name prie kavos.

Salzburgo viešbutį, pro šalį 
kurio ėjome.

—Pradėkime iš antro ga
lo, — tarė.

Kai juokais paklausėme 
kambario, išdidus portjė 
atsakė, kad kambarį turi. 
Kilimais nuklotais laiptais 
užlipome į ketvirtą aukštą. 
Kambarys, musų akimis 
žiūrint, atrodė liuksusinis— 
erdvus, gražiai apstatytas, 
su balkonu į miestą... O už 
visą ta malonumą turėjome 
mokėti 10 markių į dieną, 
taigi, po 5 markes kiekvie
nas. Tai nebuvo taip jau 
baisu, ypač kad dovanų ci
garetėmis nebereikėjo. Bet 
vis dėlto ilgesnį laiką mo
kėti po 5 markes—ypač pi
niginei smarkiai suplonėjus 
—atrodė perdaug. Taigi, ta
riau, kad reikia pamažu pa 
sidairyti kuklesnės nakvy
nės. Vieną dieną pro šalį 
eidamas užėjau į Stein-Ho- 
tel prie Salzacho upės. Pa 
vaišinau portjė cigarete ir 
gavau kambarį už kurį te
reikėjo mokėti po 3 markes. 
Tiesa, kambarys buvo žy
miai prastesnis, bet į jį te
pareina v o m e dažniausia 
pernakvoti.

rastų, tai turime grįžti at
gal... Visa tai paaiškinusi, 
mergina nuvedė mus į kitą 
kambarį pas kitą merginą, 
kuri užpildė musų ankietas. 
Po šito nuėjome pagal duo
tą adresą...

Pasirodė, gražuolė mus 
pasiuntė į įstaigų ir biurų 
tarnautojų paskyrimų vie
tą. čia už stalo sėdįs vyriš
kis užklausė, ar mes gerai 
žodžiu ir raštu mokame vo
kiečių kalbą. Atsakėme, 
kad žodžiu mokame paken
čiamai, bet raštas — šlu
buoja...

—Hm, — vyras tarė, žiū
rėdamas į musų ankietas.— 
Čia parašyta, kad esate lie
tuviai. Volksdeutsche?...

—Ne, esame lietuviai.
—Tai jus klaidingai pa

siuntė, — tarė. — Eikit į 
arbeitsamtą, kambarys 5.

(Bus daugiau)
Gailestingumo jausmas 

yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem 
lietuviams! Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief

Fund of America,
195 Grand st.,

Brooklyn 11, N. Y.
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Iš Plataus Pasaulio
Kinijos Frontuose

Kinijos tyriausybė telkia 
visą savo geriausią dar išli
kusią kariuomenę centrąli- 
nėj Kinijoj, kad užkirtus 
komunistų armijoms kelią 
per Yangtze upę. Sako, ki
niečiai ten sutelkė 400,000 
vyrų “abejotino gerumo”. 
Visos geriausios kinų divi
zijos sutirpo Mandžurijoj.

Vokiečių Belaisviai
Anglija baigė grąžinti; 

paskutinius vokiečius be
laisvius Į Vokietiją. Ji grą
žino 404,377 vokiečius iš 
Didžiosios Britanijos, iš Vi
duriniųjų Rvtii — 103,084, 
iš Gibraltaro — 448, iš Ry
tų Afrikos — 130. iš Kana
dos — 33,816, iš Šiaurės 
Afrikos — 56,021, iš Aust
ralijos — 1,631, iš Jamaica 
—545 ir iš šiaurės Europos 
kraštų — 194,773.

Anglų Kolonijose
Anglija daro plačią žemės! 

gelmių turtų “peržvalgą” į 
savo kolonijose, bet jai 
trūksta geologų specialistų, 
todėl Anglija ieško savano
rių specialistų Amerikoj ir 
nori čia pasamdyti apie 50 
žemės gelmių tyrinėtojų, 
kurie sutiktų ieškoti mine
ralų ir metalų plačiose Af- 

i rikos kolonijose.

Palestinos Ginklai
Jungtinių Tautų “tarpi-j 

ninkas”, Amerikos diplo-! 
matas Dr. Ralph J. Bunche/ 
skelbia, kad Izraelio valsty
bė gauna visokių ginklų iš 
Sovietų Rusijos. Ginklai 
gabenami iš Čechoslovaki-, 
jos oro ir kitais keliais. 
Šmugelis eina labai platus. 
Žydai už rusų ginklus mo-! 
ka iš Amerikos gautais do
leriais.

KELEIVIS, so.boston 
REPUBLIKONAI PRIPAŽJSTA PRALAIMĖJIMĄ

Republikonų partijos kandidato sekretorius Jim Hag- 
gerty (dešinėj) skaito spaudai gubernatoriaus T. E. 
Dewey sveikinimo telegramą prezidentui Trumanui 
su linkėjimais sėkmingai tvarkyti kraštą.

Bet BALF-O seime paaiš- Kam Priklauso Dešra Į Noriu Kambario Bridgeporte 
kėjo, kad darbo ir buto ga-į Ėjo keliu kunigas k ąd-;
rantijas tremtiniams, kurias vokatas. Jie pamatė ant ke- ur nes aš ėia dirbu. Kas
Amerikos lietuviai siunčia lio gulinčią dešrą ir prade- S4adr^’: man pug>
BALF-ui, BALF-as perduo- jo ginčytis, kuriam dešra ' Mr. w. Neva™, 
da kunigų organizacijai, o turi priklausyti. Pagaliau “s Grand Tei’. «5Sw.P<>rl’ ’ 
šita sijoja lietuvius per savo advokatas pasiūlė:
rėtį. Jeigu tremtinys arba 
jo kvietėjas nepriklauso pa
rapijai, jeigu jis yra vedęs 
civiliniu kontraktu, jeigu 
stovyklos kapelionas jo ne
rekomenduoja, tai nėra jam 
vilties' atvykti Amerikon.

Ir kun. Balkunas pareiš- 
• kęs BALF-o seimui, kad iš- 
t ikrų jų taip yra, taip tari 
būt, ir kitaip nebus!

Vadinasi, jo “invokaci-

onn.

pT rirma^ nameliios ! FARM A PARDASiML'la.as pumas pameluos. Gera ISO akrų farma su trobesiais, 
tam dešra ir tegu priklauso, arti miesto, aut grįsto kelio, prista- 
rypi-oi? ‘tomas paštas, mokyklos busas, elekt-
gcldl . j ra Parduodu dėl nesveikatos. Oau-

—Katalikų kunigas nie- giau žinių per laiškų. i 45)
kada nemeluoja, — atkirto whitneyAt££t, x. y.
kunigas. i-----------------------------------

-a; Norių kambario Philadelpbijoj-- Fiasau imti dešrą, --- JaUua lietuvaitė nori gauti Phila-
sako advokatas --  Tamsta delphiB'j kambarį pas lietuvius ku-
. . ..... rie neoutų priešingi kad ji ima akor-ją jaU laimėjai. dijono lekcijas. Kas galėtų tokį kam-

________ I barį išnuomoti, malonėkit parašyti
šiuo adresu: (46 )

Prancūzu Armija
Amerikos ginklais buvo 

visai naujai apginkluotos 
3 prancūzų armijos divizi
jos. Tokią žinią paduoda 
A. P. agentūra, o Wash- 
ingtone tą žinią neužginči
ja. Amerika davė toms di
vizijoms apginkluoti už 5 
milionus dolerių visokių 
moderniškų ginklų.

Vakarų Sąjunga
Prie ruošiamos sudaryti 

‘Vakarų Sąjungos” sutiko

Franke ar Karatiukštis
Ispanijos dikt a t o r i u s 

Franko lapkričio 10 d. iškil
mingai pasitinka Madride 
Ispanijos sosto įpėdinio 
Don Juano sūnų. Pagal dik
tatoriaus susitarimą su Don
žuanu, jaunasis princas bus 
auklėjamas Ispanijoj, fran- 
kinėj fašizmo dvasioj, kad 
vėliau galėtų valdyti Ispani
ją pagal kardinolų ir gene
rolų norus.

Helena Ju-skevičiutė,
4515 Wilmslow Koad,

Baltimore 10, Md.

APSIVEOIMAI
Paieškau gyvenimui draugės, evan

gelikų tikybos, tarp 30 ir 40 metų 
amžiaus, turi būt sanžininga, blaiva 
ir mylėt gyventi ant farmos. Atsa
kymą duosiu tik rimtiems laiškams.

J. Pavinkisko, (40)
Spruce Home, Sask., Canada.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 

REUMATIZMO 
ARTHR1TIS

Jeigu jus kenčiate nuo Nugara*
skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Scia- 
tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijoa, 
Sąnarių sustingimo, Neuritos. Pada- 
gros ir tt.. Pabandykit RADĘ TAB- 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ 

be jo-
abskim fa rm p riu Čia kių lesų Jums- r»es,*skrt P^igų, oįurillci IU. C-ld tiktai savo vardų ir adresų, tad mes

atliktas milžiniškas bendras jums tuoj pasiųsime tabietėiių. vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. (48)

NORHTWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street.

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 30

Taupumo Rekordas
Škotai yra baisiai taupus. 

Bet bulgarai ir škotus “su
mutina”. Pasakoja, kad bul-ja’’ nieko nereiškia. Jis no

ri “suburti lietuvių Alkas,” . .
bet ne lietuviams, o Romost garai savo numirėlius uz 
popiežiaus garbintojams i kasa tik perpus į žemę. Pu 
gelbėt. Jeigu lietuvių tau-
tos sūnūs nėra Romos kata
likas, tai tegul jį traukia 
velniai. Taip yra, taip tori 
out, ir kitaip nebus, sako 
kun. Balkunas.

Taigi, jei BALF-as iki 
šiol vis dirbo vieningai, ir 
per šį seimą nutarė tęsti 
bendrą darbą toliau, tai

sę nabašninko jie palieka 
lauke, kad stovėtų vietoj 
paminklo...

GERVĖ IR ŽILELĖ

(Atkelta iš 2 pusi.) 
bet į planų vykdymą buvo 
įtraukti tūkstančiai visokių 
organizacijų, kooperatyvų• x • • ij 1rim, kad jus pamėgintumėt

/frirrpiJVT I ęilT’ZįlfJ 76 ŠA f IFŠ aciu vien tiktai socialdemo- įr, kaip jau minėta, 4 milio-1 tablets (Bandomąjį Kiekį)ZlLKIl\l Į KALr O b&ll&Ą lb b ALIUS kratams, sandariečiams ir naį atskiru farmerių. Čia i piJ
...................................... .kitiems liberalams, kurie

Kunigų kromelis ne- vietoj, bus į jį maišomi skirtingi i šalpos darbą stato aukščiau
"A K  T"> A T TT' _ — — A .• •«««« «i .V v L? _ _ _ • • *1 l Z* * e darbas. Rusija tik dar žada 

daug mažesnį planingą dar
bą atlikti, bet giriasi lyg 
tarsi Maskvos diktatoriai 
butų “beždžionę išgalvoję”.

Amerikos ATLIKTI dar
bai ir Rusijos PAŽADAI 
ATLIKTI, rodo dvejų sis
temų ir dvejų tautų skirtu
mus. Amerikoje praktiški 
žmonės daro ir padaro di
delius darbus ir per daug 
jais nesigiria. Rusijoj dik
tatūros valdininkai rėkauja 
apie savo BUSIMUS dar
bus, šaukia apie planus, 
bet kai reikia planus vy
kinti, jie susiduria su pa- 
vprcrtn žmonių ahpiirurumu————-j —-- o---- -
ir jų biurokratinė mašina 
pradeda girgždėti, o tada

srovinių reikalų.srovių įsitikinimai. Bet jei
gu BALF-ą sudarančios 

riau aiškų vaizdą apie jį iš grupės pradės brukti viena 
laikraščių. Visų pirma stip- kitai savo politines ideolo-į 
riai metasi į akis kunigų gijas ar filosofines pasaulė- 
lasireiškimas. Vos tik de- žiūras, tai vietoj bendro 
egatai užėmė savo vietas, darbo išsivystys polemika 

brooklyniškis kun. Balkų- ir peštynės.
nas skaito vadinamą “invo- štai, kodėl BALF-o sei- 
kaciją”: muose tuščioms maldoms,

“Amžinasis Dieve, gailestin- kad ir invokacijomis va
liausias musu Tėve. kurs sa-: dinamoms, neturėtų būti 
vo Sunaus. Jėzaus Kristaus, vietos!
gyvuoju žodžiu ir pavyzdžiu Kun. Balkunas argumen-1 nai: 
pamokei gailestingumo dar- tuoja, kad lietuvių visuome- —Jei
bų. kai Jis išalkusias tukstan- nėj katalikai sudarą didžiu- į paklausiusi ir tiuputį pa
tinęs vyrų, moterų ir vaikų nną, net 95 procentus. Bet j skubėjusi rengtis, kaip aš 

i minias pavalgydino stebuklin- komunistai giriasi, kad Lie- tau sakiau, mes butume, pa - 
gu budu padaugindamas mais- tuvoje jų partijai priklausą; gavę tą traukinį... 
tą du kartu, o Savo Apvaizda “99 procentai” žmonių. Ar į —O jei tu manęs nebutu- 
neapleidi nė lauko žolės, pada- kun. Balkunas tiki tam? mei skatinęs, — atsiliepė 
bindamas ją žiedais gražiau. Žinoma, kad ne. Taip pat žmona, — tai mums butų 

- - "x • 1 J ,-eiięėję mažiau laukti iki
sekančio traukinio!

Man BALF-o seime nete- 
1 ko dalyvauti, bet aš susida-

Dr. Comptono Nuomonė
w _ Žymiausias Amerikos ato-

dėtis, salia J. A. Valstybių:minis mokslininkas, Dr. A. 
ir Kanados, penkios Euro- . H. Compton, Washington! 
pos valstybės — Prancuzi-! universiteto St. Louis, Mo.,' 
ja, Anglija, Belgija, Olan-į prezidentas, sako, kad A- 
dija ir Liuksemburgas. De-imerika turi laikyti savo 
įybos dėl sąjungos sudary- rankose atominius ginklus, 
mo senai vedamos, bet su-; nes “tai yra vienintelis bu- 
tarties pasirašymo laikas das sulaikyti Rusiją, kad ji 
dar nenustatytas. į neprarytų visą Europą”.

Skaitytojų Balsai
Gentlemen:
Enclosed $5. Three for re

netai of paper and $2 for 
a bottle of rye for Father, 
to keep him -warm if he 
comes to me in the Rocky 
Mountains. Truly yours

Stella Mickus

negu galingiausieji valdovai a® netikiu ir jam, kad 95 
galėjo vilkėti, kurs priimti; procentai musų visuomenėsGerbiamas redaktoriau, _ . . , .

Aš ...jau Kanadoje. Jus į musų gailestingą vargšams iš-; priklauso katalikams. Aš 
mane pristatėte geraširdei' tiestą ranką, sakydamas, kad manau nesuklysiu pasakęs, 
lietuvei Mrs. V. Šauklienei,f ką tik esame gero padarę vie- kad parapijoms priklauso 
kuri po daug vargo ir dide-į nam mažiausiųjų Jėzaus bro- nedaugiau, kaip 30 
lių piniginių išlaidų mane ' lių. Jam pačiam esame padarę.
atitraukė į šią Šalį. Nuo da-; žadėdamas už gailestingumą 
bar noriu būti jūsų draugu' nesiliaujančios laimės gyveni

S. M.

J

JUOKAI

Vyra* Kaltas...
stotį atbėgo uždusę 

vyras su žmona. Vyras ap
sikrovęs lagaminais, o žmo
na uždususi nuo greito ėji
mo. Bet į traukinį jie vis 
vien pavėlavo. Vyras, padė
jęs lagaminus, ir sako žmo-

tu butum manęs

Netaupus Amerikiečiai
Vienas pilietis susipyko 

nuo- su savo žmona, pagriebė ją 
šimčių lietuvių. už čiupryn©6, išvilko prie

Bet kalbėti apie procen- sai,dvok? ir įvertė ją žemyn 
- . - , - tus čia iš viso nėra nrasmės gava 1 P€kn.1 bačką, kad

Idaho Springs, Colo ir skaitvtoju jūsų leidžia- ma. ; nes BALF-a^ va JJdarvtas atvaziav§s miesto vežimas
-- ----- mo laikraščio “Keleivis”.; “Viešpatie, mes ėia susirin- „oriu išvežtą ją į užmiestį.

Gerbiamoji administra- Todėl maloniai prašau siun-j kę iš visos Amerikos kraštų - --- T,,rt tOT*T"1 žq1’
tinėtl man “Keleivį”, UŽ ku-! į Bendrąjį Amerikos Lietuvių

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad ramunės 
yra geras vaistas. 
Ramunės vartoja
mos nuo šalčio, reu 
mat i zmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akims plauti. 
Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo- 

prasideda Naganų gaudy- duk4 verdančio vandens pada- 
mas ir sabotažninkų šaudy- ! ro £er4 arbatą. Galima gerti 
mas. Silvestras. ‘ karštą, šiltą ir šaltą. Musų ra

munių žiedai yra iš Vengrijos. 
Svaras kainuoja $2^0. Už $1.00 
6 uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

PAIEŠKOJIMAI

NUO UŽSISEN&IUS1V, ATVIRU

Skaudžių Žaizdų

cija, t . . - . i -
Aš pavėlavau prisiųsti rį dabar prisiunčiu $1, o ki- šaipos Fondo Seimą, kad or-

prenumeratą, o dabar siun-; tus tuoj prisiųsiu, kuomet 
čiu $5. Tegul senas Tėvas ! pradėsim darbą ir gausiu 
malonėja ir toliau lankyti I algą.
mano namelius. Su pagarba Dar kartą ačiū... jūsų ma- 

Mrs. A. Lotwinski lonus patarnavimas ir gera-!
Harrisburg, III. j širdęs p. V. Šauklienės pa- 

-------  stangos visada bus mano
, Gerbiami keleiviečiai, .atmintyje. Lauksiu su ne- 

Ačiu už paraginimą. Se- kantrumu jūsų gražaus ir 
niui prisiunčiu 3 dolerius už: vertingo laikraščio “Kelei-
laikraštį ir 50 centų Seniui; vis”. Su aukšta pagarba 
ant stubos, bo jau šalta; Justinas Bakutis
krūmuose gulėti. Linkiu ge-! Montreal, Canada.
ros sveikatos senam drau-! ------------------------ ;---------
gui ir Maiklui. i “Keleivyje” naudinga yra

J. Budzilauskas daryti
Pana, IR.

biznio skel-
ir pa)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausi* ir Turtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5X100.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 40 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo 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 ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30tb St, Naw York 1, N. Y.

neatsižiurinį kiek kuri sro T“?. du
ve turi procentų; todėl [ik iie oamatt t' ketą mėnesių sirgau.

n- i -j •• x - i 5"lwrtykit k,ip a® gyvenu.
glotui-ėti kokono,, privi- s

vargą patekusiems tremtyje| nenela i BALFa ivo'Sti- llau V?1“? kinietis ir sako: 
broliams, nuolankiai Tavęs kinimu/ tai ir luiiaai'ne- —As, sakiau

ganizuotai toliau tęstume gai
lestingumo darbus į skaudųjį

ne. viena srovė! čia nepri-' > .Pamat4

maldaujame, suteik musų pro
tui šviesos, musų valiai jėgos 
ir noro. kad suburę visų lietu
vių aukas, pastangas ir dar
bus. butume Tavo gailestingos 
Apvaizdos įrankiu, parūpinant 
tremtyje esantiems broliams , rus/ kaip* jie* j* 
maisto, pastogę, saugumą iri--7_i. p r. 
šilumą, ir galop. Tau laimi

grupes.
Aš norėčiau

nigą Balkuną ir

ra kokiai dešimčiai mėty, o 
. tas amerikietis ją jau išme-lausti ku- tė į šiukšlyną!

konfrat- 
tųsi, jeigu K«« Senesnis?

Paieškau Onos Mažeikienės iš 
Kretingos apskr., Gargždų valsčiaus,
Maceikų kaimo; po tėvais ji vadinosi 
Litvinaitė. Amerikon atvyko 1914 
metais ir gyveno Bayonnėj, N. J., 
kur ji turėjo du broliu. Roką ir Juo
zą. Girdėjau, kad ji mirusi, bet tik
rų žinių nėra. Ieško jos vyrąs, Mikas 
Mažeikis.

Paieškau taipgi savo parapijonų iš IR ODOS LIGŲ
Gargždų. Gal kas jų netoli gyvena, karje kenčia nuo SENŲ, AT-
tai prašau mane aplankyti. As pen- VjRų ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 

negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji-

mą, tam iš anksto sakau ačiū. <4€)
Mikolas Mažeikis,

1144 Water st., Raymond, Wash.

Paieškau Vinco Masteikio; jo bro- m9 *r galėsite ramiai miegoti nak 
lis man sakė, kad jis atvažiavo iš Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
— - - - • - - nudegimų. Jos taipgi pašalina nie

žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pasalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džinstančios ir suskilnsioa 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legnlo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 

atsiųskite money/
(16-9)

Maine šteito ir apsigyveno Brock- 
tone. Prašau jį atvažiuoti j South 
Bostoną, ant “K” streeto. Kviečia 
Marytė.

Paiėškau savo brolio Juozo Tras- 
kausko iš Kolkių kaimo, Raseinių 
apskrities, ir draugo Petro Kelkiaus. 
Prašau atsiliepti, arba juos žinantie
ji malonės pranešti jų adresą, už kąmaisto. pastogę, saugumą ir' no t n k i n c ’’ **“*--------- IP? tokioe ko- Kart^ susiginfijo dai(ta. b-u . <45.

nant. padėtume pavergtie-i skaitvtn° į *me -!£! ras, advokatas, inžinierius
siems Tė>-ynė;e lietuviams at- S&nb"“? PXkvtu * ^CVikaS’ ® »
gauti iaisve bei kurti „au;, laisvamanišką “iP„TOkaciL ”“• S

5.; i.2.rem^nties sro- _Mano araatas patg 
seniausias. Kada Adomo'

gyvenimą,
“To Tavęs, Dieve, maldau

jame Tavo Sunaus, Jėzaus 
Kristaus, musų Išganytojo, 
vardu. Amen.”

ir bolševikas, kurio iš jų 
amatas yra pats 
Advokatas sako:

vių lygybės principu, laisva-
žSŽi u?1 pal va’kai susipešė ir Kainas

laisvę, kai$) ir kum- užmušė Abpli tai Kirvn

Traskauskas,
222 N. Camac st., Philadelphia, Pa.

Savickas paieško Petronėlės Ar
lauskaitės, po vyro Savickienės, ki
lusios iš Šilavoto. Yra labai svarbus
reikalai Taipgi paieško Jono ir Juo- ____
zo Arlauskų Kastantas Kavadvars- arba 
kis iš Turgalaukio, Mariampolės. orderį į:

Jeigu kun. Balkunas ši
tokį tuščių žodžių rinkinį 
patiektų davatkoms, tai ji 
butų galima ignoruoti. Bet 
kuomet jisai atidaro šitokį 
savo kromelį BALF-o Sei
me, nepolitinės ir nereligi
nės organizacijos suvažia
vime, tai reikia pasakyti 
mandagiai, bet drąsiai ir 
tvirtai: kunigėli, tamata ne 
vietoj!

Inicialai BALF reiškia: 
Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas. Užakcentuokim žo
dį BENDRAS, čia dirba 
visos lietuvių srovės BEND
RAI. Šito darbo tikslas — 
padėti lietuvių tautos vai
kams, kurie atsidūrė nelai
mėj. Bet šitas darbas gali 
sektis tiktai tada, jeigu ne-

----- užmušė Abelį, tai buvo pir-
± • - m°ji kriminalinė byla ir džJntelmonaL'jirnLS ^'?l(a‘ai tada P^ikaltėlį

gas.

c*ync
kTiaipff"Cfil,r!? . fe™’ ’ -Netiesa, - atsiliepė 
rodo^n „ ni r pa’ 'Ištaras, - kada Dievas 
Užkurnį aukft&n! ‘“feliren- išėmė Adomo šonkaulį ir iš

*** ;vokacijoS” Šn^^^d^
< S’ k‘n! Sei'^Tko

tai vra38! 4-J ^•e’- jnžinierius’ — ka^a Dievas
pats rnd p" J,S chaOSO sukurė
dž ui X 8 - tai buvo Pirmas inžinerijos
«i ^ukfei i"vki >atH’ J’’ ,m0ksl0 P?*8’.11’™“- •todėl 

rfUKesi į mano profesija yra pati se-
Viešpatie. me? 1 ia susirin- Jliausia.

M is visos Amerikos kraštų... —Viskas tai netiesa! — 
Naujame, suriko bolševikas, — Pasau- 

Sviesos... H? buvo sukurtas iš chaoso
nuolankiai Tavęs m 
suteik musų
kad suburę visu ■ tuvių au- (netvarkos), o tą chaosą 
kas, sralėtume p«nll inti tnem- kas gi. padarė, jei ne aš, į 
tyje esantiem- mai to, pasto. bolševikas? Tai ką, kieno 
s? ir šiluma...” gi amatas senesnis?

Prašau atsiliepti šiuo adresu:
P. VValkins, (45)

Bot 71, Coal Center, Pa.

LEGULO, Dept. 2, 
4847 W. 14th Street,

CICERO 5«. ILL.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunietų Diktatūra Faktų 
šviesoje. «

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim. Čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Br©adw*y.
“KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

t i
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MASSACHUSETTS RE- j NAUJI MUSŲ VALST1- 
FERENDUMAI JOS PAREIGŪNAI

Devyni klausimai buvo Massachusetts valstijoj 
sprendžiami musų valstijoj demokratų partijos laimė- 
visuotino balsavimo keliu, jimas perviršijo pačias di
ls tų klausimų pirmieji trys džiausiąs demokratę vadų 
buvo nubalsuoti taip, kaip viltis. Į visas svarbiausias 
jie buvo pasiūlyti. vietas čia išrinkti demokra-

Nr. 1—Nubalsuota Įrašyti tų kandidatai.
Į musų valstijos konstituci
ją, kad piliečiams garantuo
jama “žodžio laisvė”. Prak-

Gubernatoriu išrinktas 
Paul A. Dever; Gubernato
riaus pavaduotoju išrinktas

tiškai tas nuhalsavimas nie- Charles F. Jeff Sullivan 
ko nepakeičia esamoj pa- buvęs Worcesterio majo- 
dėty, nes musų valstijos ras; Valstijos sekretorių is- 
konstitucija teismų jau yra rinktas Edward J. Cronin: 
išaiškinta, kad ji garantuo- Valstijos iždininkas—John 
ja žodžio laisvę. Už priėmi į E. Hurley; Valstijos audi
mą pasisakė 375,000 balsų toriu — perrinktas Francis 
dauguma. E. Kelly.

Nr. 2—Nubalsuota Įrašy- Valstijos seimelyje dė
ti Į konstituciją, kad pini- mokratai atstovų namuose

KELEIVIS, SO. BOSTON

PREZIDENTAS HARRY S. TRUMAN

Lapkričio 2 d. Amerikos balsuotojai išrinko ateinan
tiems keturiems metams demokratišką administra
ciją su prez. H. S. Truraanu priešakyje.

gai, surinkti kelių fondui iš 
mokesčių nuo gazolino, tu
ri būti leidžiami kelių taisy-

gavo daugumą, o senate 
balsai yra lygiai pasidaliję. 
Gubernatoriaus taryboj de

Musų Valstijos Senatoriai 
ir Kongresmonai

Musų valstiją 81-ame 
kongrese, kurs susirinks 
sausio pradžioje, atstovaus 
šie senatoriai ir kongresmo- 
nai. Senatoriai: Henry Ca- 
bot Lodge, Republikonas 
(išrinktas 1946 m.) ir Le- 
verett Saltonstall, Republi- 
nas perrinktas šiais metais.

Kongresmonai: John W. 
Heselton (R. perrinktas); 
Foster Forcolo, (D. nau
jas), Philip J. Philbin, (D. 
perrinktas); Harold D. Do- 
nohue, (D. perrinktas), 
Edith Nourse Rogers, (R. 
perrinkta); George J. Ba

ltes, (R. perrinktas); Tho- 
Į mas J. Lane, (D. perrink-, 
tas); Angier L. Goodwin, 
(R. perrinktas); Donald W. 
Nicholson, (R. perrinktas); 
Christian A. Herter, (R. 
perrinktas); John F. Ken- 
nedy, (D. perrinktas); John 
W. McCormack, (D. per
rinktas) ; Richard B. Wig- 
glesworth, (R. perrinktas) 
ir Joseph W. Martin, (R. 
perrinktas).

Lankėsi Myko Petrausko 
Sūnūs

ŠĮ pirmadienį musų re
dakcijoj lankėsi Adakris 
Petrauskas, Bostono ir vi
sos Amerikos lietuviams ži
nomo kompozitoriaus Myko 
Petrausko sūnūs. Jis atvy
ko spalių 30 d. Į New Yor- 
ką, laivu General Black ir 
buvo nuvykęs pas gimines i 
Philadelphią, o praeitą ket
virtadienį atvyko pas savo 
švogerį Antaną Bender- 
Bendoraitį Į Dorchesteiį. 
Svečias Į musų redakciją 
buvo užėjęs su savo jaunu
čiu sunu Algimantu ir su 
švogeriu A. Benderių susi
pažinti.

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

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
randav’ojimui, kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 

jSanders ir kitų. Taipgi turime ei- 
' šokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite*

Flood Sq. Hardw*re Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

62S E. Broadaay. So.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

ir
S iki 4
7 iU 4

niui. Už šitą pasiūlymą bal- mokratai turi daugumą 6 
savo 462,000 balsų, o prieš; prieš 2.
tik 84,000 balsų. --------------

N r. 3 Nubalsuota pa- Lietuvių Darbininkų Drau
tvirtinti musų seimelio pa
siūlymą, kad kuriam nors 
renkamam valdininkui mi
rus
čios
gus, seimelio paskirtas, o 
ne sekantis daugiau balsų 
gavęs kandidatas. Pasiūly
mas priimtas 332,000 balsų

LAPKRIČ1O 18 D. AT
VYKSTA LAIVAS SU 

TREMTINIAIS Į 
BOSTONĄ

Laivas su tremtiniais iš
gijos Vakarienė Artinasi

Nebetoli jau LDD 21 kp.Į
metinė vakarienė. Ji bus Vokietijos i Bostoną at-• • x x I 1I1CL1IIC V d Iv 11^. vi V UriivLlUc i ivuctvuc*

'lapkričio 28 d. sekmadienį, plauks lapkričio 18, o gal
Laikas įsigyti tikietus. ku-į lapkričio 19 d. Amerikos 
rių galima gauti pas seka- Raudonojo Kryžiaus, Bos
nius draugus: Mrs. Senk,jtono skyrius ruošia tremti- 
N. Jonušką, S. Strazdą, J. nių pasitikimą ir organi- 
Taurinską, J. Andriukaiti, j zuoja uoste kantinę ir kito-

SUTEIKIME DARBO IR
BUTO GARANTIJAS 

TREMTINIAMS
Jungtinės Amerikos Val

stijos sutiko Įsileisti 205,- 
000 tremtinių i šią sali. Ta
me skaičiuje tūkstančiai 
lietuvių galės patekti i A- 
meriką, bet pirmiausiai ga
lės tik tie, kurie turės “Dar-

Lankėsi Stasys Lūšys
Musų redakcijon praeitą 

savaitę buvo užėjęs p. Sta
sys Lušvs, kurs atvyko Ge
neral Black laivu su pirma 
DP partija i Ameriką. S. 
Lūšys sustojo pas savo bro
lį Dorchester, Mass. ir kar
tu su broliu ir dukrele Vida- 
Marija buvo užėjęs susipa
žinti.

Tik trumpai su svečiu te
ko kalbėtis. Jis sako, visi

Conununity Fund Remia 
ŪSO

Dabar vedamas Commu- 
nity Fund vajus tarp kitų 
reikalų turi tikslo sukelti 
lėšų ir ŪSO (United Sev 
vice Organization), kad 
musų padidintos armijos ir 
kitų ginklų rusių kareiviai 
turėtų Įvairių patogumų iri 
pramogų. ŪSO buvo vėl at
gaivinta šiais metais, nes 
to prašė krašto gynimo sek
retorius, James Forrestal.

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Borto* I3M

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days

Ke/c/r/is and Co.
Watches - Jewelry 
Radios - Electrical

379 W. Broad*ay, So.
TeL ŠOU 4649

B. Kontrimą, F. Ramanaus-1 kius patarnavimus atvyks- Nr. 4-Gimdymu kontro- ką p Braįitj “Keleivio”!ūmiems. Moterys norinčios 
ofise . ir pas kitus platinto-i padėti R. Kryžiui prie dar-

jirimT^TI ^Vakarienės šeimininkės! gali parartiP a“
Nėštumo, jeiPvaikPu"gaimdv- Šu susit«lkž įr.žada sve-įgistruoti Bostono skyriuje, 
mas gaii pakenkti ^svei- p“, ^i^meniSfį

'» Ouini ’R. k- ofisą. 17 Gloucester

lės referendumas. Buvo siū
loma leisti daktarams duoti

mą pasisakė 667 tūkstan
čiai balsų, o prieš balsavo 
863 tūkstančiai. 200 tūks
tančių balsų dauguma Įsta
tymas nepraėjo.

Nr. 5, 6 ir 7—Visi atmes
ti. Jie siūlė suvaržyti darbi
ninkų unijti veikimą. Nr. 5 
atmestas 600,000 balsų dau
guma, Nr. 6 atmestas veik 
400 tūkstančių balsų dau
guma ir Nr. 7 atmesta:

ninkės žada padainuoti.; st. Registruotis reikia iki 
Reikia tik, kad svečiai pa- lapkričio 17 d. 
tts savęs nenuskriaustų ir --------------
neužmirštų atsilankyti Į 
metinę LDD vakarienę.

Rep.
Draugai Aleknos minėji 

25 metų jubilėjų.
Musų seni draugai ir il

gamečiai “Keleivio” skai- 
tvtoiai. Amelia (Millie) ir

Ar Bus Pakelta Važta 
Ga tvėkariuose ?

Naujai išrinktas guberna-! Antanas Aleknos, spalių 17 
torius, Paul A. Dever, kurs diena minėjo

bo ir Buto garantijas”. To __ _ _  ~
dėl musų visų yra pareiga | tremtiniai gyvena baisiame 
musų broliams pagelbėti su-i skurde ir laikosi tik vilti- 
teikiant jiems tas garanti-lmi, kad kada nors galės iš 
jas: Ypač lietuviai farme- j “Dipijos” pragaro ištrukti 
riai galėtų . tokias guranti- kur nors Į normališkesni 
jas padaryti. Lietuvai Rem- gyvenimą.
ti Draugija 2-ras skyrius; ‘ __________
šiuo reikalu yra padariusi Nepaprastas Šurum-Burum 
^kantį! barimą. ; . i Rensrįa nauiai atyvke A*

Lietuvai Renut Di augi--mei^jįon lietuviai, lapkričio 
ja nutaria ieško;; Amerikos, 27 d. vakare So. Bostono L. 
lietuvių torpeg.iantų, ku- pilkių Draugijos svetai
ne išduotų Dai do ir Luto ngj Prašom atsiminti dieną 
pažymėjimus a \ aziuojan- jr ateiti. Bus vakarienė, ge
riems tiem tiniaiLietuvai Į ra orkestrą ir labai daug 
Remti Draugija pasižada linksmumo
bendradarbiauti su tisais. Tre-d-i, Rateli.
garantais ir reikalui esant f ________
garantuodama i
savo turtu”.

Norintieji

Pavogė Didžiausią Ameri
kos Vėliavą

Bostono policija tyrinė
ja, kur dingo Mechanics 
Building didžiulė žvaigždė
ta vėliava, kuri yra 38x50! 
pėdų dydžio ir yra skaito
ma didžiausia pasaulio A-Į 
merikos vėliava. t” yra visa) 
šilkinė ir kainuoja 83,500.

Tekstilės Darbininkai Rei
kalauja Pakelti Uždarbius

Textile Workers’ Union, 
CIO, iškėlė reikalavimą, 
kad darbdaviai šiaurinėse 
valstijose sutiktų pakelti 
darbininkų uždarbius po 10 
centu i vai n n Ha T’rtiio ot------ -'T z xxijc* av
stovauja 210,000 darbinin
kų audinyčiose ir verpyk- 
lose, daugiausiai Naujoj; 
Anglijoj.

-avo puses

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

XRA Y Aparatą 
Pritaiko Akiniaa 

VALANDOS: nuo 2-4 n«o 7-8 
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE B INSUBANCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Us. ar t/nivL,B a.t 

Wert Boabvry.
Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
' (REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 8-8 

NodėHomia ir 8re*tail»*l*la: 
nuo 19 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
i*, Ina** SL, arta Caatial B*.

CAMBRIDGE. MASS.

Majorai Siūlo Pakelti 
MTA Važtą

Bostono apielinkių mies-J 
tų ir miestelių majorai yra 
priešingi, kad MTA (gat^ 
vėkarių kompanijos) nuo-' 
stoliai butų suversti ant 
miestų pečių ir padengia
mi iš mokesnių. Jie mano, 
kad MTA turi apsimokėti 
ir, jei reikia, turi pakelti 
važtą.

Mass. Valstijoj 598,840 
Unijistų

Visoj Massachusetts val-avo vedybų _ ___
1 perims valstijos administ- -2 sukaktį (ištikrųjų rantijas ir pagelbėti grei- stijoj dabartiniu laiku prie

320 000 baku HaiKnima ' raciją po Naujų Metų, sa- 25 metai sukako 'yuputj čiau tremtiniam-- atvykti ir unijų priklauso 439,055 vy-
v’r o q;n‘ip vi'^n- ««liec kė, jog jo pirmas rupesnis anksčiau, būtent rugsėjo 28 visais kitais informaciniais rai ir 159,785 moterys. Jie

konstitucijos pakeitimą, kad H™8 s«garkidi Sukartųklausimais kreipkitės šiuo vra susibūrė i 2.037 nniias.
prezidentas galėtų būti ren- ^"šSs m’euAo» S 5,
karnas tik dviem terminams|įuH apįe g miiiOnus modemiškai įrengtas Flood

padaryti ga-

pkitės šiuo 
antrašu: -John Tuinila, 540

yra susibūrę Į 2,037 unijas. 
Daugiausia narių turi meta T«L ŠOU

iš eilės. Pasiūlymas priim-i ^lja .un aPier Souave Hardvvare StoreI doleriu nuostoliu. Pnes nn-^oudie naruvvaie oiore
o- i- ? f kimus buvo kalbama kad'vra žinomas visam SouthNr. 9—Siūlė “nusausinti” kim?s b^°. KalPama. kad -

musu valsti ia bet balsuoto- nauJa administracija galės Bostonui, -ne tun gražųmusų vaisnją, oet paisuoto^į . išlvainti nona- nuosava narna ir crraziaijai norėjo ir toliau buri puo-tollu- jsųginti nepa - «
“šiam” ir nnhaloavn laisvo keldama važtos, bet dabar, užaugino nu sunu, Kurių -lapi ir nubalsavo laisvą rinkimu klausimas dar vienas biznvje su tėvu, o likienų pardavinėjimą. , F? {inKimų, Klausimas aai, inžinierius vra iauTš vi«ii roforonri i™,, rio„ aiškinamas. Jei nuostoliu antia.s,_ mzinienus, via jau ls visų referendumų dau-, , kitaiD išlv-i vedęs ir apsigvvenęs Texas
giausiai propagandos šukė- n?g,.ima. , • 1Pt> gr valstiioi- io ' ianna‘ žmona
le 5, 6 ir 7 dėl unijų >uvar-Į Utilitieg departamentas' gal; Gladys. buvo dabar atvy- 

ir sutiks pakelti važtą. Klau! kus Į uošvių jubilėjų. 
simas išsispręs tiktai po! į draugų Aleknų pokilį iš 
Naujų Metų, kada naui; vjso susirinko 120 svečių, 
šeimininkai perims reika-, kurie sudėjo daug puikių 
lūs vesti. į dovanų, nuoširdžių sveiki

nimų ir linkėjimų. Šeimi-

unijų
žymų. Darbininkų unijos 
daug agitavo, kad šitie re-, 
ferendumai butų atmesti ir 
balsuotojai tam pritarė. Už 
atmetimą Nr. 5. kurs siūlė 
panaikinti “unijinę šapą” 
balsavo virš miliono
suotojų, o už tą pasiūlymą PaS-uį?I? SlOO^Tremtmmni ninkai visus karštai priėmė 
balsavo tiktai 428,000 bal
suotojų.

Kitas smarkiai ginčytinas 
klausimas buvo dėl “gimdy
mų kontrolės”, nors jokios 
kontrolės Įstatvmas nesiūlė, 
bet tiktai norėjo leisti dak
tarams duoti patarimus mo
terims dėl neštumb. Katali

E. 7th st.. So. Boston 27,! lo darbininkų unijos — 
Mass. K. M.! 108,914, tekstilės — 87,846,

—--------- ! statybos — 43,118, siuvimo

Kalėdinėms Dovanoms i jr šauniai vaišino. Ponia 
Lietuvai Remti Draugi-: Keriszo iš Bridgeu aterio iš

jos 2-ro skyriaus susirinki-: kepė jiems dideli ir gražiai 
me Įvykusiame lapkričio 5 papuoštą pyragą sidabro
dieną buvo prisiminta ir 
musų broliai tremtyje. Bu
vo nutarta paaukoti iš sky
riaus iždo $100.00 nupilki 
mui maisto ir pasiuntimui i

vestuvėms. Rep.

Legionierių Paradas 
Bostone

kų bažnyčia Jr "nacionalisti-|Eur°P^ , nelaimingiesiems | Ši ketvirtadienį, lapkri- 
nė spauda baisiai smarkiai 
tą referendumą puolė, bet 
visvien už ji pasisakė be
veik 700 tūkstančių balsų, 
bet šį kartą Įstatymas dar 
nepraėjo.

musų broliams dėl Kalėdų čio 11, Bostone yra ruošia- 
švenčių. Šį darbą sutvarkys mas didelis paradas. Ruo- 
nesenai iš tremties atvykę , šia legionieriai, pirmojo pa- 
skyriaus nariai V. Končius,! saulinio karo mūšių paliau- 
S. Jakutis ir V. Vakauzas. ! boms minėti.

-------------- Parodoj dalyvauja ir St
Dorchesterio L. P. Klubo Dariaus Postas Nr. 317.

Susirinkimas Po parado Dariaus Posto
Dorchesterio Lietuvių klu

bo narių susirinkimas Įvyk- _
ty”, kuris Įvyks šį šeštadie- sta šį penktadienį, lapkri- J azmonys “šuium-Burum”. 
nį, 13 lapkričio vakaro 7 čio-November 12 d. 8 vai. Įžanga nemokama, 
valanda. Dorchesterio Lie- vakare klubo patalpose,' Lietuviai legionieriai, da- 
tuvių Piliečių Kliube, 1810 1810 Dorchester avė. Yra lyvaukite parade ir vėliau
Dorchester avė., bu>* užkan- svarbių reikalu. Valdyba savo pažmonyje!
džių, gėrimų ir juokų. Pra- kviečia visus narius daly-
šome dalyvauti visiems. vauti. Valdyba.

Rengia kortų vakarą.
SLA 359 kuopa rengia 

kortu vakarą. “Whist Par

Mirė Petras Čaplikas i industrija — 32,603, savi- 
Sekmadieni, lapkričio 7| valdyWU ir valstijos tamau- 

d. mirė Petras Čaplikas, ži- tojų — 28,815, vežikų ir šo- 
nomas So. Bostono lietuvių ^erių — 27,113 ir gelžke- 
darbuoto.ias. Jis gyveno unijose yra 27,060 na- 
788 Broad way, So. Bostone.
Pašarvotas Kas pero koply
čioj. Laidotuvėm ši trečia
dieni. Petras Čaplikas buvo, 
plačiai žinomas tarp South;
Bostono lietuvių, nes čia jis 
vertėsi bizniu ir uoliai dar
bavosi organizacijose. Mirė 
sulaukęs 84 meti; amžiaus.
Buvo kilęs iš Merkinės.

Metinė Vakarienė 
Lietuvai Remti Draugijos 

2-ro skyriaus metinė vaka
rienė į vyks sekmadienį, 
sausio P dieną, 1949 metų,
Lietuviu <alėje, 309 E st.,
So. Boston, Mass. Bus ska
nių valgių ir gėrimų ir Įvai
ri programa. Ši vakarienė 
verta visų paramos.

Perpildytos Proto Ligų

Bostono spauda plačiai 
rašo apie skandalingą per
pildymą proto ligų ligoni
nių musų valstijoj. Ligoniai 
sukimšti'ligoninėse “sausa
kimšai”. n prižiūrėtojų ma
ža, todėl ligoniai negali bū
ti aptarnaujami, kaip jie 
turėtų būti. Sako, kad nau
ja administraciją ir čia tu
rės dau? rupesni0; kol su- 

i ras lėšų padidinimui ligo- 
Steponas Janeliunat, ninių, arba kol visuomenė 

Jr. vice-komandierius. tą reikalą vėl užmirs.

patalpose, 365 C st., South 
Bostone, bus draugiškas

.Naujos Anglijos Vandens 
Pajėga

Naujoji Anglija gali i- 
kinkyti Į elektros gamybą 
tiek upoų ir ežerų, kad peri 
metus galima butų paga-- 
minti 10,600,000,000 (de 
šimtj bilionų 600 milionu) j 
kilowatvala n d ų elektros.

rių.
LAIMĖJO 4 VALSTIJAS

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:
■ 1. Muzika. i

2. Birutės Radio Choras 
vad. V. Minkienei.

3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo Įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo aaresu; W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo Įs-. 
pūdžius, o skelbimus prašo-j 
me siųsti Į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkąs

DAKTARAB___

J. L. Paiakarnia
OPTOMETRISTAS

OfiM
Nm 9 ryt* M 7
Nm 9 ryto B

447 Broadway 
SO. BOSTON. MASE.

DR. G. L. K1LLORY
18 Tremont SU. Kimbnl

Kambary* 205 _ _ w
BOSTON. Tlef. Lafayetto 2871

arba: Someraet 2044*4 ___
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU IR NERVŲ UGI]

Daro Kraajo Pa 
I Valandoa:

Noo 9 ryto Od 7 
Ned41iom, noo 10 ryto fld L

BOR1S BEVERAGE CO.

Dixiekratų vadas, guber
natorius J. Strom Thur- 
mond, ir jo žmona sakosi 
patenkinti rinkimų davi
niais, nes jie įrodę, jog pie; 
tinės valstijos yra griežtai 
priešingos prezidento Tru
mano civilinių teisių pro
gramai.

APSIDRAUSK NUO Ll- 
' GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės Į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
596 East Broadvray,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

220 E Street, South 
Pristato toniką, vyną ir

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3144

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inavred 
Movara)

Parkraaatom 
«a pat ir J to-1 
Įima* vieta#.
Sausi priežiūra,
824 BROADWAT,

SO. BOSTON. MASK 
TeL SOUth Beatos 4418
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