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Kongresas Skiria Pinigas 
Europai Apginkluoti

Ieškoma Kompromiso dėl Kinijos Gelbėjimo; Derybos su 
Anglija Palies Bendrą Politiką Europoje ir Azi* 

joje; Anglų-Amerikiečių Derybos Tęsis 
Ilgiau, Kaip Savaitę

Administracijos pasiūlyta 
programa Europos valsty
bėms apginkluoti baigiama 
svarstyti kongrese. Įtakin
gi republikonų senatoriai, 
Arthur H. Vandenberg ir

Robeson Koncerte
138 Sužeisti

Paul Robeson, negro dai- 
., nininko koncerte praeitą 

John Foster Dulles, tariasi sekmadieni pavakarėj, 
su demokratų lyderiais dėl j Peekskill, N. Y., Įvyko su- 
visiems priimtino kompro- sirėmimas tarp koncerto da- 
miso, bet republikonai rei-jlyvių ir koncertą pikietavu- 
kalauja, kad administracija šių karo veteranų. Susirė

mimuose 133 žmonės buvo 
sužeisti, keli automobiliai 
buvo apversti ir daug maši-

skirtų lėšų ir Kinijos gelbė
jimui nuo sovietiško impe
rializmo. Jei bus susitarta ( 
dėl Kinijos, senatas, o pas-įnų apmėtytų akmenimis.
kui ir atstovų rūmai, neabe
jojamai paskirs beveik vi
sas prašomas lėšas Europai 
apginkluoti.

Ši trečiadienį Washingto- 
ne prasideda derybos tarp 
Amerikos ir Anglijos minis
teriu dėl “dolerių bado.” 
Derybose iš anglų pusės da
lyvauja ūkio ministeris Sir 
Stafford Cripps ir užsienių 
reikalų ministeris Emest 
Bevin, o iš Amerikos pusės

Karo veteranai nutarė pi
ketuoti dainininko Robe
son koncertą todėl, kad jis 
Paryžiuje sakė, jog Ameri
kos negrai karo atsitikime 
neitų ginti Ameriką. Pir
mas susikirtimas tarp karo 

•veteranų ir Robeson kon
certo klausytojų Įvyko mg 
piučio 27 d. tame pačiame 
Peekskille, o dabartini kon
certą saugojo 1,200 polici
ninkų ir šerifo deputatų.

deiybas veda valstybės sek-i Bet susirėmimų visvien ne- 
retorius Dean G. Acheson ir išvengta, mes pikietuotojų
iždo sekretorius John W. 
Snyder. Su ministeriais de
rybose dalyvauja visa eilė 
finansų ir užsienių politikos 
ekspertų.

Visą praeitą savaitę Wa- 
shingtone ėjo Amerikos, 
Anglijos ir Kanados eks
pertų pasitarimai, kurie tu
rėjo paruošti dirvą ministe- 
rių deryboms. Bet abejoja
ma, ar ministeriu derybos 
galės baigtis per vieną sa
vaitę. kaip buvo numatyta.

.minioj buvo keli tūkstančiai 
žmonių, o koncerto klausyti 
susirinko apie 15,000 žmo
nių.

SAKO, L1NDBERGH
ĮSPĖJO AMERIKĄ

Amerikos karo aviacijos 
viršininkai sako, kad 1939 
metais žinomas lakūnas 
Charles A. Lindbergh, ku
ris 1939 metais lankėsi Eu
ropoje ir susipažino su Eu-

Derybose bus paliesti labai! ropos valstybių karo avia 
svarbus Amerikos ir Angli- cija, pirmas Įspėjo Ameri- 
ios politikos suderinimas ne kos aviacijos viršininkus,
tiktai dėl prekybos santy
kių, bet ir dėl užsieniu poli
tikos Europoje ir Azijoje.

KOVA PRIEŠ BAŽNYČIĄ 
SOVIETŲ VOKIETIJOJ

kad vokiečiai turi moder
niškų orlaivių, daug geres
nių negu Amerikos nusenę 
orlaiviai. Sako, Lindbergho 
Įspėjimas pagreitino Ameri
kos aviacijos modernizaci
ją. 1 z
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Vokietijos laikraščiai daug 
rašo apie sovietų organizuo
jamą kovą prieš bažnyčias 
rytinėj Vokietijoj. Sako, 
visa eilė bažnyčių ten iš? 
griauta, o plytos panaudo
tos naujų namų statyboje, 
kai kur organizutos komu
nistų bandos trukdo bažny
čiose pamaldas, o policija 
pradeda vis griežčiau “pri
žiūrėti” bažnyčių veiklą.

Izraelis Grąsina

Izraelio ministeriu pirmi
ninkas, Ben Gurion, sakė 
parlamentui, jei arabai pul
tų, žydai Įsiverš Į arabų te
ritorijas ir perkels karą Į 
svetimą žemę. Valdžios vir
šininkas siūlė parlamentui 
laikyti stiprią Izraelio armi
ją-

Susišaudymas su Cechais

GRĮŽO NAMO

Sovietu l&Kunas, A n a t o I i j 
Barsov, kurs prieš kelis mė
nesius pabėgo iš Rusijos su 
lakunu No t r Pirogov, šias 

dienas grįžo atgal į Rusiją. Sa
ko bolševikai jį priviliojo ža
dėdami jam nekeršyti už pa
bėgimą, o jis norėjęs pamaty
ti savo žmoną ir vaiką. Ame
rikos valdžia leido jam grįžti 
į Rusiją, nugabeno jį į Aus
triją ir perdavė rusams.

Tarp amerikiečių ir čekų 
pasienio sargybinių praeitą 
sekmadienį Įvyko susišau
dymas. Iš abiejų pusių bu
vo paleista virš 600 šūvių, 
bet niekas nebuvo sužeistas, 
bent iš amerikiečių pusės.

GENEROLAS VAUGHAN AIŠKINASI SENATUI

rre/.iaento truman kariškas patarėjas ir akmeninis drau
gas. generolas Harry S. Vaughan. aiškinosi senato “penk- 
taprocen tinių” biznierių tyrinėjimo komisijoj apie savo 
patarnavimus biznieriams. Generolas sako, kad FBI jau 
tyrinėjo jo veiklą ir nerado nieko įtariamo jo tarpininka
vimuose tarp biznierių ir valdžios įstaigų. Bet tyrinėji
mas dar tęsiamas ir generolui spaudoje nesigailima viso
kių priekaištų.

Graikijos* Karas Šventos Karvės
Eina Prie Galo Sudaro Galvosūkio

Graikijos vyriausybė svei- Indų religija sako, kad 
kiną armiją su sėkmingomis karvė yra šventas gyvulys, 
kovomis prieš “partizanus” nes ji duoda gyvybę palaF 
šiaurės Graikijoj ir sako, kantj pieną ir trąšas žemės 
kad neramumai Graikijoj derlingumui padidinti. To- 
eina prie galo. 8,000 par- dėl pagal tą religiją karvių 
tizanų iš Grammos kalnų nevalia naikinti ir nusenu- 
jau pabėgo ^Albaniją, kiti sios karvės yra paleidžia-
pasislėpė Bulgarijoj, o 
Graikijoj jau baigiami nai
kinti paskutinieji partizanų 
lizdai.

Europos Taryba
Nori Vienybėj

Europos. Patariamoji
Asamblėja Strasbourgo 
mieste nutarė pasiūlyti Eu
ropos valstybių ministeriu 
tarybai, kad butų išdirbti 
planai sujungti ekonomiš
kai Vakarinės Europos vals
tybes Į vieną ekonomišką 
vienetą, su laisvai pakeičia
mais pinigais, subendrinta 
muitų politika ir, gal būt, 
suvienodintais pašto tari
fais. Į tokią ekonominę 
Vakarų Europos bendruo
menę butų įtrauktos Euro
pos valstybių kolonijos už
jūriuose ir jos tikslas butų 
palengvinti tarpusavio pre
kybą ir susisiekimą.

Marshallo Planas 
Europos Palaima

Europos darbininkų uni
jų patarėjas prie Marshallo 
plano organizacijos, buvęs 
Belgijos darbininkų unijų 
vadas, Walter Schevenels, 
Darbo Dienos proga kreipė
si Į Amerikos darbininkus 
ir sakė, kad dėka Marshallo 
planui Europoje buvo paru-

f>inta darbų nuo 6 iki 12 mi- 
ionų darbininkų. Europos 

ūkiškas atstatymas buvo pa
greitintas ir darbininkų gy
venimas ten. pagerėjo. Už 
Amerikos pagalbą, už Ame
rikos darbininkų supratimą 
Europos reikalų Walter 
Schevenels reiškė amerik ie-

tinasi, kaip išmano ir gali. 
Religija nereikalauja, kad 
senos karvės butų maitina

SaU "T čiams darbininkams

Bet karo pavojus Graiki- i mos, bet tiktai draudžia jas
jai nėra praėjęs, nes Alba" 
nijoj graikų partizanai vėl 
yra apginkluojami iusų gin
klais ir iš ten jie bet kada

sunaikinti. Todėl Indijos 
laukuose valkiojasi daug 
šventų, bet alkanų karvių, 
kurios naikina laukus. Sa-

gali vėl Įsiveržti Į Graikiją, ko, tokių karvių Indijoj yra 
Todėl taiką gali užtikrinti i virš 2,000,000 galvų, tos 
tiktai energinga intemacio- i karvės baladojasi po visą 
nalinė Graikijos sienų prie-; kraštą “neliečiamos” ir nie
žima, arba jei Albanija ir ’ “ “ “ ‘
Bulgarija bus priverstos
partizanus nuginkluoti ir iš
sklaidyti. į suvalgydavo ir iš to kildavo

—------ -- --------------- i daug peštynių tarp indų ir
Šlubas Belgas magometonų. Dabar Indi-

Perplaukė Kanalą urį

34 metų amžiaus belgas, 
Femand Dumoulin, praeitą 
šeštadienį perplaukė Kana
lą iš Prancūzijos Į Angliją. 
Jis plaukė 22 valandas ir 10 
minučių 19 mylių platumo 
Kanalą. Jura buvo audrin
ga, vilnys vietomis buvo 8 
pėdų aukščio, bet plaukikas 
nugalėjo visas kliūtis.

Belgas Dumoulin yra ka
re sužeistas ir šlubas. To
dėl jo žygis ypatingai at
kreipė visų sportininkų’dė
mesį. Per trumpiausią lai
ką Kanalą yra perplaukęs 
vienas cechas, -Vaclovas 
Spacek, 1926 metais; jis tą 
žygį atliko per 10 valandų 
ir 45 minutes.

AMERIKOS KARO
LAIVAI ISPANIJOJ

Keturi Amerikos karo 
laivai praeitą šeštadienį už
plaukė Į Ispanijos karo lai
vyno bazę. Taj yra pirmas

savo

kam nereikalingos. Seniau 
magometonai tas šventas 
karves slapta pasigaudavo ir

karves, kurios nebetinka 
nei darbui, nei veislei, ga
lima bus sunaikinti.

JUGOSLAVIJA
DERISI SU ANGLIJA

Tarp Jugoslavijos ir An
glijos jau kuris laikas veda
mos “slaptos” prekybos de
rybos. Jugoslavija nori 
gauti iš Anglijos mašinų sa
vo kasykloms ir dirbtuvėms 
įrengti pagal penkmečio 
planą, o mainais .Jugoslavi
ja statytų Anglijai minera
lus, mišką ir javus. Sako, 
derybos jau eina prie galo, 
sutartis veiks penkis metus 
ir bus pasikeista apie bilio- 
ną dolerių vertės prekėmis.

BANDO DIDŽIAUSIĄ 
PASAULIO ORLAIVĮ

Prezidentas Sako: ’Fair Deal’ 
Programa Bus Pravesta

Trumanas Smerkia “Savanaudiškus Interesus,’ Kurie 
Trukdo Progresą; Tarft-Hartley Bilius Turi Būti 

Atšauktas; Farmų Programa Turi Praeiti
Kongrese; Prezidentas Žada Kovoti Už 

Savo Programą

Italija Kariauja
Prieš Banditą

Italijos vyriausybė mobi- 
lizavo 2,000 policininkų ir 
sutraukė juos Sicilijoj prieš 
banditą, Salvatore Giulia- 
no. Tas banditas ir jo gen-į 
gė jau yra nužudę iki 100 
policininkų Sicilijoj ir ne
senai jis “paskelbė karą” 
Italijos vyriausybei ir sako
si stovįs už Sicilijos nepri
klausomybę. Paskutinis to 
bandito pasižymėjimas Įvy-Į 
ko nesenai, kada jis užmušė 
iš pasalų 8 policininkus.

Sumobilizuota policija 
stengiasi išvalyti Sicilijos 
kalnus nuo Giuliano sėbrų, 
o Italijos vyriausybė yra 
pasiryžusi žūt būt tą karą 
su banditu baigti pergalin
gai. Bet banditas Giuliano 
savo jėgą Sicilijoj semia iš 
didelio skurdo ir bado tarp 
Sicilijos gyventojų, todėl 
apsidirbti su juo yra sunku.

PER ŠVENTES
ŽUVO 505 ŽMONĖS

širdingą padėką. •
Kartu su W. Schenevels 

Amerikos darbininkus svei
kino Darbo Dienos proga ir 
visų didžiųjų Europos unijų 
vadai, kurie persiuntė Ame
rikos darbininkams savo 
linkėjimus.

PRANAŠAUJA
ANGLIJOS RINKIMUS

Buvęs konservatorių ka
binete informacijos minis
teriu anglų politikas, Bra- 
den Bracken, praeitos sa
vaitės gale pranašavo, kad 
Anglijos Darbo Partijos 
valdžia dar šiais metais, ru 
deni, paleisianti dabartinį 
parlamentą ir pravesianti 
naujus rinkimus. Bet Ang
lijos valdžios šaltiniai šitos 
naujienos nepatvirtina ir 
neužginčija. Tas pats kon
servatorių politikas sakė, 
kad “yra nesąmonė kaltin
ti socialistų vyriausybę dėl 
dabartinių Anglijos ekono
minių sunkumų.”

DARBO SEKRETORIUS 
KALBĖJO BOSTONE

Darbo sekretorius Mau- 
rice Tobin, buvęs Mass. val
stijos gubernatorius ir Bos
tono majoras, Darbo Die
ną kalbėjo Bostone, Com
mon darže, ir aiškino 
vyriausybės politiką darbi
ninkų klausimų sprendime. 
Darbo sekretorius ta pro 
ga pasižadėjo kovoti už pa
gerinimą būvio tų darbinin
kų, kurių nesaugo nei uni
jos nei įstatymai ir kurie

_  turi skursti labai sunkiose
mezgus draugiškus santy-! gabenti per Atlanto vande-į sąlygose. Tokių skurstan- 
kius su Ispanijos karo laivy- nyną liuksusinėse apystovo* Į čių darbininkų Amerikoje 
nu. Ise virš 100 keleivių. j yra daug.

Anglijoje daromi pirmie
ji bandymai su didžiausiu

Amerikos karo laivų vizitas pasaulio orlaiviu. 130 tonų 
frankinėj Ispanijoj, kad už ; “Brabazon I.” kuris galės

Per Darbo Dienos savait
galį visoje Amerikoje žuvo 
505 žmonės, iš jų 370 žuvo 
automobiliu nelaimėse, kiti 
besimaudydami ir kitose 
nelaimėse.

Shirley May France
Neperplaukė Kanalą

Jauna amerikietė, 17 me
tų Shirley May France iš 
Somerset, Mass., šį antra
dienį plaukė per Kanalą iš 
Prancūzijos Į Angliją. Ji 
išplaukė 12:25 vai. (Ameri
kos laiku), nuplaukė per 11 
valandų 16 mylių ir nutrau
kė savo bandymą.

čEKIUOJA ČEKIUS

Adv. G. A. < nadwick kongre
so komisijoj rodo čekius, ku
riuos jo kompanija išmokėjo 
pagarsėjusiam John Mara- 
gon. kuris žadėjo už tai pa
lengvinti kompanijai nupirkti 
karo perteklių gerybes. Viso 
kompanija davė tam “penkfa- 
rcošimtiniuP biznieriui $4,- 
28#.

Prezidentas Trumanas 
Darbo Dienos proga pasakė 
dvi svarbias prakalbas. Jis 
pakartojo savo seniau pa
reikštą mintį, jog politiniai 
vadai turi laikytis duotų 
prieš rinkimus pažadų ir 
neturi apvilti balsuotojų.

Prezidentas pasiūlė kon
gresui išleisti visų eilę svar- 
bių Įstatymų. Tie Įstaty
mai yra svarbus Amerikos 
darbininkams ir farme- 
riams. Bet “savanaudiški 
interesai,” arba samdyti ir 
riebiai apmokami pasiturin
čiųjų klasių agitatoriai bau
gina žmones, kad ta progra
ma esanti bloga, pakenk
sianti krašto ukiui ir prikal
ba panašių nesąmonių. Pre
zidentas sako, kad Ameri
kos žmonės turi tęsti seną 
kovą prieš savanaudžius 
privilegijuotus sluoksnius ir 
Amerikos žmonės tą kovą 
laimės.

Prezidentas kalbėjo Fitts- 
burghe ir Dės Moines mies
tuose. Pittsburghe nrezi
dentas ypatingai iškėlė sa
vo programos svarbą darbi
ninkams, o Dės Moines 
mieste jis plačiau kalbėjo 
apie farmerius. Darbinin
kų ir farmeriu gerbūvis yra 
viso krašto gerbūvis. Dar
bininkams prezidentas siū
lo, kad kongresas atšauktų 
Taft-Hartley bilių, pakeltų 
senatvės pensijas ir įtrauk
tų neapdraustus žmones Į 
senatvės draudimą, kad 
butų išleistas Įstatymas apie 
draudimą ligoje ir kad bu
tų pravesti kiti prezidento 
pasiūlyti Įstatymai.

Farmeriams prezidentas 
griežtai siūlo pravesti že
mės ūkio sekretoriaus Bran- 
nan program^, ,kuri siekia 
užtikrinti farmeriams pasto
vias pajamas neapsunki
nant perdaug miestų varto
tojų.

Darbo Dienos proga po 
visą Ameriką buvo ruošia
mos iškilmės ir aukštieji 
valstybės pareigūnai pie
čiau kalbėjo apie preziden
to programos svarbą darbi
ninkams. Už tų programą 
Darbo Dieną kalbėjo ir di
džiųjų unijų vadai, kurie 
kvietė darbininkus griežtai 
ginti savo interesus ir viso 
krašto gerbūvį.

RUSAI IŠKELIA
TITO “SILPNUMĄ”

Rusų spauda plačiai ap- 
i rašo, kaip Maskvos diplo* 
į matinės notos prieš Jugo
slavijos diktatorių Tito “su
kėlė entuziazmo” jugoslavų 
tarpe ir padidino nepasiten
kinimą žmonėse prieš Tito 
diktatūrą. Rusams sakoma, 
kad Jugoslavijos ekonomi
niai sunkumai eina didyn ir 
greitu laiku Jugoslavi ios 
“demokratai” nuversiu Tito 
valdžią.

f
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KINIJOS PARCELIACIJA'tada pagimdė tiktai mažą 
--------  • peliūkšti, ir vienintelis ver-

Dar Kinijos komunistai tas minėjimo jų nutarimas 
neužėmė viso vkrašto, o Ru- buvo apie sudarymą taikos 
sija jau visai viešai atplėšė su Austrija. Paruošiamieji 
nuo Kinijos turtingiausią ir darbai turėjo būti atlikti iki 
pran^ninginusią jos dali— rugsėjo 1 d.
Mandziuriją. Dėl Mandžu- Per kelis mėnesius “di- 
rijos atplėšimo nuo Kinijos džiųjų” ministerių igalioti-
‘Naujienos” rašo:

Mukdene susirinko apie 300 
delegatu iš Įvairiu Mandžuri- 
jos dalių, pasivadinusių “liau
dies kongresu.” Jie vienbal
siai patvirtino sąrašą iš 41 
asmens, kurie bus “liaudies 
valdžia.” Pirmoje vietoje są
rame stovi komunistų šiaur
rytinio Biuro sekretorius Kao 
Kang. kuris vadovavo parti
jos delegacijai, nesenai bu
vusiai Maskvoje.

Šitaip užgimė dar viena 
“liaudies valdžia.”

Delegatai, kurie posėdžiau
ja Mukdene, nebuvo žmonių 
išrinkti. Juos pasiuntė i 
“liaudies kongresą” komunis
tų partijos komitetai. "Val
džios” narių sąrašas, kuris 
buvo jiems pakištas ir kuri 
jie “išrinko,” irgi yra niekas 
kita. kaip komunistų komite
tas. Jo sąstatą, be abejonės, 
pirmiausia patvirtino Mask
vos paskirtas Mandžurijai 
agentas.

Karo metu Stalinas davė 
žodį. kad Mandžurija. kurią 
japonai buvo atplėšę nuo Ki
nijos, bus Kinijai grąžinta. 
Bet jisai dabar ją vėl atskėlė 
nuo Kinijos ir paėmė savo 
“globon.”

Pasiglemžti Mandžuriią sie
kė jau Rusijos caro valdžia.
J Mandžurija tiesė savo na
gus ir Japonija. Kilusios iš 
to varžytinės iššaukė 1904 m.Pnui iac—To ruvn i iru.- L'o»«a ***•*’■ J'-'-—ūaj/’/iiijv.-' rv«i a.

šiandien Japonijos nebėra 
tarp didžiųjų pasaulio valsty
bių. Ji sumušta, nuginkluota 
ir okupuota. Stalinas skubi
nasi pasinaudoti šita proga 
ir Įsitvirtinti Mandžurijoje. 
vartodamas, kaipo priedangą 
savo imperialistiškam grobi
mui. Kinijos komunistų 
“liaudies valdžią.“

Bet Kinija, žinoma, nieku 
budu nesutiks palikti Man- 
džiuriją Rusijos naguose. 
Kai Japonija atsigaus, ji irgi 
nepakęs to. kad artimiausioje 
nuo jos Azijos kontinento že
mėje butų Įsigalėjęs jos “am
žinas priešas.”

Taigi savo grobikiška poli
tika Mandžurijoje sovietų vy
riausybė ruošia dirvą neiš
vengiamam konfliktui atei
tyje. Kurią pusę rems Jung
tinės Valstybės, nereikia nė 
aiškinti. Ar Kremliaus stra
tegai akli?

AUSTRIJOS TAIKA

mai kalbėjosi Londone dėl 
taikos sutarties su Austrija j 
surašymo. Kalbėjosi, bet i 
susikalbėti negalėjo. Vals-; 
tybės departamentas dabar’ 
skelbia, kad Rusijos beso- 
tiškumas sutrukdė susitari
mą. Rusija sutiko daryti 

į tiktai vieną koncesiją, bū
tent sutiko išduoti .Jugosla
vijos reikalavimus i Austri
ją, bei šiaip jau rusai pasi
rodė nepasotinami Shyloc- 
kai, kurie iš Austrijos kūno 
nori ne tiktai mėsos svarą, 
bet ir visą aliejų išpjauti.

I
Paryžiuje buvo sutarta, 

kad Rusijai už “vokiečių 
turtą” Austrijoj bus sumo
kėta grynais pinigais 150 i 
milionų dolerių. Bet kada 
rusai pradėjo reikalavimus 
statyti, tai pasirodė, jog jie 
nori daugiau ir ypač nori 
pasiglemžti visą Austrijos 
aliejų ir dar net neištirtas 
aliejaus atsargas žemėje no-Į 
ri pasilaikyti sau.

Amerika ir Anglija ne
galėjo sutikti, kad Rusija 
plėštų be atodairos Austri
jos ūki ir todėl susitarimo 

i neprieita.
Trumpai sakant, su rusais 

susitarti negalima. Rusija 
! nenori, kad su Austrija bu- 
i tų pasirašyta taikos sutar
tis. nes tada rusai turėtu 
ištraukti savo armijas iš 
Austrijos, iš Vengrijos ir iš 
Rumunijos, kur dabar jie 

. laiko armijas, kad “susisie
kimo kelias su Austrija bu
tų saugus.” Rusija dabar tu
ri užgrobusi Austrijoj visą 

'į “vokiečių turtą.” tai yra ke
lis šimtus dirbtuvių ir jas 
valdo, kaipo “karo grobi.” 

j Turėdami dirbtuves ir ar- 
i miją Austrijoj, rusai nema
to jokio reikalo iš ten trauk
tis, o jei kada ir trauktųsi, 
tai nori iš Austrijos padaly
ti ilgiems metams melžiamą 
karvę.

V. BACEVIČIAUS
NAUJI KURINIAI

KELEIVIS, SO. BOSTON
BALKANUOSE

Paveiksle matyti trijų valstybių rubcžių susikirtimas Bal
kanuose. Jugoslavijos. Rumunijos ir Veugrijos. Prie to 
rubežiaus bolševikų armija manevruoja, grąsina ir gal 
ruošiasi pulti Jugoslaviją, kurios diktatorius Tito nenori 
bučiuoti Stalino kojų. Paveikslo viršuje matytis Jugosla
vijos kareivių būrys. Jei rusai pultų, jugoslavai žada 
juos pasitikti su švinu ir ugnimi.

j Amerikos Lietuva šia proga 
rsavitarpy susipažins ir pasi- 
Į lyš tęsti senosios kartos di
džiuosius darbus. šeštad ie- 

' nio vakare bus didysis ban
kietas, kuriame dalyvaus 
žymių svečių. Sekmadieni 
popiet bus iškilmingos pa
maldos Šv. Patriko Kated
roje
rioje

Kas Savaite
, “Vilnies” reikalams.

Tarp “didvyrės melžėjos”
M___ r„ atėjo žinia, ;r mažavyrio melžėjo dabar

ir, reikia tikėtis, ku-.ka(j Vyriausias Lietuvos D :eįna socfenktynės, kuris jų 
, nors protestantų baž-{ lavinimo Komitetas persi- • na <<avo įsipareigojimą 

nyčioje, gi vakare posėdžių • tvafkęs taupumo ir darbo • ivvkfivs?
salėse jvvks meno ir litera-|sk j a n j um o sumetimais. * *^es eįname lažybų užmeno ir
turos vakaras. Komitetas 
tikisi kongreso meninėje 
programoje sutelkti Ameri
kos ir Lietuvos reprezenta- 

, cinius dainininkus, muzi
kus, poetus, baleto šokėjus, 
liaudies šokių trupę ir bent
vieną chorą.•• • * 1 • 1 •

VLIK’as “Persitvarkė’

Iš Europos

VLIK’o pirmininku ir vyk-'Le;ma pmseiką ir sakome, 
' kad Chicagos melžėjas grei-domojo organo pirmininku, 

išrinktas kun. M. Krupavi
čius, kurs ir anksčiau bu\o 
VLIK’o priešakyje.

čiau savo Įsipareigojimą at
liks. Mat, gauti iš karvės 
3,000 litrų pieno per metus 

Bet Amerikos lietuvių vi-,galima tiktai gerai ją še 
suomenė laukė ne tiek riant, o išmėto, 1S bolševi- 
VLIK’o “persitvarkymo, kuojancių lietuvių 10 tuks-

aras gelbėti kovojančią Lie- . . - . . .tnva ir ^nstinrinti Ampriko« siauri partiniai sumetimai n į ta, n IT? “ Amerikos ... .. . . , . netekti še-, Bimbosklerikalų baimė 
šėlinio “pirmavimo,Lietuvą

ALT ir kongreso rengi - . , -
mo komitetas laukia talkos pavertę n tekat>. 
iš visų kolonijų. Jau dabar!d°, . .
metas paruošti dirva drau-, fa,. *ftie 
gijose atstovams rinkti bei l,#4nv 
siųsti sumanymus tiek dėl
darbotvarkės, tiek dėl veik
los.

lauki- 
Atro-

kad klerikališką kuprą 
tiesti tiktai Ameri

kos lietuvių visuotino kon
greso pasisakymas, jei jis 
bus tartas užtenkamai gar
siai ir “įtikinamai.”

kadangi Pruseikos, 
ir panašus “melžė

jai” žmonių mulkinimo dar
be yra pirmaeiliai stachano 
viečiai pirmūnai, tai jie tu
rėtų lenktynes laimėti. Kas 
nori betinti?

o
Ką Darytų Amerika?

Laisvieji Komunistai

Lietuviu Kongresas

Indija ir Pakistanas

Bendrai atgavusios 
priklausomybę, Indija

i Balkanuose rūgsta ir kve
pia paraku. Rusai neslepia 
savo kariuomenės koncen- 

ne-Įtravimo prie Jugoslavijos 
ir: sienų, kad apsidirbus su 

“kruvinu fašistu,” maršalu 
Tito. Publicistė Dorothy 
Thompson mano, kad toks 
“spaudimas,” koki Rusija 
daro Į Jugoslaviją, turi 
baigtis karu, nes kitokios iš
eities iš susiožiavusio Jugo
slavijos diktatoriaus ginčo 
su Rusijos diktatorių visiš
kai nesimato.

Jau nuo seniau Vakarų f>akistanas, turi neišspręstą 
Vokietijoj veikia nelegali,dn€ dėl Kašmiro provin- 
nepnklausoma komunistųAbi jaunos vakty- 
partija, nesutinkanti su bės sako; “Rašmiras mu-
Maskvos diktatūra ir tero
rizmu. Nuo šių metų pra
džios Berlyne susidarė va
dinamoji “komunistinė 
zicija

NEW YORK (LAIC).— gestijų iš kolonijų veikėjų 
Visuotinojo Amerikos Lie- ir organizacijų, numatoma 
tuvių Kongreso, kuris Įvyks aptarti ir probtematinius 
lapkričio 4-6 dienomis New klausimus. Pavyzdžiui, kai 
Yorke, darbotvarkė bus kurių veikėjų yra siūloma .
Įvairi ir Įspūdinga. Progra- aptarti Pasaulio Lietuvių ristojo tūlas Heme Solc. 
ma bus svarstoma ALT Bendruomenės klausimą ir 
pykdomojo Komiteto pasi- išrinkti amerikiečių atsto* 
tarime su rytinių valstijų vus, arba bent Įgalioti ALT 
veikėjais ir kongreso rengi- tą klausimą pagrindiniai iš- 
mo komisijos nariais. Ji dar studijuoti ir atitinkamai 
bus papildyta, atsižvelgiant veikti. ,

ALT sudėčiai organiniai | Berlyne prancūzų

sų”; o todėl nei derybos, 
nei kariški manevrai, nei 
ketamas pravesti plebisci-

? opo- tas orjnčo nepajėgia baigti. 
Prezidentas

kurios priešaky at
ši į Prezidentas Trumanas 

grupė buvo patiekusi vaka-', praeitą savaitę kreipėsi i 
riečiu komendantams pra- Indi jos Jr Pakistano vyriau- 
šymą leisti Įsteigti viešą ko įSybes, siūlydamas dėti visas t visgi 
munistų partiją ir duoti lei-;pastangas, kad tą skaudų' 
dimą laikraščiui “Rote Fah- ginčą užbaigus. Ir Indija ir 
ne,” Pats H. Solc gvvena ~

Ar

kolonijų pageidavimus.
Kongiesas šaukiamas mu

sų tautos didžiosios nelai
mės metu ir atžymės du mo
mentu: Lietuvių tautos ko
vą už savo nepriklausomo 
valstybingumo ir žmogaus 
teisių atstatymą, ir ameri
kiečių protestą prieš lietu
vių tautos naikinimą, prie- 
vartavimą ir niekinimą. 
Kongreso darbotvarkė grin
džiama šiais dviem pagrin
diniais siekimais. Trečias 
momentas yra—lietuvybės 
ugdymas ir išlaikymas 
Amerikoje.

Po

Šią vasarą kompozitorius 
Vytautas Bacevičius yra pa
rašęs trečią Stygų Kvartetą 
trijų dalių (lietuvių temo
mis) ; piano Suitą penkių 
dalių ir trečią piano koncer
tą su orkestru, trijų dalių, 
kuris yra jo keturioliktas 
simfoninis veikalas.

Birželio mėnesį Paryžiuje “Keleivyje” naudinga yra 
posėdžiavo keturi “didieji”! daryti visokius biznio skel- 
ministeriai. Jų posėdžiai bimus ir pajieskojimus.

PAUKŠTIS KALBA TELEFONU

Gudri papūga, vardu Jellicoc. moka kalbėti telefonu. Jei 
namuose pradeda skambėti telefonas, paukštis prieina 
prie telefono, nuverčia trubelę ir įkišęs galvą sako: “Hei

lo, darling, my name is Jellicoe." Paukštis yra Mrs. May
Matthews nuosavybė. Ixmdone.

t iii
sektoriu- 

spn»s vnkieėin kn-

bus karas, ar ne, tai 
?iuo tarpu yra spėlio

jimas. Niekas nežino, ko
kiomis priemonėmis Stali- 

Pakistanas šiandien turi di-Įnas mano “apsidirbti” su 
dėsnių rūpesčių, kaip Kaš- Balkanų trockistu—kirka Į 
mirą. Pačios ką tik atga-i galvą ar anuotomis? Bet 
vusios laisvę, tos valstybės! nėra jokios abėjonės, kad 
galėtų, rodos, suprasti, kad* Stalinas yra pasiryžęs Jugo-

pasikeitūš, lėKS atitinkamai: ’̂ -----
pakeisti josios Įstatus. Pa-imumstas nuo 19— m.; pa-
?aeits^iaKro^^ijatUdŠ^!5SuvėsI^1imnkas^,S^ Kašmiro gyventojai irgi tu-Įsiuvi jos nepriklausomybę
*us SeitS oatvir«-! Sovietai 1948 m. kJnfiskaĮH teisę pasisakyti, kur jie sulikviduoti. 
nūs, bus renkami ALT na- vo- Be to, pats H. šole bu-: n°p dėtis. Amerikos pre : Kol kas pasaulis dar vis 
riai. Gal būt, kongresas ras!v0 policijos komisaru ir tu-.zidento spaudimas n /koy nežino, ką gi darytų Ame- 
reikalo rinkti nominacijų!^ Sovietuose gerą var^.,^1^^31^ ^ka!įi^a, jei rusų ir Maskvos sa
komąją. Yra sumanymas, Kitas “komunistinės opozi-j i^greiuns to Į telitų armija Įsiveržtų Į Ju-kad kongreso metu butu su cijos” šulas, Juozas Smol-,rtstpykusio gm-goslavij- ? Ar Ameri^ tik- 

' upj .1-------------- Sovwty ?ekto-eo spre„d,m« . otestuot „ <.didiejrdaryto® ir “pastovios komi-Į K3’. ^’ven0
informacijos, poli-!n,uJe, buvęs stambus rasų Spauda sako. 

dento
kad

J'T r!”Tr,aC1J0SJ .^i^McrnėTvaidžiorvaidtidenio Indijai' irfc
..ne, kultūros, spau os. _ 'ninkas šiai cruoei dar nri-1 kistanui vra pradžia naujos k^Asl^kitį 2SŽJ- X f tt & Poetikos' Azijoj

kongreso atidarymo, sudaryti reikalingas komi-įkėjas. ... „i Norvegijos darbininkų
darbo prezidiumo ir komi- sijas; kad kongrese išrinkus! Komunistine opozicija ,unjj„ delegacija nesenai 
sijų (mandatų . ...................... ........................—- i--------------------------- .
spaudos, lietuv 
liucijų ir tt
matoma

ministeriai tiktai taškytųsi 
seilėmis Jungtinių Tautų 
plepalų baloje, ar pasiųstų 
i Balkanus orlaivius ir tan
kus?

Nuo aiškaus atsakymo i 
šitą klausimą gal pareitų ir 
karo ar taikos reikalas Bal- 

Jei Maskva nu- 
kad Amerika neju-

Komunistinė— --- # - issssj^ viviv£,<xvijci lieteliui,--- -  ”
i. politinės, komisijas, tektų nustatyti in paskelbę laisvos komunis- Jankėsi Sovietų Rusijoj. Vė- kanuose
•ybės. rezo-jų priklausomumo klausi-^ partijos programą, ku;:jjau tokj pat deie2racija at-! jaučia. ...... ............ .

.t.) sudarymo, nu- mą. nes komisijos negali nos svarbesnieji punktaryyko j Jungtines Amerikos1 ^ėtų Balkanuose, kelias jai
pakviesti žymius veikti be lėšų ir priklauso Į *vra, sie:T . .. ,___ ._ Į Valstybes. Norvegijos uni- vra atviras puolimui. Bet

atsakingam vyriau-j UJ “A '
kuriuo vra! partija

mumo
Jajam

Laisvoji komunistų! 
vra darbininku or

šio krašto ir Lietuvos vals
tybininkus bei pačių stam- siaiam organui,_____ „ .... . . -
biausių musų organizacijų ALT; galop, kad esamosios!ganizacųa, kovojanti už re- 
atstovus i garbės prezidiu kultūrinės ir spaudos orga- alią, demokratinę federaty- 
ma*. Tai atlikus, seks svei- nizacijos, mokyklų tinklas v£ respubliką;
kinimai ir aukų Įteikimas, ir kongregacijos, gali pagei- 
Po to ALT Vykdomasis Ko- dauti tarpusavio ryšio, bet 
mitetas, Informacijos Cen- ne apjungimo.
tro direktorius ir kitų atsa
kingų organų vadovybės 
padarys pranešimus apie at
liktus ir numatomus vykdy
ti darbus.

Įvairioms kongreso komi
sijoms Įsikinkius Į joms pa
skirtus darbus, didesniu ko-

Bene Įdomiausią kongre 
>o dali sudarys pasiūlymai 
iš vietų ir rezoliucijos, ku
riose atspindės Įvairių ko
misijų atlikti darbai, musų 
visuomenės nutaikos ir pa 
'iivžimai.

(2) Lkp nacionalius rei
kalus stato pirmon vieton. 
Ji reikalauja taikos sutar
ties su Vokietija Įgyvendi
nimo;

(3) Socializmas pirmon 
eilėn Įgyvendinamas nacio
naliniuose rėmuose ir tik po 
to siekiama internacionali
nės jo bazės;

egijo;
jų veikėjai palygino Ame
rikos ir Rusijos gyvenimą ir 
priėjo išvados, kad Rusijos 
darbininkai gyvena daug 
kartų blogiau, negu Ameri
kos darbininkai.

Palyginimą tarp Rusijos 
ir Amerikos darbininku

jei Amerika pasisakytų at
virai už gynimą Jugoslavi
jos nepriklausomybės, tai 
Rusija, dargi rodydama sa
vo tankus, pulti visgi neiš
drįstų.

Vaughan Klausimas
unijistai daro pagal tą, kiek! * m
laiko reikia dirbti Ameri-' ..f‘ezidento Trumano ka- 
koje ir Rusijoje, kad nusi
pirkti tą patį kiekį visokiu

riskas patarėjas ir asmėni- 
nis drau£as> generolas Har- 

daiktų. Pavyzdžiui, Rusi- 7 Vaughan, liudijo sena-

lomjų atstovai darys piane- akcijai yra pagrindinis 
referatai, ku- klausimas ir tos akcijos sek- 
nustatys gai- mingumui būtinoji sąlyga.nusvies

veiklai.

Lėšų sukėlimas politinei . .<4) ^ikaląuja
___ _ laisves žodžio, rasto, sąjun

gų ir susirinkimų;
(5) Partija stoja prieš

jos darbininkai turi dirbti Į1? ..I^H^ianuošinitinių” ty- 
du mėnesiu (400 valandų) nr)eJim? komisijoj. Gene-i__i_ • • a* .J?7’ rolas liyn-moiin Izoz

ne
res veiKiai. ivumatoma pa- Politinei akcijai lėšos suren- .... i. 
kviesti valstybes departa- kam05 tik a lietuvišku dar- P0'1'!"’ . .
mento atsakingą pareigūną binink biCTįerių ir profe-'- <6)Smerkia pilietini karą 
ir kongreso užsienių reika- sionalo—ne iš kitataučių—
ų komisijų atstovus nu- duodamų aukų. Aukų gau- 

urnas ir dydis kongreso 
proga parodys politini pul- 
>ą ir vykstančios kovos su
pratimą musų visuomenėje.

šviesti šio krašto užsienio 
politiką, ypatingai kiek tai 
liečia Vidurio ir Rytų Eu
ropą. ALT yykdomasis Ko
mitetas parinks pranešėją, 
kuris referuos apie lietuvių

diktatūrą, prieš prievartą ir

ir ginkluotųjų sukilimų kur
stymą, atmeta visokių pavi
dalų militarizmą.

Ši programa sudaryta 
1949 m. vasario 5 d. Va
karinių sektorių komendan
tai šios partijos neregistra
vo. Kelioms savaitėms pra
slinkus, tie patys vyrai da
rė pastangų Įregistruoti Ne
priklausomą Darbininkų 
rartiją, bet ir šios partijos 
komendantai neleido. Be 
čia suminėtų komunistų,

kad galėtų įsigyti vyrišką 
siutą, o Amerikoje tokį siu
tą darbininkas gali Įsigyti 
dirbdamas 25 valandas. 
Panašiai yra ir su visokiais 
kitokiais pirkiniais. Todėl 
Rusijos darbininkas skurs
ta, o diktatūra jį peni “nuo
šimčiais,” pažadais ir, jei 
to neužtenka, tai 
bizūną.

Rengimo komitetas nu- 
tautos kovą ir Lietuvos at- statė, kad kongreso pirmąją 
eitį. Tikimasi, kad VLIK’as dieną, lapkričio 4 d. tarp 
bendradarbiaus pranešėją > ir 7:30 vai. vakare, bus 
parenkant. Kitas referatas priėmimas, susipažinimas, 
lies lietuvybės išlaikymą ri vėliau seks meninė pro- 
Amerikoje. frama ir šokiai. Tėvai kvie-

Darbotvarkėje, kuriai dar čiami atvykti su sūnumis ir Vokietijoj veikia trockistu 
laukiama papildymų ir sU- dukterimis—tegul jaunoji' (Nukelta Į 4 pusi.)

“Soclenktynė*

Didvyrė melžėja,

rolas užginčijo, kad jis da
ręs neleistinos Įtakos Į vals
tybės pareigūnus biznierių 
naudai ir nuneigė gandus^ 
kad jis ėmęs dovanas už sa
vo patarnavimus.

Bet spaudoje nesiliauja 
ivainjs priekaištai ir vis 
garsiau keliamas reikalavi-

prideda1??^’ ^3(1 ^n- Vaughan pa- 
! ^įtrauktų is savo vietos. 
Prezidentas Į visus tokius 
reikalavimus atsakė trum-

Stasė
pai “ne.”

Taip klausimas ir stovi.
Skerstonaitė, Lietuvoje isi-Į Tyriųėjimo komisija savo 
pareigojo primelžti iš vie- galutino žodžio nepasakė- 
nos karvės pieno per metas jei jos galutinas raportas 
visus tns tukstančias litru,1 apkaltins prezidento pata- 
0 isiparei- rėją, Ūda ir paties prezi-
gojo išmelžti iš lietuvių bol-, dento užtarimas jo vietos 
ševikų Amerikoje 10,000 neišgelbės.
dolerių bolševikų laikraščio1 __J D

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chieagoje
Chicagos lietuviai Romos romas skriaudas ir prašyti 

katalikai pusėtinai didžiuo- jo užtarimo, prašyti paskir 
jasi su Stasiu Pieža. Kas ti maldos dieną už skriau- 
jis? Jis yra Katalikų Fede- džiamą Lietuvą, prašyti po- 
racijos prezidentas. Jis piežiaus patarpininkauti iš- 
taipgi yra Chicagos anglis- rišime ginčų tarp lietuvių ir 
ko dienraščio “Herald- lenkų. Nieko panašaus kun. 
American” štabo narys.1 A. Briszko ten nepadarė. O
Kaipo romietis jis yra arti- nepadarė dėlto, kad apie 
mas Chicagos arkidiocezi- teisingumą popiežius kalba 
jos vadovybei. Todėl kai tik tada, kai diplomatiniai 
Chicagos kardinolas Stritch sumetimai leidžia, 
vyko Romon pas popiežiuj |jįkdiant tą ,.eikal, fbi. 
ta‘ palydovų tarpe buvo ir j ,ietuv£ u isi.
Stasys lieza. Ta proga jis f kai aįuom^ klcbv. 
ir pasirodė su savo ižmany- k’un Bvbzk() buv0 
mu. Buvo taip:

VYKSTA VADOVAUTI ARMOAI

GeneroJa* Thomas T. Handy, lydimas save žmones ir duk
ters. vyksta į Vokietija, kurs jis vadovaus amerikiečiu 
ginkluotoms pajėgoms. Gen. T. T. Handy Vokietijoj už
ims generolo l.ueius D. Clay vietą.

KAS SKAITO. PAPO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

SSB Pittsburgho Padangėje
sergančių džiova ir kitomis . —— .. . .
ligomis, o taip pat musų Lietuvybe* Palaikymas Tar- j Kolumbo Vyčių orgamzaci- 
tauios ateičiai—vaikučiams pe Amerikos Lietuvių j jon, arba į kitokią kokią pa- 

ludijuojamSam jauni- N . . ei..dėti!?aĮ>4 »' tada pas juos bent
I . INe., aHL ien.ka s“ 4eL1 j kokis lietuviškas jausmas

Alinu Detroito visuomenė Amerikos lietuvių kunigų!dingsta ant visados. Tada
Aiuų uetiouo . pasigynma buk |ie esą di-l:lln< varmai p-alėsi itrauktivisada buvo duosm ir visa- *.-.*< -p - • ' valgiai galeli niaukti

da <uurato vaidus musu .f u ?. tarpe Ame- } bet kokią lietuvišką org»-
rikos lietuvių lietuvybės pa- įizaciją n<$rs ji butų ir ka

talikiška.
Toks lietuvybės nykimas 

parapijonų tarpe dažniau-

ir
mui.

pakviestas maldą atkalbėti 
Romoj popiežius buvo su i atidarant Vasario šešiolik- 

teikęs Amerikos laikraščių tosios minėjimą. Jis mel- 
reporteriams audienciją.!dėsi apie pašę valandos. 
Pieža buvo tarpe tų repor- Malda buvo labai patriotiš- 
terių. Popiežius sutiko, kad ka. Publika manė, kad 
reporteriai duotų jam klau-i kun. Briszko po tokios pat- 
simus ir jis sutiko atšaki- riotingos maldos aukos įpe
nėti. Ta proga galėjo nau- (tuvos reikalams bent šimti- 
dotis ir Pieža ir jis ja nau-,nę. O neaukojo nė cento, 
dojosi. Buvo puiki proga Pravartu čia priminti, kad 
iškelti Lietuvos klausimą kun. Briszko yra vienas iš 
prieš viso pasaulio akis. Bu- turtingiausių Amerikos lie- 
vo proga pralaužti pasaulio tuvių. Turtus jis sudėjo ne 
tylos suokalbį prieš Baltijos vien sakramentus dalinda 
tautas. Buvo proga papra , mas ir Kristau mokslą apie 
syti popiežių pasmerkti so- turtų atsižadėjimą skelbda- 
vietinės Rusijos baisų lietu- mas, bet kartu ir real esate 
vių persekiojimą, baltų de- bizni varydamas, 
portacįjas į Sibirą, privers-Į —o—
tino darbo stovyklas, drau-; Piknikinis sezonas Chi

brolių vargstančių nesvetin- iaik‘ i :\tnvvhės irtlai- tjoj Vokietijoj. Daug ju iš- aik>rae-. Uetmyftes patai » J. v osieiijoj. » k\ nio klausimais dažnai
.emigravo ir < ar nemažai is-,^ . “Keleivy” DaraMlonu talw „azmau-
enu;..-»s, bet dalia negales kore<nun.i,.nt’:bwe į; Chiea- P.a,.aP*Jon^ tai P* oazniau 
irilil ti' š-titniii ir •įlkaniiin * oie n<". k . šiai vra matomas mažesnėse .palikti šaltųjų n gos, todėl norisi tuo pačiu didesnėse lietuviškose ko-ifeTt iTa‘ kla idi,m parašyti ši“ta.J' tU
BALI; o 76 skyrius su šiuo . g ',>ittsf,urgho.
kreipiasi į visus Detroito; dažnai* tenka skaitvti - - - - . - -»eros valios lietuvius remti , -a tenka skaityti nes gražesnes, tai jos pa-
«i kilnu darba Kas au- [įuk,aiCl.uose ir Įnrdeti kai- snma ir lietuvių katalikų 
7- kunti namą. .u rfujbant ajHe aUganti jaunimą priaugančia kaita. Tada to
komis, kas su darbu. Visi • - - ,idėiim« Hetiiviškoiė f - , K ~i talka visi i didiįi žygi—i; - a.ukl,eJn?3 nętuv^kojc kie lietuviai nedaug ką dau-
»p | • . . ■ * .*i dvasioje, kuti'darhą mono-, orįaii žino anie lietuvybe ne-Tag Dav, kuri įvyks rugse- noi:yn(.:.. i^fnviiki knni.r-ii apie lietuvyoę nein 9j a Atsiminkime knd į)onz^l°Ja uetuvisKi kunigai. uu JU diedukai prieš daugėjo _4 d. Atsiminkime, Ka • jį k nivkur neteko,]; nietu atvykdami i šia :ali 
nuo jūsų prisidėjimo pne . it .- - iuhlvuklimo! i? • “ iy i f 4i *, ;.;n d irbo nrikbnisvs rink- , J!J,e Ib-UlVlskumo, Kai JU Uas paklausdavo:t i •, r r° arbo’. Pr.,kau*-‘ r,nK dvasia tu motinu ir tėvu,! “Kokios tautos?” Tai sako-ky pikniko programa paro- tą ir jo kultūrų ir su liau , liavos pasisekimu.*. :kurie nui pat savo atvyki- Jn , sLkvdavS’ka 1 -'kaf.H

Čikagos Hetuv4ųnu.j”p"i- menu susipazum. Rinkliavai organizuoti rr.m0 g kaim0 , k.u
deda naują gadynę. Turė
sime ir dramatinių ir kome-! 
dinin vaidinimų. Turėsime 
gražios muzikos ir puikių 
dainų.

Patriotas.

lonijose, nes airišių bažny
čios ir mokyklos yra dides-

išlaši pasikviesdami tai- V VHionas «150 (•onvoivl/loli ,.ilasi “ tai ui,, yra ir SH
n ir bostoniečius. ; tek WA. 2o(k>7; Helen'
parodos atidarymas ivvks Rauby. 16926 Pinehurst.||)r,aUgdnUU FLORIDOJ PO URAGANO

kon
Parodos atidarvmas ivvks Rauby,

rugsėjo (September) 11 d., UN. 1-1072: A. Dainius,Į Kur namuose yra šiokio
(3 vai. popiet. Bus kalbos. 13516 Mendota, WE. 4- tokio lietuviškumo, ten ir Musu draugas Braze rašo

..r i .• i. • 'dainos, tautiniai šokiai ir 3075; Mns. M. Kučinskienė,'priaugantis jaunimas yra:jš Floridos:
Keleivio ilgametis Skai L-;*V-oc -ynl-m. 9OOQ l-Yiibbm'd TA lietnviške<ni< liet iei nti-l sstt.„______ __ : _ :__

BROOKLYN, N. Y.

Laiko nedaug iki rinklia-' vra šiek tėjo: audra tenai nugriovėtavo. Butų buvę labai Įdo- met Chicagoj nė vienas pik- tarimais, ir” padeda surasti -TV1?-!”0 dar. k ---------  -- ------- utriami*, paueua .ura.u jant dėl musų tautos geibu- vos dienos (Tag Day), to-
Aš sušelntniu tremtiniu vao_Jr egzistencijos. Į dėl registracija rinkėju

. : uelptuių tremtinių t0 Brocktono Lietu-, nradedama iau dabar
ip,^ytas_ reiškiu nuoširdžią vių Bakūžė atlieka ir pro-J Ariami visi. Musu obal-

mu, ką popiežius į visa tai nikas dėl blogo oro nenu- darbą, 
butų atsakęs. Na, o kaip kentėjo. Tik rugpiutinis di- 
čia Pieža pasirodė? Nagi puku piknikas, Įvykęs rug-

pasake, 97 d biuA utiiirliirAi lYtlll ĮJ1LIVIA7 Ad • V»., vut\7 ---------------jis popiežiui
šiemet sueina 40 metų kai (pavojuje. Mat apie septin- 
isteigtas “Draugas” ir pra-Į tą valandą vakare užėjo pu
sė, kad popiežius ta proga'sėtinai smarkus lietus su 
suteiktų “Draugui” savo pa-! perkūnija. Bet piknikieriai 
laiminimą. Palaiminimas tada jau buvo suvažiavę Į 
popiežiui nieko nekainuoj’a parką. Ten pastogės buvo j 
ir jj teikdamas “Draugui”,užtektinai ir niekas nesušla-.Socialdemokratų 
niekam ant “komo” neuž- po. Be to, tas lietus ir at- j Suiirinkimas

paoėką žvingiiui ir StepO- ’ 
navičiams ir kartu

tiek ir išimčių, bet labai 
mažai. Dauguma musų lie
tuviškų kunigų yra daugiau 
susirūpinę bažnyčios ir ti-įL=Į2 _i ;i--- * l_ i_ i:_

lips. Tai ir pažadėjo tą vėsės oras prisidėjo prie at- 
padaryti. Tai ve, Piežos likimo ir gėrėjimosi progra- 
nuopelnas tokia svarbia ma. O programa buvo tik- 
proga. Lėkė kaip sakalas, rai pasigrožėtina. Susitlė- 
nutupė kaip vabalas. Pieža jo iš daugelio dalių, su per- 
čia pasirodė, kaip tas vyras, traukomis šokiams. Vienas 
kurs gyrėsi dirbąs universi- iš Įdomiausiu ir publikai la
fete, o paklaustas, ką jis blausiai patikusių dalių bu- 
ten veikia, atsakė, kad esąs vo pasirodymas ant estra- 
dženitorius. ... j dos Hitlerio, Stalino ir Dė-

Tiesa, nereikia dėl to vi- dės Šamo. Iš pradžios pa
są kaltę versti ant Piežos. sirodė tik Hitleris ir Stali- 
Jis turėjo skaitytis ne vien nas. Juodu sucementavo 
su savaisiais federantals o! draugystę, pasibučiavo. Po 
su popiežiaus politika. O, to pradėio pyktis ir ėmė 
popiežinė politika yra to-, muštis. Stalinas neatsilai- 
kia, kad nutylėti apie daro- kė. Pasirodė Dėdė Šamas 
mas skriaudas mažesnei ir pergalę pakreipė i kitą 
tautai,' iei kalbėjimas apie pusę. Liko Stalinas ir Dė
tai galėtų nepatikti kuriam dė Šamas. Tai Dėdė Šamas 
nors iš pasaulio galiūnų. Į pagaliau pagrūmojo Stali- 

Šiek tiek anksčiau pas po- nui, kad bus ir jam tas pat, 
piežiu lankėsi Chicagos lie- ką Hitleris gavo, jei nesi- 
tuvių‘ klebonas kun. A. elgs prideramai. Scena bu- 
Briszko, dabar jau pralotas, vo tokia, kad ji buvo verta 
Jis tokią pat progą turėjo pakartoti visur, kad ir kitų 
priminti popiežiui apie dau- kolonijų lietuviai pamatytų, 
geriopas lietuvių tautai da- Apskritai imant, šio dipu-

irti^ nrXnlpaga.n^ ne? vraisfe: rinkėju, rinkėjų ir dar>^im» F«a^ynra, Kaip ne-
ir toliau nepaimti Sllmė’larko.ma ir s?;eti™" kartą rinkėju! Todėl visi į tu'.v*tes reikalais todėl tas 
n tonau nepaiuzti aameitauclu kune apsi anko' nrašomi tuoiau užrireiri-s-1 Pats -vra ,r su didžiuma pa-
darbe ir padėti tremti-. Brocktono narodoip Todėl P n-f- k 'rapiionuniams kiek išgalė*; leidžia f?,och.iono paioooje. i oneit truoti, nenutraukti iki pas ijiniu Gali.iM tuviams yra geriausia; kutinės dienos. Kas negalės1 Kai Priklausai j 

proga pasirodyti. Ta.progą paaukoti visos dienos, o tik 
i išnaudokime paskolindami. ke]ias valandas, vistiek pra- 
iį eksponatų Bakūžės parodai, | ;.omj registruotis, nes cen-Susirinkimas

Rugsėjo 9 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių • Atletų 
Klubo patalpose, 168 Mar- 
cy Avė.. Brooklyne, šaukia
mas LSS 19 kuopos narių 
susirinkimas.

Šiame susirinkime daly
vaus žvmus socialdemokra
tų veikėjai atvykusieji ne
senai iš Europos, todėl kvie
čiame visus kuopos narius 
i susirinkimą ateiti ir nesi- 
vėluoti.

Sekr. Ant. Mačionis.I
Iš Vokietijos j Brooklyną 

atvyko rašytojas, aktorius 
Antanas Škėma ir žymus 
socialdemokratinio jaunimo 
veikėjai L. Garliauskaitė ir 
L. Gabė.

—Kr.

BROCKTON, MASS.

Visi į Lietuvių Bakūžę

gerų pa -J

daug namų, išlaužė me
džius, išardė gatves. Nuos
toliai siekia $40,000,000. 
Dabar Floridoj vėl ramu, 
šilta, oras puikus.”

MUŠTUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

sitinka laidotuvėse ar ko
nes šiuo laiku ypatingai į tas prie”cento. 'doleris prie ;ki2se pramogose ir kalbasi 
svarbu musu tautos vardo; dolerio, sudaro šimtus jr apie savo sūnūs ir dukteris, 

jr populiarini-1 tūkstančius dolerių.
Pagal žemiau paduotus

rapijonų, ..moterų ir Vyrų.i . .Lietuvių Kalbos Vadovas yra 
pasikalbėjimų, kada jie su-; spausdinamas skubos keliu B»e-

garsinimas 
mas.

Turintieji eksponatų pra
šomi juos pasiūlyti Dr. Al
girdui Vaitkui, kuris yra Ba
kūžės pirmininkas. Jo ad
resas: 649 No. Main Street, 
Brockton, Mass., tel. 4140- 
W. Jis pasirūpins, kad eks
ponatai butų paimti paro
don iš iusų namų. Tad i 
talką, visi kas tik gali.

Tad visi rugsėjo 11 d. i 
Brocktoną, j Lietuvišką Ba
kūžę (Brockton Fair), Bel- 
mont gatvėje, čia be dva
sinio maisto, bus ir reikalin
go, lietuvišku budu paga
minto maisto, musų kunui 
pastiprinti po dienos nuo
vargio.

Bakūžės Narys.

DETROIT, MICH.

tai dažnai tenka girdėti 
klausiant, ar ju duktė ište-

adresus, registracija vykdo-Į e^.°’ ar^.s.UIJus vede, ar jau 
ma visa diena: Mrs. E. Pau-Kun Pasi,ipkę suziedotinius
ražas. 17403 Quincv Avė., 
Detroit 21, tel. UN. 2-3298:

, Mrs. M. Kučinskienė. 2008 
Hubbard, Detroit 9, TA. 5^ 
0234; Mr. J. Pilka. 2252— 
24th St., Detroit 16, TA. 5-
8442.

ir pan. Bet niekad neten
ka girdėti kad klaustų “al
su lietuviu,” bet pirmiau
siai klausia “ar katalikas?” 
Atsakymų girdisi visokių, 
dažniausiai “katalikas.” Jei 
katalikas tai dėkui Dievui. 
Pasirodo, kad geni parapi-

lefeldo spaustuvėj, Vokietijoj. 
Si knyga turės daugiau kaip

700 puslapių, o kainuos tik 
$2.50. Užsiprenumeruoti ją ga
lima žemiau nurodytu adresu. 
Su užsakymu reikia prisiųsti ir 
pinigus. Adresas:

> * J *
Juozas Audėnas.

11 Townsend Street. 
Boston-Roxhury, Mass.

(52)

Detroito BALF’o 76 Sk. , jonų katalikų tėvų ir moti- 
Vicšosios Rinki. Komitetas.! nų didžiausias rupesnis yra, 

kad jų sūnus ir dukterys su-
Musų tėvų kraštas Lietu 

va buvo ir bus laisva. Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jo- 
vykdomas Vajus. Paremki 
tautieti, tad jos darbus!

SIUNTINIAI Į EUROPĄ

situoktų su katalikais, o lie 
tuvybės klausimas pas juos 
tai yra antros eilės arba 
pats paskutinis.

Dažnai pasitaiko, kad pri
augantis lietuviškas jauni
mas, kuris nuo pat lopšio 
iki subrendimo yra auklėja
mas katalikiškoje dvasioje, 
Įsijungia Į didesni Ameri-

ŽODYNAS
Angliškai * Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliška.** 
A. LAIJO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS S14.M. 

Pinigus siųskit su užsakymo:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:

Demokratinio Socializmo Pradai........50c.
Tavo Kelias Į Socializmą .......................  25c.
Dėl Laisvos Lietuvos ................................  25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ................ $1.00
Socialdemokratija ir Komunizmas ....... 20c.
Jaunasis Socialdemokratas ................... 10c.

Norintieji įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
į musų ofisą ar rašykite:

KELEIVIS
636 Broa<lway, So. Boston 27, Mom.

kos katalikišką veikimą; $250,000 Lietuvai vaduo- 
mergaitės yra įtraukiamos ti nebus didelė suma. jei 
Amerikos katalikų dukterų!Tu, Tautieti, prisidėsi savo 
organizaci jon, berniukai gera auka!

Lietuviams Remti Draugija 
siunčia Europon lietuviams 
tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 
kavimas ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

Už $7.56:

Kaip kitais metais, taip 
ir šiemet Brocktono IJetu-
vių Bakūžė ruošia didelę* Birželio 23 d. Detroite 
lietuviškos tautodailės pa- BALF’o 76 skyrius sušaukė 
rodą. Paroda Įvyks Brock- masinį susirinkimą aptarti 
tono Lietuvių Bakūžėje nuo Privedimą Detroito mieste
rugsėjo 11 d. iki 17 d., va-^ priemiesčiuose viešos į 2 sv lavO5 , sv sviesU<, ST. piP. 
dinas, tęsis visa savaite to- rinkliavos gatvėse. Apsvars-i n« mitulių. «<• «▼. arbatos, i kvorta 
dėl turės galimybę ją ap* cius klausimą pi įeitu Piiei^v. tauku, i kenukas k<>n«i#n*u«>e> 
lankyti kiekvienas. Aplan-! vieningos nuomonės, kad į p*"* ir -
kęs, pamatys daug gražiu Je* bus gautas iš valdžios , . 1 z ’ : ..n . w
dalykėlių, kūnais bus pa-! leidimas, rudeni tokią vie- 
puošta Lietuvių Bakūžė, nes šą rinkliavą gatvėse praves- 
daugybė eksponatų gauta lI-
parodai iš tremtinių, kurie . Praktika parodė, kad vie- 2 reikia priausti deki
JUOS atsivežė atvykdami JOSIOS rinkliavos gatvėse »rba money orderį ir aiškiai nurody
A.. •« . • - * a a wa ti A I ta arimai]*. Ii

Rugsėjo 24 Tag Day

pieno milteliu, ’į.sv. arbatos. 1 kvo»- 
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, l!ė sv. sausos 
dešros, l kenas kondensuoto pieno ir

Amerikon. Aplankęs paro- duoda gražius rezi.ltatus.|
ną lietuvis prisimins savo žinoma, kad atsiekti gerus ;»•« >»n» jjj nebūtų jraiim* nunxiy- 
vnikvstA mmoloa rp7.nltntii« roiknlinora taT. asn”',?iu'

LENGVAS RUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVAMS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuyėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir lt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

• • •



KELEIVIS, SO. BOSTONKetvirti

Vermonto Farmose
X

trejetos dienų atvyko Ver*. 
niontan, kur nusipirkęs ap* 
leistą dvarą, aprodė savo1 
tremtiniams ir sakė, tai čia'

WESTFORD. Vt., 
mond LaCasse sodvbon

ką bosas apie ji mano ir, ai ' jus vieta. Gyvenk, kaip no-! Ray- ‘J» čia bus kada nors nau- ,.f ir daryk, kaip nori—pats 
n at- dingas? Pasitarus su ūki- pilnas gaspadorius ir ant

VHkavišk“3''ūkininko N at^kN^'tiS-
i niams i Vermontą. Ta pro*radom namie, jo vaikučiai m°kt, bent dalinai, supras

irgi susirgo, išvykęs pas 
daktarą. Užklausus, kuomi 
jiems galėtum padėti, pir
mas jų pageidavimas, tai ar 
nebūt galima juos perkelti

anglų kalbą. ..... ga noriu pasinaudoti ir su-vertas, sutiS A

mokėt $10 į savaitę už dve- d'į> • ^*MlJ
jų savaičių pakels du dole- * H farma

mvliu. Jos tėveliai taipgi 11 V . N. J. Žmonės, kaip šeima,ten pat atvyksta ir jiedu vertingumas Pau,ys yra labai malįnųsPir nuo_
trokšta buti arčiau pne sa-; Ta^^fin^nlliškė^teš di- širdųs’ mus labai nuošir' 
vųiu. Lalu P džiai Priėmė ir mes gyveno-

Jiems paaiškinta, kad la*’^..^onso nuHminnua>. .. Ret.
bai sunku gaut vietą su ma- Pa>1.ta h? u virtadieni atvežė j Vermon-
žu kūdikiu, šičia vos-ne-vos J1™’. b’ie Bennington. Ūkis
iprašėm tik kelios dienos Pinka> J^0 >Ui k vra apie 20 mylių nuo mies-
Sm atgal ir todėl viskas nę-i^^ast enabes bet Al- Rfgkai Neįrengtas, 
paruošta, kambariai neį- • ... * • nėra elektros, nėra van-
rengti, nėr rakandų ir tt. ' •. , 11 zeP? k~ P . ‘ ia dens, namas yra visiškai’ išslydo—ve as jau visai ne- • >ail<y

Nr. 36, Rugsėjo 7, 1949
PARYŽIUS MINI “IŠLAISVINIMĄ

Paryžius minėjo penkių metu išlaisvinimo sukaktuves iš 
nacių okupacijos. Kariškas paradas užbaigė triukšmingą 
minėjimą ir paveiksle matyti, kaip tankai traukia garsią
ja Paryžiaus gatve “Eliziejaus Laukais.”

MARGUMYNAI
Alfonsas labai susirupi

nęs dėl stokos darbo, jam 
iš viso atrodo, kad jis čia 
nereikalingas, tik bėda už

genąs,
darbo

todėl reikia daug 
padėti kol viską nėra galo. Jei taip toliau 

eis, tai rusai turės giįžti j
reikalingas.

Gaspadorius sakė io ne- • r, ....... _ _ ___ _ __ ___
ėmęs .dėlto. kad ten labai t1,!?85’klodas ^suSSekim^ ’l - Prapcuziją ir Angliją ski- cariZmą, nes visi tie didieji 
šlapia, .o Alfonsas dar ne- -.« ’ t nahnvomp ’! ria juros juostą, kun vieno* jį,.adimai, apje kuriuos pa

kaita geriems žmonėms, turi guminiu batu. 18 mylių Saulis nieko'
Paaiškinom. kad dėlto ne- supirkti reikalingi drabu- -*’• HirhHJĮ?,f* I platumo. Tiek platumo ju- praryti carų laikais.

—Nu, vot, Maike, mudu rėk, kaip toli Japonija nuo, sirupintų, ant ūkio darbai žiai ir laukęs mus atvvks- v Arrnn *jtb ra tun įs Cap Gns Nez (Pil-, ---------
ir vėl susitinkam. Amerikos. Ne 3,000 viors* niekad nebaigiami ir gas-; tant abelnam pasitarimui. np<rab- ___ ‘ . kosios Nosies Iskisulis)

—Ar tėvas jau nepyksti? tų, ale apie 10,000 mylių, padorius jau visiems savo; Alfonsas sužinojęs 
—Perėjo zlastis, Maike. O vistiek Amerika japonus ' ’ '*= '"*J '

Apsimislinau, kad nesveika sumušė. Ir dar tuo pačiu
žmogui perdaug pykti. At- laiku padėjo Rusijai nuo 
simenu, kai služijau pas rus- vokiečių gintis, 
k j vaiske, tai musų rotoj —Vadinasi, tėvas esi lin- 
buvo toks patpeibelis, ką kęs manyti, kad Titas gal- 
baisiai pykdavo. Syki jis lėtų Staliną sumušti? 
būdamas piktas skuto barz* —Negali žinot, Maike. 
dą, ir kai pamatė zerkole Su vaina gali but visaip, 
savo snuki, tai taip ir davė Gazietos rašo, kad Ameri- 
kumščiu Į zerkolą. Išgrūdo ka jau siunčia Titui plieno 
visą stiklą ir ranką susiko- fabriką, kur bus liejamos 
liečijo. O vieno apycieriaus anuotos ir statomi tankai, 
moteris iš didelio piktumo O jeigu Amerika Titą pa- 
pati sau kaili išpėrė. Vadi- rems, tai aš galiu bečyt iš 
naši, perdaug pykti neužsi- kvortos geriausio šnapso, 
moka. ' kad Stalinui bus taip, kaip

—Aš jau nesykį tėvui sa- Hitleriui buvo. 
kiau, kad išmintingas žmo-' —Jeigu tėvas šitaip ma
gus neturėtų pykti. nai, tai išeina, kad Stalinas

—Na, tai ka*ip tu rokuoji veda pavojingą sau politi* ; 
apie Staliną, Maike, ar jis ką. Kitaip pasakius, neko-' 
išmintingas, ar ne? kia jo išmintis.

Kanalo Plaukikai

Buvo Daug Nojaus Arkųnegali mums maisto prista* Prancuzi/oj \ Dover, Ang-! 
ka tyti, nes perdaug toli nuo Hj0J- * , Biblijos pasakos apie vi-

Arrou-, get tą palyginus, siaurą suotiną tvaną ir Nojaus ar- 
u mus klausia, juros juostą perplaukti yra ką nėra žydų ismislas, bet 

mai naienKinias . . - , , . - patinka jo ūkis jabai sun^u įr kiekvienas tokie padavimai yra žino-
Gi sumanus darbštumas ■‘ Pr°8? *'am * 'V T gu perplaukime yra didelė ži- mi ir kitoms senovės laikų
sirodė tame, kad ka tik p-nia yra miške, kur ištisą dieną ^del taip xra. gautom. ^ai^ktai^pa

nematyt,; Atsakymas yra tas. kad nonijos 1 
yra nėr-! Kanalo vanduo yra veik vi- pag;į Babilionijos da_.

vaizda Ūkininkas tai oa- iT'“ -~i •• čia gy- sada labai audnngas. s į dievai davė žmonėms
matės uaieiiė ' ToSI vv- kl?'Jse- k? ""“'C' Mr’ Ąnwwmth sa- plačių jurų į siaurą kanalą žinotj kad b baisug >u

nereiks stumdyti ra<dn- no™ Pramins. Pa- kosi žiemos buku mus pa- veržiasi vanduo keliomis tus jr b apsemta. •įTir pr^rėt^n’e darbo! betAalS??,^onės pasidirbo dideli lai-
■Iirs tvote •žiann. Lroc rniL'ia rla- JM? į/<XVO rtilivr, nac t virvių v*c*

ryti.”
Netiksliai rekorduose ar- gaspa(jįnė. noma, pasiliekame neramio-'kas per toki vandeni iš kar- DOra~ir~ dar"

žymėta kad Alfonsas šefe- Pradėjau aiškinti ir įsi-. je padėtyje ir pasiduodame to patenka i labai šaltą ju- Sė visokiu amarinS 
ns ir todėl bu\o taip sunku klampojau. Pamačiau, kad likimui. Ateitis parodys rii gilumų vandeni ir turi tu ypms,* nj!
jj ipiasjt pa? faimenus. rjaoral mano rpcputiis knmis- kac huc tnKan Firtsronrvlrifn i visa laika kovoti nrieš susi- -P , . “ . J

pasu

J V * * VV ** V* * , __ . . w UlVllUj lliVVVlU V J 1 i CA _
žmogum ant svieto, o betgi nukoroti, tam visų pirma jFaPežero ran- dėja ir tegu juodvi verda 1,eI 
jisai piktas kaip bulius. Iš* sumaišo razumą. Žiūrint iš Herbert Peel sodyba, kopūstus, daro dešras, kepa .’ 0 Kur
oofirlo no rronorri- f m c nncoc foi vaina farn ClH HtVVKO AlfOnSHS KUCHS. ?>• lirkf ivr-i a-nnc! 131 .

paties Dievo mei 
gi jus esate, Ja

šaudė ne tiktai savo genero- tos pusės, tai vaina tarp Čia atvyko Alfonsas Kučas, biynus jr kitus lietuviam; 
lūs, kurie nenorėjo jo klau- Stalino ir Tito butų ge- . m., pavienis. Ūkininkas skanius valgius gamina. Aš' Antrą savaitę aš ieškau, 
syti, ale nori dar likviduotiI ras daiktas. Jeigu Maskva saukėsi mus atvykti, nes »uriu jr taip perdaug viso-j rr randu ’r nežinau kur jis 
ir Jugoslavijos Titą, tokį bus sudaužyta, tai tada iri Alfonsas nė žodžio nesukai- j.j„ troh>eliu. !* la* Ant voko antspauda
pat bolševiką ir maršalą. Fadleckis turės su savo ko- °a an?bskai. Kučas paeina .—a
, . . —z ------- nuo Panevėžio, Kalvelių

kaimo.
Brolį Kučą radome visai

kaip ir jis pats. į misarais bėgti iš Lietuvos.
—O kaip tėvui išrodo, ar *

StaHnas elgiasi išmintin
gai?

—Čia, Maike. sunkus 
klausimas. Pereitą nedėl- 
dienį musų Sčeslyvos Smer- 
ties Susaidė turėjo dibatus 
apie Stalino susikirtimą su 
Titu. Klausimas buvo pa
statytas taip: ar bus tarp jų 
vaina, ar ne? O jei bus, 
tai katras katrą nuvajavos? 
Išgėrėm bačkutę alaus ir 
vistiek nepriėjom prie tol* 
ko. Musų maršalka rokuo- 
ja, kad Stalinas Titą su
plieks, ba turi daugiau vais- 
ko: ale musų čermonas 
mislina kitaip. Sako, vais- 
ko daugumas gali but kaip 
tik Stalino pralaimėjimas, 
ba kuo daugiau pas jį vais- 
ko. tuo daugiau ir utėlių. O 
kai utėlės vaiską užpuola, 
tai jau gudbai. Ir aš galiu 
pasviečyt, Maike, kad tas 
yra tikra teisybė. Kai aš 
služijau vaiske, tada ruskis 
turėjo vainą su japonais. 
Ruskis turėjo trissyk dau
giau vaisko negu japonas,

—O kaip tėvas manai, 
kur jis galėtų bėgti?

—To tai aš nežinau, Mai
ke. Gal Bimba priimtų pas 
save ant burdo? Bet kam 
čia mums klapatytis apie 
tai. Tegul sau bėga kur no
ri. O jeigu jau nebus kur 
bėgti, tai Lietuvos žmonės 
suras jam tinkamą pleisą. 
Jes, Maike, vaina butų ge
ras daiktas. Lietuvoje ga 
lėtu susidaryti kunigų val
džia ir po visą kraštą skam
bėtų bažnyčių varpai.

—Bet kaip butų, jeigu 
taip neišeitų, kaip tėvas 
galvoji?

—Na, jeigu taip neišei
tų, tai turėtume nors fonių, 
žiūrėdami, kaip bulšiai lupa 
vieni kitus. Jes, Maike, 
juoktųsi ne tik žmonės, bet 
ir varnos kvatotų.

Balsas Cirio’e 

Pora savaičių atgal turė-

yra.
užspausta “Manchester, 
Vt.,’’ kuris randasi už 50 
mylių nuo Burlingtono, gi 
i Benningtoną nuo mus virš

nusiminusį, kadangi kalbos jo atvykti Pranas Java* su! 100 mylių, adreso čia nėra 
visiškai nesupranta, tai nors žmona* bet nieko nesigirdi, į pažymėta,* tad ir pasilieka 
darbų čia vra galybė, bet neatvyko. Pradėjom ieškot,. sukis girioje. Pranai, kur 
vargšas nežino nuo ko pra- radom sliedą, bet Prano dar!tu randiesi!!
dėt, ką veikt ir jam atrodo neradom. Prie laivo pasi 
čia visai jis nereikalingas, tiko jį busimas bosą-, kuris 
Prie to jis perdaug lėto bu- gyvena Englevvood. N. J., 
do. ir vietoj vykti į Vermontą

Didžiausias jo noras bu- jis nusigabeno savo tremti- 
vo sužinot, kokia jo ateitis, nius pas save į namus. Už

A. Jenkins.

LAISVIEJI KOMUNISTAI

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių, 

ale vainą vistiek pralaimė- “Kaip Tapti Suvienytų Val- 
jo, ba tas jo vaiskas buvo'stijų Piliečiu?”, kur yra aiš- 
tikras utėlvnas. Ruskiai tei-;kiai išguldyti pilietybės įs- 
sinasi, kad Mandžurija tatymai su reikalingais klau 
jiems buvo perdaug toli, 3,- simais ir atsakymais. Kaina 
000 viorstų reikėjo treinais 25 centai. Kreiptis į 
važiuoti, tai sunku buvo vis- “KELEIVIS”
ko privežti. Bet tai netikęs 636 Broadwav, 
pasiteisinimas, Maike. Žiu- So. Boston 27, Mass.

MOTERYS DIPLOMATES WASHINGTONE

Valstybės departamentas vis daugiau moterų įtraukia į 
diplomatinę tarnybą. Paveiksle matyti dvi aukštos vals
tybės departamento pareigūnės, Margaret Joy Tibbets 
(kairėj) ir Dorothy Fosdick jos a|>i užima svarbias vie
tas tame departamente.

(Atkelta iš 2 pusi.) 
gntpės, jų čia priskaitoma 
net 34 štukos. Trockistai 
bando sudaryti vadinamąjį! 
IV Internacionalą, žodžiu, 
komunistuose eina rūgimas.

Kadangi Sovietų sekto
riuje gyvenantieji “laisvieji 
komunistai” dar neatsidurė 
Stalino kalėjimuose, spėlio
ji ma, kad tai yra NKVD 

meškerė, kurios pagalba 
bandoma išaiškinti visus 
‘uos, kurie atgulėjo savo šo
nus Stalino saulėje. Pado
rus vokiečiai komunistai, 
savo akimis pamatę mask- 
;?n’° barbarizmo praktiką, 
imtais bėga į Vakarus arba 
bando sudaryti legalią opo- 
ziei’ą mongoliškam staliniz
mui. Laikas butų ir lietu
viškiems maskviniams pa-(
galvoti, kur jie stovi ir ką' • __ • • *Jie remia!

Butautas.

Biznieriams 
ta pasiskelbti

<eriąysią
“Keleivy!

ne
ryje.”

Kadangi Kanalo perplau*iti. 
kimas yra sunkus, tai jis ir! Šita Babilionijos legenda 
vilioja plaukikus. Ramioje ir davė pradžia žydų pasą* 
luroje nuplaukti 18 mylių kai apie visuotiną* tvaną ir 
gali bet kuris labai stipras Nojaus arką. Graiku legen- 
plaukikas, bet plaukiant da pasakoja, kad te*n žmo- 
per Kanalą plaukikas turi nės nuo visuotino tvano ir- 
turėti nepaprastą atsparu- .gi išsigelbėję dideliame lai- 
mą šalčiui nuovargiui ir ju-;ve, kurs po tvano nusileidęs 
jos ligai. Mat, vilnys plau- Parnaso kalno viršūnėle, 
kiką visą laiką supa ir supa
taip, kad tik labai retas ne
važiuoja ... į Rygą. Dar
gi plaukiant laivu per Ka-

Pasakos apie “visuotiną 
('aną yra užtinkamos tarp 
įvairių Azijos tautų ir net 

i,.- . . -j . Amerikos indijonų tautų,
nalą kartais ir įgudę juri . Todėl Nojaus arkos galima 
ninkai suserga jurų liga. o visur ieškoti ir visur su te
plaukiant savo jėgomis su- kiu pat pąsisekimu. . .
pimas tik labai retam nesu- _____
suka širdies. Mi,.i„ippj ir Miehigan

Ežeras

^Chicagos didmiestis “gu* 
H prie didelio Miehigan

Naujas Sovietų Išradimas
Rusų spauda vienaip vien 

iškelia rusų nuopelnus žmo
nijos civilizacijai. Ji skel
bia, \’d rusai išradę orlai
vį’ .dviratį, radio, povande
ninį lai va, garo mašiną, te
lefoną ir beveik viską,* kuo 
didžiuojasi šių dienų civili
zacija. Dabar prie tu visu
“išradimų” ,msai pridšįo dieiN' Ti^laTko

heį pirmų baiionT'pri^d';! £° ,^00.^'
JI kokiu tai smirdančiu fra-,'vandens. galionų
zu ir balionas su išradėju _____
iškilęs i orą “virš beržų vir-'
šunių. , Krokodiliu Salos J?vven-

Todėl rusai ir sako, kad tojai (Australijos pakraš- 
rusas pirmas balioną išgal- ty) neturi jokio supratimo 
vojęs 52 metu anksčiau, ne- aPie Dievą. Be to, vyrai 
gu prancūzai broliai Mon- tenai nedirba jokio darbo 
golfier pakilo į orą 1783 dirba tik motervs, kurių 
metais. kiekvienas vyras turi po ke-

Rusų išradimams, atrodo, htą ir net kelioliką

ežero. Jeigu tas ežeras vie
ną gražią dieną išdžiūtų iki 
paskutinio lašo, tai Missis- 
sippi upės žinovai sako, jog 
tos upės vanduo, kiek jo 
platoka pro St. Louis mies
tą, galėtų visą tą ežerą vėl 
pripildyti pilną, kaip akį,
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Anglijos Padangėje
Vedybinė* Painiavos Hostelių Barakuose Gyventi

Tarp įvairių musų margo Nusibodo
gyvenimo painiavų ir “mar- Artėja ruduo. Draskosi 
naščių/’ svarbioje vietoje žvarbesni vėjai ir lietaus la- 
yra ir vedybinės aktualijos, šai monotoniškai barbena į 
Vienas juokdarys tremties i skardinius barakų stogus, 
laikraštyje, tarp kita ko,‘Jų įnamiai, mūsiškiai DP, 
siūlo steigti vedybinius biu- vadinami “farmeriais” ir 
rus. Jų uždavinys butų iš- maineriais, pasijunta labiau 
blaškytiems lietuviams ir prislėgtoje nuotaikoje. Daž- 
lietuvaitėms tarpininkauti nas siekia susirasti pasto- 
sukurime lietuviškų šeimų, vesnio, ramesnio gyvenimo. 
Autorius ir šiaip daugelis, Prasidedantis bulvių kasi- 
per spaudą, yra Duolę musų mas, kaip tik labiausia bai- 
vyruš, kad šie veda vokie- dantis nuo farmos darbų, 
taites ir. šios augina vokie- i Nors viskas butų perkelia- 
tukus. . Faktinai taip ir ma, pernešama, tačiau toji 
yra, tačiau jie nepagalvoja, hostelinė, mišrių tautybių 
kad vyrų yra tremtyje kui- žmonių aplinka, nepapras- 
kas daugiau, negu moterų, tai atsibodusi. Visą laiką 
bent dviem trečdaliams pri- tas pats, grįžus iš darbo gir- 
sieina vesti svetimtautes, d isi tos pačios iškalbėtos 
Tas yra žalinga musų n^- kalbus, tie patys matyti vei- 
skaitlingai tautai, bet kaipJdai. ' Tai kiekvieną skatina 
to išvengti? į siekti perskelti į privatų

. ................., . ... gyvenimą ir gauti darbas
Anglijoj visiškai pnesin- tekstilės ar kituose fabri- 

ga atmosfera. Nors čia lie*jkuose. Palaipsniui tai dau- 
tuvaitems lietuvių vyrų yra geliui pavyksta. Tas dali- 
pasinnktinai, be to Britą- naj pnklauso nuo asmeni-, 
mjos Lietuvis savo piršly; į nės faimės, kombinacijų iri 
biniais skelbimais tikrai jau dirbančiųjų tekstilėj pa--: 
mergaitėms suteikia daug ramos—suteikiant butą. 
galimybių nelikti viengun-Į
gėmis, bet gal jos “Britą-' Svarbiausi lietuvių DP 
nijos Lietuvio” neskaito,, koncentracijos mazgai, tai 
gal jau nesidomi lietuviais, Bradford, Halifax, Man- 
kad teka už lenkų, ukrainie-: chester, Coventry, London 
čių, latvių, estų, jugoslavui ir kiti, nežymesni, tekstilės 
ir kt. Čia jų daugiau išteka fabrikų rajonai. Darbo mi- 
už svetimtaučių, nei musiš-. nisteĄjps potvarkiai nors 
kiai veda kitatautes. Re-1 yra griežti darbo keitimo 
zultate, ne tiek vyrus, kiek1 atveju, bet geriems norams 
moteris reikia kaltinti už į esant, nėra jau taip sunkiai 
kūrimą mišrių šeimų. Vy-l apeinami. Daug gali čia 
rai, vedę svetimtautę, dar [pagelbėti. individualiais at- 
nors per spaudą ar organi- Įyąjdis,, anksčiau tekstilėje 
zacijas laikosi prie lietuviš-, dirbantiejirpūsų tautiečiai, 
kos bendruomenės. Mote- į Nors tąi praktikoje irj labai; 
rys —kiškai sutirpsta sveti- pasireiąfcią, bet dar daugiau 
mųjų apystovose, neskaito butų galima padėti saviš- 
lietuviškos spaudos ir visiš-; kiams patekti į geresnes 
kai nedalyvauja lietuviška- darbo sąlygas.
me judėjime.

kiti.fi VIS. SO. BOSTON

GETTYSBURGO VETERANAI PRISIMENA SENT S LAIKUS

1

Amerikos valstybių karo (1861 1865 metų) veteranai susirinko į savo suvažiavimą 
Indianapolis mieste. Jų suvažiavo tiktai šeši seneliai ir svarbiausias jų pasitarimo klau
simas buvo, ar bedaryti daugiau suvažiavimus, ar baieti savo metinius pasimatymus. Se
ni veteranai prisimena Gettysburgo ir kitus garsiuosius ir krušniuosius pilietinio karo 
mušius.

tina gyvenimo reikmena. p. A. J. Kaulėnas atleistas Į Pirmyn,” rašydamas apie 
Tačiau praktkioje kitaip, iš ‘B. L.’ redaktoriaus par- Įsteigtas Sąjungos i a jonines 
Anksčiau racionuojant tuos eigų. ‘B. L-’ laikinai leda- apygardas, tarp kitko laso. 
saldumynus, jų kiekvienam guoja Redakcinė Kolegija.’ “Taip pat yra pavyzdžių, 
pakako ir krautuvėse susi-: Kyla įvairiausi spėliojimai, kada skyrius dėl pinigų sto- 
darė nemažos atsargos. Bu-; už ką jis yra atleistas? Be kos turi sulėtinti savo veik-

to, Kaulėnas yra Lietuvių lą, tuo tarpu kiti skyriai ne- 
Sąjungos centro valdybos žino ką su pinigais daryti.” 
sekretorius, tad netaip leng- Tikriausiai “Britanijos 
vai jį ėjo “nuversti” nuo Lietuvis’’ nežino tokio sky 
redaktoriaus posto. bet liaus, kuris nežinotų ką su 

tuvės ištuštėjo ir jau penk- Varkala, Bajorinas ir kun. pinigais darvti. Be to, Są 
tadieniais prie jų stovėdavo i Sakevičius parodė “ką jie jungos skyrių visiškai nėra 
eilės žmonių, laukdami nu-'gali.” Toje jų gengėje lau- su turtingesnėmis kasomis, 
sipirkti. ' įkiama dar aštresnių nesuta- Tačiau, jei jau taip butų pi-

Dirbantieji, ypatingai sve-J Fmų ir naujų vėjų “Britą- nigų perteklius, geriausia jų 
timšaliai, neturėdavo laiko,nV°s Lietuvyje.
tose kolonose stovėti ir taip Nežino ,u Pinlgais 
be saldumynų leido sai- Daryti
džias” gyvenimo dieneles. _ , . . . . . . . . .

Vyriausybė matydama, . Kas daugiau .va,nų kun-‘Lietuvos laisvu,,more.ka-
kad laisvoji saldumvnų pre- J°?W P^sys, jei ne Britą- lams. Problema visiškai ne- 
kvba nėra racionali, nu-, nV°?, lietuvis. _ Jis savo sunki.
sprendė nuo rugpiučio mė- nt- 34 straipsnyje žingsnis ,___________J. Atlanta..
nėšio vidurio vėl Įvesti rišt-
cionąyimą. Tuo vyriausy
bės žygiu labiausiai yra pa-į 
tenkinti svetimšaliai, nes

vo manyta, kad normavi- 
mąs jau nebereikalingas. Iš
vadoje šokoladas ir saldai
niai buvo neįvesta Į laisvą 
prekybą. Bematant krau

DP ir Bizni*
Charakteringiausia, pla

čiau išsikalbėjęs apie ‘gyve
nimą, ranka mostelėdamas 
tepasako: “Et, čia niekas 
musų nesupranta ir neuž 
jaučia.” Gal taip, gal ir 
ne, neverta ginčytis.

Tačiau, kas, kas, bet pre

tose’- mišriose šeimose" dau
giausia naudojama “DP es
peranto”—vokiečių kalba. 
Mat, vienas antro kalbos 
dažniausia nesupranta, ang
liškai dar silpnai graibosi, 
tad įprastai naudoja vadi-
namą “DP esperanto —vo- • kybininkai mumis domisi ir 
kiečių kalbą. , musų reikalavimus stengia

si patenkinti. . . . AnksčiauPav., tėvas jugoslavas, 
motina—lietuvė, jų vaikas 
tekalba tik vokiškai, vėliau 
kalbės ir angliškai. Taigi, 
tikra maišalienė. Užklaus
tos, ką darytų, jei butų ga
limybės sugrįžti i Lietuvą? 
—atsakymai dažnai būna 
neigiami: aš jau negrįšiu į 
Lietuvą. . . . Na, tiek to, bet 
jei tai girdėtų savo dukrą 
taip kalbant, ten nežinioje 
ir lūkesčiuose paskendę tė
tušis, mama, tikriausiai pa

retai, ir labai retai, kur An
glijoj krautuvėse buvo gali
ma pirktis raugintų agurkų, 
kopūstų, sūdytų silkių, krie
nų ir kt, nes anglai jų ne
vartoja. Dabar kur tik yra 
didesnis susibūrimas DP, 
šių prekių netrūksta, nes di
pukai jas perka. Reiktų 
sveikinti tokią prekybinin
kų iniciatyvą, tik kas link 
kainų, tai jau ne. . .

vei gaies jie ir jų vaikai

dalį paskirti Vokietijoje 
džiovininkų sanatorijose 
vargstantiems musų bro
liams, sesėms ar paskirti

socializacija neturi nieko Dėl vieno “sprendimo” 
jendra su taip vadinamu anglų ir amerikiečių spau- 
“dolerių krizių.” žodžiu, doje eina' ginčai. Ameriko- 
vidaus politikos sąskaitų je “biznio sluoksniai” ma- 
nėra reikalo suvedinėti kei* no, kad Anglija turėtų nu- 
ciant kaimynus. piginti savo pinigus. Bet

Amerikos ir Anglijos de- anglai abejoja, ar butų iš 
rybos bandys surasti kokį to koki nauda. Pinigų nu- 
nors sprendimą Anglijos ir piginimas (devaluacija) 
su jos valiuta surištų kraštų laikinai atpigintų Anglijos 
“dolerių badui.” Radika- išdirbinius, bet pabrangin- 
iškų sprendimų butų labai tų įvežamas į Angliją pre- 

daug, bet apie juos vengia- kės ir tuo budu tik pasun- 
ma kalbėti. Pavyzdžiui: kintų Anglijos žmonių gy-

Jei Anglija ir Amerika venimą, o pagrindinio klau
pei jos dominijonai susi- simo visai neišspręstų. Ang- 
jungtų Į vieną federacinę lai sako, kad ir dolerio nu- 
uniją, su bendra valiuta,' piginimas (pakėlus aukso 
bendra užsienių politika, kainą už unciją iki 45 do- 
bendra kariuomene ir ben- lerių vietoje dabar esamos 
dra pilietybe, “dolerio ba- kainos 35 dolerių) irgi butų 
do” problema radikališkai sprendimas, nes “paliuosuo- 
išnyktų. Bet toks protingas tų” dalį Amerikoj rudyjan- 
sprendimas, kuris anksčiau čio aukso tarptautinės pre* 
ar vėliau ateis, bus prieitas kybos nedatekliams išlygin- 
tik didelei nelaimei ištikus ti. Bet Amerika apie tai 
ar “aplinkybėms verčiant.” nenori kalbėti.
Šiandien apie tai kalbama; Derybose kiekviena šalis 
tik siauruose rateliuose. Įsiūlys savo sprendimus ir 

Jei Anglija iškeltų apie savo vaistus. Kaip bus su- 
10 ar 15 milionu savo gy- sitarta, parodys netolima 
ventojų Į Kanadą, Pietų ateitis. Derybos palies ne 
Afriką, ar Australiją, klau-, tiktai Anglijos ir Amerikos 
simas irgi butų išspręstas. ■ santykius, bet ir tų šalių 

Dolerių badas išnyktų santykius su kitais kraštais, 
greit, jei Amerika panai-Į su Anglijos dominijonais ir 
kintų aukštus muitus Įveža- su visomis “svaro sterlingų” 
moms prekėms ir leistų čia šalimis. Todėl derybose 
pardavinėti Anglijos išdir-'dalyvauja ir ūkio ir užsie- 
binius tomis pat sąlygomis,! nio reikalų ministeriai. Ne
kaip ir savosios pramonės, ra abejonės, kad bus aptar- 
išdirbinius. Į ta ir bendra militarine poli-

Tokių radikališkų spren-įtika, nes dabar pasaulis 
dimų butų daug, bet apie ’ ruošiasi karui ir visi ūkiški 
juos derybose nebus kalba-1 klausimai neatmezgamai ri
mą. Dery bose bus ieškoma šasi su bręstančiu tarptau-

Dolerių Spraga

“priimtino kompromiso.”
Manoma, kad Amerika 

gali supirkinėti Anglijos ko
lonijų žaliavas, kaip gumą, 
ciną ir kitas “strategines ža
liavas” atsargai, tuo budu 
duodąpt daugiau dolerių 
“svaro sterlingų” šalims. 
Amerika gal sutiks numušti 
muitus kai kuriems Angli
jos išdirbiniams, kad jie 
čia rastų platesnę rinką.

tiniu konfliktu.
K. E»mina«.

JUOKAI

kramtyti šokoladą bei čiulp
ti saldaines.

J. Jti*.

Nebaigtas Ginčas

Rugsėjo 7 d. VVashingto- binius? Tas reikalas, žino- 
ne prasideda derybos dėl ma, yra svarbus ir Ameri- 
“Anglijos krizio,” dar vadi- kos produktų pirkėjams, 
namo “dolerių badu” ar kuriems Amerika yra svar- 
“dolerių spraga.” Derybos blausias žaliavų, maisto ir 

Prieš kiek laiko “Britani- bus labai' svarbios, nes bus pramonės išdirbinių šalti-
jos lietuvy” tilpo rašytojo paliesti dvejų didžiųjų vals- ( nis.
F. Neveravičiaus atviras, tybių blokų—dolerio bloko Todėl dabar prasidedan- 
Iaiškas, kuriame jis smerkia] ir svaro sterlingų bloko— čios derybos tarp Amerikos 
kun. P. Kairiuną. kad šis' prekybiniai santykiai. j ir Anglijos nėra vienpusiš- 
bevažinėdamas po lietuvių
kolonijas, ji šmeižia ir sklei
džia prasimanytus plepalus, 
siekdamas F. Neveravičių, 
kaip visuomenės veikėją, 
diskredituoti.

Vėliau kun. P. Kairiunas, 
per tą pati “Britanijos Lie
tuvį, aiškinosi, kad jis jo
kių išgalvotų plepalų apie 
F. Neveravičių neskleidžiąs 
ir prašė, kad F. Neveravi- 
čius tai Įrodytų konkrečiais 
faktais. Šis neeilinių žmo-

Dolerių spragos proble-įkas reikalas, bet jose bus 
ma yra sena ir ji vis nauja.; aptariama abejų “blokų” 
Ji kyla iš to, kad AmerikaI prekybos politika, lygiai 
jau eilė metu (anie 40 me- svarbi abiem šalim
tų) daugiau prekių išveža 
Į užsienius, negu Įsiveža iš 
svetur, ar, teisingiau pasa
kius, negu ji leidžia Įvežti 
iš svetur. Tuo budu kitos 
valstybės turi Amerikai už 
skirtumą tarp eksporto ir 
importo mokėti arba auksu,

Kai tik Anglija dėl dole
rių trukumo paskelbė, kad 
ji sumažina prekių užpirki
mus Amerikoj, čia pasigirdo 
balsai, jog tai Anglijos so
cializmas nugyvendino An
gliją ir pavertė ją Į socialis
tinių ubagų kraštą. Labai

Pav., vienoje krautuvėje niu ginčas spaudoje su Įdo

arba turi prašyti iš Ameri-1 gudrus politikieriai manė 
kos paskolų ir stačiai para-1 net pasinaudoti “Anglijos 
mos ivairiausiais navida- kiirin’’ savo nnlitikns rei-

A io-ngiij. jg gavn puses, vra
pasiryžusi didinti savo ga 
mybą ir siekti, kad ji butų 
pigesnė. Dabar AugHjsr pėr 
metus iškasa 216 milionu 
tonų anglių, bet ji siekia ga
mybą padidinti iki 250 mi
lionu tonų. Plieno Anglija 
dabar jau gamina daug

Ar Turi U*us?r- .
[ policiją atėjo žmogus ir 

skundžiasi, kad koks tai bo- 
mas jį apkūlė. Policininkas 
teiraujasi, kaip tas mušeika 
atrodo, ar jis turi usus?

—Ar turi usus? Nežinau, 
—atsiliepė pilietis^jer-fr 
tori, taf jis laiko juos nu
skustus.

Laikrodi* Visada Vėluoja
Žmona pasakoja vyrui,

daugiau, negu prieš karą ir k.°ki ncTlaim« namoose atsi’ 
siekia padidinti gamybą iki*“ °* Jl sa °'
17 milionu toųų per metus.
Elektros energijos dabar

raugintų kopūstų dėželė 
kainuoja 24 penai, o kitojekėlę suknelę Įkrėstų rykšte-

Įe- • • • P3^1?38 tvjri’na_, i net 30 penų. Silkių svaras 
kad tokias seimas tekure, vjenUj kainuoja 7 su puse 
tik Lietuvoje, vokiečių oku-, „ kitur_i2 penų.
pacijos metu, plačiai žino-, get kg gj darysi, kas veža 
mos daineles mergaites: ‘ - -

Tai tamsios praeities, 
Musų mergužėlės . . . 
Neberupi joms Lietuva, 
Nei darželių gėlės!

tą ir plaka.
Sveikintina* Racione vima*

Kaip kas pasako, kad šo
koladas ir saldainiai nebu-

Angliškai ■ Lietuviška* Žodynas

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, Sa. B«*ton 27, Ma**.

mumu buvo sekamas. Lau
kėme, ką Į tai atsakys Ne- 
veravičius. Tačiau " lauki
mas veltui. “Britanijos Lie
tuvio” nr. 34 skaitome: “p. 
F. Neveravičiui.—Apgailes
taujame, kad tamstos atviro

mos įvairiausiais pavida 
lais, kaip tai “nuoma pasko
la,” pokarine UNRRA, 
Marshallo planas, tiesiogi
nės paskolos Anglijai ir ki
toms šalims.

krizių” savo politikos rei 
kalams ir, keikdami Angli
jos socializmą, taikė Į pre
zidento Trumano “fair 
deal”” politiką. Laikraš
čiuose pasirodė karikatūros,

Nebuvimas pusiausviros]kaip anglų bomas, išėjęs iš 
tarp Amerikos eksporto iri “socialistinio saliuno” atki- 
importo prisidėjo prie to,!šęs ranką prašo iš padoriai 
kad Amerikoje susikoncen-' apsirengusio amerikiečio 
travo du trečdaliai viso pa- kelių penų šnapsui nusi- 
saulio aukso ir čia tas auk- pirkti. Reakcingi laikraš- 
sas rudyja cementiniuose tininkai ir kapitalizmui iš- 
rusiuose. Dabar, kai už-Į tikimi katalikiški vyskupai 
sieniai nebeturi aukso, kuri visi tarėsi suradę “doleriij 
galėtų peivesti Amerikai, už spragoje” progos pasigany- 
čia perkamas prekes ir ne 'ti ir parodyti “laisvojo ka- 
gali kuo kitu (prekėmis ar pitalizmo” ragiukus. Ang- 

, patarnavimais) už perka- 1 i joj irgi netruko pasisaky- 
Neveravi- mas prekes mokėti, atsiran- mų prieš “pilvazus” iš 

S!0® J*3mę laiške konkre- da “dolerių badas.” Iš to Wallstryčio, kurie tyko pa- 
" " ir kilo reikalas pasvarstyti,' criebti Anglijos darbininką 

kokiu budu tą dolerių badą už pakarpos ir iškratyti jo 
galima pašalinti, kad nor- kišenius.

tačiau “Britanijos Lietuvio”!mališki prekių mainai galė- Prezidentas Trumanas 
čyfai. bijodamiesi užsi-! tų eiti be trukdvmosi. praeitą savaitę visus tokius
traukti kunigų nemalonę,. Tarptautinės prekybos liežuvio rodymo politikie- 
rašytojo F. Neveravičiaus reikalas .via svarbus ne tik rius perspėjo, kad Amerika 
atviro laiško nespausdino! toms šalims, kurioms truks- visiškai nemano kištis j ki- 

J. A-ta*. ta dolerių, bet jis yra svat- tų kraštų vidaus politiką ar 
p-s-i: • .««, .. . bus ir Amerikai. Jei eks- joms diktuoti, kaip jos turi

asalmtas B^itanijo* Lie- poltaa> <k.| “dole. ių bado” tvarkyti savo ūkį. Maishai 
ivio Redaktorių* sumažėja, tai kui Amerika lo plano vykdytojos Paul G. 

“Britanijos Lietuvis” nr. padės savo medvilnę, taba- Hoffman, iš savo puses, pa- 
34 rašo: “C V mtarimu ką. kviečius, pramonės dir- reiškė, kad Anglijos ukio

laiško kun. P. Kairiunui ne
galime atspausdinti, nes jis 
platesnės visuomenės neido- 
mauja.”

Gal “Britanijos Lietuvis” 
paaiškintų, kuo “Įdomus” 
buvo jų pirmesnieji laiškai, 
jei jis teikėsi juos talpinti? 
Ir kodėl jau “neįdomus’’ šis 
paskutinis F. Neveravičiaus 
laiškas?

Matomai, F. 
js šiame laiš..^ 

čiais faktais irodė kun. Kai
rumo skleidžiamus niekšiš
kus melus apie jo asmeni,
Lonion “ L?> ri. v.!T I-a • ,,

Anglija gamina dvigubai 
daugiau, kaip prieš karą, 
bet siekia gamybą dar pa
didinti 50 nuošimčių bėgyje 
penkių metų. Kartu su ga
mybos didinimu eina jos 
racionalizacija, ar kėlimas 
darbo produktingumo.

Šalia gamybos didinimo 
ir niginimo, Anglija mano 
išsiderėti iš Amerikos, kad 
butų pakeista sutartis tarp 
tų dvejų šalių, pagal kurią 
Anglija pasižadėjo vengti 
dvišalių susitarimų dėl pre
kių apsitnainymo. Vieną 
kartą Amerika jau sutiko, 
kad Anglija padarvtų toki 
“dvišali susitarimą”

—Žinai, Bili, tas didysis 
laikrodis šiandien nuo sie
nos nukrito ir jei jis butų 
trupučiuką anksčiau nukri
tęs, jis butų užmušęs mano 
mamą.

—Aš žinau, tas laikrodis 
visada vėluoja,—atsiliepė 
vyras.

Kodėl Ne?

Jaunas vaikinas išėjo su 
mergaite pasivaikščioti far- 
moje. Jie priėjo prie ga
nyklos ir žiuri, kaip veršiu
kas su karvike ganykloje 
bučiuojasi. Jaunikaitis ir 
sako:

—Matai, ką jie daro, ir 
su Ar- aš norėčiau tą pat daryti! 

gentina dėl pasikeitimo ma- —Kodėl ne?—atsiliepė
šinų ir aliejaus i Argenti- mergaitė,—eik ir bučiuok, 
nos mėsą ir pašarą. juk tai tavo karvytė.

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

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

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

KELEIVIS
L. broadway, So. Buster. 27.

kiti.fi
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Moterų Skyrius
SJ SKYRIŲ TVARKO
m. michelsonienė:

Vaistas nuo Senatvės
Floridoj Auga Medis, Kuris daktarai rado to augmens j 

Būt Tiluas Jau pupelėse medžiagų, kurios: 
nystės Šaltini* gali pašalinti narių sustin-i

--------  girną, sukėlė didelįį susido-i
Kai ispanas .Juan Ponce mėjimą. Tas atradimas sta-, 

de Leon 1513 metais atrado tomas ant vieno lygio su to-i
Floridos pusiasali, jis manė.'kiais atradimais, kaip peni-i
kad tenai turi būt kui’ nors 
toks šaltinis, iš kurio trykš
ta niekad nesibaigianti jau
nystė, nes argi kitaip gamta 
galėtų tenai nuolatos ža
liuoti ir žydėti? Ilgai jis to 
šaltinio tenai ieškojo, bet, 
deja, nerado.

eilinas, insulinas, sulfos 
vaistai ir raupų skiepai.

Jungtinių Valstijų agri
kultūros departamentas da
bar siunčia Afrikon Dr. J. 
T. Baldwiną, kad pririnktų 
daugiau to medžio* sėklų,; 
skiepų ir jaunų medukų.!

Bet dabar “Miami Her-; Norima išplėsti jo kultūrą 
aid,” kurj mums prisiuntė kaip galima greičiau, nes iki 
p. Rozalija Stevinsonienė, šiol, kad ir buvo jo pupelių 
rašo, kad Florida ne juo- iš Afrikos parvežta, niekas 
kais gali virsti jaunystės ypatingai nesirūpino jo plė-' 
šaltiniu, nes tenai auga me- lojimu. Jo randama tiktai 
dis, iš kurio tikimasi gamin- keliuose Floridos daržuose, 
ti “vaistą nuo senatvės.” i Jungtinių Valstijų Public

Tas medis buvo atvežtas Health Service kreipėsi i 
Floridon iš Pietų Afrikos kongresą su prašymu, kad 

šis paskirtų $1,750,000 vais-

1R A 1R KAĮtAUUKžf IŲ galo sudėk išplaktus kiauši-Į 
nių baltymus. Greitai kepk 
ant karštų augalinių rieba
lų arba aliejaus.

į ’ Blynai geras valgis pus-
i rvviams.

Kimšti kiaušiniai.

’Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Mintys,

i parašė buvę* IJ«ta*oa prizedentas
Or. Kazys Grinius.

1 Ta

MONOLOGAI IR 
DEKLAMAC UOS

keletas metų atgal ir bota
nikos terminologjoi jis yra 
vadinamas “strophanthus 
sannentosus.” Ant jo auga 
ankštys, iš kurių pupęlių 
gaunami stiprus nuodai.
Dr. Fairchild, kuris tą medį mėgsta vyniotis aplink kitų 
užvedė Floridoj, sako, kad medžiu kamienus ir stiep- 
užkabinus tų nuodų 
adatos viršūnės užtek

tinių augmenų plėtimui. 
Florida esanti tinkamiau

sia vieta strophanthui augti, 
nes tai Pietų Afrikos, karš
to klimato augmuo. Jis

Amerikos respublikoj karalių yra kiekviename kampe. 
Paveiksle matyti Chicagos vaikų grožio kontesto kara
lių k.štis, Thomson Smith. dvejų metų karunavotas vyras, 
kurs nežino ar džiaugtis dėl karūnos, ar piritų apkandųs 
verkti. Jo karalaitė yra Onutė Petrovsky, irgi dvejų me
tu karūnaiota asalia.

<5 kiaušiniai.
Pusė puoduko salierų.
4 šaukštai smulkiai suka

potų žalių pipirų.
- Truputis svogūno.

Žiupsnelis sausos muštar- 
dos.

Pora lašų VVorcestershire 
soso.

Druskos ir pipirų.
Majonezo.
Užpilk kiaušinius šaltu 

vandeniu, užvirink ir užsuk 
ugnį. Tegul pastovi vande
ny iki atauš. Tuomet nulupk 

Įjuos ir perpiauk išilgai. Iš- 
| imk trynius ir sutrink su vi- 
|sais priedais. Sudėk tą košę
1 atgal i kiaušinius, atšaldyk pragyventi? Dabar rusai sako kad 

~ i , , - ., ' , y 'Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.saklytUVe, apibarstyk Za-i Bosai dabar Lietuvą valdo, tai kas
liais cibuliukais ir duok sta- lifV3’,ie ,Ku?ją tai V? t$*'apie dabartinę Lietuvos padėt}.

būti? jIan.

Aioje knygoje telpa daugybė nau- 
y»a stora, :a>0 puslapių knyga, jąbai gražių Ir juokingų uioiiolo- 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentasI fy į* deklamacijų. Visokios temom 
laso apie lietuvių tautini atbudima.' Hąrhinink-Ul-n* revoliucionieriškoa, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa- tautiškom, humoristiškos ir laisvama- 
pasakoya daug linksmų ir įdomių niškos. Visos skambios, visos geros, 
nuotykių is savo pa t y rimų. Tų kny- Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
gų visi lietuviai turėtų perskaityti, baliams, koncertams ir t.t. Antra 

................... $2.04pagerinta i.iv—Kaina

Dar galima gauti “Keleivio” 
Kalendorių 1919 metams

Tai yra 96 puslapių knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
visiems ir visada yra naudingos. 
Kaina ....................................... 50 centų

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSVĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Kušl
ių. \'Lsietus kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusya nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yjra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų

kia Lietuvos ateitis gali
Ko-

Atsa-

laika. Kaina ............ 25c
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 "Džian Bamboa 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 2.5c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c 

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Komos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kr.stau. Ma
tininkas. 224 pusi. Raina .... $1.25 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodei? Kokius <i;.-vu.5 
garbino musų bočiai? Kokias žiny
čių jie buvo įsteigę? Kodėl žmouei 
priėjo krikščionybės gadyne.’ V:.-.u<
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. t-l.io 

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Cia y a 

sudėtos įvairios lietuviškos dain >s 
apie musų tautų, apie šeimyna ir 
apie dariau Toji knyga pa!;: smili 
jūsų laisvas nuo darbo valanda v Di
lelio formato, 22'» puslapiu knyga, 

kurioje yra daug visokiu eilių ir d li
nų. Raina ...................................... $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių ,knyga. Kama .. $ 1.50

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Ka/baininl as 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdono kny za. 
Kaina............. . ......................................... 25c

kymas į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleista knygų.
US puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėk*}, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Or. G-tuUs. Jos 
kaina tik ....................... .. ............... .. 18c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ai knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasii- 
kijos nupuolimas, šią knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokia kunigų globų. Para
šė kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina .................................................. 25c

ŽEMAITĖS RASTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad Ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip I 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. KODĖL AŠ NETIKIU 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.: » IjlFV 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas,1 - *- *
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet Laisvamanis čia pasako, k ..(••! ji« 

; Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- • negali tikėti. Pilna argumentą, lu- 
į rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juo6 ! rių nesumuš joks jėzuitas............i.<<c
•aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa-: r IFTI'VIIT U lIl’fK rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke-j LIEiI L V lę l\ALH»> 
leivis“ parduoda jos raštus parašy- GRAMATIKA 
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi;
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-;
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- I ... _ .žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu-1 t,nk* .ai ls.lnoht' ,sav.° te'-l ka.la, 
sų gyvenimo bud, ir musų pa pro-. ® senimas _ irgi dažna, non pagilini
čius. Knygoje yra'paveikslas* su ^\^U^VS'‘vra Skama °ri-
s»os rašytojos parašu, taipgi paveik- « Krama51K3 > ra -inkama i
šiai vai!

Laukiau Ryto
Laukiau ryto jauno, tyro . . .
Jo gailėjaus per naktis . . .
Rankiojau rasas efiro.
Gėlėmis maldžiau mintis.
I-lokiu u laimės užburtosios.

! laukiau laimės nekaltos;
I uukiau meilės, laukiau josios
Svajonėlėm apsuptos . . .
Ją priglausti, išbučiuoti
Aš norėjau taip karštai—
Radastėlėm apsagioti
Ir iškilt, iškilt aukštai.

VALGIAIviešbuty, Miami mieste, ry
šium su kubiečių festiva- 
lium, buvo atidaryta Kubos 
artistų paroda, kurioj išsta
tyti ir Vitkausko 3 kuriniai.

stiep
anti tis iki viršūnių. Afrikoje 
už-*PS geriausia bu jojąs kitų

Komin* Duona

medžių vainikuose.

Lietuvio Kūryba
Dailės Parodoj

“The Miami Herald” pla- 
. . .čiai rašo apie Aleksandro

ms. Gaunamas is jo; Vitkausko pasirodymą pa-
DUpellU vaistas, kaiD dabai*! veikslu narnAvi M 
išrodo, bus didelė pagalba 
nuo ligos vadinamos artri- 
čiu, kuri reiškiasi nariu su

mušti žmogų į 15 minučių.
Strophanthus yra labai 

panašus į plačiai žinomą 
žolyną oleandrą, kuriame
taip pat vra nuodų.

Nežiūrint saro nuodingu
mo, strophanthus tačiau ga
li būti be galo svarbaus vai-į 
sto šaltinis

stingimu pas senus žmones.

1 ;
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ste.

Vitkauskas yra Latvijoj 
gimęs, bet Bostone užaugęs 
lietums, sako Miami dien-

Medicina yra pavadinusi į rastis. Septyneri metai at- 
tą vaistą “Junginiu E.” Da-Įgal Vitkauskas Įstojo Ame
bai- tas hormonas yra gau- rikos armijon ir nei svajot
namas iš galvijo tulžies. 
Bet iš 40 galvijų galima pa-

dar nesvajojo apie tapybą. 
Bet armijoj jis buvo paskir-

gaminti to vaisto ligoniui,tas prie aviacijos, kur rei- 
tiktai vienai dienai. TodėLkėjo braižyti ir piešti tam 
jis labai brangus. Per die- tikrus vaizdus. Tas darbas 
ną 100 miligramų ligoniui Vitkauskui labai patiko
kainuoja $20. Vienas sva
ras, jeigu butų galima tiek

Sugryžęs iš Annijos jis tuo
jau susirado Bostone meno

daug jo pagaminti, kainuo- mokyklą ir pradėjo mokin
tų daugiau kaip $100.000. | tis portreturos, piešti žmo- 

Science Service direkto-'nių atvaizdus. Iš čia jis 
rius Watson Davis rasoj persikėlė į Floridą ir įstojo 
kad vaistas iš to medžio pu-J Miami Art School, kurią 
pelių gali pašalinti ne tiktai tikisi baigti ateinančiais 
senatvės ligą artritį (narių metais. Kaip buvusiam ka- 
sustingimą), bet ir bendrai reiviui, mokslui ir pragyve- 
gali neutralizuoti iki šiol nimui pinigų duoda vyriau- 
mokslui nesuprantamą se-sybė.
nėjimo procesą. Sakant pa- Nors Vitkauskas tebėra 
prasta lietuvių kalba—jis dar studentas, bet jis piešia 
gali būti vaistas nuo senat- kaip tikras profesionalas, 
vės. sako “Miami Herald.”

Pasirodžiusi žinia, kad Šiomis dienom^ Saxony

■ -.-v
JI NENORĖJO ŽUDYTIS

Hollywood aktorka, Lynn Carver, buvo atrasta savo bute 
gazo prileistoj virtuvėj he sąmonės. Aktorka sako, kad ji 
nedarė bandymo nusižudyti, bet įvyko nelaimė dėl per
daug paimtų drinksų.

Sumaišyk puoduką kvie- 
Daugiausia dėmesio traukė tinių miltų ir puoduką kor- 
jo sukurtas kubietės mada- ninių miltų (corn meal). 
mos Romergųueros portre- Persijok. Įplak du kiauši- 
tas. Kiti du paveikslai vaiz nius, puoduką pieno, ketvir- 
davo dvi nežinomas Kubos tadalį puoduko ištirpintų 
merginas. riebalų, įdėk šaukštuką

Graži Vitkausko pradžia, druskos, tris šaukštukus 
Linkime jam dar gražesnės beiking pauderio ir du

Eet jinai vis neateina . . .
O, kažin kur skraido ji? 
Kažkeno pamilo dainą?
Ir skausmai, skausmai nauji.

J. S. Nugalėtojas.

ateities.

PUMPURĖLIS
Tyras, rausvas pumpurėlis 
Iš pavėsio pasikėlęs 
Į saulutę kaitrią, šviesią 
Savo kuklią galvą tiesia.

šaukštuku, cukraus. Viską 
sumaišyk lengvai. Išklok 
keturkampę blėtą vaškuota 
p-opiera. sudėk tešlą, ir ke
pink apie 20 minučių karš
tame pečiuje (400 laips
nių). Kai iškeps, supjaus
tyk keturkami>iais.

RUGIAGĖLĖS
Vien tik mėlyna akyse, 
Žemėj, ore ir danguj: 
Daugiau nieko nebmatysL
Vien tik mėlyna akyse . .♦
Užsimerksi, pamąstvsi. 
Nusijuoksi, o paskui— 
Vien tik mėlyna akyse, 
Žemėj, ore ir danguj . . .

Kazys Binkis.—Kilk, saulute, kilk. mieloji.Į
Tu taip glostai, taip vilioji! Virta Žuvis su Krienų Sosu.
Kai tik tavo spinduliais • . ...... .Keikia paimti didelę žu

vį ir išvirti su visais prie- 
skoniais: įdėti druskos, pi
pirų, cibulių, lapelių ir pet- dabar dirba orlaiviu dirbtu-

Man laimužė nusileis.
Aš pažvelgsiu, pražydėsiu
Ir iš slepiančių pavėsių
Duosiu žiedą toki skaistu
Nuo kurio džiaugsmu užk 

t’J
Kiekviena šviesi akis.
Kiekviena jauna širdis. .
—Kilk, saulute, kilk. mieloji!

Ir į kairią, ramią tylą 
Saulė k via, k via. k via . . . 
Slenka pažemiu šešėlis. 
Skleidžias, skleidžias pumpurė

lis.
Lūkesy sukrautą oroži 
Spinduliai švelniai atvožia—
Ir Į naują kvapų žiedą 
Plaštakėlis saule rieda.

Putinas.

KUR LENGVIAUSIA 
• GAUTI VYRĄ

Vienas žurnalas duoda 
merginoms ir našlėms šitokį 
patarimą:

AR ŽINOT, KAD—
Buvęs Lietuvos armijos 

vadas, gen. Stasys Raštikis,

GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos lietuviams. 

Daug kas iš lietuviško jaunimo nori

kas "ori livuvii Šimaitė priturėjo. Yra tiipgi pawite-i D,delė kn>'*a’ 14 ‘ P "J;
* “ — kar*" u„ s rYBina lik .......................................................las Žemaitės
lota ir xAl. Bulotiene. Bulotus žiau- Į LYTIŠKOS LIGOS 

Ir kai

ruškų. Išvirus ją išimti iš 
vandens atsargiai, kad ne
suardyti, ir padėti ant ilgos 
lėsštės. Vandens, kuriame

‘ji v*

vėj, Los Angeles mieste.

B a 11 i j o s Universitetas 
t . i Hamburge, kur mokinasi 4,-

irė, neispilti. B jo reikia ,500 studentų, bus perkeltas 
Kanadon, jeigu bus susitar
ta su Kanados vvriausybe.

padaryti. šitokį sosą:
sviesto ar marga-šaukštas 

rino.
šaukštas miltų.
Puodukas vandens, kuriame 

virė žuvis.
Trečdalis puoduko rukščios 

Smetonos.
šaukštas šviežiai sutarkuotų 

krienų.
šaukštas smulkiai sukapotų 

petruškų lapelių.

Ištrink miltus su sviestu 
ir supilk puoduką žuvies 
sriubos. Sudėk smetoną ir 
krienus. Viską gerai sumai 
šyk ir užyjrink, kad sutirš-

T - * • . tėtu. Užpilk šitą sosą antJ .gu jus esat nusistatę ka,į j ir pabarstyk
gaut, vyrą, tai puta,Ona nu-,iak petruškom. Ją
važiuoti i Nevartos valstiją. arbį
nes bendrai imant tenai iš
tekėti yra 5 progos iš 6.

Bet venkit Pennsvlvani-
;alta, ji vistiek bus gardus 
valelis. Lėkštėj žuvį reikia vvnKH rennsyivan,- , fll> Niekutėmis ir

jos, nes tenai įs 1G merginu , •\ • k.MMAsikkišteka tik 1(1. " '•‘"‘-''"‘os burokėliais.
Moterims, kurios išteka,

tas žurnalas nusako toki Ii 
kimą:

Viena iš keturių skirsis 
su savo vyru, o viena iš še
šių liks našlė.

Jei šeimyniškas gyveni
mas bus neblogas, tai susi
pyks! su vyru maždaug sy
kį į mėnesį, o porą kartų 
per metus turėsite tikrą ka
rą

riai nužudė vokiečiai laike šito ka- i . , . ,. _
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių/ r\^ri.^aiPi ’1U? — aP*,sa"-r’ - Darate 
su garsiais raštais ir retais naveiks- Pr- r. -Matulaitis. Antra, | • r imta 

ir papildyta laida. Kama ____ 25csu garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ........................................ 50c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1> 

Neužsitikintis Vyra; <2> Žydinti Gi
ria; (3, Klaida; <4> Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtas ir tt. 15c 

ANGLIŠKA I-LIETU VISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiurėtt, kai 
ai kitas žodis lietuviškai vaIFidt

tas
naši.Iš Argentinos pranešama,

kad tn kra«tn vvriaruvho es kasdien girdime daug angliškų Kau IO Klasto vynausyoe žodžių, be>t dažnai nežinome, kaip 
sutinkanti Įsileisti 15,000 tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tamįsileisti
lietuvių tremtiniu.

“United Nations World” 
sako, kad šnipų užlaikymui 
Sovietų Rusija išleidžianti 
per metus $110,000,000.

TAVO KELIAS I
SOCIALIZMU,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas............ 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEM£?

Labai įdomus senovės filosofų <ia- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo-

Mes kasdien girdime daug angliškų į Mas. arba Kaip Atsirado Kalbos.“ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ loc

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Jų turėtų perskaityti kick- 
vietias katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
nas. Kaina ....................................... ioe
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų p.aa- 
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c
“Keleivi*,” 636 Broadway,

So. Boston 27. Mass.

reikalui yra reikalinga* geras žody 
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. >3.00

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

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simų aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikai Kari Kaut- 
sky. Kaina 10c

ATGAUNA MATYMĄ

Mitą tnją metų mergaite, 
Holen Del Vaite, gimė akla. 
Dabar ji Iam Angele* ligoni
nėj pradeda atgauti matymą 
ir daktarai tikisi, kad ji galės 
normališkai matyti.

91 a my t ė Labai Dėkinga

— —\fMamytės gimtadienio pro- \ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” '
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį? Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, aukrele, ačiu’U.

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

Keleivis
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

Ryžiniui Blynai.
kuodukas virtų ryžių, 
l’tisė šaukštuko druskos, 
kuodukas pieno.
Du šaukštai ištirpyto sviesto 

a r margarino.
Du kiaušiniai.
Trys raukytai miltų, 
šjuikštukas baking pauderio. 
Sumaišyk ryžius, pieną, 

‘•'uską, riebalus ir kiauči- 
tada supilk 

'su- bei-i jotus su pauderiu mil- 
Įtus. Gerai išplak. Ant pat

Nemažiau kaip viena iš, niu trynius• 
devynių ištekėjusių 
grįžta pas mamą.”

I



Nr. 36,Ru^sėjo7,Vj^ PiHapte šept taisą

Iš Plataus Pasaulio
Laisvė ir Nepriklausomybėj Apleidžia Nankingą

~ Dešimties metų sukaktu-i Amerikos ir Europos vai- 
VČmS nUO I-CnkijOS ĮsitrUU" štvhiil rlinlAmalui Lupia kn-
kimo i karų, Lenkijos bol
ševikiškas teismas nuteisė

stybių diplomatai, kurie bu
vo pasilikę Nanking mieste, 
kada ten atėjo komunistų

kunigų Stanislovų Janus ir) armijos, dabar apleidžia ta 
dar viena lenkų mirti, o Še- j miestą. Pasirodė, kad jo1 
sius žmones kalėti ilgus me-; kie diplomatiniai santykiai 

. tas už priklausymą prie j su komunistine Kini ja ne-i
slaptos organizacijos, kuri 
vadinasi “Laisvė ir Nepri
klausomybė/’

Nedarbas Vokietijoj

Vakarinėj Vokietijoj da
bartiniu laiku yra 1,200,000 
bedarbių. Praeitos savaitės 
į?ale vokiečių gelžkeliai pa-

užsimezgė ir
mija 

diplomatai}
Nankinee neturi ka veikti.

Audra Japonijoj

Didelė audra Jajionijoj 
praeitų savaitę pridarė di
deliu nuostolių. Tokio mies
te virš 66,000 žmonių liko 
be pastogės ir 57 žmonės

skelbė, kad jie atleidžia iš}buvo užmušti laike audros.
darbo 10,000 darbininkų 
dėl sumažėjusių gelžkelių 
pajamų. Viso gelžkeliuose 
vakarinėj Vokietijoj dirba 
460,000 žmonių.

100,000 žmonių praeitų sa
vaitę nešė smėlio maišus ir 
krovė paupiu, kad apsaugo
jus Tokio miestų nuo potvi- 
nio.

Bolivijos Maištas

Bolivijos vyriausybė pra
neša, kad ji atsiėmė iš su
kilėlių Cochabamba miestų, 
kuriame sukilę kariai ir na 
c-ionalistai laikėsi prieš vy
riausybės kariuomenę ke
lias dienas. Sukilimas ki
tuose miestuose buvo nuslo
pintas pačioje pradžioje. rūpesčiu žiuri j Vakaru val- 

---- -— 'stybių nuolaidų politikų
Saaro Nepriklausomybė Azijoje.
Saaro krašto vokiečiai ke

lia reikalavimų, kad jų ne-i

Pavojus Korėjai

Nepriklausomos Korėjos 
prezidentas, S y n g m a n 
Rhee, kalbėdamas pirmųjų 
nepriklausomybės sukaktu
vių minėjime, sakė, kad gal 
Europoj komunizmas yra 
sulaikytas, bet Azijoje jis 
plečiasi ir Azijos tautos su

__________________ KELEIVIS, SO. BOSTON

I ŽSIMl’Afc LAKŪNAS BILE ODOM

Clevelande įvyksta svarbios lakūnų lenktynės dėl Thomp
son Trophy. Jose dalyvauja pagarsėję lakūnai Cook Cle- 
land (kairėj viršuj) ir Anson Johnson, o apačioje matosi 
garsus lakūnas Bill Odom, kurs šį pirmadienį nukrito ir 
užsimušė 12 myliu nuo Clevelando. Garsus lakūnas žuvo 
vietoje.

kompanijoj Akrone dirba 
daug lietuvių.

—o—
Susirgo Petras Gaška šir

dies liga. Gydosi ligoninėj. 
Daugelis draugų jj lanko li-

PROVIDENCE, R. 1.

Graikų Pabėgėliai

pi i klausome bė butu ne tik- čechoslovakijos valdžia} bui malonaus budo žmotrus

bulves, korous, vėžius ir kas 
tik prie to eina. Visus su
dėtus valgius apdengia ke
liom storom paklodėm ir 
taip kepa, pakol viskas iš
kepa.

Penktą valandų pasigirs
ta skambutis. Pietus gatavi.

Svečiai renkasi prie sta; 
lų, o patarnautojos tuoj 

(pradeda nešt “clamsus” ir 
i kitus valgius,’ kų po tom 
i paklodėm kepė. Užviešpa
tauja tyluma, o tas kvapas 
ir gardumas valgių ištrau
kia seiles jauniems ir se
niems.

Gardžiai visi pavalgę ir 
užsigėrę šalto alučio, vaka
ro prieblandoj, gražioj nuo
taikoj ramiai skirstosi na
mo.

B. Blinatrub.

“Clam Bake’’

Sekmadieni, rugpiučio 17 
d., po didelių karščių orui

goję. Petras Gaška vra la- atvėsus prie Amerikos Lie-. 
hai malonaus h,ido žmonos tuv»i Piliečių PasalpiniO

anglių kasyklas, kurios da- atvyko i čechoslovakiją.
bar yra Prancūzijos ranko
se. Saaro vokiečiai reika
lauja, kad jų kraštas butų

Cechai sako, kad Jugoslavi
joj graikų partizanai ir pa
bėgėliai buvę laikomi kon-

Įtrauktas ir i Marshallo pla- centracijos kempėse ir labai 
no gerybių dalijimą. blogai maitinami

KorespondencijoS
HARTFORD, CONN.

Lietuvių Draugijų Sąry
šio parke per visą vasarą 
visokios draugijos kas sek
madienį turėjo savo pikni
kus ir turėjo gera progą 
praleisti laika tyrame ore 
besilinksminant su savo pa
žįstamais ir draugais. Bet 
štai tas sezonas jau baigėsi 
ir liko tiktai viena kita sa
vaitė atsisveikinti su vasa
ros parengimais. Lietuvių 
Draugijų Sąryšio parke pas

tobusai išeis nuo lietuvių 
mokyklos svetainės, Capital 
Avė. ir Broad St. kampo, 
tarpe 1:30 ir 2 vai. po pie
tų: nuveš j parką ir atgal

Skaitytoją Balsai
“Keleivio“
prisiunčiu

Juo didesnė bus Tavo!-----~
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skyriai.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo brolio Antano Žu

ko, kilusio iš Leipalingio miestelio, 
luizdijų apskrities, |x> pirmojo pa
saulinio karo išvykusio Brazilijon. 
Jis pats, arba kas apie jj žino, ma
lonės atsiliepti šiuo adresu:

Mrs. Juzė iukaitė-Kaulakienė, 
2130 Fifth Avė.. Pittsburgh 19, Pa.

<37>

Ieškau brolių, Juozo Sakučio, ku
rio nemačiau jau nuo 1015 metų, ir 
Simano Sakučio. Turiu pas juos 
svarbų reikalų ir noriu susižinoti j 
kaip galima greičiau. Prašau rašyti 
man, Feliksui Kukučiui, šiuo adresu: 

Felix Nute,
0031 Redwing Street,

Seattle, Wash. (JU)

APSIVEU1MA1
Ieškau gyvenimo drauges, links- 

maus ir draugiško budu, nuo 4.> iki 
56 metų amžiaus. Esu viengungis, 
prapertės neturiu, bet tunu šiek 
tiek pinigų ir gerų darbų. Su laišku 
prašau prisiųsti ir atvaizdų, kurį 
grąžinsiu. Prašau rašyti šiuo adre
su :

P. Toraitis, 
l:a» 1) Street,

South Boston 27, Mass. CUU

Paieškau apsivedimui draugo, nuo 
45 iki 55 metų amžiaus, katras turi 
nuosavybę ir galėtume gyventi ma- 

I žame miestely ar ant farmos. Dau
giau žinių suteiksiu per laiškų.

| Mrs. K. Ii.,
15 Norfolk St., Dorchester, Mass.<38>

NUO UŽSISEKĖJUS1V. ATVIRŲ ,

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

I Tie, kurie kenčia nup SENŲ, AT
Virsi- VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie
. • neSf*l* ramiai sėdėti ir naktimi*

į miegoti, nes jų užsisenėjusios žais-
Kelei- do* niešti ir skauda. Kad pašalinti 

Kornvali! ,niei*j“n» ir spaudėjimų šen®, 
1 atvirų ir skaudžių .žaizdų, uždėkite

LEGULO Ointment. Jų gydomo* 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji* 
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios

Gerbiami 
n inkai! Ai 
toms penkis dolerius už 
vio” prenumeratą, 
nuo tamstų pranešimo, kada 
prenumerata baigiasi, bet aš 
manau, kad jau pasibaigė, tai 
prašau ir toliau siuntinėti. Su 
pagarba,

Klemensas Guzauskas.
Aurora, III.

toti n
Jos yru geros gy-

Gentlemen: Enclosed please • duoiės nuo visų išvirsi- 
z-* v -ų.- nių odos ligų. LEGU-f ind $♦» for 2 years subsenption Į , q Ointment suteiks 

newspAper “Keleivis.” I jums pagelbą nuo nu

žarijose ir yra LSS 20-os VĮ?1 važiuot j ciam oaKe. 
kuopos sekretorius ir Pilie-; Vieni sėdo j busus,kiti sa- 
čių Klubo sekretorius. Lin- Y° automobiliais uz pusva- 
kiu draugui P. Gaškai greit kandžio atsidūrė įsvaziavi
pasveikti ir grįžti prie vei- ”?.°, Z?1 ^1.a,
kime, ’ * Club, West Warwick. R. 1.

__0__ Vieta puiki, prie ežero, pie-

te
Thank you, yours truly.

F. Marcinkevičius,

vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 

_ i i $3.50, Pirkite vaistinėsebaltimore, Md.. Chicagoje ir apylinkėse
____  • į arba atsiųskite money,

. i orderj į: įlC-0)
Atsi- LEGULO. Dept. 2,
neat- 4847 W. Hth Street.

CICERO 50. ILL.todėl'_____________________

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, sėklos nu- 
bėgimo, gimdos 
nuslugimo, a k i ų

uždegimo, nuo rožės, nuo dru
gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau
dulių, nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALENANDER’S CO.
414 West Broad way

South Boston 27, Mass.

Pagalba T autiečiam
Tūkstančiai išvietintųjų lietuvių, kurie jau keturi metai 

gyvena Europos kempėse, gali atvykti j Ameriką pagal 
naująjį DP įstatymą. Internacionalinis Gelbėjimo ir šal- 

. pos Komitetas (International Rescue and Rei Commit-
Keleivio 2 nu-jteej pagelti tiems lietuviams sutvarkyti dokumentus. 

Ačiū. Pinigų get tremtiniai negali atvykti, jei Gelbėjimo ir Šalpos Ko- 
•asvmM ritėtas negali jiems užtikrinti pirmąsias jų išlaidas ir ke

lionės lėšas čia Amerikoje.
moc to klubo šia i žinia, kodėl? O gal dėl to,!°°n“’ .? I?as'.ys,u Į,K Tarptautinis Gelbėjimo ir šalpos Komitetas turi specia-
vnmo^ai rl ino-^b* - ;»• kad u*ys doleriai biletas? j r««P,u<-’wd. tai pinigų tu- Jjnj lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas. _ . UgellS juokėsi U nQnflroi:o Vlnbn nariu aonta- resl^ palaukti kiek. Tamstų. ytvvb-pQ imiorantiis kainiinifl tam komitetui anie šimtą

Gerbiama redakcija! 
prašau, kad taip ilgai 
siunčiau prenumeratos, 
dabar siunčiu 10 dolerių. Vie
nas doleris bus Tėvui dovanų, 
o 9 doleriai už laikraštį trims 
metams. Su pagarba,

Peter Moceyunas,
Southington, Conn.

Gerbiamas redaktoriau! Tam,va erovl.
ėi/Klubt/ėtosuo^n^uo-' .Pasidairius aplink 
. ‘ S1 svečiu patenkinimas, ma-i . * . ,tas 1936 metais ir Jungia, L bet klubo pas,unt,min padaviau prašymąvisokių pažiūrų lietuvius,.101. eh . ur - niirm n*>rw>rrfdiionairci£i Np-1*

dorių, o pinigus pasiųsiu tik

stų tarška ir

be jokio skirtumo. Ka<la/?rių "eperdaugiausiai. Ne-!!,^dn^

sakė, kad kuriame 
tuku klubą,” nes

‘dešim-!Daugelis klubo narių agita 
vo už išvažiavimą, bet pa

tų: nuves į pantą ir aigai '7"'?, -‘T”'**’ ”anoįtys nedalvvavoį namus. Piknikas prasidės duokle buv_° nustatyta po>y neaaiyvavo
nuo 12 valandos ir tęsis 
iki sutemų.

akron, ohio

B. F. Goodrich kompani
jos septynių dirbtuvių dar-

~___  ___ j__ bininkai išėjo j streiką. Uni-
kutinis piknikas ivyks rug-]j*a reikalavo 25 centų už
sėjo (Sept.) 11 dieną. Pik- darbių pakėlimo j valandą 
~niką rengia Hartfordo lie- Hr reikalavo darbininkams 
tuviai legionieriai, Freder- ^natvėje pensijos, po isdir 
ick Sabonis Post No. 7. Jiej^nao tam tikro skaiciatu» 
kviečia visus Hartfordo ir metų dirbtuvėje, po 100 do- 
apielinkės miestelių lietu-, Iel*ių i mėnesį. Kompanija 
vius atsilankyt į šį jų paren- sa£e, kad tai perdaug di- 
gimą lietuvių darže, kuris driis reikalavimas. Vien 
bus paskutinis iš lietuvių tjk. Akrone streikuoja 1,700 
parengimų. Bus gera muzi- darbininkų, o kituose mies- 
ka, užkandžiai, gėrimai ir tuose streikuojančių Y1 a 
kiti pasilinksminimai. Au- daug daugiau Goodrich

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2^M,OM.OO.

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $.>.0^0,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9 00 ir $12.00
Dabar Siamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va- 
jusUrtojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Su!ivi.niji™ ramu ir prlr«^li**’*”•"*- 
riu*. Kreipkis pM vietinę kuop* »rt» | Centrą arti* 
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30«h St, Terk •» ’•

10 centų mėnesiui. 
Dabar klubas turi

170 narių ir netoli 4,000 do
lerių ’Ale. Per 13 metų iš-

! Nors biletas ir kainavo, 
virš bet užtat kiekvienas dalyvis

. . “.atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą
laikraštį gavau per vieną me-' doleiiy (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.), 
neų ir 24 dienas nuo išlepimo.. Siųskit auką j i.R.R.c. Lietuvių Fondą, kad demo- 
Diiaugiuos, kad gavau ypatjn- kratiško nusistatymo žmonės galėtų iš Vokietijos ir Aust- 
gai turiningą ir Įdomų laikrašti. rjjos kempių pasiekti Ameriką. Siųskit šimtą dolerių ar 

vieną doleri, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darba.

Geros sėkmės “Keleiviui.” Ju-
gavo: kelionę apmokėtą, du su, 
kart per diena gerai paval-j 

mokėta pomirtinių apie 1,-įgyt, o alučio ir sodės, kiek}
000 dolerių. Klubas savo tik širdelė troško, dykai. i -------
nuosavybės neturi, . neturi' i --IL-J Gerbiama redakcija! Atleis-
nė laisnio gėrimams parda-Į Rhode Island valstijaSjra (jjte jja(j ujįiginau atsiteisti su 
vinėti. Vieni nariai mano,} pagailėjusi savo valgiu Maikio tėvu už mano prenume- 
kad laisnį reikėtų gauti, kiti; Jciam bake. ’ Tai vra juru taj (jabar prisiunčiu 5 do-'
yra tam priešingi.

Kaip minėjau, narių tar
pe yra visokių pažiūrų žmo-

A. Jantauskas,
Narooma, Australijoj. International Rescue and Relief Committee 

103 Park Avė., Nevv York 7, N. Y.

žuvų savotišku budu paga-, |erju>< Tėvui ant batų ir prašau 
mintas valgis. ^Dienos vai", lankyti mane toliau, kaip lan- 
Galeli SUSldcdcl ĮS uzl\3ndziu •» kgų nes aš ncmnnHu skirtisneeks.” “clatn Tė^e Dėtuvių Fondą $

narių tarpe buvo geras. Bet der, “clamcakes ir kepti ‘-Keleivio” štabui. v r P iv-irdėdabar atritiko tote nemalo- unguriai. Po tų visų valgių Vardas’ 1 avar(,e
nūs dalykas: vienas karšta- y.1/1 pertrauka, žaidimai, pa
galvis* narys, turėdamas slhalbėjimai, ar kas ką su- 
ypatišką piktumą ant vie- mano. Kuomet žaidimai ei-
------ * ’ * . . . na, vietos užveizda rengia

didžiulius pietų
valandai. Šio pokilio val-j”# skiriu Maikio Tėvui 
gius gamina sekamai: ant pagarba,

nos narės, su kuria susipyko 
kur tai prieš porą metų, 
klubo suvirinkime pradėjo
priekabių ieškoti ir net kilo.- . ,.
klube peštynės. Užtat klu- atvĮro lauko užkuria dideli 
bas nutarė tam savo nariui laužą, kuriame randasi
suspenduoti balso teisę ir 
atleisti nuo visų pareigų 
Žinoma, jei pirmininkas bu-

Leoaas čeėkauskas.
Montreal, Canada.

Gerbiamieji! Aš mielu noru prisidedu prie Internatio
nal Rescue and Relief Committee darbo ir prisiunčiu j

Adresas

Gerbiamieji! Prisiunčiu 4 do-i 
penktai, lerius, bus 3 už laikraštį, o vie-1

Su and Relief Committee vardu.)
(Čekius ir money orderius išrašyti International Rescue

Anna Gilbert.
Chicago, III.

daug mažų akmenų: mal
koms sudegus tarpe pelenų 
ir anglių lieka raudonai

Gerbiamieji! Siunčiu $4 už
______ _ Keleivj” metams ir prašau
tų akyliau tvarkos dabojęs,! Įkaitinti akmenys. Pelenai prisiųsti knygutę “Lengvas P,li
gai to nemalonaus įvykio'ir anglys yra nuo akmenų Išmokti Angliškai” 
butų nebuvę. i pašalinami ilgais geležiniais Dar pora žodžių.

B. Y^mžiut- I grėbliais, akmenys suver- f'au DP atvyksta j
__ įčiami į krūvą ir apdengiami,<lauRiau atsiranda ir tokių, ku-

j tam tikra jurų žole. Ant tie gadina likusiųjų tremtyje 
į tos žolės krepšiuose deda

clamsus,” žuvį, dešritikes,

“Keleivyje* 
daryti visokiu* 
kimus ir pajiežkojii

AR PASENAI PASIEKĘS 4«7 NUSIBODO GYVENTI?
Kai prifrfmtis nebeveikia, jautiesi nuvargęs vi
duriai užkietėję, pajreN»ėk sau gamtos vaistais, 
žolėmis, ka veikia greitai, bet švelniai, ka era- 
žms energija ir ryvenimas vėl pa.'i«wro mai
nos. Ko laukti? Tuoj užsisakyk populiarea 
Herb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA NO. 17 
Kainuoja $1.10 su prisiuntimu; la- tonikas re
guliuoja sistema ir l«ivo išrasta per įlauien 

metų patyrimo ir mokėjimą sumaišyti žole*. 
Taipfri paprašyk sau nemokamo cirkuliaro.

SANITAS HERBS n til 
112S Miliraakec Avė., Chicago 22, 111-(44)

vardą ir sunkina jų padėtį. 
Ypač reikėtų kovoti prieš skun
dikus, nes tai yra tikra liga. 
visuomenės vėžys. Skundikų 
vardus reikia viešai skelbti.

Linkiu redakcijai geriausios 
laimės ir lankykite mane ir to
liau.

Fr. Shimelaitis,
Verdun, P. Q„ Canada.

Pakalbink biznierius pa- 
liskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie i

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. (Jaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Brosdtray, South Boston 27, Mass.
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KAIP YRA RUOŠIAMA LANKĖSI SVEČIAI 
BALF’o RINKLIAVA

KELEIVIS, SO. BOSTON

BALT1konservat<»ua NAUJ* L,ETUV1V

Mums pranešama, kad 
Bostone norima įkurti Bal- 
tiečių Muzikos Konservato
rija,‘kur jauni musų muzi
kos mėgėjai galėtų lavintis 
dainoje, piano, smuiko ir

Janiūnas,.
TRANSPORTAI Erikas Jasiukaitis, Liudvikas 
_____ Jarošekas, Jadvyga Jesaitis,

kučionis, Lionginas

Nr. 36, Rugsėjo 7, 1949

Šios savaitės šeštadienį. Praeitą šeštadienį vakare 
rugsėjo 10 dieną, Bostono j būrys bostoniškių draugų 
gatvėse lietuviai rinks pini
gus šalpos reikalams. Šitą 
rinkliavą ruošia BALF’ o 
vietinis skyrius. Rinkliavai

IŠ BROOKLYNO kįtų instrumentų muzikoje.
Konservatorijai vieta nu
matoma p lės Amelijos Ta
taronis muzikos studijų pa
talpoje, 480 Boylston Št., 
netoli nuo Public Library.

buvo suruošę pažmonį Dr.
D. Pilkos namuose drg. J.
Stilsono p a s i t i k i m u i ir 
“įšventinimui” į bostoniškių LIGOS TARPE LIETUVIŲ

reikia daug darbininkų. To
dėl kas tik gali prie to pri
sidėti, prašomas užsiregis
truoti. Šį penktadienį, rug
sėjo 9, Southh Bostono Lie
tuvių Piliečių Salėj, kaip 
7:30 vakare, bus visų rin
kėjų susirinkimas. Čia bus 
paaiškinta, kas reikia rinkė
jams žinoti.

Gi šeštadienio rytą visi 
susirinks į Stepono Dariaus 
legionierių salę prie C St. 
Čia bus išdalintos rinkė
jams dėžutės ir duotos rei
kalingos informaaijos.

Registruotis rinkliavai ga
lima bet kurią dieną BALF 
raštinėje, 545 E. Broadway, 
pas reikalų vedėją adv. A. 
Juchnevičių, o rinkliavos 
dieną legionierių svetainėj 
bus rinkliavos štabas ir iš 
ten rinkėjai pakils į rinklia
vos darbą.

Redakcijoj Lankėsi 
A. Jenkins

skaičių. Susirinko apie 40
draugų ir smagioje nuotai-Į ^Iusų gera draugė, Anta- 
koje nutarė drg. J. Stilsoną nįna Audick. praeitą savai- 
skaityti bostoniškių. Į tę sunkiai suirgo. Gydosi

Pažmonyje dalyvavo ir. namuose. South Bostone, 35 
draugai iš Brooklyno: Bro p §t.
nė Spudienė, Leokadija: —o—
Garliauskaitė, nesenai atvy-; Mažutę Cynthia Ketvir- 
kusi iš Europos Lietuvos so-| Edmundo ir Paulos 
cialdemokratinio jaunimo į Ketvjrčių jauną dukrelę už- 
organizacijoš darbšti veikė-; puoiė piktas šuo ir perkan- 
ja, Jonas Buivydas ir Povi-.^o ranka. Ligonė gydosi 
las Kriaučiukas. LSS centro: namuose.‘ Šuo areštuotas, 
nariai, ir Vincas Gervickas,
lietuvių unijistų tremtyje 
buvęs pirmininkas ir atsto
vas Amerikoje.

Darbo Dienos proga drg.
A. JenkinsJankauskas bu
vo atvykęs iš Vermonto į 
Bostoną ir sekmadienį da- ________ ___
lyvavo bostoniškių ir brook- gimini apie reikalą laikraš 
lyniskių draugų pasitarime

Marcelę Galinis ištiko di
delė nelaimė, dabar guli 

i miesto ligoninėj. Daktarai 
Draugiškų vaišių metu spėja, kad gal teks ilsėtis 

pasakė po keletą žodžių keiis mėnesius.
draugai: Michelsonas, Dr. _ 0__
D. Pilka, J. Buivydas, Mrs. Į jaunutė Judith Audėnai- 
P. Pilka, P. Brazaitienė, V. smarkiai susirgo. Atvy- 
Gervickas ir J. V. Stilsonas. kus gydytojui, jauna ligonė 
Vakarėlį vedė drg. J. Jan- pastatė jam dvi sąlygas: ne 
kauskas. I kutenti ir nedurti adata, tai

Sekamą dieną, sekmadie- jį išgysianti. . . . Sako, gy
ni, “Keleivio’ patalpose:dvtojas ultimatumą priėmęs 
Bostono socialdemokratai jr ligonė pradeda sveikti, 
turėjo platesnį pasitarimai Girdėję*,
su svečiais iš Brooklvno! ________________
musų spaudos ir organizaci-1D x ..jos reikalais. Plačiai buvo E™1“ _ -
aptartas “Keleivio” redak- Ptak“« P“"“'1' Rugtyn«e 
cijos tvarkymas ir buvo už-

Rugpiučio 31 d. laivu Ona Juozuvaitis, Izabelė Jurk- 
‘General Haan” į Ne\v Yor- šaitienė, Kazys Karmazinas, 

ką atplaukė 44 lietuviu šei- Edvardas Kersnauskas, \ incas 
mos iš Vokietijos. Atvyko: Kiaunė. Adolfas Klemas, Rai-

. mundas Korsakas, Kornelija
Antanas Alksninis. Elena Krūminienė. Morta Kuncienė. 

Ambrozaitis. Stepas A lgulis, Algimantas Rurgonas. Alek- 
veromka Barzdienė. Mykolas sandras Laprus, Juozas Latai-' 
šunakis. Vintas Bukauskas. tįg> Razvs Lietuvninkas. Valen- 
Juozag Dzidiolka. Longinas Ga- tinas. Liorintas. Anatolijus Ma- 
v u***8* Konstantas Galina, įįukevičius. Petras Mitalas, To- 
valdemaras Gustinis. Izidorius mas lkunis Jonas Osuchas. 
Jatulis Juozas Janulevičius. Al- Aleksandras Padagas, Vytautas 
omas Kazlauskas. Jonas K.znis, Pajaujis> Vladas Pauža, Bro- 
Jonas Kunskas, Stasys Kybar- nįus Petrauskas, Stefanija Pet-Į 
tas. Pranas Lapatmskas. Kon rutvt§> Anna Pippirs. vita Po- 
stancija Leipus, Antanas Mati- llkaitvtė> Stanislava Rekašiūtė,' 
toms, Eduardas Mažionis, Bo- Stepag Rudnickas. Boleslovas 

leslavas Mažeika. Baniutė Ma- ?abaliauskas, juzefa Satneris,; 
jotas, Jonas Mineiga. Juozas Juozas . Savickas. Stanislovas’ 
Jaida, Viktorija Naruševičius, šilingas< Jonas Simanavičius,' 
Vincas Nausėdas. Juozas Nor- Jonas Smulkevičius, Vytautas- 
kus, Jonas Paplėnas. Valentina; Strazdas> Zenonas Sturonas,; 
Pašakarnis, Viktoras Petravi- Liudas Tijunėiis, Julius Užins-Į 
cius, Aurelija Pimpytė. Magda- k.as nan.,tė Vodnnaalitė. Imas 
Iena Petrulis. Balys Polikaitis,
Liudvikas Roveršteinas. Stasė 
Radvilavičius, Marija Rumbi- 
nas. Jonas Stelmokas. Eugenija!
Strungis Jonas Šukys. Jadvyga! Rugsėjo 3 d. laivu “Gen-! 
Sinkevičius, Adomas Smagraus-. eraj Steuart” i New Yorką! 
kas, Adomas Sparkevičius. Ka- atVyko 26 lietuvių šeimos.

ras Aukštkalnis, Jonas Balskus, 
Richardas Dikmanas, Jonas 
Juodeika, Petras Kaminskas, 
Pranas Litvinaitis, Jonas Mark-Į 
vald, Antanas Misevičius. Si-1 
monas Mikaitis, Kristupas Nau- 
joks, Alfonsas Nutautas, Ani
cetas Onaitis, Augustas Plei
kys. Vladas Selenis, Stefa Si- 
mokaitis. Marija škėmaitė, 
Katryna šleky tė, Petras Stakė, 
Antanas Stongvila, Grasilda 
Steponavičius. Julijona Zablon- 
skis, Vytautas Kontrimas ir 
Lionginas Lašas.

RADIO PROGRAMOS

kas. Danutė Vodopaalitė, Ignas: 
Vidkas. Jonas Vovierius ir 
Juozas Znutas.

zys Stukas, Alfred Svenson.
Adolfas Vadeiša. Jonas Vodo- 
palas, Felicija Viskantas. Jonas' Petras Balčiūnas. Vladas 
Vismontas, Joną Urka. Jonas Barskevičius, Antanas Blazu- 
Utara, Vytautas Vilutis ir Kon- Vincas Bukauskas. Richar- 
stantinas Vyšniauskas. 'das Dikmanas. Jurgis Griška,

; Eduardas įlenda, Juozas Kal
vaitis. Jonas Labanauskas, Pau- 

Rugšėjo 3 d. laivu "Gen-! liną Lenkauskienė, Aleksas Le- 
eral McRae” į New Yorką: onavičius, Antanas Levanas, 
atplaukė 68 lietuvių šeimos. ’ Vincas Malinauskas, Petronėlė
Atvyko:

Jonas Andrašiunas. Aloyzas 
Banys, Alkesandras Rinkevi
čius, Magdalena Rūbelis. Vy
tautas Čepas. Vladas Dainys. 
Leonardas Dargis. Antanas Da

Praeitą penktadieni At-
tį‘pjačiau,'paskieta’i Ameri-|£eb?r0: 3Jass,:- 
kos lietuvių tarne. Naujosios Anglijos sachma-

Brooklvno draugai sek-itinink'‘L ™n«vne? del pir
madieni 'vakare svečiavosi;™"-^ . J2S uJslb?«e,s! Ka.vs 

t Am^,-;,rL-.;- PirmadienĮ. Rungtynėse da- Kaz>f
tone. ’y™0 ftik »Ę»-7eva Grima

buvo pas drg. N. Jonuškas, ™pos i.e uvis sachmatimn-l'“-
Roslindale. Pirmadieni iš- kas, PovlIa.s.„T?“tvaIsasJ5 
vyko .1. Buivydo mašina i B?stono- A tleboro rungty- 
Brooklvna. ' - nese musų tautietis uzeme

- -___________ 1 ketvirtą vietą.
Skaičiau “Keleivyje” apie . Rugtynėse dalyvavo 27
kininku Saiuneos tirns- Dorchester10 Klubo

‘Keleivio” patalpose. Drg. 
A. Jenkins papasakojo apie 
“Vermonto Farmas,” lietu
viu nauiakuriu viltis ir var- 
gus besikuriant naujoj pa
dangėj.

Yra Daugiau Užmigusių
Draugijų su Iždais

rvoa rii-aumi_ uiau^uc

Atvvko:

Maskolaitytė, Izidorius Matio- 
šaitis. Anatolijus Milijanavi- 
čius. Rozalija Misevičius, Sta
sys Raila. Adolfas Ruibys. Ju
lijonas Šalkauskas. Ona Sima
navičiūtė. Saliomėja Sinkevi.-
čius. Koste Steponavičius, čes-

vidauskas. Marijonas Dirman- 
tas, Juozas Elvikis. Pranas Fre- 
jeris, Nikodemas Galinaitis,
Kazys Gasiunas. Juozas Gidai-

__munuu vi,.,,., rir.r^ivna \rv-'

lovas Valodka. Antanas Valo- 
nis ir Kazė Vasiljevas.

—o—

rvujrscjv i m. laivu vJvTiičius Arlingtone. o sustojęi^“ ij^'VShmatinln l^- Gvėrai Howtze” į Nev Or-
hauskas. Marta Hofmanas. Eu- leans, La., atplaukia 24 lie- 
femija Ilteris, Vladas Išganai- tuvių šeimos. Atvyksta: 
tis, Olga Jakubėnas. Jonas Ja- Stasys Aleksiejus. Kazimie-

Ūkininkų Sąjungos tirps-' ^orcnesieno J stipriausieji Naujosios Ang-
tantį iždą. Gerai butų, kad' Susirinkimas Penktadieni. lijos lošikai iš šešių valsti- 
tos sąjungos buvusieji parĮ .. ~~ 7 .. ‘jų- Žaidimais buvo susiįdo-
eigunai pasiaiškintų, kaip , s! Penktadienj, rugsėjo 9 maVę visos Amerikos šach- 
ten yra su tuo likusiu iždu Borchesteno matininkai. Stebėtojai sa-
ir kas manoma su juo darv- Lietuvių narių susi-; ko. kad musų tautiečiui At-
ti. ; rinkimas. Dalyvaus ir kai-; tleboro rungtynėse “laimė

Bet yra ir daugiau tokių , s jyectas John B. Hynes, nepadėjo,” jis lošdamas su-i z, 
užmigusių organizacijų, ku- kandidatas i Bostono mies-, meisteriu Adams “pralošė* 
rių iždai paliko buvusių majoro vietą, susirinki-j išloštą partiją.” Adams-
oareigunų globoje ir laukia klubo patalpose. Tautvaišos parti ia jau nu-
kokio nors sprendimo. Tu- . ” porchester Ave. Vi-’ ’
riu galvoje čia veikusį “Vii- nanai kviečiami dalyvau- 
niaus Vadavimo Sąjungos”?1, 
skyrių, kurs turėjo ir iždą ir

Valdyba.

valdybą, bet dėl pasaulinių Bostone Gyvenantiems 
Įvykių sustojo veikęs. Da-. Lietuviams Skautams
bar vadavimo darbas yra _____
visai kitoks. Praradus ne Visi Bostone gyvenantieji

kambėjo po šachmatininkų 
pasaulį, kaipo pavyzdys, 
jog galima ir stiprioj pozici-! 
joj esant pralošti, jei pas-! 
kutinę minutę “koja paslys
ta?

Pirmas Povilo Tautvaišos 
pasirodymas betgi buvo vi-Į

tik Vilnių, bet ir visą Lietu- lietuviai skautai'raesėjo 10 isais zvll?sniais puikus ir 
vą, reikėtų Vilniui vaduoti d. dalyvauja BALF’o ruo-'mu?ų meisteriui kelias yra 
surinktus pinigus, kiek jų šiamoje rinkliavoje. atviras kopti į šachmatų
ten yra, paskirti Lietuvos " Tą dieną dirbantieji ir sP°rtinmky aukščiausias

. rūkalams per dėl darbo negalintieji rink-| Vlr^unes*
ALT- Jai butų v>sai teisin-navoje dalyvauti aukoja; PFPtnvt. Tev. 
gas ir tikslus pinigų pasky- BALF’ui dienos uždarbį. PERŠOVĖ TĖVĄ IR 
nmas. . . . Į Rinkliavai užsiregistruoja-

Tunu galvoje dar ir kitą ma iš anksto pas sekr. J.
PATS PERSI5OVĖ

draugiją/tai Petro Rimšos Končių "32Š"e Št“ ŠŠ“ Bo-! ui?’’ Tn”;e-’ 21-melu 
vardo fondą nrip kurio aš e. Malden gyventojas, sj ant-vaioo ionaą, pne Kūno as tone, pnsiunciant atvirlais- padieni neriovė savo tėvą 
nepriklausiau, bet girdeiau, ki Tuo načiu adresu itei d i i u n -r ‘ • le ąkad ir iame vra liko oinim, i • • 'T- an,veJ?u ,Hei- Rudolph D. Turner ir pas-m jame yra likę pinigų. kiarnas ir dienos uždarbis. . kui atsuko revolveri i Kiek tų pinigų ten liko. aš! _________________ !?_ _
nežinau, bet teko girdėti 
kalbant apie keletą šimtų SULAIKĖ 15,313

ir sunkiai susižeidė. Dak 
tarai sako, tėvas pagys, bet

dolerių. 
Butųuutų pagirtina, jei čia ™ vaKiioi nėr Darhopaminėtų draugijų buvę favai Alicija

pareigūnai pasijudintų, pa- ant kelj , *
informuotų visuomenę, kiek to^bį,^, kurie ’važiav0
jų ižduose yra likę pinigų, nesilaikydami taisyklių, 
sukviestų buvusias valdybas nan^lini ™>«io ioic«;

AUTOMOBILISTU sunus greičiausiai mirs nuo 
žaizdos.

VALGIŲ GAMINIMO 
PAMOKOS

Boston Edison Co. šią savaitę 
IjjuioreiiiTi "o-rpria iaknio duoda motGrims valgių gamini- 

ir gal veiklesnius buvusius suspendavimai kiti gavo! Į*"**??- Nam’
narius ir iždų klausimą IŠ- tik nensnpiimnc * te Emma Maunce Tighe rodys.

kaip lengvas ir įdomus gali bu: 
moteries darbas virtuvėj, kuo-

spręstų taip, kaip geriau P P ______
atitiktų tų draugijų pasi- "
brėžtus tikslus. Tuo žvgiu PIKNIKE PO STOGU met virinimui vartojama elek- 
butų padarytas dvigubai ge- BUS DOVANŲ,tra-
ras darbas—butų užbaigtos --------- | Pamokos bus John Hancock
nereikalingos kalbos apie Spalių 2 d. Brockton Hallėj. šio antradienio, trečia- 
tų iždų likimą ir butų pa- Fair patalpose pp. Minkų dienio ir ketvirtadienio p°pie- 
remtas koks nors tautiškas rengiamame “piknike po čiais-
musų visų reikalas. stogu’’ bus išdalinta daug Įžangos bilietų galima gauti

Bostoniškis. įdomių dovanų. > vsose Boston Edison Shops.

APSIDRAUSK NUO LI-
GOS IR NELAIMES 

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei
'Visais insurance reikalais 

kreipkitės į (nuo35)
BRONIS KONTRIM
598 East Broadvvay,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir

SO 8-2483

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

1— Jono Shurilos orkes-.
tra. i

2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome 

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

Steponas Minkus

PIANAS PARDAVIMUI
Tai yra mano privatinis pia

nas, labai gražiai skamba. Te- 
lefonuoti: KE 6-3571 arba AS 
7-3303.

AMELIA TATARONIS
vėl atidaro

^MUZIKOS STUDIJAS

Balso ir Musikos Pamokos. 
Pamokos, duodamos ir chorams. 
Tėvams, perkantiems muzikos 
instrumentų, patarnavimas ne
mokamai (40)

Studio 480 Boylston Street, 
Boston *

Tel. K E 6-3571 arba A S 7-3303

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

sų krautuvėj visokių mašinų ii-j 
randavojimui. kaip tai Floor San-' 
ders, Wall Paper Removers, Boat' 
Sanders ir kitų. Taipgi turime ri-j 

|šokių pentų, varnišių, sienoms po-l 
pierių, plumbing, elektros reikme-Į 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės!

Flood Sq. Hardvrare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway, So.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: m I M 4

Ir sm T iki •

546 BR0ADWAY
BO. BOSTON. MASS. 

Tabfoaas: 8OUth Boctoa 1SM

Tel. SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY I

REAL ESTATE R IBSUKAMCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Km. S7 ORIOLE STREET 

West Resbvy, M—
Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAT,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėiiomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’a Corner 
DORCHESTER, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St_ Kimbal BuiMing 

.... Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą Santuokai

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vesto* 
vėms { namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Tclephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Instmd 
Movera)

Perkrauatora
čia pat ir į to-1 
limas rietas.
Sausi nriežiura, kabia 

324 BRO A DW A T.
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOuth Bostoa 8-4418

I




